
λ
α
,
 
Ε
ς
 

ρώόρι 



Ρτοτεη{ος {ο {ιο 

ΙΓ ΙΒΗΛΗΕΥ οἳ [ιο 

ΙΠΝΙΝΕΗΡΙΤΥ ΟΕ ΤΟΠΟΝΤΟ 

Ρ] 

ΜΟΕΓΕΑΤΙ ΤΕ, ΑΝΡΗΕΝ ΝΟΟΡΡΙΡΙ 

1ο 











ΑΡΡΙΛΑΝΙ 
ΠΟΜΑΝΑΠΙΜ ΠΙςΤΟΒΙΑΛΙΝ 

οὗ 8 ΡΟΡΕΠΣΟΝΤ 



ΡΛΡΙΡΙΗΒ. -- ΕΧΟΡΕΡΑΝΤ ΕΙΠΜΙΝ ΡΙΠΟΤ ΕΗΛΤΗΕΕ, ΙΑ 1λοος, 00. 

1 ---ὅ 



ΓΑΠΠΙΑΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΟΣ 

ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ 

ΛΡΡΙΛΝΙ 
ΛΙΕΧΑΝΡΗΙΝΙ 

ΒΟΜΑΝΑΠΟΝΜ ΠΙΡΤΟΠΙΑΠΝΟΝΗ 
ουδ »ΟΡΕΒΣΡΟΝΤ 

1ος ΕΤ ΙΕΑΛΤΙΝΕ οὐ ΙΝΡΙΩΡΟ5 

ΡΛΗΙΡΙΤΙΡ 

ΕΡΙΤΟΠΕ ΑΜΡΠΟΡΘΦΙΟ ΕΙΗΒΜΙΝ ΡΙΡΟΤ 
ΙΝΡΤΙΤΟΤΙ ΕΠΛΝΟΙΙ ΤΕ ΤΥΡΟΟΒΝΑΡΗΟ 

ΙΑ 1605, 56 

Μ Ρροῦυς ΤΧΧΝΗ 



να. 
.. ΜΑΙ 18197! 
4 
“ ο « 4 

06Ι1Υ ος τομοἳ 



Ὁ ο ο ο ο ο ο ο να ο 

ΡΠΑΙΤΑΤΙΟ. 

[ Αρρίαπο οἀεπάο πος αἀ[ανεγαπί αμδίάῖα ποππ]α αι άρας οαγει- 

ἀιπι ογαῖ ΦοιννεΙρ]ναδεγο. Χαπι αἱ ἀῑδοεάαπιας α Γπ]ρις παἴίαογνε ]ο- 

οἱς, ῬοαϊγεςοϊαπΙ Μη 5οπρίιτα, ας ῬγαςίαπἰδδΙππαπα νίταπα Ιαἰπεναί, 

ερτερῖε τες 15, αμα Ποεραί αἱ1 γε Ρασ]ηϊ επιεπάαΠΠοπίρα5 α[σοί 

ἱοοσγαπι Ῥγα[αἴιοπῖ5 εἰ Ὀγγίασογαπα; οο]οῖς Απιρῤγοφιαπϊ ναγιεϊαϊε 1Π 

Ριαηίοοταπα 5ερπιεη!ῖς ὀ6-δ9, εχ πο Πργο εἀ[ας; Εχοενρίϊς Υαἰοαηῖς, 

αἱ σταπιπηα[1οί Φαηβεγιπαπεηςί5 οἀιίοπε ΒεκΚκοτίαπα. θποἆ αἆ γαϊοσπα 

[ασππεηία αἰπεῖ, Ὠππετο απίπαε εγαεγαί Απσείις Μαϊις : 5εὰ ἆπο- 

ραπ οκ Ναπι]άϊοῖς Ργο]αίογαπα Ῥτίας ογγοτί ἀεβεραϊα; παπα 1η Ῥγᾶος- 

ἀοπ!1 το Ιορῖία, Ραπ]οϊς οαρ. 125. ΟπαἱἴπογτεΙσυα, 515 1οεῖς ρορῖΐα, 

αηΏοῖς ἀπρ]ισαιΙς { Ἱ. ποϊανίπιας. Ου Ἱπ Ππα [πασπιεπία 5αβ]εοεγαί 

ΘοἨννεϊσαα5εγια5 ες ταπιπιαί]οο ῥαΏΡοεγπιαπεηςι ἴαπα ΙπδάΙίο, οοπηπηι]- 

πἰσαία 5οοιπΏ αὖ Ἠπ]ηκεπίο, οι Ραδδίπι οογγεχῖπια5 εἰ πονῖς αμἴρις- 

ἀαπα ααχίπηας οκ οὐἹίοπα Ιπίερτα συνάξεως ἴλμας, ἀε]ονίπιας απίεπι 

αα Ιεσαπίαγ ἵπ Ηλτίς 5αρετςίήρας. Ὠεπίαιαα ηππο αοσθςδῖ Ερίςίο]α 

Αρρίαπϊ αἆ Ετοπίοπεπα, αΏ Δηρε]ο Μαϊο τερετία. 

Οεἴεγπῃ 1π Ίχου 5ο1ρίογα Ῥγουδα5 εοάεπι πιοάο νογδα!1 5ΗΠΙ5, παπι 

ἀεΡο]γΏῖο ποςίγο 1Π ργα{αίοπε α Ἰ]λαπη ἰσηϊβοανίπιας. Εκ θομννεἰρ]ια- 

ογί Οοπιπιεη/ατίο 6α οπιπία 4σς νυν εργεσῖιις ]απα εζ1[ο 5οπρίογο, 51) 

ἀποιῖς Πσγαπα ταϊοπίρας5, Υενίοτα ααἲ Ργοραρί]ογα Ιπνεπονα!, πα απο 

εἀΠίοπεπα τεοερίπας. Έα το [οτε 5Ρεταβαπηι5 αἱ ἰαἰῖς ργοάιτεί Αρρία- 

ηὰ5 πορίεν, απαίεπι αἰτετῖς ου] οκροΠ πα 1ρ5ο Ργοάποίαγας Γα15ςοί 

εἀϊτον «ο ἴεπιροτα απο Οοπιπιεηίαγίαπι αἈΏφο]νεναί. θεά οχδρεείαίῖοπε 

ποδίγα αποίῖας ααϊάἆαπα ονεηῖῖ. Ῥοδίεγιογίρας οἰταπῃ ἀοσι1βθίπαΙ ΙΙ 1η. 

“1 



γ] ΡΕ ΤΕΑΤΙΟ. 

νοπιῖ5, απογπα πα ἀΠογαπανα ππθπποΓα ΙΓ ΤΠ ποιῖς αἆ Ῥο]γρίαπι, 

Ρίεπο [αί ποὺῖς οοπΗςῖ Ῥου εχἰπιίαπα Ἠεη]ρη[ίαίεπι δρεοίαΡί]]ς νὶτὶ 

Γοο/εγο. Τ5 επῖπα, οοσηΙίο Αρρίαπαπι ἱΥρίς ποςίγῖ5 ἀεσοτΙρί, απα οδί αἷα- 

οαίο ἵπ Πίογῖς Παναπαάϊς, 1ῑοο ποβῖς οΡίΠΙ θομνγεϊρ]νααιδεγίαπα οζ]- 

μἰοη]ς εχεπαρ]απη αὖ οἀϊτοτο αἆ πιογίεπα, αἱ νιάείαν, αδαγραϊαπα. Όπαγο 

κοπρίογεπα Ῥτορε Ίαπα βηϊαπα ἀειηίερτο Ιτασίατο οαρίπαα5, οἵπα 1]]ο 

οχεπαρ]ο οοπ/εγοηίε». Λίσιο δια πα Πηζο[οχίπηας απηπα ποδῖς οπἴοπιο 

ορι5 6556: οστεσῖῖ5 ᾳπἱρρ6 ππα]15 ἵαλία Ππηπϊχία 191 οεγη (ας ατα. νῖν 

ἀο ο Ιρεῖπηας 1ρ5ο νιάενί ἀεβροαί περτοβας»ε αἱ α οοπιπιοη!αγ]ο Ροδίθγῖας 

οπρίο εχο]αρῖ55ο. θεά ἱπρίιπία [επι ]οοῖς νεγαπα δογρίαταπα Τπ πιαϊ- 

σίπε εχεπαρ]1 Πας νο αίαπα Ππνεηίπαας, Ῥαγίῖηλ 4 οοπ]θοίινα, ραγίῖπη 

εκ οοά]σο : πι ας ρίας5 οθηίαπα (γαπδ]αΙοπεπα Ἰαή παπι οογρεχϊ ααἲ 

οπιοπάαντ. Ἠασο οπιπῖα ἴἵπ [ογπαδ ποδιτῖς αριπάο πππίαπάα εἰ τεοῖθ 

οοηδπεπάα οὐγανίπιας. Ἠε]ίααας απῖ (ρναΐον οοπ]εοίαγας (μαδάαπι 

ἱενίογες, Ἰανίσαπαα. αΠαπαπαπα ἀϊοιοπί [αοῖ]ο παϊας }) οπιεπάαἴῖοπες 

αΠαιιοί πποππογαΡ!]ος, ππακίπιαπα ραγίοπα οἶἵαπα ρτοβαβ]]ο5, 4ῑά γε] ΠΟΠ 

αιιδί 5Η πη5 οἷς {ποῖϊο γοσῖρογοα, ναὶ [ονππαραπα ἱγρορναρΗίσαγαπη οοπΟ 11ο 

ασοντῖπιο πἀπαϊκίσοι. Ἠϊς Ισίταν Ἠππο Ἰοσπα ἀθδίπανίπιας. 

ο 

Ῥνα[αιῖοπίς 6 τή ΙπΙ. Φομννεισ]νααδογιι5 οοπ]οΙΙ, βίθλων, αἲ τὰ ἐς τὴν 

ταλίαν αὐτὴν αὐτοῖς πάλαι (οά1ἴιιγ ὄντα αὐτοῖς πολλὰ) πεπραγμένα συνάγουσι. ---- 

[ηλ ῖο. ΠαΠοσγαπα πο αθοτ]ροῖῖ : « Απ΄ εχ Αρρίαπο εδ αιοά. ναοί, 

διι]]α5 πι ἠδικαίου ῦ αΏῖ Ρροδί αἰαπα Ίοσπα εχ Αρρίαπο α[αἴαπη να παρε: 

χαὶ αὖθις Ὁ δὲ Μάρκιος ἀντιλέγειν μὲν πρὸς οὐδὲ ἓν αὐτῶν ἐδικαίου. » Οαῖριας 

α]1ο Γεπιρογο αἀά Πάπα: « ΝΙ 4ο Ματοιο ΡμΙρρο. » Ὀιςιί οχ Μαοσάομ]οίς. 

---- Τη Πάσα Παοῖς Έν εν Γ1 οοΓΓΘΟΠΙΟΠΕΠΙ ΠΙΟΠΙΟΓΑΠΑΙΙ5 Π1οοί Γοοσρία Πα 

α ποβῖς, οσ]οα. Υ, 8 ὃ, αΕὈί Οονο]απας πιαϊτὶ γοδροπάεί : Νικάς, ὦ μῆτερ" 
» 
” ἀλλὰ νίκην ἔτεις, τὸν υἱὺν ἀπολεῖς. Η]ο Ισίίαν νετο εἰ εἰεπαπίοι, Νικάς, ὦ µ. 

ἀλλὰ νίκην ἐξ ἧς τὺν υἱὸν ἀπολεῖς. --- Φαπιπιίοοαπα οσἱος. ΤΥ, 8 4, Φοννοῖς- 

να δογας να]άο ργοδαρίτου, καὶ τὰ κέρδη περιθλέπῳν. --- ΗιδραΠΙοΟΓΙΠΙ 
. υ . . . . ᾿ -» , 4 . - 

σαρ. 76 ρτορο Πποπα, Π]]ς νο)», ἱππέας αὐτοῦ μιεταθέοντας αὐτὸν οἱ Χομαν- 

τῖνοι καταθάντες ἔκτειναν, Ἠάρο Ἀπογῖρςἒί τ« Απ ἀσ]οιιάαπι αὐτόν ὃ 8Η Ιοµ. ἑκα- 
/ . . - ’ Ν 3 ω 

τόν» --- ἵπ Ῥπίοογα οσο ναγίο ἰομ]αϊο, ορ. 75 Συνεκέκλειστο Υὰρ ἐς ἓν 
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χωρίον καὶ τὸ δέον στρατόπεδον, Ἐγνν] {5 οοη]εοῖ!, καὶ τόδε ὂν στρατόπεδον, 

«οαδίνα φοἡοεί παπ]ίο πΙηας οοπ]πιοάα παπα ορρίἁ σπα ο] ράσα Πν- 

ση ας η]δ.»--- ΜαοεάοπΙοοΡαπα οσἱορ. 1Χ,8 2, δομννεϊσ]άαδογα5 οοΠ]εοῖί 

ὑπό τι (]θρίίιγ ὑπὸ τὸ) τείχιον ὑποστάντες ἐπεβούλευον αἵ Φ ὃ ΒπΠε, διὰ τὰς 

ἔτι παρούσας πρεσθείας, Ρο Ιπχάαπα νοσαρια]αΠα 46 5110 αἀἆθιις. Εοτα πιά θα 

οοἶοσα ΧΙΥ ἵπ ῄπο γοοίο 5οβρς!ῖ μεταβολῆς προσιούσης, ΡΓΟ 64110 προϊούσης, τί 

ορί ἵπ ὢγγίασογαπα Ἰο0ο «ποπ οοη{ενί, σαρ. 98, προσιόντων ἀτυγημάτων. 

Θιιοὰ γεοῖρεγε περ]εκίπηιι5. ----Εσ]ος. ΧΥ Πη1110, ΤΠ 15, τῶν γεγονότων Περσεῖ, 

Ριαροδίἴοπεπα ἐπὶ Π. αἀ]αοῖῖ. ----ΜηιάαΠοοταπα αρ. 118, αἲ νετα 

καὶ τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα: « ΑΠ καὶ τὴν Αχαΐαν καὶ Ἑλλάδα» Οοη{. αἆ Ῥο]γ- 

Ῥίαπα ΠΠ, 118, » νο]. ὅ, Ρ. 7οο ---712. Εί (ταηδ]α[ϊοηϊ5 νετρα οοοµραίοδα 

Ἠ]εγἰάαίο τεοῖε Ιία πιιῖαϊ, « (μα ΗΠιγάαίε αὐ 6οΓιΠΙ Φοοίείαίο εί 

ὑηρογίο αὐνίγααεγαί. Ὑ. ἴπ αρ. 97 ---4δ.» 

3 

ΟῑνίΠαπα ΠΡ. Τ, αρ. 99 Ῥτορε ΒΠεΙΑ ΦομυναΙρμαραδεγιας Ροδιεγαί ἐπὶ 

δόξη τῶν Μιθριδατείων ἔργων εχ οοάῖοο Αιθιδίαπο, 4πεπῃ οἱ αἲὈῖ ΠΟΠ ΤΟ 

εο( (αν. θεά οείενὶ οοάϊοες οἵπι Ὑγας]ανιεηδί οἱ εἀιοπίρια5 ἐπιει- 

χεία. ἆαπι αἀάῑῖ : « Ῥετδρεοίθ ἐπινίκια τῶν Μ. 5οτίΏετε ]η5ρίί Ρείν. ΕαΡεγ, 

ἴἩ Αροηισισῶι Πρτο Τ, ο.Ρ. 990. Υἱάε ἵρδαπι Εαβργαπα Ιαΐο ἀείεπάειι- 

ἰοπι Ώαπο επιεπάαίίοπεπη (ΤΠεδοινί (νο. ἱ. ΥΠΤ, Ρ. 284 εἀ. Τπιρά. Β. 

635). » ---- Γιοσβπι ἀεδρεταίπα ΠΡ. ΠΠ, «αρ. δτ εχίν., αΏί νεγβα ναυτικῶν 

περ Ἴδη Ὑεγονότων ΟΠ Ἠ]δίοτία εοποϊµατί ΠοἨ Ῥοδδυηί, Ἐγηννηίας 

ἀθχίτο τοδιτίυτί Ίος πποἆο : τὸν Αντώνιον ἄλώμενον χυνηγετήσειν αὐτίχα. ὦνπερ 

ἤδη γεγονότων, οἵ τε Πομππϊανοὶ οἳ ασ θεα ππηίἨ 1Π σαρ. 95. Ίάεπι Ἕγι- 

ΝΗΙίι5 ΠΡ. ΤΥ, οαρ. 71, ἵη 115, εἰρεσίᾳ δὲ ἐς ἐπίδειξιν ρώμενοι, Υ6ΓΕ 6Ο0ΙΓ6- 

Χιῖ ἐς ἔπειξιν. Νας Πρὶ ἐπιδείξεως Ίοοι5. Τάθεια Λησίας ΠΡ. Ὑ, οαρ. 90 

Ῥτορε ΠΠ., γεγΏρᾶ,ἅπαντα μεθεὶς, εὐθὺς ἐς Σικελίαν ἔπλει, Ἱΐι τειπίεσιαπάα 

οθηδι]ῖ, ἅπαντα μεθεὶς ἐκ γειρῶν, εὐθὺς κ.τ.λ. Ἐ]αδάεπι Η0τ σαρ. 125 Φε]μνγεῖρ- 

ἠααδογας ἵπ Πῖς, ληστευομένης δὲ τῆς τε Ῥώμης αὐτῆς καὶ τῆς Σικελίας περι- 
Ἕν . . Γ ππ ϱ) / ο ο οι -ν φανῶς, Ρτοροφι1ῖ καὶ τῆς ἰταλίας, η αῑιο πιᾶσηα νονῖ δρεοῖες ο5ί. 

Φαγιλίοαηι ]ιζοΡίαηι 1105 αὐ Ίας οἀϊίοπε Ργουδιῖ5 οχο]ωδί55ο ρτοβᾶ- 

ὑυπί ρε] οπληςς. θεά δἳ απ δαπῖ απϊ πορ]εσ[οπίς πος Ἰηδπαευῖ, 



ω- ΡΑΑΙΕΑΤΙΟ. 

ἱεραπί Ύὖ Θομνγεἰρ]ναα5εγις φορ»! 4ε οεηίοπε Ι5ίο εχ Ρ]η(αγοὰ φογ]- 

Ριῖ5 5αρει5Ηἴρις πηῖδεγε οοηδαΓοΙΠα!ο. 

Τη Τπάϊςο Πἱ5ιοτίςοο εἰ πεοσταρ]ίοο παπ]ία ηἰπαῖς Ὀγενίίεν ΙπάΙσοανενγαίϊ 

Βοἱννεισαραδεγις, αἱ ῥργασογίπα π Ποπιηίρας Ἰοοΐδυο ἴάεπι ΠΟΠΊΘΗ 

Μαβεηῖριας απαΏίσιας [εγο Ἠαρρεγε» 4ε ἆπο ΡοΙδδΙπλΙπα παττατεί Αρρία- 

Πα. Νος αἀάἴίαπιεηῖς ε[[εοίπαας αἲ οεΓγΙος ]απα εκ 60 ΓΕΓΙΠΙ α 5ΟΓΙ- 

ῥιογς ππεπιοταίαγαπῃ ποβῖα Ῥεῖῖ ρος»!1. 

(ο τττττττστττσππππππκκκεκακαῥ. Ὁ). ϱ) Ὁ) «πκζκονν”------. ----- 

.-.--- μι... 

. 

«-λω Ἡςιςις«ἲὔυ ὅ πὅ-- 



ΑΠΠΛΔΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΑΡΕΩΣ 

ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

στ» Ὁ ὢ 9 

Τὸν Ῥωμαϊκὴν ἱστορίαν ἀρχόμενος συγγράφειν, 
- ο. / κ. 

ἀναγκαῖον ἡγησάμην προτάξαι τοὺς ὅρους ὅσων ἐθνῶν 
Μ ε ” μι. μ νο 3 Ν ο” 3» ο” 

ἄργουσι Ῥωμαῖοι. Εἰσὶ δὲ οἵδε' ἐν μὲν τῷ Ὠχεανῷ, 
Γοξεττανῶν τοῦ πλείονος μέρους" διὰ δὲ τῶν Ἡραχλείων ρ Ι 

-. . { Ν Ν / 3 / / ο πι 

στηλῶν ἐς τήνδε τὴν θάλασσαν ἐσπλέοντί τε, χαὶ ἐπὶ 
τὰς αὐτὰς στήλας περιπλέοντι, νήσων ἄρχουσι πασῶν, 
ο δτὼν καδέ ἐπὶ τὴν θάλ ψ.  ὋὪν καὶ ἠπείρων ὅσαι καθήκουσιν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. Ὃν 

εἶσιν. ἐν δεξι. πρῶτοι Μαυρουσίων ὅσοι περὶ τὸν θά-- Ξεσιν εν Εσίσ πρωτ ρ σ σ περ ] 

λασσαν, ὅσα τε ἄλλα Λιθύων ἔθνη µέχρι Καργηδόνος" 
καὶ τούτων ὕπερθε ομάδες, οὓς Ῥωμαῖοι καλοῦσι 
Νουμίδας, καὶ τὴν χώραν Νουμιδίαν" ἕτεροι δὲ Λίθυες, 

ο ’ / / ” 

ὅσοι περιοικοῦσι τὰς Σύρτεις, µέχρι Κυρήνης. Κυρήνη 
ε] λ ) {48 ν” ’ ΑΔ ᾽ 

τε αὐτὴ, καὶ Μαρμαρίδαι, καὶ Ἀμμώνιοι, καὶ οἳ τὴν 

Μαρείαν λίμνην κατοικοῦσι. Καὶ ἡ µεγάλη πόλις» Ἶν 
Δ ή / 

Ἀλέξανδρος ἔθηχε πρὸ Αἰγύπτου: Αἴγυπτός τε αὐτὴ 
/ ο μαι ο ς/ ο ώς ης / λ 

µέχρι Αἰθιόπων τῶν έῴων, ἀνὰ τὸν Νεῖλον πλέοντι, καὶ 
/ ὃν / Αλ / 

μέχρι Πηλουσίου, διὰ θαλάσσης. 

Π. Ἐπιστρέφοντι δὲ τὸν πλοῦν, καὶ περιιόντι, Συρία 
τε ἡ Παλαιστίνη, καὶ ὑπὲρ αὐτὴν μοῖρα Ἀράδων: ἐχό- 
μενοι δὲ τῶν Παλαιστινῶν Φοίνιχες, ἐπὶ τῇ θαλάσση; 
καὶ Φοινίκων ὕπερθεν, ἤ τε Κοίλη Συρία, καὶ µέχρι 
ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτὴν ἀπὸ θαλάσσης ἄνω: Παλμυρη- 

/ . ς λ κά μη  ψ σεν 3 / 
νοί τε, καὶ ἡ Παλμυρηνῶν ψάµµος ἐπ᾽ αὐτὸν Εὐφρά- 

/ 3 ) / ν / .δ . 

την καθήκουσα" Κιλικές τε Σόρων ἐχόμενοι, χαὶ Καπ- 
Ἓσμαι / κ λο ὅ λ .. ΔΑ / Ἀ παλόκαι Κιλίκων ὅμοροι, καὶ µέρος Ἀρμενίων, οὓς 

-. 3 ν. κ, - / ν μα 
καλοῦσιν Ἀρμενίαν Βραχυτέραν' παρα τε τὸν Εὔξεινον 

Πόντον ἄλλα, ὅσα Ποντικὰ, Ῥωμαίων ὑπήχοα γένη. 
Σύροι μὲν δὴ καὶ Νίλιχες ἐς τήνδε τὴν θάλασσαν ἀφο- 
ρῶσιν' Ἀρμένιοι δὲ καὶ Καππαδόχαι ἔς τε τὰ Ποντικὰ 
γένη καθήκουσι, καὶ ἀνὰ τὴν µεσόγαιον ἐπὶ τὴν 
καλουμένην Ἀρμενίαν Μείζονα, ἧς Ῥωμαῖοι οὐκ ἄρ- 

χ. ὦ / λ 2 αμ φας] ο) / ουσι μὲν ἐς φόρου κομιδὴν, αὐτοὶ δὲ αὐτοις ἀποδεικνύ- 
ουσι τοὺς βασιλέας. Ἀπὸ δὲ Καππαδοχῶν καὶ Κιλί- 
κων ἐς τὴν Ἰωνίαν καταθαίνοντι, ἔστιν ἡ µεγάλη γεῤ- 
ῥόννησος, ἣν ὅ τε Πόντος ὃ Εὔξεινος καὶ ἡ Ἡροποντὶς 
καὶ ὃ Ἑλλήσποντος ἐπὶ δεξιὰ, καὶ τὸ Αἰγαῖον. ἐκ δὲ 
λαιᾶς τὸ Παμφύλιον Ἄ Αἰγύπτιον πέλαγος: (λέγεται 

γὰρ ἄμφω] ποιεῖ γεῤῥόννησον. ἸΚαί εἶσιν αὐτῆς οἳ μὲν 
’ -” μέ 

ἐς τὸ Αἰγύπτιον πέλαγος ἀφορῶντες, Πάμφυλοί τε, 
η ’ λ ) ] Δ / / 9 / 

καὶ Αύχιοι, καὶ μετ αὐτοὺς Καρία, µέχρι Ἰωνίας' οἱ 
ϐ) ἐπὶ τὸν Εὔξεινον καὶ τὴν Προποντίδα καὶ τὸν Ἑλ- 
λήσποντον, Γαλάται τε καὶ Βιθυνοὶ, καὶ Μυσοὶ, καὶ 
Φρύγες: ἐν δὲ µεσογαίῳ, Πισίδαι τε καὶ Άυδοί. ΊΤο- 

αΡΡΙΑΧύ5. 

ΑΡΡΙΑΝΙ 
ΑΙ ΓΧΑΝΡΒΙΝΙ 

ΠΟΝΜΑΝΑΠΜΟΝ ΠΙΣΤΟΜΙΑΝΟΜ 

ΡΕ ΈΕΑΤΙΟ. 

ο -ᾱ-- 

Ῥορυ]ί Πουιαπϊ 65 σοδία5 ροι5ορίατα5 Πποοθςςα ΙΙ 

ἁπχί βηος ΡΗΤΗ Ππρογ ρου θἵηση]ας ρτογ]ποῖας ΕΠΗ: 

«πι ἀαδοίροιθ. Ηϊ απίθηι δἱο Ἰαροηί. Τπ Οσραπο, Ρηῖ- 

(απηΠΙζαΓΙΠΗ σθη{Τπτη ΠΙᾶΊΟΥΕΠΙ Ῥατίθπα εοπΙπεηί,  Ἰπάο ρου 

Πονοι]σιη ΓΓοίαπα ἵπ πλατο ΛΤοὐΙίογγαπθαπη ΠΠ αΠ{Ι, ΟΠΠ ΘΕ- 

απο εἶας οἵας οἰγουπιοίτοα Ἰοσομίῖ, ααἰάαπῖά Ἱηςπ]αγάτη Γε- 

ΒΙΟΠΙΠΙΥ6 ΠΙαΥΠΠΠΙΑΤΙΠΙ 1η οοηδροσίπα γοπ]έ, Ποια! ηεἱ5 

εθηδείαΏ.  ΗΠαΤΙΠΙ σοΡΗΙΙΤΗ η ἱπηΙ, αά ἀθχίεταπα, δαπί Ματς 

απα πιατο αεσο]απί :. ἀοϊμᾶςο ΑΠ αλ Οατιμασίησια πδαπο, 

Ῥηροῦ 105 5αηί Νοπ]αάες, απος Ταἰἰπί Ναπιίάας, ἱρδαπιφο 

γοβίοηθΙη Νιπηϊάίαπα, γοσαηί. Ῥε(πυπίατ τοσφαί Ἰή0γος, 

5οοΠά ΙΓ {ταπ](αο ΘΥ ΤΠ αἆ ΟΥΤοπαϊζαπα π5απο Ρογίἴηοη- 

(5 : ἴαπι Ογτοηαῖσα ἴρεα, Μανηιαγίάα, Απιηομιαιο, οἱ 

απἰάααἱά Ρρορι]ογ. οἶνοα Ματοοίοπι Ἰασσαι Ἰαβίαί, Δά 

μας Ἰηᾶσηα ἴ]α αιος η Ἐσγρίί οοπβηῖο, ΑΙεχαπάνί οοιιό]- 

ἰουῖ5 ΠΟΠΗ ΤΘΙΕΓΟΠ5 : ἱρσαφιαο ἀἱβγρία5, ραίοης αἀγογεο 

ΝΠο παγἰσαπΗθα5 π5αθ αά ἀἠΙορας οπἱεηίαἰα5, ρου πάγο 

γετο αδαπθ Ῥε]αδίαπῃ, 

1. ἨΗίπο εαΓδ Ποχο ἴπ οτα οσευγΠί Ῥα]αείΐπα. απῶ γα) 

ΑΔά 

π]αγε Ρα]51πος εοπΗησαηί Ῥμαπίεθς; 51Ρεί αιιος δγεία οδί, 

Ραῖτ5 Μαβείασ; 5αρτα άααπ1 Ρογίίο (πςάαπι Αγταὐία οί. 

οσιη 4 αι Οαᾳ]ο γε] 0αγα ἀῑοίίαν, πα τε]ί(αα 5αΓξήσι 

πια αἆ Ἐπρηταίεπι πδασο ΠΗπΠΙεΠ Ρουγεοία; Ῥαπγγοπε(ς 

αγοηί5 οἰποία, οἱ ἵρδα αἆ ἘρῃΓαί6ΠΙ ΡΕΓΙΠΘΗΣ. ἆαπι 5ΥΓΟ- 

ΤΙΠΙ 6ΟΠῇΠΟ5 ΟΗΐοςδ; Ἰοδαιε αἰησοηίες Οαρραύοσεςς εἰ 

ΑΤΙΗΘΠΙΟ Ρ8Υ5 οα 411 ΝΜΠΠΟΥΕΠΙ Αγπηθηϊαπη ποπηϊπαη{; {0η 

ας Ῥοπίαπα Εαχίπαπι αοζο]απί σοηίες5, πα απο ποπῖπα 

Ῥοπ/ίσα) Υοςαη(αΓ, ΟΠΊΠ65 Ἠοίπαπο Ραγοηί Ἱπροτίο.. Ἐν Ιή5 

Θγτὶ αο 01665, Νοδίταπι Ίου πιαγο 5ρθοίαπέ : Αιπιθηῖί Υοιο 

αίαπο Οαρραάοςθς Ρατ Ῥοη/[1οίς πα(ἰοπίρας 5απί Επ], 

ΡαγίΙΠα Ρος Ιπίεγίοτα τορίοηίς Μα[ογε, ας γοραίατ, ΑΓΠιο- 

πίαπι αἰΠησιηί; πρ Ἴρδα απἰάεπα πα]]α Ῥοπιαπίς {Πρηία 

Ῥεπάεί, 5ο οκ εοτπ] ααοἰοπίαία Τεσες αοοῖρῃ, Ἐκ θα)- 

Ῥαάοσῖα αἱ ΟἨἱοία Ιοπίαπι Ύειδας ἀεξοσπάεπίί οσους Π)” 

σπα Π]α Ῥεπίηδα]α, 41ᾶπ1 ἃ ἀεχίοτο Ἰαίετο Ῥοπία5 Εαλίηυ» 

οσα Ῥτοροπ/1ᾷ6, Ηε]Ιο5ροπίο, πηατίαια Έσωο, ἃ 1ῶγ0 απΠΕΠΙ 

Ῥαππρ]γ]ίαπη πλατα, απ Ἐργριίινη (υἱτοσαο οπίπα πουῖπα 

αρρε]ια(ατ), (αοἷί ρεπίηδυ]αῃ. Ησ]ας Ιποο]α., αἆ Ἐβγρίαιη 

Ρε]αρι5 Υογςί, ῬαπιρΏγ Ηἱ 5απί εἰ 1Υοῖί, ας ροδί Ίο θ.τες 

πδαπε Τοπίαπα: οὐρίογί Εαχίππι, Ργτοροβ[ἱάοπη, ΗεΙοαξροπί]- 

ασια βροείαπί, σαἰαία», ΒΗἨγηί, ΜΥ5Ι, ΡΙΗ1Υ 668 : πιεάΠθύΓἍηθα 

1 
- 



. ΑΡΡΙΑΝΙ 
σοῦτα ἔθνη τὸν γεῤῥόννησον οἰκοῦσι, καὶ πάντων ἄρ- 

χουσι Ῥωμαῖοι. 
ΠΠ. Περάσαντες δὲ, καὶ ἑτέρων ἐθνῶν ἄρχουσιν 

ἀμφὶ τὸν Πόντον, καὶ Μυσῶν τῶν ἐν Εὐρώπη, καὶ 

Θρακῶν ὅσοι περὶ τὸν Εὔὐξεινον. Ἀπὸ δὲ Ἰωνίας, 

κόλπος ἐστὶ θαλάσσης ὃ Ἀἰγαῖος, καὶ ἕτερος Ἰονίου 

θαλάσσης, καὶ ὃ Σικελικὸς πορθμὸς, καὶ ἡ Ἐ υόῥηνὴ 
ο. -- -- / 

θάλασσα µέγοι τῶν Ἡρακλείων στηλῶν. Τοῦτο μήκος: 

ἐστιν ἀπ᾿ Ἰωνίας ἐπὶ τὸν Ὠκεανόν. Καὶ ἐν τῷξε αὖ 

τῷ παράπλῳ Ῥωμαίων ὑπήκοα τοσαῦτα" ὕ τε Ἑλλὰς 

πᾶσα, καὶ Θεσσαλία, καὶ Μακεδόνες, καὶ ὅσα πρόσοικα 

ἄλλα θρακῶν καὶ Ἰλλνριῶν καὶ Παιόνων ἔθνη" αὐτή 

τε Ἰταλία, µακροτάτη δὴ πάντων ἐθνῶν οὐσα, καὶ 

ἀπὸ τοῦ Ἰονίου παρήκουσα ἐπὶ πλεῖστον τῆς Τωῤῥηνι- 

κῆς θαλάσσης µέγρι Κελτῶν, οὓς αὐτοὶ Γαλάτας προσ- 

αγορεύουσι" καὶ Κελτῶν ὅσα ἔθνη τὰ μὲν ἐς τήνδε τὴν 

θάλασσαν, τὰ δὲ ἐς τὸν βόρειον ὠκεανὸν ἀφορᾶ, τὰ δὲ 

παρὰ ἛῬτνου ποταμὸν ὤχηται θηρία τε πᾶσα χαὶ 
Κελτίθηρες, ἐπὶ τὸν ἑσπέριον καὶ βόρειον ὠχεανὸν καὶ 
τὰς Ἡρακλείους στήλας τελευτῶντες. Κα) τούτων 

πέρι, καὶ ἐφ᾽ ἑκάστου, δηλώσω τὰ ἀκριβέστατα, ὅταν 
ἐς ἕκαστον ἔθνος ἡ γραφὴ περιίῃ. Ἀῦν δὲ, ὅσον ὅροις 
µεγάλοις τὸν ἀρχὴν περιλαθεῖν, κατὰ μὲν θάλασσαν, 

εἴρηται. 

ΙΥ. Κατὰ δὲ (Ἡν περιοδεύοντι, μοῖρά τε Μαυρου- 
σίων ἂν εἴη, τῶν παρ Αἰθίοψι τοῖς περὶ ἑσπέραν' καὶ 
εἴ τι θερμότερον ἢ θηριῶδες ἄλλο Λιθύης, µέχρι Αἴθιό- 
πων τῶν ἑῴων' ταῦτα μὲν Λιθύης Ῥωμαίοις ὅροι, 
Τήῆς δὲ Ἀσίας, ποταμός τε Εὐφράτης, καὶ τὸ Καύχασον 

ὄρος, καὶ ἡ Ἀρμενίας τῆς Μείζονος ἀργλ, καὶ Κόλγοι 
παρὰ τὴν Εὔξεινον θάλασσαν ᾠκημένοι, καὶ τὰ λοιπὰ 
τοῦδε τοῦ πελάγους. Ἐν δὲ τῃ Εὐρώπη ποταμοὶ δύο, 
Ῥτνός τε καὶ Ἴστρος, μάλιστα τὴν Ῥωμαίων ἀργὴν 

δρίζουσι, καὶ τούτων Ῥηνος μὲν ἐς τὸν βόρειον ὤχεα- 

νὸν, Ίστρος δὲ ἐς τὸν Εὔζεινον Πόντον καταδιδοῖι. Πε- 

σαντες δέ πη καὶ τούσδε, Κελτῶν τῶν ὑπὲρ Ῥΐτνον 
ϱγουσιν ἐνίων, καὶ Γετῶν, τῶν ὑπὲρ Ἴστρον, οὓς 

Δακοὺς καλοῦσιν. Οροι μὲν οὗτοι κατ ἤπειρον, ὡς 

ἐγγύτατα ἐλθεῖν τοῦ ἀκριβοῦς. 
Ύ. Νῄσοι δὲ πᾶσαι, ὅσχι τῆς ἐντὸς θαλάσσης εἰσίν' 

αἵ τε Κυκλάδες, ἡ Σποράδες,  Ἰάδες, ἡ Ἐχινάδες, ἢ 
Τνῤῥηνίδες, ἡ Γυμνησίαι, ἡ ὅσας ἄλλας ὀνομάζουσιν 

ἑτέρως, περί τε Λιβύην, καὶ τὸ Ἰόνιον, ἡ Αἰγύπτιον, 
Μυρτῶον, ἡ Σικελικὸν, ἡ ὅσα ἄλλα τῆσδε τῆς θαλάσ- 
σης ὀνόματα" ὅσαι τε ἐξαιρέτως ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων 

ὀνομάζονται µεγάλαι νῆσοι, Κύπρος τε καὶ Κρήτη 

καὶ Ῥόλος καὶ Λέσβος καὶ Εὔδοια καὶ Σικελία καὶ 
Σαρδὼ καὶ Κύρνος, καὶ εἴ τις ἄλλη µικροτέρα τε καὶ 
μείζων" ἅπαντα ταῦτ' ἐστὶ Ῥωμαίοις ὑπήκοα. καὶ 

τὸν βόρειον ὠκεανὸν ἐς τὴν Βρεττανίδα νῆσον περάσαν- 
τες, ἠπείρου μεγάλης μείζονα, τὸ κράτιστον αὐτῆς 

ἔγουσιν ὑπὲρ ἥμισν, οὐδὲν τῆς ἄλλης δεόµενοι' οὐ γὰρ 
εὔφορος αὐτοῖς ἐστιν οὐδ' Άν ἔχουσι. 

ΥΠ. ούτων τοπούτων καὶ τηλικούτων ἐθνῶν ὄντων 

ο]α5 ἴοπεπί Τί εἰ Ρδίάο. Τοί ρεπίες απο ρεπ/ηςυ]απα 
μαβήταηέ, ΟΠΊΠΟ5 ΒΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ δαῬ]οεία; ἵπιρείο. 

ΜΠ. δεᾶ οἱ ἴταμς Εαχίπαπι Ῥοπίαα ργονίπείας Ἰπαῦοθηί 

: Μγδίαπα ΕπτορΦαΠῃ ο Τταςσίαπα, Ροπίο οοπ/ΐσυας. ΑΡ ]οπία 

Γ νοτο Έραας5 δἶπης Ιπορῖῖ; ἰπᾷς αἰίε; Αάπία εις; ρο5ί απθιι 

| οί Γοίη Φίσπ]απα οἱ πάς ΤΥΓΗΕΠαΠΙ ΠΠατ6, μ5απα οο]α- 

πιπας Ηειοι]θα», Αίάπο Ίας ο5ί Ιοηρίίαᾶο αἲ Τοπία αἆ Οερα- 

ΠΙΠΗ µ5419, Τη απἶθας ους Ίο 5απί Ποπησπα. ρτον]πεία, : 

αταωσῖα µπίνογρα, Τ{οςδα]ία, Μασεάοπία, σπα Επ πια: Τητα- 

οἷα τείαπα, εἰ Π]γγίεαπα ας Ῥαπποπία. δοαπίας ἵρεα Πα- 

ία, ἵπ Ἰοηραάποτη ππαχίηιο Ρροιτεεία εἰ αἲ Δάπίαϊσο δη 

ας Τοπίο πιατί 5εοαπάΙΠΗ [οί η [οτε Τα5ουΠῃ ρε]αριας αἆ σα]- 

Ιαπη π5απε Ῥ6Γμεῃς. Ηίπο Οε]σα ο5ί ((αΗίαπα Ποπηαπί α- 

Ρε]απί), οΠΙ ΥαΠΐ5, αἲ εαπα ἱπεο]απί, Ροριυ]ΐ5; 4ποταπα 

αΗ ΝΟΦίΓΙΠΗ Πλάτα δΡεεἰαη!{, αΏῖ 5ορίοπΙγἰοΠα]είῃ οΕραΏΗΤΗς 

Ρατ5 5εοπάΙπα ΠΙΠΠεΠ Ἠμοηάπα Ἰαδίίαί, Ἠϊς ππίνειξα 

ἀθπίαιε αοοθᾶ1ί Ἠἱεραπία (Πρετία Οτωεῖς ἀῑεία εἰ Οε11ρε- 

τα), αἆ 5ορίεπἰτίοπα]εια οεσἰάεμία]οππ(πο οσ6απ τα εἰ οο- 

πηηᾶς 5416 Ἠοτοεπ]θας ΡεΓίΙΠΟΠ5. Ας 6 εἰησι]ῖς Ἱνατηπα Τ- 

βίοπυπη ἀἰοσίατ 5υρίῆία5, αὈί πατταΙοηίς οτάο α ΕΑΓΕΤΗ 

σπαδᾳι6 πο» ἀεάιχοί; πιπο οτας»ίοτῖ απαζαπα ἀο]πεαίίοπο 

νωο ἆθ υπίγοιςί ἱπιρεγϊ πιαγἶπιῖς Πηΐρας ἀῑοία εαπίο, 

ΙΥ. Τοιγοςίτὶ Υθγο Ἰποταο ο[Ηδάειη Ἱπιροτίί Ἠπήίος Ἰα- 

ίνα, οσσογηῖ ΡΠΙΠΙΙΠ ρατ5 Μαυπαπίος, αήησοης οσςἳ- 

ἀοπία]σια Ἐλορίαϊη , {ππα αἰῑα Ρτορίος πἴπαπα δα απ! 

ποχίαςδ Ρος Ιπευ]ίίογος τοµίοπες ΑΠίες, αὖἲ οτἰοηία]ες 

πδαμε Ἐπίοραδ. ΕΙ ΙΙ ααἰάεπα ἵπ Α [σα 5αΠί ΒοπιαπογΗ 

τοπ η. Τη Αδία Υοτο ΠΗΠΙΕη Επρ]ταίες, ΠΟΠ 0απσαδα5, 

Ατπηοηία πηα]ουῖςδ Τοβη Πα, Οο]ομίςάπο αἲ Ῥοπί πα Ενα 

Ρογποης, επ γε]αια οἵα 5δοππάΙα επάρηα Ῥομίππι 

Ροττεοία. 1π Ἐπτορα ἀσπίφιο ἆμο ππανίηνο Πα ΥΠ Πουπαπα πα 

Ιπρογίαπη οἰαμάηί, Ἀμοπας αἰ(ας Ὀαπα βίας τ απογηπα ἴ]ε 

ἵπ 5ορίοπ{πΙοπαΙσ Ο6ΘΑΠΗΠ, Πο απ Εὐνίπασα ΡΟΠΙΠΠΙ 

ογο]νίαν. Αοιί {αππεν υ]ίτα Ίος 4ποφυς απηπος, οἱ 0ε]- 
Π5 ἵναῦς Βλοπαπα ποηπιἶς πιρεταηί, οἳ Οε(ῖς Ίαης Τὰ- 
πΙΡΙΗΠα, 4ος 1ρ5ί Ώασςος γοσαηί. Ηϊ 5απί ἃ ρατίο οοπ!ῖ- 
ποη[ᾖς (οηηϊ, 4141 Ρτοχίπηθ Πονί ροηί αἲ Υογάπα ἆθ- 

5οπἱρ], 

Υ. απ ηδη] 4ποάπ6, αποἰααοί ἵπ Μοδοιταπθο επί 

πια, Ονο]πάσς, Βροταάες, Τοπίο, Ἐομπαίος, Τήδσα, 

Βαἱσαγεδ, 86. ος ΙΠΠ(ο αἲίο ποπηίπο ηδη] νο] αὖ ΑΠ: 

οαΏὰ, νο ἵπ Τοπίο πιανῖ, γοὶ ἵπ Ἐπυρίίο νο ἵπ Μντίου, ααϊ 

ἰομ]ο, απί η αοπΙ(αο θά ρατίο Νοδίτί πιαῖς εἶίαρ 

Γ βαπίς σπα Ἠ]α., απας αταοἳ Ρο οΠΠδη Μα Γηα]ογος Τη81- 

Ία5 νοσαηῖ, ΟΥΡΓΗΙΝ, Οτεία, Ἀλούας, Τνοδυα5, Εανοναν 8ἱ- 

οὔία, βατάἰπία, Οοτδίσᾶ, οἱ δἱ σπα οί αῑἷα ΠΙά]ος ΠΗΙΠΟΙΥΟ : 

υΠΙΥΘΓΡΟ. ΠΟΠΙΑΠΟΤΗΠΙ ρο[οκίαἰ κα λ]οσία) δυηῖ. Τη 5ορίθη- 

ποπα]{ οἶαπα οὔθάπος ἱταπερογίαἶς ἵπ Βεαπηίαπη οορίΐ8, 

ἱηδυ]α 1η Π]απα, ασ π]ᾶρηα 4ποσπο οοπ ποπ{ί τορίοπο πα]οτ 

οί, οοαρατηηἳ ρ]ας Ύπαπα ἀπλλάίαπα , οἱ φπἰάσπα ΠιοΙΟΓΘΠΗ 

οἶης ρατίοπας ἆς το]συα ΡαΓΗΠα 5ο) σὲ, απαπάο πο τὰ φαἱ- 

4επα, φποὰ ἆ6 ος ου πραηΕ, αἀπιούνπι Ες (Γαοἱποςπα οί, 

γ]. Ἐκ Μής οἱ ας [απιΐς περ ας, Παλίαπα ἱρεαπα ΠΙάΡΠΟ 



ΡΕ ἘΕΑΤΙΟ. : 
τὸ μέγεθος, Ἰταλίαν μὲν αὐτὴν ἐπιμόχθως τε καὶ μόλις 
ἓν πενταχοσίοις ἔτεσι κατειργάσαντο βεθαίως. ᾗΝαὶ 
τούτων τὰ ἡμίσεα βασιλεῦσιν ἐχρῶντο, τὰ δὲ λοιπὰ 
τοὺς βασιλέας ἐκθαλόντες, καὶ ἐπομόσαντες οὐκ ἀνέξε- | 

σθαι βασιλέων, ἀριστοκρατίᾳ τε ἐχρήσαντο ἀπὸ τοῦδε, 
καὶ προστάταις ἄρχουσιν ἐτησίοις. Δικκοσίοις δὲ µά- 
λιστα ἑξῖς, ἐπὶ τοῖς πεντακοσίοις, ἐπὶ µέγα Έλθεν ι] 
ἀρχὴ, καὶ ξενικῆς τε δυνάμεως ἐκράτησαν ἀπείρου, 

χαὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἐθνῶν τότε ὑπηγάγοντο. Γάῑός τε 
Καϊσαρ ὑπὲρ τοὺς τότε δυναστεύσας, καὶ τὴν ἦγεμο- 
νίαν κρατυνάµενός τεχαὶ διαθέµενος ἐς φυλακὴν ἀσφαλη, 

τὸ μὲν σχημα τῆς πολιτείας καὶ τὸ ὄνομα ἐφύλαξε, 

µόναρχον δ᾽ ἑαυτὸν ἐπέστησε πᾶσι. Καὶ ἔ ἔστιν ἥδε ἡ 

ἀρχὴ µέχρι νῦν ὑφ ἑνὶ ἄρχοντι, οὓς βασιλέας μὲν οὐ 

λέχουσυν, ὡς ἐγὼ νομίζω», τὸν ὄρχον αἰδούμενοι τὸν 
πάλαι" αὐτοκράτορας δὲ ὀνομάζουσιν, ὃ καὶ τῶν προσ- 

καίρων στρατηγῶν ὄνομα Ίν' εἰσὶ δὲ ἔργῳ τὰ πάντα 
βασιλεῖς. 

ΥΠ. Καὶ ἔστι καὶ τοῖσδε τοῖς αὐτοχράτορσιν, ἐς τὸν 
παρόντα χρόνον, ἐγγυτάτω διακοσίων ἐτῶν ἄλλων' ἐν 
ἷς πόλις μάλιστα χατεχοσµήθη, καὶ ἡ πρόσοδος 

λεῖστον Πὐξήθη, καὶ πάντα ἐν εἰρήνη μακρᾶ καὶ 

εὐσταθεῖ προῆλθεν ἐ ἐς εὐδαιμονίαν ἀσφαλῇ. Καί τινα 

καὶ τοῖς προτέροις ἔθνεσιν οἵδε οἱ αὐτοχράτορες εἰς τὴν 

ἡγεμονίαν προσέλαθον, καὶ ἀφιστάμενα ἄλλα ἐκρατύ- 
ναντο" ὅλως τει δι εὐθουλίαν, τὰ κράἄτιστα γῆς 

καὶ θαλάσσης έχοντες, αὔξειν ἐθέλουσι μἍλλον, ἢ τὴν 
ἀρχὴν ἐς -ἄπειρον ἐκφέ έρειν ἐπὶ Ῥάρθαρα ἔθνη πενιχρὰ 
καὶ ἀκερδῃ. Ὃν ἐγώ τινας εἶδον ἐν Ῥώμῃ Ἔρεσσωο 

ο 

ς ἤ τε .) 

1” Επιπ. 

μένους τε καὶ διδόντας ἑαυτοὺς ὅ ὑπηχόους εἶναι 2 καὶ οὐ 

θεξάμεγον βασιλέα ἄνδρας οὐδὲν αὐτῷ χρησίµους ἐσο- 

µέγους. ᾿Εθνεσίτε ἄλλοις, ἀπείροις τὸ πλήθος, αὐτοὶ 

διδόασι τοὺς βασιλέας, οὐδὲν αὐτῶν ἐς τὴν ἀρχὴν δεό- 

μενοι: καὶ τῶν ὑπηκόων ἐγίοις προσαναλίσκουσιν, αἷ- 

δούμενοι καίπερ ἐπιζημίους ὄντας ἀποθέσθαι. Τήν τε 
ἀρχὴν ἐν κύχλῳ περικάθηνται με Ὑάλοις στρατοπέ δοις, 

καὶ φυλάσσουσι 

γωρίον. 

ΥΠΙ. Ἀρχή τε οὐδεμία προηλθέ πω µέχρι νῦν ἐς 
τοσοῦτο μεγέθους καὶ Οὗὔτε γὰρ τὰ Ἑλλή- 

τὴν τοσήνδε γῆν καὶ θάλασσαν ὅ ὥσπερ 

καὶ χρόνου. 
νων, εἴ τις ὁμοῦ τὰ Αθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων καὶ 
Θηθαίων, δυναστευσάντων παρὰ µέρος, ἀπὸ τῆς Δα- 

/ / ὅ 7 οε-ᾱ -, ἐλλ / -- 

βείου στρατείας, ὅθεν αὐτοις ἐστιν ἐλλαμπρύνεσθαι 

μάλιστα, ἐς τὴν Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου τῆς Ἑλλάδος 
ἡγεμονίαν, συναγάγοι, πολλὰ ἂν ἔτι φανείη. Οἵ τε 
ἀγῶνες αὐτοῖς ἐγένοντο οὐκ ἐπὶ ἀρχῆς περικτήσει μᾶλ- 

λον, ἢ φιλοτιµίαᾳ πρὸς ἀλλήλους' καὶ οἵ λαμπρότατοι 
Δ ω. 3” 3 / μ 3 1. ο] / 

περὶ τῆς αὐτῶν ἐλευθερίας πρὸς ἀρχὰς ἄλλας ἐπιού- 
σας. Οἱ δέ τινες αὐτῶν, ἐς Σικελίαν πλεύσαντες ἐπὶ | 
ρα / ὴὸ /Ν / Ρ γ Ε] λ 
ἀρχΏς ἕτέρας ἐλπίδι, προσέπταισαν' Ἡ εἴ τις ἐς τὴν 
Ἀσίαν διΠλθΕ, μικρὰ καὶ ὅδε δράσας, εὐθὺς ἐπανήει. 

Ὅλως τε ἡ Ἑλληνικὴ ὃ δύναμις, καΐπερ ἐκθύμως ὑπὲρ 
ἡγεμονίας ἀγωνισαμένων, οὗ προῆλθεν ὑπὲρ τὸν 
Ἑλλάδα βεθαίως' ἀλλὰ δεινοὶ "μὲν ἐγένοντο, ἁδού- | 

Ίαροια, 4ο υἱκ Ἱπίτα φπἱηρεπ{σδίπηΙΠα ΠΠΙΠΗ, Ρογάσητ]- 
οτυπί, Οπ]ᾳ5 (οπαρονῖς ἀἰπιίάίαπι γἰκοταπί 510 Βορίρις; 
ἀεἷη [5 οχρι]είς, πο] πταπάο οῬείπῖοι{ ΠοΠΙΙΠΕΠΙ Τοβρηὴ 56 
Ρ4Β5ΗΥΟ5, ρου ορπιαίο5 τοριΒ]. αἀπιηίκίταγηηέ, οἱ Ρος 

Μαρίςίταίας αΠΠΗΟΦ. ΟδίθγΙπη πίτα ἀποσπίος Ρο ΓἱςςΙΠΠη 

ΔΠΗΟ5, απἰ 5οειΗ 5η Π{ Π]ος αιήηροηίος,, Ρ]ηίπια ἱπογομηοῃία 

οορ]έ ΠΟΠΙΑΠΟΡΗΠΑ Ἱπιρετίαπ]” ΠΑΠ1 Ῥοχ 14 {οπηρονῖς «ραἴαπι 

ΠηβηΙία5. οχίογαγυπα. ποπίίπηι οορίας ρτοδίταγετυπέ, Ρ]ατί- 

πηαδΠιιο ῥγογ[ησίας ἵῃ παπα τοδεσογηΠέ ροἱθδίαίοπῃ. Ῥομί 

μας Ο. Οπ5αγ, Ἱπίου ἄ'απα]ο 5ος ριπεἰραίαπα ομίίποης, 

οοπβγηιαῖο Πππροτίο, οἱ Τοῦι5 οπηηίθας αἆ ΠΓΠΙΑΤΗ θἶης ομ5ίο- 

ἀἴαπα ογαἰπαῖῖς {ΟΥΠΠαΠΙ φπ]άσεπα ας ΠΟΠΙΘΠ γαρ ]ίζαρ γοίῖ- 

Ὠηῖες 5ἱΡί απίθΠι ΦΙΠΗΠΊΙΠΗ ἵη πΠίγοιςος ΙΠΙΡΘΤΙΠΠΗ Π5αγρᾶ- 

ν, Αίφαο αἆ πο ἀἴεπῃ ΒΙΠΊΠΙά Ἱπιρογῇ η υπίης Ροίο- 

βίαΐε εδί : απος ᾳπϊάσιη ποΏ Ῥορος ἀσπηί, γο]σίοποπα ορίποτ, 

τεγαη γείετῖς Παπκ]αταπάϊ; 5οᾷ Πππροταίογος αρρε]]αηί, 

αποᾶ οἶῖπι Ρε] ἀποιπ αἆ {εππρης οοΠςΗΠΠΙΤΟΓΗΠΙ ΠΟΠΊΘΠ 

εταί : απαπ(πᾶπα ΤΕΥΘΓ απαγ]5 τα(ίοπθ Έρρες ευΠί. 

ΥΠ. Που 6εηας Ἰπιρογαίογαπα, ἵπ γα 5οηίεΠη ἀῑθπῃ, Ι801 

{ογο ρου αἱἱος ἀπιεθηίο5 4ΠΠΟ5 ΠΠΡΟΓΙΙΠΗ {ρποπε. Ἱπίτα αποᾶ 

(επηρογῖ5 δρα{ἴαπα πηγίβοο οχογηαία Της οδί, ας τούῖ(ας 

ἱπρενῇ ρ]αγίπηπα απο, οπηηίασαο ἀἰπίαγηςς ορης{απ{ίδᾳπο 

ραοῖ5 Ῥοαπεβεῖο ἵηπ κἰαβίσπη [οοΙίαίθπα ονοεία. Ἠϊ οηίπῃ 

Ἰπαρεγαίογος γείαιρις Ῥγογ]ηοῖ5 ποη ΠΠ] θαπα αά]εςθ- 

τηηί, ἀ]ίαδαιιο ἀθ[οσίϊοπ6πη π]ο]εηίος οοπηοτη{ ἵπ οΓῇ- 

οἱο : ἵπ ππίγθιςΙπα απίσπα, αποπίαπα {ειγα ππατίαιθ ορίπια 

ααφσπο Ἠαρεηί Ιη Ῥοίθείαίε, αρίεηίϊ εοη5!]]ο ορες ΘΤΙΠΗ, 

απας ροβδίἀσπέ, ϱΥοΥΙΠοίαγΙΠη απσογα πια]αηί, απαπῃ Ππηίος 

Ἱπηρογ! ἵπ ΙπΠΙαπι Ῥυοίενγο αἆ ῬατραΓας σοπίος ἵπορες ας 

η] Παογί ἀοπηϊπίς αἰαίανας. ΟΠΑΤΙΠΙ οσο ΠοΠΠΗΙΙΑΓΙΠΙ 

Ἰοσαίος ν]άϊ ἵη Ότρεπι πη]ςδδο5, αιὶ 56 5Πο54πο Ρορα]ατος 

Βοηπαπῖς ἀεάθγοπί; απο5 πο γοζορί{ απἰάθπη ΤΠηροΓαίΟΣ, πα ϊ 
απῖρρο αδαῖ 51 ΓΠΠί1γο5. Ας γετο σεπίῖριας Ἱππηπιοτῖς 

ἀαπί γοβο5; απας ΠΙΠΗΙΤΙΠΙ Ἰπηροτίο αἀ[ίεθγο 510, ΠΙΠΗΙΙ {ρ5ο- 

η τε[ετί. Ῥαπί απίεπ Ργογ/ησία, ἵπ απαδ, άπππα ριάθαί 

απαπην]ς ΡαγάΠα π{ῆ]ες αρ]ίοετα, Ῥ]α5 ο[ἵαπα ΙπδαπηυΠί, απαΠη 

1ου οπρίαηί. Οείεγαπι οἰτοιππ(πασαθ ἵηπ Ῥγῷδί([ϊς επί 

πηασηί εχετοῖία5, σπί {απ Ἰαίο {αυτα ππατίααθ ραΐοης ἵπιρε- 

πι λαιιά 56ος αίαιθ ΙΠΙΠΙ α[αιοά ορρίάστα απ{ εαςίο]- 
Ἰ451 εαξςίοδ ση. 

ΥΠΠ. Νεα Υετο απίο Ἠαπο Φίαίοπι {απ ππαπαπι το] 
{απ απηρ]Ιπα οχς Εξ πηρεγίάΠα, τα] {απα ἀἰπίανπάπη,  Ναπι 
πε(ια τος νῶεογαπα, εἰδί ααῖς ἴπάε α Ῥαϊ οχροδ[ίοπε 
εχούδα5, πάς ΡοἱβδΙΠΊΙΠΙ εἰα {ας ἱπῖαπα γαοί σερί, 
πδσιο αἆ Ῥμηρρί Απηγηίω ΠΠ ἵῃ ἀταωσῖα Ἱπιρεγίαπα ἀθάι- 
χοηΐξ, αἴαια ΑἰΙιοπϊοηςΙαπα εἰ ΤιασεάΡΠΙΟΠΙΟΤΗΠΩ ΤΠΕΡάΠΟ- 

τά ηη(1ο Ῥοίθη/ίαπα, ος γίσας οπηπδηίσΠη, ἵπ ΙΠΙΠΙ 60Π6ο5- 
5ογΙ!, αἆθο πιαρηϊίβοα» γιἀεραπίατ. Είοπίηι Εἰ Ιπίευ 5ο π]- 

46πα, ΠΟΠ ἴαηλ Ῥτο[εγοπάἱ Ἱπιρογί οα1δα, 4παΠΙ 46 ἀῑση[ίαίο 
εί ρποῖραία 5αΓάΠ1 οἰγΙίαίαπα, οοπεθγίαταη{; εί (αἱρας ρι- 
ση ἠΠακίπ]θ Ιπε]αγαθγαπ{, οα5 Ρίο Ῥτορτία Προτίαία, οοπίτα 

εχίετος Έθμε», ἄγωοῖαπι αγηιῖς Ἰηγαάεηίες, Ῥηβηαγεγαη!, 
Ου] ΥεΓο οχ πα ἵῃ ΦΙο]Παπα, 5ρ6 Ρο ππάΙ οἶας Ἱη5ι]α 1 Προ: 
το, ἱταπδπηϊδογαπί, οἷς Πια]ο τος ἴ]]α οδοῖᾶ]Τέ αἱ ἵῃ Αδίαπι εἷ- 
απῑς (τα]οοίί, θ[ίαω Μΐο, ΠΟΠ Πἰπηῖς πηαρηΙ5 γορις σο5ίΐς, 
ΠΠΟΧ ΤΘΥΘΙΞΗ5 θ5ί. Οππίποαιο ἀΤΦΕΟΤΗΠΙ ΡοίεΠΠΙᾶ, άπαη- 

"απηγίς αοπῖίαν 1] Ρτο 5αο Ἱπιροτίο ραρβηαγογίη{, οχίτα ανω» 
οἶσπα ΠΠ! Πγπη ἀῑοπὶς αοφυἰκίν : δε ἵη 508 αάσπα 
Ἰρετίαία (ποπᾶα, ἱηγ]είαααο ἄταοῖα απαπα απ βείσηο ργῦ- 

1. 



4 ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ῥωτον αὐτὶν καὶ ἀήττητον χατασχεῖν ἐπιπλεῖστον' 

ἀπὸ δὲ Φιλίππου τοῦ Ἀμύντου, καὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ 

Φιλίππου, καὶ πάνυ µοι δοκοῦσι πρᾶξαι κακῶς χαὶ 

ἀναξίως αὐτῶν. 

ΙΧ. Ἡ τε τῆς Ἀσίας ἀργὴ, ἔργων μὲν πέρι καὶ 

ἀρετῆς, οὐδ᾽ ἐς τὰ σµικρότατα τῶν Εὐρωπαίων παρα- 

θάλλεται, ὃν ἀσθένειαν καὶ ἀτολμίαν τῶν ἐθνῶν' καὶ 

τοῦτο δηλώσει καὶ ἴδε ἡ γραφὴ προϊοΏσα. ᾿Ολίγαις γὰρ 
/ 

| 

' 

΄ ε - ΄ ” 3 / - α- 

µάχαις Ῥωμαῖοι τοσούτων της Ἀσίας ἐθνῶν κατέσχον, 
-- - / 3 β.. 

ὅτων ἐπικρατοῦσι, καὶ ταῦτα Ἠακελόνων αὐτῶν ὕπερ- 
΄ : δν ᾽ 6 , ᾿ .. 3 

µαγομένων" τὰ δὲ πολλὰ περὶ τὴν Λιθύην καὶ ν Εὖὐ- 
την ἐξετρί Ἄσσυρί ὗ καὶ Μήδων καὶ ρώπην ἐξετρίφθησαν. Ἀσσνρίων τε αὐ καὶ Μήδων καὶ 

. .. -- 1 3 ι) /“» 

Περσῶν, τριῶν τῶνδε µεγίστων ἠγεμονιῶν, εἰς Ἀλές- 
. Ν ς { -- / “3.4 | καοὶ / -- 

αν2ρον τον Ὀιλίππου, συντιθεμ.ένων, ουτ αν ὃ Ίρονος 
- η. .. - .. τς / . .) 

ἐφίκοιτο τῶν ἐνακοσίων ἐτῶν, ὅσα ἐστὶ Ῥωμαίοις ἐς τον 
ς ΄ - 3 .. - 3 ’ 

Τό τε μέγεθος τῆς ἀρχῆς τῆς ἐχεί - 
-- ο [ή 

ἅμισν νομίζω τῆσλε τῆς ἡγεμονίας ἆπαν- 
, ΄ ’ Γ] 

τᾶν' τεκμαιρόµενος, ὅτι Ῥωμαίοις, ἀπό τε δύσεων χαὶ 
. . - λ μ κ... κ . ν 

τοῦ πρὸς ἑσπέραν ὠκεανοῦ, ἐπὶ τὸ Καύὐκαδον ὄρος 
. / Λ νά νο 

καὶ ποταμὸν Εὐφράτην, καὶ ἐς Αἰθίοπας τοὺς ἄνω δι 

Δἲ 
ν/ .) Σ 5 ο. 1 ... 3 3: 

ἀργὸ διεζξέργεταυ' καὶ ὄρος ἐστὶν αὐτοῖς ὃ ὠκεανὸς ἂρ 
πτου, καὶ δι ᾿Αράέων ἐπὶ τὸν ἔῷον ὠκεανὸν, ἡ 

/ 

7245νου τε 
.. --- ή 

καὶ δυοµένου τοῦ θεοῦ: θαλάσσης τε πᾶστς 

ἠγεμονεύουσι τῆς ἐντὸς οὔσης, χαὶ νήσων ἁπασῶν, 
. " - . 3 μ-- -- /”. κ .) ΄ 

καὶ ἐν τῷ ὠκεανῷ Βρεττανῶν. ἨΜήδοις δὲ καὶ Περ- 

σαις, ὅτε πλείστη θάλασσα, ἡ ὁ Παμφύλιος κόλπος ἣν 
. ο ΄ ψ. Ν τω  ὁ 

καὶ μία νῆσος ἡ Κύπρος, ἡ τι που ἄλλο σμικρὸν τῆς Ἰω- 
- --- -- 3 4 

νίας ἐν θαλάσση, τοῦ τε Περσικοῦ κόλπου (καὶ γὰρ 
- ’ ᾽ ’ 

τοῦδε ἐκράτουν) πόσον τι καὶ τὸ τούτου πέλαγός ἐστι. 
Χ. Τὰ δὲ δὲ Μακεδόνων, τὰ μὲν πρὸ Φιλίππου 

τοῦ Ἀμύντου καὶ πάνυ σμικρὰ Ἡν' χαὶ ἔστιν ὧν ὑπή- 
χουσαν. Τὰ δὲ αὐτοῦ Φιλίππου, πόνου μὲν καὶ τα- 
λαιπωρίας ἔγεμεν οὗ μεμπτῆς, ἀλλὰ καὶ ταῦτα περὶ 

. -.. / / Ὑ να] 

τὸν Ἑλλάδα καὶ τὰ πρόσχωρα μόνα ἠν. ᾿Επὶ δὲ Άλε- 
ο κό κ... λ (/ κ όκος, Ν ρή 
ξάνδρου, µεγέθει τε καὶ πλήθει καὶ εὐτυχία καὶ τα 

κα « ο Ν. Ἡ 
γνεργία διαλάμψνασα ἡ ἀρχὴ, καὶ ὀλίγου δεῖν ἐς ἄπει- 
ο ι ο ’ τω 
ρον καὶ ἀμίμητον ἐλθοῦσα, διὰ τὴν βραγύτητα τοῦ 

΄ ο. -”. ὁσ Λ 
Ἰρόνου προσέοικεν ἀστραπῃ λαμπρᾶ" ἃς γε, καὶ διαλν- 

΄ - - .”” 

βείσης ἐς πολλὰς σατραπείας, ἐπιπλεῖστον ἐξέλαμπε τὰ 
ή 

μέρη. 
Ζῶν υυριάδες εἴκοσι, καὶ μυριάδες ἵππέων τέσσαρε πε ον μυρνασες Ιλοστν μυριας τπτ τεσ ρ 6, 

-. -. -- ’ -- ’ 

αἱ τοῖς ἔμοις βασιλεῦσι μόνοις ἠν στρατιά τε 

καὶ ἐλέφαντες πολεμισταὶ τριαχόσιοι, καὶ ἅρματα ἐς 
’ 2. ι ο ΄ / ’ 

µάχας 2ισγέλνα, καὶ ὅπλα ἐς διαδωγὴν µυριάσι τριά- 
. μή, . ο ὸ η 9 

κοντα" καὶ τάλε μὲν αὐτοῖς ἦν ἐς πεζομαχίαν' ἐς δὲ ναυ-- 
/ - 

᾽μαγίας, κοντωτὰ, καὶ ὅσα σμικρότερα ἄλλα, δισ- 
. ᾿ / / { 

[χΏια" τριήρεις δὲ ἀπὸ ἡμιολίας µέχρι πεντήρους, 
τν , η α , 

πεντακόσιαι καὶ γίλιαν καὶ σκεύη τριηρετικὰ διπλότερα 
{ ᾽ 

τούτων, θαλαμηγά τε χυσόπρυμνα καὶ ρυσέμβολα, 

ἐς πο]έμου πομπὴν, οἷς αὐτοὶ διαπλέοντες ἐπέθαινον 

οἳ βασιλεῖς, ὀκτακόσια. Χρημάτων δ᾽ ἐν τοῖς θησαυ- 
΄ ΄”” ’ 

ροῖς, τέσσαρες καὶ ἑβδομήκοντα μυριάδες ταλάντων 

Αἰγνπτίων, Ἐς γὰρ δὴ τοσοῦτο παρασκευῆς τε χαὶ 

οτρατ ἅς, ἐκ τῶν βασιλικῶν ἀναγραφῶων φαίνεται, προ» 
’ . ’ 

α’χ ιών τε καὶ καταλιπὼν ὁ δεύτερος Αἰγύπτου Όατι- 

φἰαπάα, οχ{πιίαπα ἀθπιοῃδίτανοτε γἱγπίοιη : αξ ροςί ΡΙήέρραπι 

Απινηία, Α]εχαπάγαππ(πε ῬΗΠρρί θΗυπα, αἀπιοάατα θίίαπα 

πια], οἱ πάΐσπο στο ΠΟΠΙΠΕ, Το5 5η85 βοςείςσο μη] ν- 

ἀεπίηγ. 

ΙΧ. απι Απίαϊϊσα Ἱπαροπία, Τ65 ρεσία5 υἱγίπεπιαπο 5ἱ 56: 

οἵος, πο οΙΠΙ πηη]πηϊ5 φμἱάσπα οχ 5, ααα Έπτορα ΡτοιυΗ{, 

εοη{οτεπᾶα 5αΠΙ ἰαπία Γη ΠΙαγαπη σοπίταπα Γπῄτηη]ίας αἴπιο 
ἱππανία. Οπος οαπα, ἵπ Ῥγομτθδδα ορεΓίς, ρφα Ἠα.ο 5οτῖ- 

Ρίίο ἀεε]αταδί, Ῥαποῖ» οηίπι ργοΗ15 Ποπιαπί {οί Αδία, Ρτο- 
γίηοία», αυα» αὖἲ Ώηπο ἀϊθαι {οποηί, ἵῃ 5ααπῃ τεάρροτυη! ρο- 

(οδίαίοπα, απαπηνί5 Μασράοπίσο εἴίαπα πηΗ(ε Γαετίηί ἀε[εηδα:: 

οππα εἴτσα ΑΙσαπΙ Ἐπτοραππαε Πάεπι Ἠοπιαπί Ρα ΓΙΠΗΙΠΗ 

Ἰαμοτίς ἀῑα παπα οχμαιδοπίηί.  ἨὨηταίοπεΠι απίθΠι 

αποᾶ αἰῖποί ἱπιρογίί, αποά 5ἱ Απθγτίογαπα, Μοάοταπα , Ῥες- 

ΦαΓΙΠΑ {γα ππαχίπια τεσπα, αἆ Αἰεχαπάταπα π5ᾳπα Μαορᾶο- 

ΏΘΙΗ , ΤΠ ΠΠΙΠΙ 6ΟΙΠΡΟΠΑΣ; Πο 5ἷο απἰάεπα ποησεΠίοτΗΠη αἩΏ- 

ΠΟΤΠΠΗ 5ραίαπι οοπαρ]εραπ{, απαπίαπη ηταν Τξ ἵπ Ἰνούίθγηπη 

ΠΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ Ροΐεηίτα. Απιρηιισο γετο οογηπιάθηι πιροτίο- 

ΓΡΙΠΗ Πο ἀἰπιιά παπα ααἰάεπα Ἠ]ας ἱππροί οχαοανῖςςο ΠΕΙ 

γἰάσίας, οοσἰ(απ!1, Ἐοππαπαπη Ἱπιρεπίαπῃ αἲ α]ήπιο Οεσἰάεπίο 

Α]απσοαιθ 06θαΠΟ αἆ ΟαποαξΠα πδαιο πποηίοπα οἱ Παγίαπι 

Επρηταίεπα Ρογπςί, εί ρε Ἐπυρίαπι πδᾳπο αἆ 5ρογίοτος 

ΕΕ ὐΙορας, Ρε; Αταβίαπα Υθγο π54μθ αἲ ογἱεπία]θηι ρογίἴησοτγο 

οερΠΙΠΗ. Πα οἱ αἲ οσσαδα οἱ αὐ ογία 5οἱἱς Οεραπς Βοπ]α- 

πὶς Ἰπηος ο5ί; ας ργαἴεγοα ΜοδάΠεΓΓαπευΠα πατε ΠΠ ἵγθγδαπη, 
ουποἶς οἳΠῃ {η5α]ΐ5, (οηθηί, αἱ ἵπ ΟοΕαπΠο 4ποσπε Βαηπία» 

πηρογαηί. λΛΙοάἱ απίοπα Ῥε[ξαπε, πο ἴ6ΠΙΡΟΓΕ ρα ΓΙΠΠΙ 

παπί Ῥο]εῦαπί, απ Ῥαπιρην Πάπα 5ἴπαπα Ἱαθαθγαπί οι 

ππᾶ Ἰηδυ]α ΟΥΡτο, απί Ρτορο Ιοηπίαπα {η5α]ας ποππ]]ας; ἔτι 

Ρογρίοι5 5ης φπαπίάΠα Ρεἰασί τοοῖρῖ, ααοὰ 5απθ Πο. πῖ- 

πηῖς πμ] ατη ο5ί. 

Χ. Ῥοπίᾳπο Μαεθάοπαπα τε, απίε Ῥμήάρρυπι Απιγπία: 

βΙΙάΠη, ἵεηιος οπηΠίπο ΓαογΙη{; ἂς Ηἱ {οπιρας, απ πη αίθριο» 

αποαπθ Ρροίοσίαἰἶ ο55εηί 5υβ]εο, Εἰ Ῥ ρρας απἱά ει 5ἴτ- 

ἀἴππα η τεβας σεγομάῖς ἱπάιςίγίαπ]φαα ποη οοπ{οηποπᾶαι 

α[[αιἶπι ἀεπιοηςίταγ]έ; ερίεταα Ππίτα Ογαοῖαπα Επ πιαξααε 

τορίοπθς Ρροίοηίία οἶας 5υΏ5ηΗί.  βαῦ Αἰεχαπάτο απίδπ, 

ομπι παση(αάἶπο ππμ]ἰπάϊπεσασδ, {πα Ρεδδρογίαίο ΤΟΓΙΠΙ 

βοδίαγΠῃ ας ορ]ογίίαία, ρτα βα]σεης Μασθάσπαη ἱπιρετίαπῃ, ας 

Ρο ἵπ ἱπβΠΙίαπα οχεπηρ]ο γἱκ ἱπηίαβΙΙ ῬτοβγεςδΗπα, Ῥτο- 

Ρίος ἀπτα[οπίς Όπου Παίεπα οον α5οαπ(ἰ Γα]ατί Γαἲί κἰπή]ο. Ας 

Πας αἰάσπα, ἵπ Ῥ]ητος οἰἶαπι βαΐταρίας ἀῑδίτασιί, Ρατίος 

αἆ λαο ρΙαγίπγαπα δριεπάπογηπί. Οσγίο 5οἱἱ πιοί τορες 6χοΥ- 

οσμή αἰεθαπί ἀποσηίογαπα πηηίαπα Ρο Πίσπα, αὐαδτασίηία 

παπα οφ έαπα πα Ίος ἱτοσρηίος εἰερμαπίος Ὀο]]ο ἄ5κηο- 

(085 ἔαπα ο ΓΓΑ πλ ατία πα ἆ πο πΙ Βία Μαβεραη{, οἱ ραγαία 

ατα, αυαπίσα (πεορηῖς ας Πάπα πα ]ῆνας αΠίοσγεϊ. 

Ῥνα ου ἰογγοδίγεοα απο αρρατααπα, δα πιαγτπ]α Ὠοί]α, ἆπο 

πηλία αοἰπατίαγαῦα. ἁΠαταπη(ο ΠΙΙΠΟΓΟΠΑ πανίαπα ῥρτακίο 

οταηί; σημα. Υοτο, αῦ ουσ] πάς (μπα πδτοηςς, πυ 

οἳ αππιαηοπία ἀπρ]ο ππα]οτί ΠΟΤΟ Ἰοηραγυπα Πα ναα 

ῥαταίας απα Ενα]απηομί αὐγαἰς ραρρίθης τοδτίδᾳμ6, απας αὖ 

οβίοπία{οΠο ἵπ οἱ] ἐροί οομδεθεὔαηί γορος, θ00ς : ρο- 

οπηίαν νογο παπηογαία” 1η Μοκαατίς ποονα, [αἱοπίοτυπα Ἐαγ- 

Ρήογα ία, Ταπίσηα οστίο αρραΓΦΙΗΠΗ {αηἱαδμιο οορίας, 

οκ τοβί(ς (αὐη]ῖς αρρατοί, οοπαρατα(ας τοἨσίαδᾳαο Γηἱ 98ο ἃ 

εροηπάο ροδί ΑΙοχαπάταπι Ἐργρίί τοβε; αἱ οἱ οεἰεγοφη (η 



ΡΑ ΈΡΕΑΤΙΟ. 

λεὺς μετ᾽ Ἀλέξανδρον. ὃς καὶ πορίσαι δεινότατος ἦν βασι- ! 

λέων, καὶ δαπανῆσαι λαμπρότατος, καὶ κατασχευάσαι | 
μεγαλουργότατος. Φαίνεται δὲ καὶ πολλὰ τῶν ἄλλων 

σατραπῶν, οὐ πολὺ τούτων ἀποδέοντα" ἀλλὰ πάντα ἐς 
τοὺς ἐπιγόνους αὐτῶν συνετρίφθη, φθαρέντων ἐς ἀλλή- 
λους" ᾧ µόνως ἀργχαὶ µεγάλαι καταλύονται, στασιάσασαι. 

ΧΙ. Τὰ δὲ Ῥωμαίων µεγέθει τε καὶ εὐτυχία διή- 
νεγχε, δι εὐθουλίαν καὶ χρόνον: ἔς τε τὴν περίκτησιν 

.ω κ. / 3 / 5 

ὑπερῆραν, οὔτε ταῖς εὐπραγίαις ἐπαιρόμενοι, µέχρι 
4 ὄ - 4 τσ ,. βεθαίως ἐκράτησαν, οὔτε συστελλόµενοι ταῖς συµφο-- 

νι -- ’ . 3 ΝΑ ον” 3 .. ραῖς: ὧν γε καὶ δύο μυριάδες ἀνδρῶν ἐνίοτε, μιᾶς ἡμέ- 
. ” / 3 ’ . ./ 

ρας, καὶ ἑτέρας τέσσαρες, ἀπώλλυντο, καὶ ἄλλης 
/ Ν λ ο» /’ λα. / 3 Δ/ 

πέντε" καὶ περὶ τῆς πόλεως αὐτῆς πολλάχις ἐκινδύ- 
8 ι ν 

νενον. Καὶ λιμοί τε χαὶ λοιμοὶ συνεχεῖς, καὶ στάσεις, 
... / .. 

ὁμοῦ πάντα ἐπιπίπτοντα, οὐχ ἀπέστησε τῆς Φιλοτι- 
/ οἱ ο. / 

µίας" ἕως ἑπταχοσίοις ἔτεσι χακοπαθοῦντές τε καὶ χιν- 
” ’ 

ἐς τόδε προήγαγον, 
υ. 3 / Ν ” Ἡ 
δυνεύοντες, ἀγχωμάλως τὴν ἀργὴν 

ο. - . " / 

καὶ τῆς εὐτυχίας ὤναντο διὰ τὴν εὐβουλίαν. 
. » " . ᾽ εε-. Γ . 

ΧΙΙ. Ἰαὶ τάδε πολλοὶ μὲν “Ελλήνων, πολλοι δὲ 
« / ΄ ! κ η)  οάμ ο μι - / ο» 

Ῥωμαίων, συνέγραψαν. αι ἐστιν ἡ Ἱστορία, τῆς 
Δ τω / αλ -”ω , ψ 

Μακεδονικῆς, μεγίστης δή τῶν προτέρων οὔσης, πολὺ 
3 ἡ Ἴρλο” οσα ο, λ πα! εν 3 

μείζων. ἈἉλλ’ ἐντυγγάνοντά µε, καὶ τὴν ἀρετὴν αὖ-- 
ὢν ἐντελὶ  ἕχαστον ἔ ἴδειν ἐθέλοντα. ἁπέος τῶν ἐντελῃη καθ ἕχαστον ἔθνος ἴδειν ἐθέλοντα, ἀπεφε- 

.. ” / 3 1 . 

ϱεν ἡ γραγὴ πολλάκις ἀπὸ Καρχηδόνος ἐπὶ Ἴβηρας, 
/ ὰ Ἀ / ᾱ ᾿ 

καὶ ἐξ Ἰθήρων ἐπὶ Σικελίαν, ἢ Μακεδονίαν, ἢ ἐπὶ πρε- 
/ ῳ ψ / -. 3 

σθείας ἢ συμμαχίας ἐς ἄλλα ἔθνη γενοµένας" εἰτ᾽ αὖθις 
- ο ὰ / / 3 / 

ἐς Καρχηδόνα ἀν]γεν, Ἡ Σικελίαν, ὥσπερ ἀλώμενον: 
σε ο Υψ Μ / 

καὶ πάλιν ἐκ τούτων, ἀτελῶν ἔτι ὄντων, µετέφερεν. 
στο ο ολ δα. 4 Ξ ο δ / μον εί Έως οὗ τὰ µέρη συνήγαγον ἐμαυτῷ , ὁσάχις ἐς Σικελίαν 
3 3 «λ ο. Μ ιά 

ἐστράτευσαν, Ὦ ἐπρέσθευσαν, ἢ ὑτιοῦν ἔπραξαν ἐς Σι- 
-- 3 Δ ’ . 

χελίαν, µέχρι κατεστήσαντο αὐτὴν ἐς τὸν κόσμον τὸν 
« πας / ορ 

παρόντα. Ὁσάκις τε αὖὐ ΚαργἈηδονίοις ἐπολέμησαν, 
/ Ἀ » / Ἀ 3 τα " ιν ΡΝ κ ναρι μ βε 

ἢ εσπεισαντο, η Έπρεσοευσαν ες αὐτους, η τρεσ ειας 
απ.» ΄ 3 / ἃ νν τα κ τα υπ 

ἐδέξαντο παρ ἐχείνων, ἢ ἔδρασαν ὁτιοῦν, ἢ ἔπαθον πρὸς 
νο .’ - ’ / λ η 

αὐτῶν, ἕως Ναργηδόνα κατέσχαγναν καὶ τὸ Λιβύων 
ἔ έλαθον, καὶ αὖθις ὤκισαν αὐτοῖς Καρ" ηδό ἔθνος προσέλαθον, και αὖθις ῴχισαν αὖτοις Καργηδόνα, 

) / / .] υ ο ν . ντ ον 

καὶ Λιθύην κατέστησαν ἐς τὰ νῦν ὀντα. Καὶ τόδε µοι 
Λι 3 [κ .] Ἡ Ῥ λ ΄ ..Ἀ Ρ] “ / ν 

χατὰ ἔθνος ἕκαστον ἐπράχθη, βουλομένῳ τὰ ἐς ἑκάστους 
Εἡ ς / ( σκος . ς/ - κα εθ γι 7 Ξ ἔργα Ῥωμαίων χαταμαθεϊγ: ἵνα τὴν τῶν εθνῶν ἀσθέ- 

λ λ οω Έ) / κ) ἀ, Ἂ νειαν Ἡ φερεπονίαν, καὶ τὴν τῶν ἑλόντων ἀρετὴν, ἢ 
ε / αν 

εὐτυχίαν, ἢ εἴ τι ἂν ἄλλο συγκύρηµα συνηνέχθη, χα- 
ταμάθοιµι. 

- λ ΄ 3 νὰ 

ΧΠΠ. Νομίσας ὃ) ἄν τινα καὶ ἄλλον οὕτως ἐθελῆσαι 
-- / λ ψι ο 

μαθεῖν τὰ Ῥωμαίων, συγγράφω κατὰ ἔθνος ἕκαστον" 
{ θα ο δν μμ) ν ὅσα δὲ ἐν µέσῳ πρὸς ἑτέρους αὐτοῖς ἐγένετο, ἐξαίρω, 

λ Ν / λ 

καὶ ἐς τὰ ἐκείνων µετατίθηµι. ἘΤοὺς δὲ χρόνους, ἐπὶ 
η) λ ο 

μὲν πΆσι, περισσὸν ἡγούμην καταλέγειν' ἐπὶ δὲ τῶν 
: / 1 ὴ 

ἐπιφανεστάτων, ἐκ διαστήµατος ὑπομνήσω. Καὶ τὰ 
5 τ ο Δ ΄ ’ 
ὀνόματα Ῥωμαίοις πάλαι μὲν ἣν ἓν, ὥσπερ ἀνθρώποις 

ο ΕΝ. / λ λ 

ἅπασιν, ἑκάστῳ' μετὰ δὲ, ἐγένοντο δύο" καὶ οὐ πολὺς 
- - / 3 - ΤΣΗ 

Χβόνοςς, ἐξ οὗ καὶ τρίτον ἠρξατό τισιν, ἐς ἐπίγνωσιν, ἐκ 
ᾱ . ὰ ως / 
πάθους Ἡ ἀρετῆς προστίθεσθαι; καθὰ καὶ τῶν Ἑλλήνων 

3 λ 3 ν 3ν 
τισὶν, ἐπὶ τὰ ὀνόματα, ἦσαν ἐπικλήσει ᾿Εγὼ δὲ. 

- 
υ] 

κ. εοίογο» Τορο ο αἲ ρα να ζας ορο5 εο]ογ[ἱβείηις [πια Τη ογοβαμά(ς ερ]οπάἰαἰρείηηιις πμ ορε ηδη πιο Ποπα(ς ππαρηἰβοση[ἱκκίπηης, Αίαπο αἴἴαπα τοί(πος αποά αἲ- Πποί Βαΐταρας, οοπιρ]ά γα ορ ἀοσμπποηία οχσίαη » Ἠ15 ΠΟΠ ΠΣΕ] {ΗΠη ορᾷση[ίᾶ: οὐ 5) βΠοσσβθΟΡί Ρας ΘΟΓΗΙΗ [γαεία 5η! ο )ηΙᾶ οἱ αγία, «πα Ίάπὰ ἐροί η ΠΠ (Ηπη Ῥογηἰσίσιη γηῖς- δεηί σπα) τὸ ημα ρυγάσΓο Ππασηα Ππηρονία 5οἱεί, ἱπίσγηίς εἰ 
ἀἱρδ]ο1ῖς Ἰαοσγαπ{γ. 

λΙ. δεᾷ ΒΟΠΙΑΠΟΡΙΠΙ Ιπιρογίαπα οί πιαρη[(μάίπο οχοσ]]! 
οἱ ἀἰπιγηϊίαίο, Τὰ 410 ΠΟΠ Πίπας οοηκἠί Ριπάεπ Πα ϱ05 
ἁάαγίε, απαπα [οίπα, ὙἨπίαίο απίσιῃ οἱ Ραορίία αίήαο 
ΙηζΙ5{ἷα ἵη ραγα 40 Ἱπαρογίο {αηία αςὶ 5ΗΠΙ, απαΠ{απα ζσ π]]α 
ἁ]ία βοη{ο πιοπλογα(α πα Ιοσίηηης. Ἄθθια δεοηά(ς γοιΙ5 οἱ 
δυηί, 4οπος δαἱ5 οοηβγηηαία ο-5δί ΘΟΓΙΗΠΙ Ροίεπιία; πε(πο 
πάγοιςίς Τοῦι15 ἄΠΙΠΗΠΗ ΠΠ «ΠΗ ἀρ]οσσγαΠί; (ΠΔΠ(ΠΑΠΗ Ππ- 
(ογά σα παπα ἀἱς χχ, οἱ αἰία χι, Ποπηίπαπα η Πία αοἷς ΔΠΙΙΡΟΠΙΗΙ, 
οἱ Ποπ αία 1, ας 5ρί5 οἱίαιη 4ς Ίρδα Όρο ρογἱοαἲ{ επί, 
1110 πος [4Π165, Πος ρε5/ΐς, απἱβις οΓοΏγο ΡγοπιοβαΠίγ, που 
βοΦ1ἱοπος, πδ(πο ομποία Ίνας κΙη] Ἰηδυποηίία, αΏ. απιΏί- 
Ποπο 05 αδίγακοτυΠΕ; ἆοπος που ΔΠΗΙ5, ΠηΙ{15 6ΗΠΙ γ- 
πημῖς ρομει]ῖδαπε εομασίαι{, αοααῆἰ ῥνοβυθβδίοηε ἩπΠρο- 
ΠΕΠ δΙΗ1Π1 αἲ Ίιου [α5[ἱρίαπα εγεχογαπί, οἱ [ογίαπα" Ὀοπ]βοῖα 

| ορηδίΐα ΣίΠη6 ϱ)πάσπίία ἵπ ΠΣΙΠΙ σοΠΥοΓ{οΓΠ{ 5ΗΠΙ, 
ΧΗ. ΕΙ Ίνα τος απἰάθιη ρορι]ί Ποηιαπί έοπαρ]ατος εἰ 

ατωοί οἱ Τιαπῖ 5οηρίοτος πποπιογία» ΡτουἱάσναΠίς οἱ οςί αγ- 
ΒιπηοΏίαΠ Πηη]ίο οορίοξίς5, 4παΠά ΤθΓΙΠΙ ΜασσδοΠΙσ ΓΗΠΗ 3 
απσβ οεἰετοσα(ή το τεἠφαἱς 5αρογΙογΙΠ ἴΘΙΠΡΟΓΙΠΙ απηρίς- 
ΙΙ δυΠί.. 105 επο Βοηρίογος (Ηπη μογ]έρογοπα, αἴαια 
Ρε 5[ησι]α» ρτογἱποῖας εοπποη({ ᾳπαἆαπῃ τα Γἴομο 60βΠο56ΕΓΕ 
6πρενεΠα, φπῖά π οἈταπ1 πας σεβδἰσδοί ΠΟΠΙαΠΟΡΙΠΗ γἰε- 
ἰᾳ5. ας αἴαπε Π]ας πι (γαάαχ]ῖ φας, σαγασίπο ἵπ Ηϊ. 
5ραμίαΠ1, Ίηάε Ροίτο ἵη ΒἰοΠίαηα, επί ἵη Μασοάοπίαπα, απϊ αἲ 
ΙεβαΠΙοπέπη αΠ(υαπῃ αἆ αἰίας ποηίος ΠἰδδαΠα, αἲί αἲ ςοσῖοία- 
ἴεηι οΠ1 5 οοπίασίαπῃ. Ἰπάς τας ΟαἨαβίηοιη, απ 
Πα ΦΙοΠίαπη, {απιαπαπα γαβυπζαα, Πο τοὐμχ]ές ας Πιοκ 
Πεναη] αὐ. μἱ5, ποσᾶπα ρειίοο[ῖ5, αἰίο (αηδία, Οπατο 
(απάεπα πηΠΗῖ 1ρ96 ἀἱδρειςας Πςίοπία ρατίος ἵπ ΙΠΙΠΗ 60ῃ- 
Ρος»! : γο]αί εᾶς, απ αἲ Ρἰεἰβαια Ρογπεηίς αποἰῖος ἵπ [αι 

απί εχοτοῖία5 απ Ἰεσαίος πδεταηί, εί ααἰάφαῖά ἵπ 5ίοῖα 
Εεδεεγαπί, ἆοπεο ἵπ ρΓῶβοηίεα [ΟΓΠΙΔΠΙ Θ4Π γοάρσῖςφοῃί. 
Ῥἰπηητίει Οαασίηίεηςος αιοά αἰῑίπαί, αποίαιοί οὐπι Πὴς 
ψοί]α μερία, ααα’ [ωάοτα Ππίία, αα: Ἱεραίίοηος π]ίγο οἰίτοφιο 
ἱηίαι ἀάος ΡορΙΙΟ5 πιδδα 5υΠί, απας οἰαάος πππίπο νο Ἱῃ- 
(πενυηί Υεὶ αοσερεταπί; ἆοπος ἀῑγαία 6ατίμασο οί, οἱ ΔΠιίσα 
ἵη ΡΥΟΥ ΠΟΙΟΣ [ΟΠΑΠ γοδασία, εί ταγςας Ιπδίαυταία Οα{πασο, 
ΑΠΊσα(Ιθ η ΘΙΠΙ, 41ο πο οδί, δἰαίαπι ἀργοπ]ί, Ιάεπη(1ο 
Γεοῖ ρου 5ἱηρι]ας Ῥγον]ησῖας, οπρίοις οοὔΠοδ0ρτο, απἷά. ἵπ 
εάγαΠ1 πάσα βοβδεηί Ποπιαπί; αἱ ἰπιεΙἰρεγοιη οπ/αδαπο 
Εεηίῖ5 νε! Πηβγηηαίεπη γεἰ ἱπάμςίτίαπα, {αμα γἱοιοτῖς Ρορι]ί 
γἡπίεΠα αίαπε Γογίαπαπχ, απ! δἱ αα ἀθπίαπε τος αἰία [πουῖε, 
απ αἆ οα, απ’ ε[εοία 5αηί, πποπιθηίυπη α[αος οοπ{αΠ, 

ΧΠΠΙ. Βαΐας α{εΠα, {οἱ6 ε{ αῖς στα, οἱ ο τα(ἴσηο τες 
γοπιᾶπας αἀάϊςοετε Ροβδεηί; πΠο εαἀθιῃ ταίῖοηο ρτογἱησ]α- 
{πα ἴ]ας ρειςετίρετα ασστθά[ου, οπηἱκεῖς αἱ ἵπ ρτορτίαπα εἩ- 
Ἱαδφαα Ῥνου]ποία Πἰδίογίαπι ἀΠα[ίς μῖδ, ασ αἲὶ ΠπίσγΙΠι 
Βεδία δυηί.. Τεπιρογα απίθπῃ αΡίαα αΠηΠοίαΓο, οβθΓ ΥΙδΙΠΙ 

οδί 5αρεγγαζαπες; 5εἆ ροι Ιπίοινα]α, ἴπ τοις Πας(τῖοτῖ- 
Ῥι5, οἃ 4ΠΠΟΙάΡΟ, ἆαπι ποπηῖπα ααοά αἰῖποί ΒοΠΙάΠΟΤΗΠΗ, 
οἵπι ομἶαπο ΠΟΠ ΠΙδί ΠΠΙΠΙ ΠΟΠΙΕΠ [πογαί, δἰοηΙ ααΤΗΠΙ 
ποπ/{(ατη ἸοηλΙπίρας; ἀθίη αοσθδδῖ{ αἰίογΙ ας οἱ Ἱναιιά [ία πηα]{ο 
Ρο5ί, αά [αοΙογεπι ασηΠίοπαπα, ἰογῖαπα οίἴαπα οχ αἰπιο 
εαδα απί α[[ουίῖοπο απί γἰπηῖς Ἰαμάο, ἱπιροπί σπἱραςάαηα 
οΦρίαπα οδί : απεππαάπιοάμπα οἱ ΟΥ ΟΤΙ πο ποι]- 
π]ρις αἀ]απεία Παβοβαηί οορηοπηίπα. Εαπίάεια 1ρίαν Πηίετ- 



6 ΑΡΡΙΑΝΙ ΡΑΕ ΤΕΑΤΙΟ. 

ἔστι μὲν, ὅπου καὶ πάντων ἐπιμνήσομαι, καὶ μάλιστα νο. μνησομαι, μ. Ξ 
- -- - - -- - κ 

ἐπὶ τῶν ἐπιφανῶν. ἐς γνώρισμα τῶν ἀνξρῶν: τὰ δὲ πολλὰ 
/ τ ᾿ οφ ν 6 

καὶ τούτους καὶ τοὺς ἄλλους, ἃ χυριώτατα ἡγοῦνται 
προσαγορεύσω. 

ΧΙΥ. Τριῶν δὲ βίθλων οὐσῶν, αἲ τὰ ἐς τὴν Ἰταλίαν 
.. / 4 

ὄντα αὐτοῖς πολλὰ πεπραγμένα συνάγουσι, τὰς μὲν 

τρεῖς ἠγητέον εἶναι Ῥωμαϊκῶν Ἰπαλικάς: διὰ δὲ πλῆ- 
θος ἔργων, διήρηνται. Καὶ δηλοῦσιν, ἡ μὲν πρώτη, 

ο. / ον τὰ τῶν βασιλέων ἑπτὰ γενοµένων ἔργα, ἐφεξῆς ἅπαντα 
--- ε -. 

ἐφ᾽ ἑαυτῶν, ὡς ἐγένετο" καὶ αὐτὴν ἐπιγράφω, Ῥωμαῖ- 
-- ..- 2 

χῶν Βασιλικήν. Ἡ δ᾽ ἑξῆς, τὰ ἐς τὴν ἄλλην ἸΊτα- 
λίαν, χωρίς γε τῆς παρὰ τὸν χόλπον τὸν Ἰόνιον: ἐς δὲ 

, . ο / ζδε λέγετ ἔπς αρ 
σύγχρισιν τῆς προτέρας, ἥδε λέγεται ἡ ἑξῆς Ῥωμαϊκῶν 

Λ 

Ἰταλική. Τελευταίῳ δὲ ἔθνει, Σαυνίταις, οἳ παρὰ 
4 / ” / 

τὸν Ἰόνιον ὤχκηνται, μεγάλῳ τε χαὶ χαλεπῷ, ὀγδοή- 
/ χοντα ἔτεσι συνεπλάκησαν' µέχρι καὶ τούσδε, καὶ ὅσα 

/ 2 ᾿ / / α Ἱσ λλ ς/ σςὶ σφίσιν ἐγγὺς ἔθνη συνεµάχει, καὶ Ἕλληνας ὅσοι ὑπὸ 
τὸν Ἰταλίαν εἰσὶν, ὑπηγάγοντο. Καὶ ἔστιν δε, τῶν [ 2 ᾖ Ἠοξ, 

/ 3 ’ ε κα. . δὰ ; 
προτέρων εἰς σύγκρισιν, Ῥωμαϊκῶν Σαυνιτική. Τὰ 
δὲ λοιπὰ, τούτων ἑκάστη κατὰ λόγον ἐπιγράφονται" 
Ῥωμαϊκῶν Κελτική τε, καὶ Σικελικὴ, καὶ Ἰθηρικὴ, 
καὶ Ἀννιθαϊκὴ, καὶ Καργηδονικὴ, καὶ Μακεδονικὴ, 
καὶ ἐφεζῆς ὁμοίως. Τέταχται δ) αὐτῶν ἄλλη μετ 

ἄλλην, ὡς ἑκάστῳ τὴν ἀρχὴν πρὸ ἑτέρου λαθεῖν συνέ-- 
3 η) ο | ων λ α πεσεν, εἶ καὶ τὸ τέλος τῷ ἔθνει μετὰ πολλὰ ἕτερα γε- 

γένηται. "Ὅσα δ αὐτοὶ “Ῥωμαῖοι πρὸς ἀλλήλους 
ἐστασίασάν τε καὶ ἐπολέμησαν ᾿Εμφύλια, φοθερώτερα 
σφίσι ταῦτα μάλιστα γενόµενα, ἐς τοὺς στρατηγοὺς 
ο. / α ὠ ὰ λ ο / / τν, 

τῶν στάσεων διήρηται" τὰ μὲν ἐς Μάριόν τε καὶ Σύλ- 

λαν' τὰ δ᾽ ἐς Πομπήϊόν τε καὶ Καίσαρα" τὰ δὲ ἐς Ἀν- 
’ ) 4 ἔτ ” / ... ν 6 οἳ δν α.ζ. λη ' τώνιον καὶ τὸν ἕτερον Καίσαρα, τὸν Σεθαστὸν ἐπίκλην, 

πρὸς τοὺς ἀνδροφόνους τοῦ προτέρου Καίσαρος" τὰ δὲ 

ἐς ἀλλήλους, αὐτῶν Ἀντωνίου τε καὶ Καίσαρος στα-- 

σιχσάντων" ὤὥτινι τελευταίῳ τῶν ἐμφνλίων ὄντι καὶ 
4“ “ ια Ἡ / 3 ο .) - ᾽ ε / 

Αἴγυπτος ὑπὸ Ῥωμαίους ἐγένετο, καὶ τα Ῥωμαίων ἐς 
μοναρχίαν περιηλθεν. 

4 ε 3 “.. ” -” 3 .. 

ΧΥ. Ὥλε μὲν ἐς βίθλους ἕκαστα τῶν ἐθνῶν, Ἡ ἐς 
3 / α ιά α”ὶ . / 

στρατηγοὺς τὰ ἐμφύλια, δυήρηται. Ἡ δὲ τελευταία 

καὶ τὴν στρατιὰν αὐτῶν ὅσην ἔχουσιν, Ἄ πρόσοδον ἣν 

καρποῦνται, καθ ἕκαστον ἔθνος, Ἄ εἴ τι προσαναλί- 

σχουσιν εἰς τὰς ἐπινείους φρουρὰς, ὅσα τε τοιουτότροπα 

ἄλλα, ἐπιδείξει. Ἁρμόζει δὲ ἀπὸ τοῦ γένους ἄρζα- 

σθαι τὺν περὶ τῆς ἀρετῆς αὐτῶν συγγράφοντα. Τίς δὲ 
ὧν ταῦτα συνέγραφα, πολλοὶ μὲν ἴσασι, καὶ αὐτὸς 

προέφηνα. Σαφέστερον δ᾽ εἰπεῖν' Ἁππιανὸς Ἀλεζαν- 
δρεὺς, ἐς τὰ πρῶτα ἥχων ἐν τῇ πατρίδι, καὶ δίκαις ἐν 
«τν / ’ . κ... κ.  .» Ῥώμῃ συναγορεύσας ἐπὶ τῶν βασι Μων, µέχρι µε σφῶν 

᾿ἐπιτροπεύειν ἠξίωσαν. Καὶ εἴτῳ σπουδὴ καὶ τὰ λοιπὰ 
μαθεῖν, ἔστι µοι καὶ περὶ τούτου συγγραφή. 

ἆππα οπηπία ΤΕΟΓΑΠΑ ΠΟΠΊΙΠΑ, Ρτςογίπι ΥτογΗΠὴ Π]αςίγ]ο- 

ταπ1, ἆπο ποδοαπίας [αεἰβας; Ῥ]εγήπησο απίοπα ΟΠ Ἠο8, 

{παπα 41ἱ05., 6ο ποπηίπε ἀεδίσπαβο, αποᾶ οπίᾳπο ρτορτίαπι πιᾶ- 

χίπιο Παβίίαπη ο5ί. 

ΧΙΥ. Ου Ηπ1 απίοπῃ (ες εἷπί Πρηί, φαἴδας τος Ρρορυ]ΐ Πο- 

παπί Ἱπίτα Πα[ίαπα ρεδία., 54Π6 ΠΟΠ Ῥαμσςς, επ ποπίατ; 

εχἰςπιαπάϊ φπἱάεπα οΠΊΠ65 δηί Παἰίσαπα 6χΧΡΟΠεΓΟ Ῥο- 

πΙαΠΟΓΗΠΙ Πἱςίογίαπας 5εά Ῥτορίος ππεπποταβίΠαπα ΤΘΓΙΠΙ 

οορίαπα ἀῑς[ίποιϊ απί.. Ἠοταπα ἴρίίαν ρήπηα5 τες 5υῦ Ἠορί- 

Ῥ5 ρε5ία5, 105 δερίοπα Ἰναραῖέ Ῥοππα , 510 ογάΐπο οπποίας, 
το π]ήδαμθ τορῖς δορατα(ἶπι, οοπηρ]δείίατ : Ἡαπιαπε ἵπ- 

5ο, ΒΟΠΙΑΠΑΤΗΠΑ Πἱςίογίαγαπα Τήρταπη ἆς τορίρας. 856- 

απυπίατ τος μεςίορ Ῥεγ ΙΠΙΥΘΙΣΑΠΙ Πα]ίαπα , εχοερίϊ5 ρορη]ῖς 

πιάτο Ῥαρετυπῃ αοο]επίίθα5; απί Ιρει αἆ ἀῑΠεγεπίίαπη ρτίο- 

τὶς Ἰηδοηλρίίατ, Ἡοπιαπαταπα Πδίογίαταπι Ίήβετ Τια]ίσις. 

Ῥοβίγεπιο οπηπί η Παἱογαπα ἅππα δαπηπήρας, αἱ Βαρογυπα 
πηαγο 5Ρρθείαπ{, πἹαΡηα σεπίε ας [ετουί, Ρε οσἰοαβϊπία 4ΠΠΟΡ 

οοπηβἰοίαΙἲ δυπί Βοππαπῖ; ἆοπος εἱ 1ρ5ο5, 6οτΙπήαε ἵπ Υἱοί ία 

5ο6ἱο5, οἱ 6τγῶσος αιοίαποί Ιπ[οίογεπα ΤίαΠαπι Ἰπεο]απέ, 

5ἱρί 5α]εορταπί. Οµ1 οα5 τε εχροπΙέ, αἆ ρτίογαπη ἀῑδοιῖ- 

ΠΠΘΗ, ἨοπιαπατΙΠα Ἠϊςίοτίαταπα ῥατηπίσας 110ετ ἀῑσείατ. 

Ώεϊποορς Υεγο αἆ Πογπ ΙπΠΠαάποπη 5ἱηρι]] ἱη5ονραπίας, 

Ἠοππαπατατη τογΗΠῃ 106 Οε]Ηείς, βίοσ]αςδ, Ηἱδραπίοις, 

ίαπι ΑππίζαΙοςς, Ῥυπίοιδ, Μαεοάοπίεας, αἱ δἱο Ῥοττο. 

Έοταπα απίεπι οτάο εδἰ 5δοππάμπα ογάἵπεπα ἵδππροταπῃ, 

αῖρας Ώε]]ο ῥγίπΙπ πηὶςζθεῖ οΠὰ πποσιοσαθ ΡορΠ]ο ο6Ώρο- 

ταπί Ἠοπηαπϊς εἰαπαςί Ιπίετίπα, ἆοπες ἄπεπι(αα Ρρορυ]απι 

Ροπίΐας5 θ0ί 5αρ]οοστιπέ, Ῥ]αήπ]α αἰία Ιπεϊάεηηί. ΒεάΠίο- 

ΠΙΠΙ Υοτο ἀοπιοδίίοαταπα Ἠϊκίοπία , Ῥοε]οταππσαε Οἰνίαπα, 

ασ ρτα ορίοτῖς Ποιτοηάα αἷς αοοἰἀειπηί, ἀῑδρηία οί Ρος 

απείοτο5, ααὶ ο05 πιοία5 οοποϊαταπ{ς αἱ ρείπηας Τήνος Βγ]- 

Ίασ οµπα Ματίο; αἰίοι Ῥοπαροϊα πα Πα 05ατ6; ἆπο 5ε(πεή- 

ίο5 Απίοπίμη οἱ αἰίογαπα Ο,5α1οπα, οοσποπηίπο ΑθαΣίαπα, 

οσπα ἰπίοι[οσίοηίρας φαρετίοτῖς Οωσατῖςς απἱρίας ἀοπίαπο 

οο5ἆθπα, Ο95416ΠΗ οἱ Απίοηιώσι, {ρ5ος ἰπίος 5ο εοπ[οηάεηίος, 

οδίοπάαί; απο οἰνῆίαπα Ῥε]ογαπα πογἱβρίπιο Ἐδυρίας απο” 
απς ἵπ Ἠοπιαπογαπῃ εεδείέ Ρο[εδίαίοπα, οἱ Ἠοπιαπαπη ἴπιρο- 

τίαπα ἵπ Μοπανολίαπα οδί πηπίαίαπῃ. 

ΧΥ. Τία φαἰάσπα τον ἱηρη]αγαπα ποηίῖυπη ἵῃ 5πο5 Ηρτος, 
οἱ οί] οἴγία Ἱαχία 5αο5 ἆπσος, ἀϊροτοπίαν. Ὀίπιας αἲ- 
(ου Ἠδος, απαπίίς οχονοίίρας ππαπίαίατ Ίος ἱπρογίαα, 
απαπίοδαπο γοδί(ας Ἠαροαί ο δἱησυ]ΐς ῥτου{ποῖίδ, ἔαπη οἱ αίά 
ἱπδαρος ππροπά η! τη οἸά5ος ργαφἰἀἰατίας, οἱ απ) 5υηί εἶας- 
ἀ σπα μοποτίς αἶία, ἀοο]αταβί,  Ἐχογάίαπα απ{οπα «αροτο 48 
ἵρφα οπἱμίπο εἶας ροριί οοπγοηίοί, ο] ο υἱγαίο 8ΗΠ] 
φοπρίατα».  Οπίς αὐίοπ ία, απἱ Ἠσο οοηδοΠροίς εί 
πί ποταπέ, οἱ ἴρθο αργα Ιπάἰσαγί. 8εὰ ἀροτίας οἴία 
ἀϊσαια: ΑΡρίαπας δυπα, Αἰοχαπά πας, Ἠοπια ΡΙΙΠΙ ἴη 
οπιαἰς το (ἱρυπαί Αασασίογυπα αροπάῖς γουκαίας, μα αἲ 
μίς αἲ ρηπλατίαΠα ἵπ ραἰτία πχοα ἀἰρη[ίαίοπα Ρτοπιοίη», 4πἱρρο 
4π6Πά Ῥτοσηγα{οτθὰ {ρδογή η ἵη Ἰής οι ἵς σης (ποτο ἀρπδὴ 
επί, Οσίοτάπα δἱ αίς Ρίάνα εοἶτο ουρίί, οχδίαη! οἱ οὔπη- 

πιοπία! ἆς γἷία ποδίτα οοηςοηρί{, ο σα δη τους ροἳρτᾶ 
Ο0ΡΠΟΦΟΟΤΟ. 



Εκ ΤΗΣ | 

ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΝ 

ΡΙΡΛΟΥ Δ΄, | 

ΤΩΝ 

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. | 

ΕΧΟΕΒΡΤΑ ΕΤ 

Ι. Ἐκ τοῦ Φωτίου. 

Αἰνείας, τοῦ Ἀγγίσου, τοῦ Κάπυος, ἐν τῷ Τρωϊκῷ 

᾿Μετὰ δὲ τὴν ἅλωσιν τῆς Τροίας 

Καὶ μετὰ μακρὰν πλάνην καταπλεῖ ἔς τινα 

ε/ 

ΥΧ 

ν - 

. .. / 3 Ν / 3 / μ 
τῆς Ἰταλίας αἰγιαλὸν, Λώρεντον ἐπικαλούμενον' ἔνθα 

Χίιασε πολέμῳ. 

3 ω. ὃ / λ } 3 κ) ον] 
τρατόπεβον αὐτοῦ δείχνυται, καὶ τὴν ἀχτὴν ἅπ 

." / δι ο / 
᾿Ἠρχε τότε Αθοριγίνων, 

σ. ο. .- -ο ο κ. Α ᾱ ’ 

τῶν τῇδε Ἰταλῶν, Φαῦνος ὅ τοῦ Άρεως, ὃς καὶ ζεύγνυ- 

χαὶ 

ἐχείνου Τροίαν χαλοῦσιν. 

οπ Ἡ / ε .ω κ ν α/ν 
σιν Αἰνεία τὴν θυγατέρα αὑτοῦ Λαουϊνίαν, καὶ δίδωσι 
.ω ’ ’ ο) 

γΠν ἐκ περιόδου σταδίων τετρακοσίων. Ὅ δὲ πόλιν τε 
-. 3 ρω ή, π 1 

ἔχτισε, καὶ ἀπὸ τῆς γυναικὸς [ Λαουϊνίας ], Λαουϊνιον 
Β / γαι / δἲ ν .ω / / 
ἐπωνόμασε. Τρίτῳ δὲ ἔτει, τοῦ Φαύνου τελευτήσαντος, 

3 λ λ .ω 
ται τὴν ἀρχὴν ὁ Αἰνείας κατὰ τὸ χῆδος, καὶ 

ο -ω . ιά 

τοὺς Ἀθοριγίνας ἀπὸ τοῦ χηδεστοῦ Λατίνου Φαύνου 
/ 3 / / Αλ Μ / « Ρ 

Λατίνους ἐπωνόμασε. Ἱρίτῳ δὲ ἔτει πάλιν, ὑπὸ 
[ά / νά 25 ο .. / Ν σσ 

Ῥουτούλων τῶν Τυῤῥηνῶν, διὰ Λαουϊνίαν τὴν γυναὶ- 
- -” -” »» .». 

χα, προμνηστευθεῖσαν αὐτῶν τῷ βασιλει, ἀναιρεῖται 
/ / λ λ λ / 

πολέμου νόμῳ ὃ Αἰνείας" καὶ τὴν ἀρχὴν διεδέξατο Εὺ- 
/ σολ { λ 3 Ε / νὰ 3 / 

ρυλέων, Ασχάνιος µετονομασθεῖς, ὃς ἐγεννήθη τῷ Αἰνεία 
3 κ ε / ας Π / οω 3 Τι ” 

ἐκ Κρεούσης τῆς Πριάμου, τῆς ἐν Ἔλίῳ γενομένης 
ο / 

αὐτῷ γυναικός: οἱ 

ν] Δ/ 

ΕΧΟΕ{Ε 

δὲ ἐχ. τῆς Λαουϊνίας σου αὖ τῷ. 

γεννηθῆναί φασι, τὸν ένας τῆς ἀρχῆς. 

Π. Ἀσκανίου δὲ τὀλευτήσαντος ἔτέι τετάρτῳ | μετὰ 
τὴν Ἄλθηκοίκισυν (κ καὶ γὰρ καὶ οὓτ τος ἔχτισε πόλιν, ον 

καλέσας, καὶ ἀπὸ Ααουϊνίου τὸν λαὸν µετῴκισεν), ἐκ- 
δέχεται τὸν ἀργὴν Σιλούῖο. Ἰαὶ Σιλουΐου παῖδα 

Αἰνείαν Σιλούϊόν φασιν, Αἰνείου δὲ Λατινον Σιλούϊον, 

Κάπνν, Κάπυος δὲ Κάπετον Ἰνέσθαι, Καπέτου 
Τιόε εαν τοῦ δὲ Ἀγρίππ ταν, τοῦ δὲ Ῥωμύλον: καὶ 

ῥληθῆναι χεραυνῷ"' οὗ γενέσθαι παῖδα ἌἈθεν- 
τίνου δὲ Προκᾶν γενέσθαι. Καὶ πᾶσι δὲ 

Τῷ δὲ Προκᾶ δύο ἐγενέ- 
σθην υἱοί: πρεσθύτερος μὲν Νεμέτωρ, νεώτερος δὲ 
Ἀμούλιος. Λαβόντος δὲ τοῦ πρεσθυτέ έρου παρὰ 
πατρὸς τελευτῶντος τὴν ἀρχὴν, ὃ νεώτερος ὕέρει 
βία κατέσγεν ἆ ἀφελόμενος. Καὶ τὸν μὲν παῖδα 

ῦ γεστον χτείνει" τὴν θυγατέρα ὃ δὲ Ῥέαν Σι- 
λουΐαν, ἱέρειαν, ἵνα ἄπαις διαµείνη, καθίστησι. [Καὶ] 

τὸν μέντοι ε Νεμέτωρα τῆς εἰς τὸ σῶμα [τοῦ ἀδελφοῦ| 

ἐπιβουλῆς ἡ τῶν ἠθῶν ἐξεῖλκε πραότης χαὶ ευ πολλὴ 
ἐπιείχεια. Ἁλλ' ἡ Σιλουΐα ἔχυε παρὰ τὸν νόμον" καὶ 

τὴν μὲν Ἀμούλιος ἐπὶ κολάσει συνελάµθανε, δύο δὲ ᾿ 
παϊῖδας ἐκ τῆσδε γενομένους ποιµέσιν ἔδωχεν, εἰς τὸν 
πλησίον ποταμὸν ἐμθαλεῖν τὰ βρέφη: Θύθρις ἦν ὄνομα 

τἴνου, δεν 
᾽. 

τὸ Σιλούϊον ἐπώνυμον ην. 

του 

χαὶ 

του 

5 .. (. 

ΕΧ ΑΡΡΙΑΝΙ 

ΠΟΜΑΝΛΑΗΟΝΜ ΗΙΣΤΟΠΙΑΠΟΝΜ 

Ι1ΡΒΟ 1, 

ΡΙΥΕ ΡΕ ΠΕΡΙ 5. 

ΕΒΑΕΜΕΝΤΑ. 

1]. Εποεγρίηπι ἢΡ]ιουἱ, πι Βἱθἱοίμεσα, ο. ΙΝΠ. 

«Έποαδ, Απο ας, ΟαΡγί5 Π6ρος5, Ττο]απο Ποτιί 

Ῥο]10. 

Ρι5, αἲ Τία]ία. ααοᾶ ἆαπα Πέας 5ο αρρ]ίου{, ααοἆ ΤαΗΓοΠΙΗΠΙ 

Οαρίο αιί6η] Πο Ρτο[αδίέ, οἱ τανῖῖ5 Ιαείαίας εγνοτ]- 

ἀῑσίαπα, αδί οἱ οαδίτα μας οδίεπάυπίατ, οἱ εχ ἱρδο.οτγα Π]α 

πλαν πια Τνο]α ποπαμαίας, Ίπιρεγαραί (παπι ΑΡβονισιηίρις, 

ἥμας ρανϊς Τία]ί Ῥορυ]ο, Εαιπας, Ματίϊς ας, απἲ οί 

«Ἐπες βαπα 5παπα Τιαν Ἱπίαπα παρίαπη ἀθάΙε, αἴαπε (πα ἁτίη- 

ποηίογπ ἵπ οἰτουίία 5ἰαάϊοταπα αρα οἱ αρ ές αλί 

ποας ορρίάΙπα ορἀϊβοανΙε, απο αὖ αχουῖ5 Τιανπία ηΠο- 

πῖηθ ΤιΑΥΙΠΙΙΠΙ γοσαγΙ. ΌΤεαίο αβΗῖπο 4ΠΠΟ οχςπείο 

Γαμπο, Ιπρεγίαπα Πασίας Ἐπεας οδἰ Ί1το αηϊία(ἶς», οί 

ΑΡογϊσίηες α 5οοοῖ Τα{πί Εαιπί ποπηίπο Τιαίῖπος ποπαϊπαν1{. 

Τενίῖο Πίεγαπι 4ΠΠΟ α Βπ]ῖς, Τγτγλοπία Ρορι]ΐ5, Ῥτορίθγ 

Τιαγ]πίαπα, Π]ογαπι τοσὶ απίθα ἀοδροηραίαπι, Ὠθ]]ο Π]αίο 

ἰοΗίαν Έποας; Ἱπιρετίαπιατιε ΕΙΤΥΙΕΟΠ. 5α5οθρίέ, Αδοηίιας 

εοσποπλϊηαίη5. Ἠϊο Έπε εκ ΟΥ6ισα Ῥναπαϊ βία, απαπι 

ἵη ΠΙο ΠΧογθΠη ]]α Ἰαβασνας, βΠας ΗΕ; εἰςί αΏῖ οκ Τιανγἰπία 

παίαπι πο Αδοαπίαπι Γοαπί, Τοσηί 5ΙΟΕΘΒΡΟΥΕΠΗ. 

Π. Μοτίπο ἀθῑπ Αδοαπίο, απατίο Ῥοδί αηπο απαπῃ Α]ναπι 

οοπάἰάοταί (α{επῖπα οἱ Ἰῖο ορρίάαπα οοπάἰάῑέ, ααοᾶ Αἴραπι 

ποπηϊηανϊέ, εο(ε εκ Τιανιπίο οο]οπίαπι ἀοάαχί(), θΗγίας 

τοσηϊ Ἠαβεπας αοεθρῖ. Ἠι]ας Ην βΠαπη Ἐπθαπι 911 Υ{αΠ] 

[αοῖσηί; Ἐπους ἀεῖπ βΙΗάΠα Τμα(ἴπαπη δη γίαπα, Τια(ζπί ζαρτη, 

Ο3ργος Οαροίυπι [αΐσε Ῥεγῃήρεπίς (απι Οαροίῖ Τε παπα 

Ἠα]ας Ασιϊρραπις Ασηρρώ Ἠοπππ]άπα» απθπι Γα]ηχίηο 5αῦ]α- 

(απα [εγαπί, Τε]ἱείο ΒΠο Αγεηίίπο, εχ άπο Ῥτοσας : Πίσηπο 

οπιπίρας βΗγ αἀάῑίαπι Εαΐςςα οοσποπιθη{ΙΠὰ ΠθηΙοταΠ{. 

Ῥτοςα ἀπο ΠΠ ουαηί : παία ΠΙαΙοΥ Ναπηίος, πηΙπος Απηιιας 

ἀῑσίας.. ΟΠο0/1Π ΠΠ Πλα[ΟΥ, Πποτίπο ραΐγα, ΓοσΏΙΠ 5ς- 

εερίς5θί, Ιπίογ γί εί ρου πεί[ας Π{ αἀσπιῖί, [ια(γῖκαπο βΠΙάΠη 

Ἐρποδίαπα δα5ίυές β]ίαπι απίοπι Ἠ]δαπι βΗπνίαπα, πε (πα 

ΡεΓογΙΠ1 5ρε5 ε55αί, Ὑεδίαίοπι Ιοβί.. ΑΔο Ναπίογοια απῖ- 

ἀοπα, παπα [Γαίου γ]ία οἷας ἰη5ιάἰαγείας, ΠΙΟΓΗΠΑ 5ἱησ]αγίς 

Αί Ῥμεαπι, 

Απηηηιας Ραπίοπά] 

οοπηία5 πη]ίεσιιε ἱησοπίαπα Ροτίομ]ο οχοπηῖ{. 

αποᾶ οοηίγα 5αεεγὰο 1] Ίεσεπι ρορειἱςροί, 

εαδα ἵπ γίποι]α οοπ]εοῖέ; ἆπος γετο ΠΙΟ5 εχ ϱα Παίο5 ἴη 

νϊοίπαπα Πανίαπα, ουἵ Τνρτῖς ΠΟΠΊΡΠ οΓαί, Ῥτο]ἱοίεηος ρᾶ- 



τῷ ποταμῷ, Ῥῶμος δὲ καὶ ᾿Ρωμύλος οἵ παῖδες, εξ 

Αἰνείου ἕλκοντες µητρόβεν τὸ γένος, τὸ γὰρ τοῦ φύσαν- 

τος ἄδηλον βδελυττόμενοι, τούτῳ μᾶλλον ἐκκανχώμε- 
γοι ᾖσαν, ͵ 

Π. Ἐκ ο οὗτοῦ, 

. Τῶν ἑπτὰ βασιλέων (Ῥωμύλ ουν Νουμᾶ Πομπιλίου, 
Άγκου Ὁστιλίου, καὶ Ἁμωθς έρου τοῦ καὶ Μαρκίου, 
ἐπιγόνου Νουμᾶ, Ταρκυνίου, Σερουΐου Γυλλίου, καὶ 
Ταρκυνίου Λευχίου τοῦ Ταρχυνίου), ὃ πρῶτος, χτίστης 

τε Ῥώμης καὶ οἰχιστῆς γεγονὼς, ἄρξας τε πατρικῶς 

μᾶλλον ἡ τυραννικῶς, ὅμως ἐσφάγη" Ἄ, ὡς ἄλλοι φασὶν, 
ἠφανίσθη. Ὁ δὲ δεύτερος, οὐδὲν ἧττον βεθασιλευκὼς, 

εἰ μὴ καὶ μᾶλλον, τὸν ἑανυτοῦ βίον ἐτελεύτησε, ζή- 
σας... ὍὉ δὲ τρίτος ἐκεραυνώθη. ὙΝόσῳ δὲ τὸν βίον 

τέταρτος ὑπεξηλθεν. “Ὅ δὲ πέμπτος ὑπὸ ποιμένων 

ἐσφάγη. Καὶ ὁ ἕχκτος ὁμοίως σφαγῇ κατέστρε' ε τὸν 
βίον. Ὁ δὲ ἕθδομος καὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς βασιλείας, 

παρανομῶν, ἐξ ξηλάθη. Ἐξ οὗ. τῆς βασιλείας χατα- 

λυβείσης, εἷς τοὺς ὑπάτους τὰ τῆς ἀρχῆς µετετέθη. 

ΤΠ. Ἐν τοῷ Σονίδα. --- ΛΙΘΑΤΩ. 

Κελεύσαντος δὲ Τατίου, τὸν γρυσὸν ἐς τὴν παῖδα 
ἐλίθαζον, ἔστε τιτρωσκομένη κατεγώσθη. 

τι τὸν πόλεµον τὸν πρὸς Ῥωμύλον Τατίου αἵ Ῥω- 

µαίων γυναῖκες καὶ Σαβίνων θυγατέρες διήτησαν, αὖ- 

ταὶ τῷ γάρακι τῶν γονέων προσελθοῦσαι, Ἰεῖράς τε 
προτείνουσα!ι, καὶ βρέφη τὰ ἤ ἤδη σφίσιν ἐκ τῶν ἀνδρῶν 
Ἱενόμενα ἐπιδεικνύουσαι, καὶ τοῖς ἀνδράσι μαρτυροῦ- 
σαι, μηδὲν ὑθριστικὸν ἐς αὐτὰς ἁμαρτεῖν. ᾿δέοντό 
τει οἶκτον λαέεῖν τινὰ τοὺς Σαθίνους σφῶν τε αὐτῶν, 

καὶ κηδεστῶν, καὶ ἐκγόνων καὶ θυγατέρων" καὶ φείσα-- 
σθαι συγγενοῦς καὶ μιαροῦ πολέμου, ἡ τρώτας ἀνελεῖν, 
αἲ τὸν αἰτίαν ἔχουσι τοῦ πολέμου. Οἱ δὲ, τῶν τε πα- 
ρόντων ἀπορία, καὶ οἴκτῳ τῶν γυναικῶν, συγγιγνώσκον- 
τες ἤδη, μὲὺ καθ ὕθριν εἰργάσθαι ταῦτα Ῥωμαίους, 
ἀλλὰ ὑπὸ χρείας, ἐς τὰς διαλλαγὰς ἐνεδίδουν. Καὶ 

συνελθόντες Ῥωμύλος τε καὶ Τάτιος ἐς τὴν ἐξ ἐκείνου 

ἱερὰν καλουµένην ὃδὸν, ἐπὶ τοῖσδε συνέθησαν' βασι- 
λεύειν μὲν ἄμφω, Τάτιόν τε καὶ Ῥωμύλον' Σχθίνους 
δὲ τοὺς τότε τῷ Τατίῳ συστρατεύσαντας, καὶ εἴ τινες 

ἄλλοι τῶν Σαδίνων ἐθέλοιεν, ἐς τὸ ᾿Ῥωμπίων µετοικίζε- 

σθαι ἐπ᾽ ἴση καὶ ὁμοία. 

Υ. Ἐκ τοῦ Σονίδα. ---ΙΔΙΟΞΕΝΟΣ. 

Ὁ δὲ στρατηγὸς, αἰσθόμενος παρ ἰδιοξένῳ, ἑξήγ- 
ἵειλεν ᾿Οστιλίῳ. 

γΙ. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ. --ΒΛΛΣΦΗΜΩ. 

Οἱ δὲ ἐθλασφήμουν αὐτὸν, ὡς κακῶς ἐπὶ τρισὶν ἂν- 
ὁράσι τὰ πάντα βέμενον. 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΗ 1. 

:  ἰονίνιις (ταδισί. 1Η βογοΓ ΙΙ ΠΟΙΠΕΗ οπής οἱ Ποπιμ]ης 

ονατ ααἳ απ ἱη αὐ Έπιθα Ῥες Ππαίτοα ροηα5 ἀπεστοηί, ἵπ- 

- ο θ-.--Ὃ------------ααααααασααααααασαντακααπασασνανασαννκσς, 

οργίαπη ρα[τῖς δογίθμη ἀείεςίαηίες, Ἐπευ πιασῖς -- 6οη- 
5Π6ΥοτΗΠΙ. 

Π. Επογρίπι ο] δάεπι Γ]ο(({, 

Ρορίοπα Ῥοπμα τερες Ἰαυηέ: Ῥομπα]απα, Ναππαπα Ῥοπυρί- 

Πππη, Το απα Ηοξ σπα, Αποιηι Ματοΐσπα, Νηπηςς περοίσηι, 

Ταγααπίαπα, Ῥδγνίαπα Ταηίαπα, οἱ ,. Τανφαϊπίαπα, Τατφῖ- 

ηἰ! ΠΠππα. Ἡογαπα ΡΓ)Η5, απείος αγής οἱ οπίου, απαπη- 

νί Ραΐογπο πιαρῖς, απάπα ἐγταπηίοῦ Πλογε Ἰπρεγαδδεί , ἱτας]- 

ἀαία5 ίαπιεῃ ο5ί; το], αἱ ας ρ]ασεί, ἀἱεραγα. ΑΙἴος, πΙή]ο 

ΡΓῶοθάεπίο ἵπ ἱππρεταπ ο Ππίοτος, ας [οτί οἵατη γα ξἰαμίῖου, 

ΔΠΠΟ ίαίΐδ,.ν γίαπα βηϊν,  Τετίῖας (πἱπιίπο Ιοίας οἱ. 

ΟΙ ΑΤ{Η15 ΠΙΟΙΡΟ ο γΙία ἀϊθοθεοίέ, Ομ Ιπίας α ραρίογίρας Ἱή- 

σα]αία5 ροτΗί. Βδοχίας ἰηΙίου οὔδας, Υἱίαπα μπα πιογῖθ 

οοπιπημίαγ1ῖ. Ρερίίπ]ας οἱ πιο οἱ τερπο οὗ ἐγναπηϊάθιη οχᾶ- 

εἰς 65. 

Ιαίαπη. 

Ἰπ46, 5ο]ηίο τασπο, αἆ εοηξιίος Ιππρογίαπα ἴΤαΠς- 

ΠΙ. Εγαφπιοπίηηι αριᾶ διζαπα. 

Φαροπηίο Ταίίο, (ΦαβΙπῖ) απατά ὴ Ἱπ ρασ]]απα (Τατροῖαϊη ) 

ῥγο]εσεγηηί; ἀοπες γ]ποτίρας οοη[εοία, (ππιπ]ο οὈταρτείας, 

ΙΥ. Εποστρίαηι 1 ἄε Π.εφα[ἰοπίδις. 

Ῥε]]ηπῃ Τα οΠὰ Ποιηυ]ο πχογος ΠΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ, ΒαΡ/Πο- 

τΗΠΙ Π]ίας, οοπηροδσγπῖ.  Ἠτο ομίπῃ {ρδα αἲ ναἰατη ραγεη- 

(ατα ορτθςδς δυηί; Ργοἰοηρίδαπο ππαπῖδιας Ἱη[απίος εἲρὶ οκ 

ππαγί]ς 1491 [απ παϊος ορίοπάσηίος, αΌ (οςπιοπίατα Πιὰ- 

ῖς εχΙΙβεη[ας, πΙη] αὖ Π]]5 ἵπ 5ο Ιη]ατίοςο αἀπα]διτη 6.56, 

οχοταβαπἰ ΦαΡίΠο5, ἱρθί 5ο οἳ ΒΕΠΟΤΟ5, οἱ ποροίος, [ας 

ἀθπίαιας Πη5ογατοπίς, α0 Πο[αγΗ Ἱπίοι οοπΣαησἶποος εἰ] 

[αοσγοπί Ππεπα : Δπἱ Ἴρδας 5ο ΡΠΗ5, ΦΠΑΤΗΠΙ 6815α ΟΓΓΗΠΙ 

ορςοί Ῥο]]απα, ἱπίεγποργοηί. ΠΠ, ραπ ργαςοηί ἀῑβιου]- 

ἰαίο οοπἹποίἳ, ΡαγΗΠι πηἰκογίοσγαἶα. μπα ἰΙσγαπα {αοιἲ, έπα1 

οἱ ἱρςί Ίαπα Ἱπίο]Ισογεηί, ποῦ Ἰηάπο Γποἱοπα{ Ἰη]ατίαηα, 5οὀ 

ποζθρρίίαίο οο8είο5, Γαοίπιας Π]αά ραίΓαςδα ΠΟΠΙΑΠΟΣ, Ράςἱ5 

εοπάΠἰοπίδας απτος ρταροηί. μίας Ἠομια]ας Τααδαυο, 

ἵπ οα 4105 ον ἵ]α το βασγα γἷα ποππαία οί οοηρτοςςί, Ίνας 

Ίομο ράσσπα Γοουτηπί, αἱ προ Πουνα]ας Ταἱακσαο τορᾶ- 

τοπί, δαρίηί απίοσα αὐἱ ου Ταἱο η αςκεοηί, οἱ 5ἱ αμ) 

ῥιαίοτοα ο]α54 δα ρορι]ἱ γο]υἰςδουί, Ποπιαῦα Πιο {1γο Ίνα: 

Μίαίαπα εοποσάσοηί, 

Υ. Εραφπιομίέπι αριά δµίάαπι. 

Πππροιαίος απ{ομα (ΑΙ ΡαΠΟΓΗΠΑ, Εα[ο ας) 6ΝΠΗ ΤΟΝ 411111 

4 ρεϊναίο Ἱνοδρίίο Ππἱο]]οχίακοί, Ηοφιηίο τοπυποἰαν{. 

Υ. έρμά ο ση δι άαηε. 

ΑΠ οσον ο ές ΜΗ (Έναν ΠπΙΙΠπἩ ) Ιηδο(ααπίατ, ος 
αποῦ (ας ήν (Ηογας} Γογαπα ομηρία σα [οἱαπαΠη ἴ6- 
πιοτο οὐ κίαδοι, 



ΡΕ ΠΕΟΙΡΟ5. ῤ 
ΥΠ. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ. --- ΔΙΚΛΙΟΥΝ. 

- 
{4 

οἷς ἂν Ἰ άέιοι δικαιῶσιν. ποιεῖν, 
μ] 
τ, 
ια Συμέάσεις 

ΥΠ. Ἐκ Γραμματικοῦ ἀνωνύμον. 

Ὠνεῖται τὰ τρία βιθλία τῆς τιμῆς τῶν ἐννέα. 

ΙΧ. Ἐκ τοῦ Σουΐδα. -- ΟΡΑΤΙΟΣ ΑΧΡΗΣΤΙΑ. 

Σ Ν / 
Ὁ δὲ Ὁράτιος λελωθημένος ἣν τὰ σκέλη: ὑπατείας 

3 Υ / Ν λ 

τε οὐκ ἔτυγεν, οὔτε ἐν πολέμῳ, οὔτε ἐν εἰρήνη, διὰ τὴν 

ἀγρηστίαν τῶν ποδῶν. 

Χ. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ. -- ΠΡΟΣΗΣΕΣΟΘΑΙ. 

Οἱ ὕπατοι τὰ ὄρχια προῦτειναν" χαὶ ἐς πάντα ἔφασαν 

ἐνθώσειν μᾶλλον, Ἄ Ταρχύνιον προσήσεσθαι. 

ΧΙ. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ χαχίας. 

ὍὍτι Ταρχύνιος Σαθίνους χατὰ Ῥωμαίων ἠρέθιζε, 

Κλαύδιος δὲ, ἀνὴρ Σαθϊινος ἐκ Ῥηγίλλου πόλεως ὃυ- 
νατὸς, οὐκ εἴα τοὺς Σαθίνους παρασπονδεῖν ἕως, 

κρινόμενος ἐπὶ τῷδε, ἔφυγεν ἐς Ῥώμην, μετὰ συγγε- 
νῶν καὶ φίλων καὶ δούλων πεντακισχιλίων. Οἷς πᾶσι 

Ῥωμαῖοι γώραν ἐς οἰχίας ἔδοσαν, καὶ γην ἐς γεωργίαν, 

καὶ πολίτας ἔθεντο. ἘΤὸν δὲ Κλαύδιον καὶ ἐς τὸ Άβου-- 

λευτήριον κατέλεξαν, ἀποδεικνύμενον ἔργα λαμπρὰ 
κατὰ τῶν Σαθίνων" καὶ φυλὴν ἐπώνυμον αὐτοῦ κατέ- 
στησαν. 

ΧΠ. Ἐκ-τοῦ Σουΐδα. -- ΕΝΣΠΟΝΔΟΣ, ΠΔΡΕΣΙΣ. 

ο» Ν ον ς κ ν 3 / μον 

Λατίνοι, ἔνσπονδοι Ῥωμαίῖοις ὄντες, ἐστράτευον ἐπ 
” ’ ς ΔΙ μα 3 / 3 ς 

αὐτοὺς .. . Οἵ δὲ Λατινοινἐγχλήματα εἰ 
-. / -” λ νά 

ἐποιοῦντο, τήν τε πάρεσιν αὐτῶν τὴν ἐπὶ σφᾶς, ὄντας 
.) 2. ’ . . -” 

ἐνσπόνδους καὶ συγγενεις... 

. 

γ. ριὰῖ οιπιάεπι. 

(ιοπαΠῖ οεηςοραΠ{ ,) ΡασσΙ [ποἱοπάσΠα 6556 (α Ταταα]- 
πο ΒΗΡοΙΡΟ) 5 οοπάΜοπίνα5, αμα σαβίηΙ ααπα5 6556 6θῃ- 
εμῖςδοηί. 

ΥΠΙ. 4ριιᾶ γαπιπια[ἰοιπι δαι- (εΥΠΙαΠΕΊ ΚΟ, Πολ, {ος 
Ρ. 1980, 10. 

Επί (Ταναπ]πία } ἴγος ῆγος (α 5ΙΡΥΙΙα ο]αίος) ἰαπ11, 
απαπ{Ι απίθεα ΠΟΥΕΠΗ [πογαπί αὐ Πία αθπια!1, 

1Χ. Εγαπιοπίιπι αριιᾷ δμίἆαπι. 

Ηοτα(ῖας (0ο6]ες) γατα Ἰπαρεραί ἀεὐήίίαία, ποιο νε] 

Ρε]! νε] ραοῖς (οπιροτα οοηςι] εγδαβαίας, 6ο (πο αδα ϱο- 

ἆ μπα οατογοί, ΐ 

Χ. δια. 

Οοηςυ]ος αἆ ΙαγαΙΟΠΙΗΠΩ, απο 5ο οΕδίπίηχοιαπέ, ΡΓονο- 
οαταπίς οἱ, σπαπηθοί αἰαπα ραςῖς οοπά {Ποπ 5ο αοθορίΗ- 
τον Ροίἵα5, Ύπαπ1 Ταγοπἰπίαη τουορίατος, Ρτο[οςςί νυηί, 

ΧΙ. Επουγρίιπι Ρεϊγεδοίαπιηι. 

Οσα Ταγσα]ηίας βαῦΊπος αἄγειξας Ρορι]αΠ1 ΠΟΠΙΑΠΙΙΠΗ «ΟΠ 

οιατεῖ, ΟἸαμάΐας σεποιε Βαῦίπας, Πορί]]ο ορρίἀο οηππάας, 

Υ1η Ῥοίεης, αποπηίπης Ρορυ]αγες 5πἱ Ίεσος (α.ἀοιῖς γἱοἰαγοη!, 

ου. Ου]ας το εαδα Ροδίπιοάσπα 1η Ππάἱσίαπα γοζαίας, 

ουπὰ. οοβηα!ῖ5 απηϊείσαπε αἱ δοτνίς, Ποπηϊηίρας απἰπαι]ες 

πηῆ]α, Ἠοπιαπι (γαηςβαςῖέ. Ἠῖς οπηπίρης Ίοεις αἲ Παρί - 

ἀσπη ἵῃ α1ῃ6, 6ἱ ἆσαι άπεπ δἰδί οσ]ενοηί, οἱ οἴγίία(ἶς Ἱας α 

Βοπιαπίς ἀαίμπα, ΟΙαμάϊας Ίρςα, (παπα αἄγοιςιας δαβίπος, 

ερτεβίαηα οΡοἵαΠ1 Παναςςθέ, Ἱηίου Ῥαΐγος ἸθοίΗς, ας πονΥα 

Τνρς εν οι ποπιίπο ΟΙαπάΐα αρρε]]αία οί. 

ΧΙ. διάας. 

1αῑπί, [αάσνο εί οππα Ποππαπῖς οπ]αποίί, Ἠο]]ά πα 

{αμλον εοπίτα 05 ραϊαβαπί... Αοεαδαραπί απίοῦι Ποιραπος, 

6πΠ1 αιοᾷ 556, [ωάριαίο οοσπαίοδαπε, οπίθιηπθγεηί, 

| κο. - 



Ἐκ ΤΗΣ 

ΤΩΝ ΑΠΠΙΑΛΝΟΥ ΡΩΜΑΙΝΟΝ 

ΡΙΡΛΟΥ Β΄, 

ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ. 

ΕΧ ΑΡΡΙΑΝΙ 

ΠΟΜΑΝΑΒΜΙ Μ ΠΙΡΤΟΒΙΛΑΙΟ ΗΝ 

ΗΡΜΟ Ἡ, 

ΡΕ ΠΕΡΙ 5 ΤΤΑΤΙΟΙΕ. 

ΕΧΟΕΒΡΤΑ ΕΤ ΕΒΛΟΜΕΝΤΑ. 

ΚΛΗΡΟΥΧΟΝ. 1. Ἐκ τοῦ Σονίδα. --- 

Βολοῦσχοι δὲ τοῖς πταίσµασι τῶν γειτόνων οὐ κατα- | 
΄ 

πλαγέντες, ἐστράτευον ἐπὶ Ῥωμαίους, καὶ ἐπολιόρκουν 

κληρούχους. 
᾿ 

τους αὐτῶν 

Π. Ἐκ τοῦ αὑτοῦ. -- ΔΠΑΞΙΩΝ. 

“ Ο δὲ ὅημος τὸν Μάρχιον µετιόντα τὴν ὑπατείαν 
οὐκ ἐχειροτόνησεν, οὐ τὸν ἄνδρα ἀπαξιῶν, ἀλλὰ τὸ 

φρόνημα δεδιὼς αὐτοῦ. 

ΤΠ. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ.--- ΠΙΜΠΡΑΤΑΙ. 

/ 

Ὁ Μάρχκιος π πιμπράµενος ἐπὶ Ῥωμαίοις, φυγὴν κα- 
” -ω 3 

ταδικασθεὶς, καὶ μικρὸν ἐς αὐτοὺς οὐδὲν ἐπινοῦν, ἐς 
ον. άκὴ δὲ 

ΠΒολούσκους ἐτράπετο. 

Ἐν τοῦ αὐτοῦ. -- ΑΛΛΛΞΑΜΕΝΟΣ. 

Ὅτι πατρίδα καὶ Ίένος ἀλλαζάμενος ἦχοι, τὸ τη κδι 
{γησάµενος, καὶ τὰ τῶν Βολούσκων ἀντὶ τῆς πατρίδο 
αἱρήσεσθαι βουληβείς, 

Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

Ὅτι τοῦ Μαρχίου φυγαδευθέντος, καὶ ἐς Ἠολούσκους 

καταφυγόντος, καὶ κατὰ Ῥωμαίων ἐκστρατεύσαντος, 
καὶ τεσσαράκοντα σταδίους ἀποσχόντος ἀπὸ τοῦ ἄστεος 
χαὶ Αρόη οπεξεύσαντος, ὁ δηµος ἠπείλει τῃ βουλῃ παρα- 

ιν τὰ τ είχη τοῖς πολεµίοις, εἶ μὴ πρεσθεύσοιντο 
περὶ ὃ | διαλλ ιαγῶν πρὸς Μάρκιον. Ἡ δὲ μόλις ἐξέπεμψεν 

αὐτοκράτορας περὶ εἰρήνης Ρωμαίους πρέσδεις' οἳ 
παρελθόντες ἐς τὸ Ῥολούσκων, ἀκροωμένῳ προῦτειναν 
ἀμνηστίαν καὶ κάβοδον, εἰ καταλύσαι τὸν πόλεμον, τῆς 

τε βουλΏῆς αὐτὸν ὑπεμέμνησχον, ὡς οὐχ ἁμαρτούσης 

ἐς αὐτόν. Ὁ δὲ πολλὰ τοῦ δήμου κατηγορήσας, περὶ 
ὦν ἐς αὐτὸν καὶ Βολούσκους ἐξημαρτήκεσαν, ἐπήγγελλεν 

ὅμως, Ῥολούσκους αὐτοῖς διαλλάζειν' ἂν τὴν γῆν, Ἂν 

ἔχουσι Βολούσκων καὶ τὰς πόλεις ἀποδῶσι, καὶ ποιή- 

σωνται πολίτας, ὥσπερ Λατίνους. 
τὰ τῶν κρατούντων οἵ κρατούμενοι, οὐχ ὁρᾶν, τίνες 
αὐτοῖς ἔσονται διαλύσει, Ταῦτά µετοίσοντας ἀπέλνε 

πρέσβεις, καὶ τριάκοντα ἡμέρας εἷς τὴν σκέψιν 

ἐδίδου. 
3. Τραπεὶς ὃ) ἐπὶ τοὺς ἄλλους Λατίνους, ἕπτὰ πό- 

κεις αὐτῶν εἷλε ταῖς τριάκοντα ἡμέραις' καὶ Ζκεν ἐπὶ 
τὰς ἀποκρίσεις. Οἱ δὲ ἀπεκρίναντο, ἐὰν ἐκ τῆς Ῥω- 
µαίΐων γῆς ἁπαγάγη τὸν στρατὸν, πέµψειν τοὺς συνθη- 

σοµένους αὐτῷ τὰ πρέποντα. Ἠάλιν δ) ἀντειπόντος, 

ἔπεμπον ἑτέρους δέκα δεησοµένους, μηδὲν ἀνάζιον | 

ἝἜως δ᾽ ἂν ἔχωσι 

1. 4ριᾶ δμίαπι. 

Τοἱδοί Υοτο, Υἰοπογαπα οἰαύίθας ππίπιο (αγ, δμαπη 

ῥαταβαηί οοπίτα ΒοΠΙάΠΟΣ, 6ΟΓΗΠΠ ΠΕ εο]οπίας ορρασπαβαπί. 

ΠΠ. διαφ. 

Ῥορυ]ας τετο Ματοίαπι (Οοπἱοϊαπαπα), οοηδη]αίΗΠα Ῥο- 

ἰοπίεπα, ΠΟΠ ε]ερίέ; ποπ, απος γίταπα οποτε 1]ο Ππάίσπαπι 

{πάϊσατεπί, 5εὰ ααοᾶ πιασηος οἶας 5ρ]νίέα5 πιοίποτοπ/. 

ΠΠ. Ιάεπι. 

Ματοῖας, ἵτα ἵπ ΠΟΠΙαΠΟ5 αοοεηςα5 Ῥτορίετ οχἠίαπι απο 

αῦ αἷς πηπ]ίαίας εταῖ, ηοο ποάῖοςτο απἱάσπαπη αἄγεγειας ο05 

πηραίαης, αἆ Υο]ςζος (ταη5Η. 

ΙΥ. 4ριᾶ ειπιᾶεπι δµιάαπι. 

Ραΐτία οἱ ϱεποτο 510 αρἀϊσαίο, 5ε56 αἀγεπίςδα, ΠΠ οἩ 

[αοεπίοπα; εἰ Ὑοἱδεογαπα Ροίἵα5, (παΠΙ Ῥαΐτίαν 5ης, ρατίες 

5ευἱ η απίππατη Ἱπάαχίςςο, 

Υ. Εποζτρίπη Τ ἄε Πεφαἰοπίδις. 

Ματοῖας5 (Οοπίο]απας) ααππι οχἠ[ο πππ]ίαίας αὖ Ὑοἱςσος 

εοπ[ηρβίς5εί, Παίοφπο Ποπιαηίς Ῥο]]ο απίπαπο αἲ ατα πη]- 

Ιἷα ρ855ΗΗΠ1 ροβαἱ5δοί οαδίτας πηπαΐα οδί ππΗἑαάο 5επα πα], 

5ο Ἰοδίρας τροπι ἱταδίαταπα, πὶ Ἱεραίί αἆ Ματοϊαπι ἄν 

Ρα66 πηίοτοπίαν.  Βδεπαία5 «στο {απάςΠι οΓαίοΓε5, ουΠΙ 

Ῥ]επα Ροίερίαία ἆος ρασο (ταηδ]ροπα!, παϊκῆ. Οἱ ροδί(παπη 

αᾱ οαδίτα Ὑοἱδοογάπα Ρογγοπετυηί, ἵπ οοπβρεοίαπα Μαγοῖ 

αἀδαοιῖ, Ῥταοπίοτπα ου]νίοποΠα οἱ ας τοπ αὖ ον Πο 

οΠυτεραπί, ἳ Ἠε]]άπα νο]]οί οΟΠΙΡΟΠΟΓΟ; ο ἆο 5ομαία ἵη 

πησπιογία πα ΠΠ τογοςαβαη!ί, πλ] π Ματοϊαπα αὉ οο βηίςτο 

Ροεσαίαπι. Ἠ]ο ντο ππη]ία ἆο ρορυ]ο οοπ(πετεης ας ὁᾳ 

ἱπ]ηία η 5ο οἱ ἵπ Ὑοἱδοος ραίταιἶς, Ργοπηϊκἰ {απΊΘΠ , 86 ῥα- 

οοπα Ποπηπηΐ5 ουπα Υοἱκοῖς οοποΠἱαίΗτυ Πα, δἱ αστπη αἱίοη, 

απθπα ἰοπετοηί, Ὑοἱκεοτάπα ορρίάασαο τοὐδσγοηί, ἄς ἵῃ 

αγ]ιαίεπι Ὑο]κοος, Υε]ηί Ταπος, τοοροτοηί, 5εᾶ φποσᾶ 

γ{οιί γοποτοη! οα, πας αἲ νοίοτος ροτηθαηί, πο γἰάστο 

5ο, αἲί, 4ΠΟΠΑΠΑ Πιοάς ραν Π]ίς ἀατί ροςδή. Ἠίς πιαηδα ἷς 

ἱομαίος ἀἰπη τε, ας ἑπἰρίπία ἀἴοταπα ρα ατα αἲ ἀο]νογαη- 

ἆσπι Ἠοπιαηίς οοποράε, 

1. Ππίοηίπι ἵρφο ἵπ τοσο» Ἰαΐπος οοΏνογες, (ημίηία 

ης ἀῑοῦς δερίοπη ἑΠογήσα ατ]νος οαρίί, Ἰπάς αά απάἰοηα 

ἨοπιαΠοΓΗΠΗ τοβροηδα τονσγ (ας, Ποδροπάοραηί Ε : 5ἱ οκ 

αρτο Ἠοπιαπο οχοτοαπα αν άαοθτοί, ἴσπι 5ο αἲ ού ΠΗ Πηῖςδιι- 

τον, Ὕὐἰ αηπῖς οοπομί]μας ΡάςΘΠΑ 6ΝΠΑ ο οοπε]αδετοη!. 

Ουσ4 ολ Πο ποραί 5ο (ποσταπα, ἆσοσπα ος παἰθυαῖς 



ΡΕ ΛΕΡΟΣ ΙΤΑΙΙΟΙΡ. 

ποιειν τῆς πατρίδος, μηδ ἐξ ἐπιτάγματος, ἀλλ᾽ ἔχου-- 

σίους, ἐᾷν γίγνεσθαι τὰς συνθήκας: αἰδούμενόν τε τὴν 
πατρίδα, καὶ τὸ τῶν προγόνων ἀξίωμα τιμῶντα, τῶν 
ἐς αὐτὸν οὐχ ἁμαρτόντων. “Ὅ δὲ τοσοῦτον αὐτοῖς 
ἀπεχρίνετο' τριῶν ἄλλων ἡμερῶν ἥκειν, βουλευσαµέ- 
νους τι χάλλιον. Οἱ μὲν δὴ τοὺς ἱερέας ἔπεμπον, ταῖς 
ἱεραῖς ἐσθῆσιν ἐσταλμένους, ταῦτα τοῦ Μαρχκίου δεησο- 

µένους. Ὁ δὲ καὶ τούτοις ἔφη, δεῖν ἡ τὰ κελενόµενα 

ποιεῖν, ἡ μηδ) ἂν ἀφικνεῖσθαι πρὸς αὐτόν. Ἔς οὖν 
πολιορχίαν καθίσταντο" καὶ τὸ τεῖχος ἐπλήρουν λίθων, 
καὶ βελῶν, ὡς ἄνωθεν ἀμυνόμενοι Μάρκιον. 

8. Βαλερία δὲ, Ποπλικόλα θυγάτηρ, πολλὰς ἀγο- 
µένη γυναῖχας ἐπίτε τὴν μητέρα τοῦ Μαρχίου Βετου- 
ρίαν, καὶ ἐπὶ τὴν γυναῖκα Βολουμνίαν, πένθιµα ἦμφιε- 
σµέναι πᾶσαι, καὶ τὰ παιδία ταῖς ἴχεσίαις ἐπιφέρουσαι, 

συνεξελθεῖν αὐταῖς πρὸς Μάρχιον ἠξίουν αὐτὰς, καὶ 

δεηθΏναι, φείσασθαι σφῶν τε αὐτῶν καὶ τῆς πατρίδος. 

Αἱ μὲν δὴ, τῆς βουλῆς ἐπιτρεπούσης, ἐξῄεσαν, µόναι 
γυναῖχες, εἲς ἐχθρῶν στρατόπεδον. ῳῃ δὲ Μάρχιος, 

θαυμάζων τῆς εὐτολμίας τὴν πόλιν, οἷα Ῥωμαίων ἐστὶ 
καὶ τὰ γύναια, προσιούσαις ἀπήντα" καὶ τὰς ῥάθδους 

καθῄήρει καὶ τοὺς πελέχεας, διὰ τὴν μητέρα" προσδρα- 

µών τε ἠσπάζετο, καὶ Ίγεν ἐπὶ τὸ συνέδριον τῶν Ῥο- 
λούσχων, καὶ λέγειν ἐκέλευσεν ὅ τι χρήζοι. 

4. Ἡ δὲ, συναδιχεισθαι, ἐξελαυνομένη τῆς πόλεως, 
οὖσα µήτηρ, ἔφη. ὍὉρᾶν δ᾽ ὅτι Ῥωμαῖοι πολλὰ πρὸς 
αὐτοῦ πεπόνθασιν ἤδη, καὶ τίσιν ἔτισαν ἵκανὴν' ὧν 
χώρα τε τοσαύτη διέφθαρται, καὶ πόλεις ἀπολώλασι 
πολλαί: χαὶ, τὸ Ῥωμαίοις ἔσχατον, παραχαλοῦσι; χαὶ 

πρέσθεις πέµπουσιν, ὑπάτους καὶ ἱερέας, χαὶ μητέρα 
καὶ γυναῖκα" τότε ἀδίκημια ἰῶνται ἁμνηστία καὶ καθόδῳ. 
Σὺ δὲ μὴ ἀνιάτῳ κακῷ τὸ καχὸν ἰῶ: μηδὲ συμφοραῖς 
ἐπιγείρει κοιναῖς αὐτοῦ τὲ σοῦ καὶ τῶν ἀδικουμένων, 
Ποι φέρων οἴσεις τὸ πῦρ: μετὰ τὴν χώραν, ἐπὶ τὴν 
πόλιν; μετὰ τὴν πόλιν, ἐπὶ τὴν ἑστίαν τὴν σήν; μετὰ 

τὴν ἑστίαν, ἐπὶ τὰ ἱερὰ; Δὸς χάριν, ὦ παῖ, κάμοὶ χαὶ 
τῇ πατρίδι παρακαλούσαις. Ἡ μὲν δὴ τοσαῦτα εἶπεν, 
Ὁ δὲ Μάρχιος" οὐχ εἶναι πατρίδα τὴν ἐκθαλοῦσαν, ἀλλὰ 
τὴν ὑποδεδεγμένην. Οὐδὲν γὰρ εἶναι φίλιον, ἂν ἀδικτ: 
οὐδὲ ἐχθρὸν, εὖ ποιοῦν. Ἰκαὶ τὸ τῶν παρόντων ἐκέ- 
λευσεν ὁρᾶν, πίστιν τε δόντων αὐτῷ καὶ λαθόντων, καὶ 
πολίτην πεποιηµένων, καὶ στρατηγὸν ἀποφηνάντων, 

καὶ τὰ ἴδια ἐπιτρεψάντων. ἘΤιμάς τε, ὅσων ἠξίωτο, 

καὶ ὄρχους, οὓς ὤμοσεν αὐτοῖς, ἐπεζήει' καὶ παρεχά- 

λει τὴν μητέρα, τοὺς αὐτοὺς ἐχείνοις τίθεσθαι πολε- 
µίονς καὶ φίλους. 

6. Ἡ δὲ, ἔτι λέγοντος, ἀγανακτήσασα χαὶ τὰς χεῖ- 
ρας ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνασχοῦσα, θεοὺς Ὑενεθλίους ἐμαρ- 

τύρατο" δύο μὲν ἤδη πρεσθείας γυναικῶν ἀπὸ Ῥώμης 
ἐν µεγάλοις ἐστάλθαι κακοῖς, ἐπὶ Τατίου βασιλέως, 
καὶ Γαΐου Μαρκίου. Τούτοιν δὲ, Ἑάτιον μὲν, ὄντα 
ξένον καὶ ἀληθῃ πολέµιον, ἐγδοῦναι ταῖς γυναιξὶν, αἷ- 
δούµενον' Μάρκιον δ᾽ ὑπερορᾶν πρεσθείας γυναικῶν 

τοσῶνδε, καὶ τῆς γεγαµημένης, καὶ μητρὸς ἐπὶ ταύταις. 

ογαϱίο8, ΠΙΠΙΙ ΙπάΙρηΙΠΙ ραϊτία 5αα οοπηπηίογεί, ραεία [ἰ- 
Ὢογ6, ΠΟΠ ον {είς ᾖάρδα, Πογί 5Π0Υο{; 4ο πογεςμηάία ρα(τἷο 
οπιηιογοτοίας, ἀἰρη[ιαίοπιαπο γεγθτοτοίαι Ἠπα]ογΠη, αιί 
η ἵπ ἵρδυπα αἀπι]κίσδοπ!. Πιο, (ογίίο ἀἱα, αἲί, τοδίτοηί, 
ή φαΠίοτα εορίδοηἰ οοηδῆία; που ΥοΡΙΠΙ πίτα αά ΙΕ, 
᾿8πα Ῥοπιαηί φαοργάοίος αἆ Ματοίαπα παπί «αστο ο] 
ογηαίο5., απῖ οαςάοπ αἆ 6υπὰ Ῥτουος ἀρ[οττοπί, Ομίδις οί 
ἱροῖς ποδροπάεί Π]ε : ααί Ἱπροταία {ασσΓα, ἀεβετα, αμί πο 
οσθάθτο απἰάειη αἆ 505ε ορογ[μἶςκο, Παφιε αἆ 5Η5{ίΠοῃ- 
πα οΏβίάἴοποπη Ποιπαηί 5ο ραγαη!, ΙΠΠΤΟΡ(Η6Ε ]αρίάῖριας ας 
(οἰἱ5 οοπιρ]οπέ, εκ 5αρεγίοτί Ίοσο οοπίγα Μαγοῖαπι ἀαρισπα- 
{ατῖ, 

5. Τμπα τενο Ὑα]εία, Ῥορ]ίοο]α βία, εοπιρίαῖθας αξ- 
5μωμέῖ5 πιαίτοπί5, αἆ Ὑείυπίαπι ππαίτοπα Οοτἱο]απ]  ΠΧΟΓΘΠΙ- 
απε εἶας Ὑο]απιπίαηι αεσθα]έ; Ἱαραβγοδηιο τορίος Ἱπάία 
οποία, εί Ῥάγγος εἴῖαπι Π]ίο]ος αἆ 5αρρ]ἰσαἴοποπα αἁλῖ- 
Ῥθηίες, ογαηί Ἠ]ας : οσγοδἰαπί{αγ.δδουπι αἲ Μαγοῖαι » 0Ἠ56- 
ογεηίᾳαα Ἰλαπα, αἱ β)Εῖ 1ρῖς ραίίῶσιο ρατσαί. Πα Ιβίίατ, 
ρεγπη[οηία δοπαία, αἆ Ἱοφίῖαπι οαδίτα, φο]ας πη]ειος, 
εξυεσ5ῶ 5υηί.. Ματοῖα5 Υετο, πιϊταίας γἱγπίστη απηῖς, οι- 
15 πηαίτοη» αίαπι {ατα Γογ{ῖ αΠίΠιΟ 6556η{, αεοεάοπίριις 
ομπίαπη γ]ίς τοπηοίῖκᾳπα Ρτορίοι πιαίτθια βιδοῖρης 4ο «δσ]- 
πρας, ἵπ οοπιρ]χπη πηα(τῖς Ρτοσυγηέ, εαπησι8 ἵη οοποΙΠπα 
Ὑο]βορταπι αἀἀπείαπι ἀἴσεγα ]ηςίέ, επ]α5 τοὶ οἈιιδα ανα. 
Πΐςςοί, 

4. Ἠ]α γετο, δἵπια] οππα ἶρεο ἱπ]αγίαπῃ 5ο Ρᾶδσαπι, ἀῑχίε, 
αἱ σπσο, απηαπατη πηαίεν ο]ας, 106 θ556ἱ ο]οσία. Ῥνοῦο αἱι- 
ἴετη 5ε Ιπίε]]σουαε, Ππασια π]α]α Ἰάπι αἲ 60 Ρᾷ5505 6556 Ἠο- 
ΠΙΔΠΟΣ, ε{ Ραπᾶς Ίάη δαΐΐς αΠηρ]ας ἀεάίφδε; πέ ροία «πο- 
ΤΙΤΩ 40Υ {αηίις γαρίαίας, ορρίάασιιε Ῥουπηπ]ία απηίςσα δἱηί 
απ απί εἴῖαπι αἆ οχίγθΠηΠΙ ΠΟΠΙΔΠΟΓΙΠΙ Ῥοτ[ασῖαπαι, αὖ 
Ῥνεσεδ, 5ε5ε γεοεροτίηί, ας Ἱοραίος πηὶςθηῖηί, εοηςι]ος οἱ 
αθεγάοίες, εἰ πηαίγεπι ἀθπίαιο αίᾳαθ πχογεη. Ἐοβάσπι 
ΥΕΥΟ τερᾶτατε εἴἴαπα Πη]ατίαπα, αΏο]ίίοπα ργαίθη(ογΙΠα, οἱ 
ΤοΥΟζα[10Π6 αὐ αχ{ίο, γοῖ]α. Τι γργο, Ἱπαπ]έ, πο ἱη5απαβί]α 
ΠΊΑΊΙΠΙ πηαΙο ὀΡΡΟΠΘ. Άεπιε {αῑος ἰπίογτο εα]αιηϊίαίος ἃς- 
Ευοάετα, απ ΕΡὶ {ρ5ί ευπι 5, ααίθας α {6 γίς ἱπ[ετίατ, 
ΟΠΩηΗΠΕΣ 5υηί Γα{ωγῶ. Οο θΠΊΠῃ ἴσπεπη {εγθς2 οκ ἃστο 
ἵῃ 1ἨΘΠ12 οκ ρα ἵπ ἆοΠΠΙ {Π4Π12 ος ἆ40ΠΙΟ ἵῃ {εΠΊρΙα 2 
6οποείε, ΠΠ, εἰ πη]ά αἱ ραίτία, απ ΠΘΟΙΠΙ {ο οχοη{, 
Ηαο Ίμα. Ματοίας γετο, ΠΟΠ 55ο ἱρί ρα(πίαα, αἲί, αια" 
5 ε]εσεηῖέ, 5οᾷ «πα εχεεροΠΐ. Ίθπιιθ απΠΙΙΟΙΠΙ 6556, αϊ 
Ἰη]ατῖα αβ]οίαίΣ που Ἰοδίοπα, απὶ Ῥοπο [αοῖαί. 1Ρίίαν ος, 
απἱβΙβοΙΠΙ ΠΠο ο55εί, 6ἱ απο Ρασίο Πἱ οΙΏ ἱρ5ο ασθτεῃί, 
τεβρίοθγε ]ηςδίί πηαίγειη; αἱ οἱ Λάσπι εἰρὶ ἀθάίσδοπί, οἱ αἱ) 
56 ἀαί8Π1 αοοθρί5δεηί, ε{ οἴνοπι αἀφεϊγίςεεπί, οἱ Ιπαρογαίο- 
Τ6ΠΙ Ἰερῖςδεηί, αἱ 5ιας τος ἱρδίας οπγα ἀθπιαπάαςςοπί, 
{ση αἰία ἀθ Ποπονῖρας, απῖθας αμ Πίς αβοσία5 ο55αί, οί 
ἆε Ιααπιεη[ΐς, απ Π]ίς Ἰαγαβφεί, αἀ]θοῖέ; Ιογίαίασᾳε η]α- 
τε δε, θοδάσιη, απος ΙΙ, αἱ απηϊοοτιπα εί Ἰιοδίῖαα Ίοεο 
Ἰαβοτεί. 

δ. Νοπάππα 16 ἀἱοθηαί βποιη Γεεσταί, σαπα πιαίετ ἱπὰῖ- 

βηαβρυπάα, εἰ 5αβ]αϊς αἲ οσ]απι ππαπῖρας Ναίΐα]ος ἆθοΒ 

ορίεείαία, Ώια., ἱπαπῖε, αἆ Ώπης ἀἴοπα Ἰεσαίίοπες ΠΠΙΘΓΗΠΙ 

Ἄουηα πιασηῖς ἵῃ οα]απηϊίαΗβας πιίςδα» 5Πί; αἰίογα Τα τορίΒ 

δρίαίο, αἰίετα Ο. Μανο, Εί Ἠοταπ} (πάντα αίοι, Ταἶας, 

ζπαΠΠ(ΠαΠ Ῥοτοστίπα5 ας γετε Ποίΐς ο55οί, ΠΙΝΠΕΓΙΠΗ ΡΓ6- 

οἵρας γονοσυπᾶῖα οθβςῖί. Μανοία5 τοτο {οί πιαίτοπαΓΙπα, 6ί 

αχοςῖς, ἀοπίαιο πια(γῖς οἱίαπη, Ἱοραίίοπειη αδρεγπαίιγ. Να]α 



ΑΡΡΙΑΔΙ 

Ἄλλη μὲν, ἔφη, µηδεµία µήτηρ, ἀτυχοῦσα παιδὸς, ἐς 
ἀνάγκην ἀφίκοιτο προσπεσεῖν αὐτῷ. ᾿Εγὼ δὲ καὶτοῦτο 
ὑφίσταμαι' προχυλίσομαϊ σου. Καὶ λέγουσα, εἰς τὸ 
ἔδαφος ἑαυτὴν ἐῤῥίπτει, ὍὉ δὲ ἐδάκρυσέ τε καὶ ἀνε- 
πήδα, καὶ ἀντείγετο αὐτῆς, ὑπό τε τοῦ πάθους ἐξεφώ- 
νησε" νικᾶς, ὦ μῆτερ: ἀλλὰ νίκην ἕτεις, τὸν υἱὸν ἆπο- 
λεῖ. ἸΤαῦτα εἰπὼν, ἀπῆγε τὴν στρατιὰν, ὡς λόγον 
ἁπολώσων Βολούσχοις, καὶ τὰ ἔθνη συναλλάξων" ἐλπίς 

τε ἦν, ὅτι καὶ ταῦτα πείσει Βολούσκους. Κατελεύσθη 
ὰ φθονούμενος παρὰ τοῦ στρατηγοῦ Ἀττιδίου. 

ΥΙ Ἐκ τοῦ Σονΐλα.---ΕΛΕΕΙΝΟΣ, ΑΠΟΦΡΛΔΕΣ ΗΜΕΡΑΙ. 

12 

΄ 

3 ια) .. ’ .. υ) .-” 3 -” 

Ελεεινοὶ τοῦ πάβους, ἀξιέπαινοι δὲ τῆς ἀρετῆς Υε- ᾿ 3 [ υ ! ἤ 
Π , ο ε / ΄ πι 

νόμενοι. Μέγα γὰρ τοῦτο Ῥωμαίοις πάθος ἐγένετο, 

καὶ πλήθους ἕνεκα, καὶ ἀξιώματος εὐγενοῦς οἴκου, καὶ 
πανωλεθρίας. ἸΚαὶ τὸν ἡμέραν ἀποφράδα τίθενται. 

ΤΠ. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ. --- ΕΘΕΛΟΚΑΚΩΣ. 

-- μ μ. ὁ " μ 

στρατηγῷ στρατὸς ἣν δυσπειθὴς ὑπὸ µνησι- 
δα. 

Τὁ οξ 
/ 3 / - 1 πα 9 ο) κακίας" ἐθελοκάχως τε γωνίζοντο, καὶ ἔφευγον, ἐπιδη- 

μ . Ν Ν σάµενοι τὰ σώματα, ὡς τετρωµένοι, καὶ τὰς σχηνὰς 
- / -- 

2ιέλνον καὶ ἀναγωρεῖν ἐπεχείρουν, ἀπειρίαν ἐπικαλοῦν- 
τες τῷ στρατη]ῷ. 

ΥΠΙ. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας. 

σι / / κ 5 δν ν ᾽ 
Ότι σημείων γενοµένων ἐκ Διὸος ἀπλῶν μετὰ τὴν 

/ ” / »] νὰ ή 

Βιεντίας ἅλωσιν, οἵ μάντεις ἔλεγον, ἐκλειφβῆναί τινα 
3 / - ”/ ΄ [ή 

πρὸς εὐσέβειαν. Καὶ ὃ Κάμιλλος ἀνήνεγκεν, ὅτι τὸν 
/ -- / / -” ο. --- 

δεκάτην τῆς λείας ἐκλάθοιτο τῷ θεῷ, τῷ Ἰρήσαντι 
”. 3 » / ε μ ον 

περὶ τῆς λίμνης, ἐξελέσθαι. Ἡ μὲν οὖν βουλὴ τοὺ 
- β ’ -- 3 -- / 9 [η 3 / 

λαβόντας ὁτιοῦν ἐκ τῆς Ἠιέντης, ἐκέλευσεν ἀποτιμή- 
ὴ ’ 

3 σασθαι καθ αὑτοὺς, καὶ σὺν ὄρκῳ τὸ δέκατον εἶσ- 

ενεγκεῖν. πο δὲ 
υγ. 4 ΄ / 1 - -. ἤδη πεπραµένης, ὡς λαφύρου, τὸ δέκατον ἀναθεῖναι, 

΄ ’ 3 3 - - ω. / 3 -- 4 

Κρατήρ τε ἀπὸ τῶνδε τῶν χρημάτων ἐν Δελφοῖς ἔκειτο 
Ἰρύσεος ἐπὶ γαλκῆς βάσεως ἐν τῷ Ῥωμπαίων καὶ Μασ- 
σαλιητῶν θησαυρῷ, µέχρι τὸν μὲν γρυσὸν Ὀνόμαργος 
ἐν τῷ Φωχικῷ πολέμῳ κατεγώνευσε' κεῖται δ᾽ ἡ βάτις. 

3. Αὐτὸν δὲ Κάμιλλον ἐν τῷ δύμῳ τις ἐδίωκχεν, ὡς 

υ.) 

οσοι 3 Μ. ν . ο ο. 
ενσεῦειας ο). ὤχκνγσεν και της γης 

αἴτιον γεγονότα τῇ πόλει φασμάτων καὶ τεράτων γαλε- 
Καὶ ὁ δημος, ἐκ πολλοῦ τὸν ἄνδρα ἀποστρεφό: 

µενος, ἐζημίωσε πεντήκοντα μυριάσιν’ οὐκ ἐπικλασθεὶς, 
..] . ο α/ .α.-- . / ΄ ' 

οὐδ' ὅτι πρὸ τῆς δίκης αὐτῷ παῖς ἑτεθνήκει. Τὰ μὲν 
. ἆ υ 

οὖν χρήματα οἵ φίλοι συνεισήνεγκαν, ἵνα μὴ ὑβρισθείη 
τὸ σῶμα τοῦ Καμίλλου. Αὐτὸς δὲ βαρνθυμῶν ἐς τὸν 

Ἀρδεατῶν πόλιν µετῴχκησεν, εὐξάμενος τὴν Ἁγχίλλειον 
. . “ / ”/ . « .. 

εὐχὴν, ἐπιποβῆσαι ᾿Ῥωμαίους Κάμιλλον ἐν καιρῷ. 

Καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ καὶ τόδε οὐ πολὺ ὕστερον. Κελ- 
τῶν (ὰρ τὴν πόλιν καταλαβόντων, ὃ ὄτμος ἐπὶ Κά- 

᾽ ΄ τῃ 2λ. . - 

μιλλον κατέφυγε, καὶ Δικτάτωρα αὖθις εἴλετο' ὡς ἐν 
ταῖς Κελτικαῖς πράζεσι συγγέγραπται, 

ΙΧ. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, 

"Ὅτι Μάρκος Μάλλιος εὐπατρίδης, Κελτῶν ἐπελ- 
βόντων τῇ Ῥώμῃ, ταύτην περιέσωσε, καὶ τιμῶν µε- 

- 

στου. 

11ΡΕΒ Η. 

Γ Ῥορί]ιας αία πιαίοτ, ἃ Πο τορι]ςαπα [ετεης, αἲ Ίναηο πε» 

ορςφ[αίεπη 5α τεὐηείαπι γἱάραί, πί ρεπίθας εἶας αεε]άετε 
οοβαίατ,. Ἐβο γΥετο 6ἱ Ίου δΗ5Ηπεο : αἲ 6επυα ἵπα Ργονο- 

αγ. Ἠσπο ἆππι Ἰοψυίατ, Ἠαππαπα 5ο ρτο]ίο. Πα γογο 

ομονεῖ5 Ιαογγπηῖς ασε, πιαίτοπη 5αΏ]εναί, εοπηπηποίοσθ 

ΔΠΙΠΙΟ εχε]απια! :. Ὑἱοςῖ, ππαίος: 5εᾷ ἆππα γἱποῖ, ΠΙέαπι 
Ρετὰῖ». Ἠσο Ἰοσμία5, αράαχίί εχογοϊαπη , ταἴοηθπα Γαοἱί 

γτοάδιυτας Ὑοἱςοίς, οί ρασθπα Ιπίετ ἆπος Ρρορη]ος οοποΙἰαξ- 

τη». Ἄε(ιο 5ρϱες αβογαί, [οτο, η Ὑο]κοῖς 4 Ῥογςηαάογε 
Ροβδεἰ. 564 οχ ῥηγ]άΐα ΑΙάΙ (ροἳ ΑΕ, Ὑοἱςοσγπα ἀπεῖς, 
Ιαρίάϊρις ουσίας ρογί. : 

γ]. 4ριᾶ δμζαπῃ. 

Ο απ] πηἰδεταρί]ες οἳ αοοερίαπη ]απα εἰαᾶσπα, {αῦαι Ἰααά4ς 
ἀῑφηί οϐ υἱγίπίεπα Γπογυπί (ΓαβΗ). Μασηα οηΙπῃ Π]α εἰαάςς 
Ῥοπιαηί5ς Ρα, ουπι οὗ ο0δογΗπη πλ πάίποπα, ἴππα οὮ 
ἀΙσιπίαίεπα πο! [απο εἸαςάεπιαπα ΠπίσγπεεΙοΠεηι, 
Φπματο Π]ο ἀἱςος αἱον αἲ Π115 Παδίίας ο5ἱ. 

ΥΠ. 4ριᾶ διάαπι. 

Εκοτοῖας απίοπι οϐ γαίεγυπα Ππ]απίαταπη πιοπχογίαα ἀῑοῖ 

ΓΑΡρΡίο ΟἸαμάίο } Ἰπίεηδης, Ρραγογς εἴάειῃ γεζιςαβα!; ἃς 

ροπίε ρηρηᾶπι τεπηίοηίες πηΠίος5, ομ]σα[ἰς οοεροτίρας, 

αμαςί γα]πετα{ ο5εεπί, Γυρίεραπί, ας [εηίοτία τοβσσραηί 

ΔΡΙΓΗΠΠΠΠΕ ραταβαη{, προ Παρ αεοα5απ{ος ἱπιροταίογοπη. 

ΥΠΠ. Γαοεγρίπι Ρεἰγεδείαπιπι. 

Οαρίῖ5 Υοἳἳ5 4ὐΠΠΗ Ἱη[αυσία απ ἆαπα Ροτίοπία α Ὀ]ῖς οξ{εη- 
ἀοτεπίας, οοηςιἶ Ιαγαςρίοςς πεςροπάεταπΕ, ποφϊθοῖα αια;- 
4αῦα 6556 αὖ τε]ρίοπεπι ρογποηίία : εἰ Οαπιηας τορυ- 
ἀαίας ο5ί, ἀθοϊπιαπι ρτω Αροιηϊ, ουΙ 46 Ίαυα Αἱθαπο 
οπηΙ{ομάο ογασπ]απη οὐ[άϊςσδοί, οχίπιογο 5ο οβΗίαΠα 6-56, 

Ιβίατ δοπαία5 ἀεοτον]ῖ, αἱ, (πἱουππ(ο οκ Ὑεϊεπίαπα ρτοόα 
ἁἰἰφπίά αοζερί»ςδί , Ργο 56 ἴρ5ε «5Ηπῃατεί, ας ἀθοῖπαο» ῥαΓ- 
εδ ῥτοαη ]αταίας ἵπ Ῥυρ]ίουπι ἀο[ογγοί. Δο ἰαπία ο Πῃ 
ἱπουρεταί το]αίο, αἱ ἆο ἃρτο οἰίαπα, αἱ Ίαηχ γοηδ ης εταῖ, 
Παπά 56ος ας 46 τεσπα ρταὅα ἀθοίπιαπα ρατίοπα Ώθο ϱ0Ἡ- 
5οογαπά απ 6οη5οθτεί. Γκ οἳ ρουυπία ουπβαίας οταίος απο 

Ῥο]ρ]ιο5 πλῖσδη5 οδί, απῖ 51ρ6ς ἄποα αςί ἵπ ΠοΠΙΑΠΟΓΙΠΗ 
πο ΝΙαςδΙΙοηςία πα {ποδαστο 5ἰοις ἆοπος Οποπιατοας Ρ]νο- 

οἵοὶ ΡεΠΙ (οπωροίρας αγ οοηΠαν{ί : οσίογ πα Ῥαδίς οἰἴαπη 
ΏΗΠΟ 5ΗΡοΓΟΣΙ. 

9, Τρ5απι απίοῦα Οαπι σπα Ἠαπά πππ]ίο ροςί απἰάαπι αἲ 

ρορυ]σπι αοοηδανΊῖ, ααδί αποίος ρογίοηίογήπα ργανίαιαο 

ῥτουἱρίογαπη Γαδδοίν απα. ἃ Εἱΐς ορδοπί ή οφίθησα. ο 

Ῥορυ]α5, 111 ῥηἱάσπη Υἶτο η[δηδας, Ὁ [ο] ΠΠ ΤΗΣ ΠΙΗΗΗΙΗΗΠΗ 

παπα παν {έν πα]. πηἰκογαἴοπο νο οῦ 14 ἰασίας, φποι] 

Ραμ]ο απίο αάἱσαπα Πμπα Πχογίο απηἰκοταί, Εἰ ρουυΠίᾶΙη 

φπἱάδα, ασα εγαί πλπ]οίαίας, απ]οί οοηαἱογαηί, πο οοερς 

απο] οὐ αηισ]ία αΠοσγοίαν.  Ίρο Υογο ρταν]ίος ε6Πι 

σοι», Ατάσαα ἵπ οχαπα αὐΠές ῥτοσαία5, δει οι 

Δολήῆος, α Ὀἱΐ5, οἱ ἀοδίάοτία πα δυἱ αἰ(παπάο οἴγταιἳ ἰη]ίοδ- 

του, Οποὰ απἱάσπα Ἠαιά ία πππ]ίο ροςί οί οοηδεύπ{ας, 

Οπή ομίηι σα) αγροπη οὐ αρᾶςκοη{, αἲ ΟαπΊαπα ρορυ]ας 

Ἠοιπαπας οοη[υμί, οπής τάγδς Ὠἱοίαίογοπα οπθαν 

αποιαδηιού πα 1π Ἰυτο 4ς Ποῦας Οα1ἱοἳς ἀῑσρίτ. 

ΙΧ. Εατουτρίέηι Ρεἰγεφοίαέε, 

Μ. Μαρίας, ετρίς ραποία, 4πὔπη ατΏοήα α σα1[ἱ9 9ϱ/- 

ἡ Ναβδοῖς αρηίς Ποπορίρηας αοταί αΠοιίας. Τάι ος 

. 



ΡΕ ΠΕΡΙ5 

γίστων ἠξιώθη. "Ἂ στερον δὲ πρεσθύτην πολλάκις 

ἐστρατευμένον, ἀγόμενον ἐς δουλείαν ὑπό του δανειστοῦ, | 
γνωρίσας, ἀπέδωχε τὸ χρέος ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ ἐπὶ | 

τῷδε εὐφημούμενος, πᾶσιν ἠφίει τοῖς ἑαυτοῦ χρήσταις | 

τὰ ὀφλήματα. Ἡροϊὼν δὲ τῇ δόξη, καὶ ὑπὲρ ἄλλων 

ἀπεδίδου" καὶ ταῖς δηµοκοπίαις ἐπαιρόμενος, ἐθούλευ- 

σεν ἤδη γρεῶν ἀποχοπὰς χοινάς' ἢ τὸν δημον ἠξίου, 

τοῖς δανείσασιν ἀποδοῦναι, τὴν γῆν ἐς τοῦτο ἀποδόμε- 
ον ἔτι οὖσαν ἀνέμητον. 

ΓΤΑΙΙΟΙ5. η: 
απυη εοΠεΠΙ, αἱ πηυ]ία. φρουκ]ία [οοριαί, α- ΓΠρΓα(οΓο 

ααοάαπα 1. δεν Παίσνη αράποῖ γἰάϊςεεί, ασ έαπα πηπηδγαία 

οτοδ[ιοηί ρεζυπία Προταν{ί. Ου]α5 τοὶ οαµδα επί γ]σο 

οε]εμπατοίατ, απίγοιςί5 ἀερίίοτίρας φαῖς Ρουυπίαπι ογο[- 

ίαπι ἀοπαγ{. πάς απηρ]ίογί ρ]οτία αποίας,, οἴίαπι ρτο αἰ[ίς 

ἀεβίοηίρις φαἰ5[ασἰεναί. ἆαπιαπο ροριυ]ατί απτα εἰαίας, 

πΟΥΔ5 ε[ἶαπα {αρι]α5 ρτοροριέ; απ ροιΠία ρορυ]ο, αἱ αρτυπι 

ραρ]ίουπα, απ ποπά μη ἀῑνίσας οδεεί, γοπάστεπί,, αἱ οἷα»- 

απθ ΡΓΕΙΙΟ 5αἰἰς[αεστεηί ογεὐογῖυ. 

μεν ων Ὁ - 



ο. πι ον 

Εκ ΤΗΣ ΕΧ ΑΔΡΡΙΑΝΙ 

ΤΟΝ ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΡΩΜΑΛΙΚΩΝ  ΠΟΜΑΝΟΒΙΓΝ ΗΙΡΤΟΒΙΑΒΙΝ 

ΡΙΡΛΟΥ ΕΤ, 

ΤΗΣ ΣΑΛΥΝΙΤΙΚΗΣ 

- 

σα. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ καχίας. 

“Οτι οἳ Ῥωμαίων στρατηγοὶ Κορνήλιος καὶ Κορέί- 

νος, καὶ Λέχιος δημότης, Σαυνίτας νικήσαντες, ὑπέλι- 

πον Καμπανοῖς φύλακας πρὸς τὰς Σαννιτῶν ἐπ δρομάς. 

Οἱ δὲ φύλακες οἵδε, ωοςς ἁβροδιαίτοις καὶ πο- 

λυτελέσιν οὖσι κοινωνοῦντες» ἐφθείροντο τὰς Ἰνώμας, 

γαὶ ἐφθόνουν͵ ὧν ἔχουσιν ἀγαθῶν, αὐτοὶ πενόµενοι καὶ 
τὰ / ὰ γρέα δεδιότες τὰ ἐν Ῥώμῃ. Τέλος δὲ ἐπεβούλ ενον, 

ες ξένους ἑαυτῶν ἀνελόντες ἕκαστοι τὴν περιουσίαν 

κατασχαῖν,. καὶ τὰς Υυναῖκας ἐς γάμον ᾖ προσαγαγέσθαι. 

Καὶ τάχα ἂν ἔπραξ αν αἰσγρὸν οὕτω μύσος . εἰ μὴ Μά- 

μερχος, ἕτερος Ῥωμαίων στρατηγός» ἐπὶ Σαννίτας 

ὀδεύων, ἔμαθε τὸ βούλευμα τῶν φυλάκων. Καὶ ἐπικρύ- 

ψας, τοὺς μὲν αὐτῶν ἐξώπλισε χαὶ τοὺς στρατιώτ τας 

ἄφτκεν οἷα κεκμηχότας" τοὺς δὲ πονηροτέρους ἐχέλεν- 

σεν ἐς Ῥώμην ἐπί τινα χρείαν ἐπείγεσθαι, Ἰλίαργόν 

τε αὐτοῖς συνέπεμψεν, ὦ εἴ εἴρητο, ἀφανῶς αὐτοὺς φυλάσ- 

σεν. ἝἛ κάτεροι δ) ὑπώπτενον μεμηνῦσθαι, καὶ περὶ 
Ταῤῥακίνην ἀφίσ στανταί τε τοῦ Ἰνλιάρχου, χαὶ τοὺς ἐπὶ 

τῶν ἔργων ἐν τοῖς ἀγροῖς δεδεµένους ἐκλύσαντες, καὶ 
ὁπλίσαντες ὡς ἐδύναντο, ἤλαυνον ἐς Ῥόμην, ὁμοῦ δισ- 

μύριοι Υεγονότες. « 

. Ἔτι δ) αὐτῶν ὁδὸν ἡμέρας μιᾶς ἀπεγόντων ὑπήντα 
Κορβίνος, καὶ παρασ τρατοπεθε εύσας ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς 

Ἀλθανῶν ἠρέμει, περισχοπῶν τ τε τὸ ἔργον ἔτι, καὶ μέγα 
Π 

3 ἡγούμενος ἀπεγνωχόσι μάχεσθαι, Οἱ δὲ ἐ πιμἐγλυτὸ 
ἀλλήλοις κρύφα, καὶ ὀδυρμοὶ καὶ δάκρυα τῶν φυλάκων 
ἦν, ὡς ἐν οἰκείοις καὶ φίλοις, ἁμαρτεῖν μὲν ὁμολογούν- 

των, τὸν δὲ αἰτίαν ἐς τὰ Ἰρέα φερόντων τὰ ἐν Ῥώμῃ. 

Ὢν 1 κ. βόίνος αἰσθανόμενος, καὶ ὀκνῶν ἄγασθαι πο- 

λιτικοῦ καὶ τοπούτου φόνου, συνεβούλευσε τῇ ῥουλῃ 
τὰ χφέα τοῖς τς ἀνδράσι | μεβεῖναι' τόν τε πόλειον ἐξ ξαίρων 

ἐπὶ μέγα, εἶ τοσῶνδε ἀγδρῶν δύναιτο κρατῆσαι μαχο- 

μένων ἐξ ἀ: πογνώσεως" καὶ τὰς συνόδ τους αὐτῶν καὶ 
πιµιζίας ἐν ὕ; πονοίχ τιθέμενος, μὴ οὐδ) ὁ ἴδιος αὐτῷ 

στρατὸς ἐς 1 πάντ « πι στὺς, ἅτε συγγενεῖς ὄντες ἐκεί- 

νων, καὶ οὐγ Ἴσσον αὐτῶν αἰτιώμενοι τὰ γρέα. Σφα- 

λέντα δὲ, κινλυνεύσειν, έναν περὶ µειζόνων' καὶ 
γίκτν, εἶ κρατήσειεν, ἀτυγεστάτην ἔσεσθαι τῇ νο, 
οἰκείων τοσῶνλε, Οἷς ἡ βουλὴ πεισθεῖσα, τ τὰς μὲν τῶν 
1ρεῶν ἀποκοπὰς ἐψηφίσατο πᾶσι Ῥωμαίοις' τοῖς δὲ 

τότε ἐχθροῖς, καὶ ἄδειαν. Οἱ μὲν 2ὴ, τὰ ὅπλα ἀπο- 
βέμενοι, κατήεσαν ἐς τὴν πόλιν. 

1190 ΠΠ, 

ΡΕ ΠΕΡΟΣ5 ΡΑΝΝΙΤΙΟΙ5. 

ΕΧΟΕΒΡΤΑ ΕΤ ΕΒΛΟΜΕΝΤΑ. 

1. απορία Ρεἰγεκοία ΠΙΥΝ 

Υε(ί5 ρου (Οογπε]ίαπη) Οο550η εἰ (Ὑαἰογίαπι) ΟοΥΙΠΙΠΙ 

Οοηδι]ε5, αο ΡΙεβείί ϱοποτῖς ουσία, βαπηπίρας, σπα 

ἵπ Οαπιραηία ργωἰάἴαπα πηΠ σπα αἄγειεης Φαπηηήήυπα εχ- 

ομτδίοπες Γαϊςεεί γοµείαπας πηΠίες ργωςΙἰατῆ , ες 0απαρᾶ- 

ΠΟΤΗΠΙ Ίάχα ας πιο]]1ο ἀβμασπίίαπι οοπ5αε(αάἶπο οοτγηρ!ί5 

απ]ρηϊ5, ἱηγίάετα {Ποταπῃ Γεοιία οωρεταπί, 1ρ5ῖ Ίπορες, 

αἱ Γωποτῖ5 ατραπὶ Γογπιάίπο απχΙ, Ταπάεππαπο οοηςῆα 

[πίου 56 ἱπίγιπί ἆθ οεεἰάρηᾶ[ς Ποδρίΐρας, Ῥοπίςαπε ΘΟΓΗΠΗ 

οεσυραπᾶϊς, οἱ υχοπίρας 5ἱρί εορα]απᾶΐ5. Ας [οπίᾶςςο ρᾶ- 

ἐταίαπα οιίαπα Γαἱςςοί {απι πο[ατίαπα Γαοἴπας, Πϊςϊ ΠοτΙ5 

Οοη5α] Μαππετοις [υεῖ ροίῖε5, Μανοῖας Βηίας,] αἀγειςας 

Ῥαπηπίίας ρτοβοίςοεης, 1ὰ οοπς ΙΙ απα Πἰογαπη εοπαρετῖςσεῖ. Οἱ 

6αΠ1 Τ6Π1 5]οπίίο ἀῑδδΙπππ]αης, αἰῖος απἰάεπῃ {αππα παπα ΠΙΙΠΗ5 

να]ίᾶος , αγπιῖς αἀεπη[ῖς, δαεταηοπίο 5ο]σίίς (πτρα]επ[ίουθς 

31ΐο5, Ῥ6ς 5Ροοἴεπῃ ηγσοπ{ΐ5 αοπ]ας ποσο! , ]αςδίς Ἠοπηαπα 

Ῥτοροτατο, οἴδαμο (ράπαπα αγ ραῖε, οαἳ πιαπάαἴαπῃ εταί, 

αἱ οἶαί 605 οΏδοινατοί. δεᾶ πίσσα, εΠ]αηᾶς5ο εοης]]ία 

5πα φαδρίοα1 , οἴτοα ορρίάαπα ΤειταοΙπαα ἃ- ΙΠΙΡΗΠΟ ἀῑςεθ- 

ἀσπε, ασ, 5ο]αῖς αγπηαἰἶδαιο ρτου{ ροίεταπί οισας{η]ῖς, Βο- 

ΓΠΠΑΠ ΥοΥςΗ5 Ρτο[οο(ἶ απ, Γεγο ]αίη{ἳ Ποβαίπαπα πηΗία. 

Π. ΔΡ υ1ο απἴεῦὰ αὔ πα υπίας ἀἱοῖ 5ρα{1ο αΏοςκεοηῖ, οὐ- 

οί οἷς (Υαἰοτῖας) Οοινίπας, αἱ ροδῖ5 ἵπ ΛΑ] απο Πηοπίο 

οαδίτῖς 5ο οοπΗπμ]ε, απῖά [ποίο ορι5 οςςοί οἰγουπΙςρΙοῖθης, 

πο Ῥονομ]οδαα ταἰα5 οσα Ἰοπηπίρης ἀοεροτα[ῖς οοηρτος!, 

Τη{ογίπα οἶαπα πίτασηο ον Ρρατίο οοΏστοδξας Πο; Ποπιίθας ας 

ποπποη!ῖρας, αἱ Ἰπίος απίοος πο Ποοσβκατίοδ, Ργςίαἰαγῖ]ς 

πα ρας, ας οὐ Ίραπχ φμἱά σπα ηηίπις ἀἲ[Πιοπίδας, 5οἆ οαι1- 

5αΠΙ ἵπ 095 ΠΠΙσΠΗΠΑ, 410 ππογδί Ποπ οξςοηί, γο[ογοπρης, 

Ομ απ ΗΠὰ ἰπ[ο]]ον{5δοί Οοὐγμας, ας {οἱ οἴνίαπα 5απσαἴηο 

πΙαΠΙ5 οτηθηίατο ϱΠΙ ρίσοτοί, 5υαςίε εοπαἰαί, αἱ ὧν αἱῖο- 

πΙΠα Π]ογά πα Ποππαπα ρηρ]ήοο ἀῑςςο]νογοίατς οκαμσεταν]ί- 

απο οΠουαίοπα ο βὲς ἰοἱ μ]τος, οκ ςαλαῖν ἀθεροταίίοπο 

τασηίος η Ῥήρπαπὸ, Ἠαπά [αο]ο καροτατὶ Ρροδ5ο; αἲ Ίο 

πη ίαος ἱππΙ(Η6 οοηστθδξΗς5 ἃο οοἱ]οφηία 5ο δαδρθοία Ἰνα- 

ροτο, πο [οτίο πέος 5αἱ, πἱρρο ΓΠογαπα ποσσςδαπ!, ποο η]- 

πι οοπ(ποτοηίος 4ο ρταν]ίαίο ο] αλοηί, ΡΑΓΗΠΗ 5ἱηῖ ο0η- 

εἰαπιί Πάο, Ῥοσγο, δἱ ἴρδο ἰπίοτίου ἀἰοθςσίκδοί, ατανίοσα αἱδ- 

οππηίπα ἠπηηίποτο ς δἷα γἱοσηε, Ἰαοασδαηα τοῥρυ ους, [ο 

οἰνίθης κα μ]αίς, νἰοιογίαα [το Ην πάπείας κοπαίας, 
υηἡνογσίς οἶννας πονας {αθα]ας, ἀοίοςτογίοας Υοτο νοπίαπα 

4ποφαο, οοποσσς φπἲ πλον Ροδἱἱς αγηιίς ἴπ ΙΤ ΏοΠα επί 
τορτοβεί. 



ΙΕ ΛΕΡΟΣ ΘΑΜΝΙΤΙΟΙΝ, 

Π. Ἐκλογλ περὶ ἀρετῆς καὶ καχίας. 

“Οτι Ἠπάλλιος Τ ορχουάτος ὁ ὕπατος τοιοῦτος ἦν τὸν 

ἀρετήν. Τούτῳ πατὴρ Ἰγέ ένητο μικρολόγος καὶ ἁμε- 
λὺς ἐς αὐτόν. Καὶ ἐν ἀγροῖς αὐτὸν εἶχε, μετὰ τῶν 
βεραπόντων ἐργαζόμενόν τε καὶ τρεφόµενον, Γραψα- 

µέγου δὲ αὐτὸν ἐπὶ πολλοῖς ἀδικήμασι Πομπωνίου δη- 

µάρχου, καὶ μέλλοντος ἐρεῖν τι χαὶ πα τῆς ἐς τὸν 

παῖδα κακώσεως, ὁ παῖς ὅδε Μαάλλιος Ἴχεν, ἐπικρύ- 
πτων ζιφίδιον, ἐς τὴν οἰχίαν τοῦ δημάρχου, χαὶ τυχεῖν 
Ἠξίωσεν αὐτοῦ μόνου, ὡς δή τι λέξων χβήσιμον ἐς τὴν 
δίκην. Ὑποδεχθεὶς δὲ, καὶ λέγειν ἀρχόμενος, ἐπέ- 
χλεισε τὰς θύρας, χαὶ τὸ ξίφος ἐπισπάσας ἠπείλει τῷ 
δηµάρχῳ κτενεῖν αὐτὸν, εἰ μὴ ὀμόσειεν ὅτι λύσει τῷ 

Καὶ ὁ μὲν ὤμοσε, καὶ διέλυσεν, 
Ὅ δὲ Μάλλιος ἐξ 

/ ων 

ἐχείνου λαμπρὸς ἢ ἦν, ετς αινούµεγος ὅτι τοιοσὀε ες τοιονόε 

πα τέρα ἐγεγένητ . 

᾿ λ κ 

πατρὶ τὴν δίκην. 
ἐκθέμενος τῷ δήµῳ τὸ συµθάν. 

ΠΠ. Ἐκ τοῦ Σονίΐδα. -- ΕΡΕΘΙΣΜΑ. 

ὍὉ δὲ αὐτὸν εἲς | μονομαγίαν προὐκαλεῖτο, σχώπτων 
/ « αλ” τέο μ. 8 λὰ ὁν. Ὅ δὲ τέως μὲν αὐτοῦ κατεῖχε' μετὰ δὲ, ο 

/ νὰ ὔ λ / 
φέρων ἔτι τὸ ἐρέθίσμα, ἀντήλασε τὸν ἵππον. 

ΤΥ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

ὍὍτι Σαυνῖται ἐς τὸν Φρεγελλανῶν ἐμθαλόντε 

ἐπόρθουν' Ῥωμαῖοι δὲ Σαυνιτῶν καὶ Λαυνίων ὀγδοή- 

χοντα χώμας καὶ μίαν εἶλου, καὶ ἄνδρας ἐ ἐξ αὐτῶν Χι- 

λίους καὶ δισµυρίους ἀνελόντες, ἀπανέστησαν αὐτοὺς 

ἀπὸ τῆς Φρεγέλλης. Καὶ πάλιν ἐς Ῥώμην ἐπρέσθευον 
οἵ Σ Σαυνῖται,. νεχρὰ σώματα ἀνδρῶν φέροντες, ὡς αἲ- 

τίους τοῦδε τοῦ πολέμου γεγονότας ἀνηρηχότες, καὶ 

Ἰρυσίον, ὥς ἀπὸ τῆς ἐχείνων περιουσίας πεπορισµένον. 

Ἐφ οἷς αὐτοὺς ἡ βουλὴ, πάνυ νομήζουσα τετρῦσθαι, 

πρησεδόχα κακοπαθοῦντας ἐνδώσειν περὶ τῆς Ἠγεμὸ- 
αν / 

νίας. Οἱ δὲ τὰ μὲν ἄλλα «Έδεχοντο, καὶ εἴ τι καὶ ἀν-- 

τέλεγον, Ἡ παρητοῦντο, καὶ πἀρεχκάλουν, ἢ ἐς τὰς πόλεις 

ἀνετίθεντο' περὶ δὲ τῆς ἡγεμονίας οὐκ ἀνασχόμενοι 
πάλιν οὐδ) ἀκοῦσαι, οὐκ ἐκδωσόμενοι δὴ τὰς πόλεις, 
ἔφασαν, ἤχειν, ἀλλ᾽ Λυσάμενοι 
δὴ τοῦ χρυσίου τοὺς αἰχμαλώτους, ἀπήεσαν ὀργῇ, καὶ 

Ν ν τω Ν Ν ο ο / λς 

την πείραν ἔχοντες τὴν περὶ τῆς ἡγεμονίας. Καὶ Ῥω- 

» 3 /“”” 

ἐς Φιλίαν συνάξοντες. 

. κ / Ε λ 

αἴοι μὲν ἐφγφίζοντο. κ.ηδὲ πρεσθείας ἔτι παρὰ Σαυ- | 
ἢ ιτ Σἢ 

ο» { 3 λ Μ Γ 9 / / 

νιτῶν προσίεσθαι, ἀλλὰ ἄσπονδον καὶ ἀκηρυκτον πό- 

3ψε αὐτοῖς πολεμεῖν, ἕως κατὰ κράτος, ἐξέλωσι. 

Θεὺς ὃ) ἐνεμέσησε τῆς µεγαληγορίας' καὶ ὕστε- 
“ { [ά λ ω νΝ ο α ΔΝ το 

ρον φ ώρλο, ὑπὸ Σαυνιτῶν, καὶ ὑπὸ ζυγὸν ἤχθησαν 
ον Ῥωμαῖοι. Ἔς γὰρ στενότατον γῶρον τούτους συγ- 
χλείσαντες οἵ Σαυνῖται, τοῦ ἨΠοντίου σφῶν στρατη- 
Ὑοῦντος, καὶ λιμῷ πιεζομένων Ῥωμαίων, οἱ στρατηγοὶ 
σφῶν πρεσθευσάµενοι, παρεχάλουν τὸν Πόντιον, χατα- 
θέσθαι Ῥωμιαίοις χάριν, Ἂν οὐ πολλοὶ παρέ; χουσι χαι- 

/ ς δα] / λ » λ / ΜΥ Ροί. Ὁ δὲ ἄπεκρίνατο, μὴ δεῖν μηδὲ πρεσθεύειν ἔτι 
πρὸς αὐτὸν, εἰ μὴ τὰ ὅπλα καὶ αὑτοὺς παραδοῖεν. 
ΕλρΏνος οὖν ἦν, οἷα πόλεως ἁλούσης: καὶ οἳ στρατηγοὶ 

1 --- 4. Ιμ] 

Π. Εαποηρίηι Ρεἱγοδοία μπι. 

Εαδηιοςί υἱγίας ἵπ Μαπ]ίο Τοταμαίο οοηδΗ]ο ΓΗ. Ῥα. 

Ὁ ποα Εἱο Ἠασγαί ηἰπηίς Ράγό (ΠΩ, ἂς ἀππίοτοπα ογρα (Παπ; 

πάΠΙάΙο 48 οο τας αὐ]οραμα5 ποναί, αρί οπΠΙ εοιγί5 ορι5 
Πιοσβαί, πδ(ο ἱἱο γἱοία οπ πας Ύπαπι οοίοτῖ φοτνί ο- 

Ραΐαν. ΠΠ απίοπα πάπα Ῥοπηροηία5, (ήραπας ρ]ερίς, ἀῑσπι 

πά Ρορυ]ήπὴ ἀῑχίβδοί, αίαπο Ιπίου οείθτα οηἱπηῖπα 14 ἵρδιῃα 

οἱ οδοί ομοσίαγ5, φασᾶ Παπα Ίανοποπη Ἱπάϊσηϊςείπιο {τα- 

οανεί; ΜαηΗις αἀο]εδέθης, Ραβίοποπα 58 γορίο {6σοης, 
4οΠ1ΠΙ. Ῥοπηροπίϊ οδί ἵπρνορρις, Ρο ίαπα, αἱ τοποίίς α- 
Ρῖ ϱΙΠΙ 60 ἃσεγο 5δί Ποσνοί; απαςί αἱ ρίαπα, αποά αἲ 

Δοσμδα[ΙοΠόΠΙ Ραΐπίς Ρογποειοί, ο55εί ἀἰσίανας.  Αάπιϊςδις 
6111 5ΘΓΠΊΟΠΕΠΗ Ιπο]οᾶνοί , [απ οσσο]αδ]έ, 5ἰπ]έίοαιε ρι- 

ΒἱΟΠ6 Ἠπονίαπα {π]ράπο ργῶδοπίοπα Ππίογπηϊπαίας5 οί”, ΠΙδί α 

ραΐτίς ασθαδα{ἴοπα 5ο ἀοδίαναπη Ἰαγαναί. Τα Ῥοπιροπίας, 

Παναπηθηίο αἀασίας., αοθαδαοποπα ης Ηπίαπα ἀοξθγαί, εαιΙ- 

5αΊη(16 Ρορι]ο αχροξςη{. Αί Ιαγοπί Μαπ]ο σα το Π]ασηΟ 

οπουἳ. βαέ, αοά {αἱεπῃ 56 61σα ο αςπιοάί ραίοπι ργῶς(15- 
5ο, 

ΠΠ. ΕΓαφπιοπίπι αριιᾷ διζαπι. 

Τα αἆ 5ἵησι]αγα οσγίαηδη ο ΙΙ ρΥογοσαβαί, σαν Η1ς ἵρεαα 
ἱηβοείαης. Αί Πίο [Μαρας, εοηκιἰς, Εῑας ,] ») αφπαπιά[α 
σπάθη. 56 οοη η έ : Ῥοδίοα Ὑετο, (ση. ῬνονοζαΠΠοπεΠα 
Π]απὴ {6116 απηΡΙΙΗ5 ΠΟΠ ρο556ί, ο(πΗΠΗ 1η 6ΙΠΙ οοπο(ανγ1έ. 

ΙΥ. Εαοογρίιπι ΠΙ ἆε Γομαἰἰοπεθις. 

Ῥαπηπίίος παπι Ἐγαςε]]αΠπογαπῃ αστηπῃ ἱποιγδίοηίβας ἆ6- 

ναδίαδςεηί, Βοιηαπί αμηπίαπα Ὀαυπίογαπη(θ γίσος οείο- 

βἰπία οἱ ΠΠ εερεγυηί, Ἱηίοι[οοίδᾳπο γἱβίπ! οἳ απο. Ἰοπη]- 

ΠΠ ΠΙΠΠρας, ἘτοσοΙαποταπι ΠηίΡας5 Ποδίοπι οδοί. 

Ομο [αοίο δαηληϊίος ΤΗΓΞΙ15 Ἰεσαίος Ἠοπ]απα πηδεγαη{, αϊ 

εί εοτρογα αιοίογαΏ} 6ἶας Ρε]! α 5ε οσοἱδογΙη, αἱ αὐΙα, 

ααοά εκ ραβρ]εα(ἶς θογΙη Ὠοηῖς γοάβςςαί, Ποπιαηίς ἀδίο- 

τοηί. Θμµατο 65 ΦαπΙΠΙΠΙΠΙ αἀπιοάσπι αΏῃοίας ταίας 5εΠᾶ- 

15, Ια0χ πχρογίαπα αποαιο {αηῖς τηα]ς οΡργεςςος Ἠαιά 

ὥσιο αἀπηίδδινος5 6556 «ροταγί. Αί ΠΠ οείοτας απἱάθπι 

οοπ[είοηες α δομαία Ἰαΐας τοορογιπί, σοι ποπηϊΗΙ] «οἩ- 

(αςἱσσγεηί, αιιζ ἀεργεσατεηίιν οτατομίαπο, απί ἵπ οἶν{αίες 

γο]οσγεηί : 5εᾷ 4 5αβειπάο ΠΟΠΙάΠΟΡΙΠΙ Πππρογίο πο αιάἶτο 

(π14εῦ} απηρῄίας φα5ίπεηίος, 1ο 60 ΠἰπΙΙπαΠα 56 γοηίςσο, 

Ρεοίαςςί δυπί, α{ ορρίάα δια ἀαάσιγοηπί, 5οᾷ ταέ ἵπ απλο Ιῑαπα 

ἨοπιαπογΙπα αἀάπεεναηί, βίας ααγο, αποά 5αοπα αἰίπ]ο: 

γαηΐ, εαρΗγος τεάσιηογαπ{, οἱ αρίογαηί ἱταίῖ εχροτ]ορα(πθ 

6ἀοςΗ, 49 1ρ5ο Ιπηροτίο 566ΙΠ1 ασὶ. Ποπαηί Υθυο 5οηαίας- 

εοηδι]ίο ἀεεγεγενα, πο αἀπη[ίίεγο απἱάστα απηρ]τας Βαπιηῖ- 

Πππα Ιεσαίος ; 5εᾷ Ιπεχρίαβί]α Ρ6]]1Π1, πε πο ρου [οοῖα]ες ἆε- 

πυποἰαίαη , 115 Ιπ{εγγα, ἆοπεο γἱ ο05 5αΏορίςεθηί. 

2. Αἱ Ἠα]ας 5αρειρίῶ ΡρωΠᾶς 4εο ἀεάθτο ΠοπιαΠΙ, ΥΙείί 

ἀαϊπεθρς α ῥαπηπίίρις ας 58 {ασαπη πηϊςςί. Ηϊ οπἶπι πάῦ πα 

Ῥοη/[ίο ἆπσα ἵπ αγεΙςδίππαΠα Ίουυπα Ἠ]ος «οπο]αδίςδεηί, {α: 

1ηεΠιιο Ργοςβίδδοηί; εοηδι]ίριας Ἠοπιαπῖς ος Ιοραίος Ῥοή- 

Παπα Πογαπ(ΐρις, στα(Ιαη1 α Ἠοπιαπίς Ιπ]γοί, απαΙεΠΙ Πο 

απογνῖς {6ΠΙΡΟΓΘ Ῥοβ5εί, γαδροπ1{ Πα: πο Ἰεσαίος α]άσηα 

Ροπγο αἆ 5656 πίαγοπέ, ηὶςί οἱ αγπια οἱ 5ο 1ρ505 5ἴπυ] 68- 

δεί ἀεάλίαπί. Ταϊίαν Ἰαπιοηία(ίο, Υο]α({ προ οδρία, οοοΓῖ- | 

| ασ :. οἱ ἵοπιρας απϊάεπι αἆμιο ρετ ἀῑες αἰαποί (εταπί 



ιο 

διέτριψαν μὲν ἔτι ἄλλας ἡμέρας, ὀχνοῦντες ἀνάξιόν τι 
τῆς πόλεως ἐργάσασθαι. Ὡς ὃ) οὔτε μηγανὴ σωτη- 
ρίας ἐφαίνετο, ὅ τε λιμὸς ἐπίεζεν αὐτοὺς, καὶ νεότης ὖν 
πέντε µυριάδων, ἦν ὤκνουν Φθειρομένην ὑπεριδεῖν" 
ἐπέτρεψαν ἑαυτοὺς τῷ Ποντίῳ, καὶ παρεκάλουν, εἴτε 
κτείνειν εἴτε πωλεῖν εἴτε φυλάσσειν ἐπὶ λύτροις ἕλοιτο, 
μηδὲν ἐς σώματα ἀνδρῶν ἀτυγούντων ὑθρίσαι. 

4. ὍὉ δὲ τῷ πατρὶ συνεθουλεύετο, µεταπεμψάµε- 
νος αὐτὸν ἐκτοῦ Καυδίου, φερόµενον ὑπὸ γήρως ἁμάξη. 

Καὶ ὅ πρεσθύτης ἔφη" νεστι», ὦ παῖ, μεγάλης 
ἔχθρας φάρµακον, εὐεργεσίας ἡ κολάσεως ὑπερβολή. Αἱ 
μὲν οὖν κολάσεις καταπλήσσουσιν" αἱ δὲ εὐεργεσίαι 
προσάγονται. ᾿Ἴσθι νίκην τήνδε πρώτην, καὶ μεγίστην 
θησαυρίζειν τὴν εὐτυχίαν"' καὶ πάντας ἀπόλυσον ἅπα- 

θεῖς, μήτ' ἐνυθρίσας, μήτ᾽ ἀφελόμενος μ.ηδέν; ἵνα σῷον 

σοι τὸ μέγεθος τῆς εὐεργεσίας. Εϊσὶ δ᾽, ὡς ἀκούω, 
ἱλοτιμότατοι. Ἀλλὰ µόναις εὐεργεσίαις ἠττώμενοι, 

διαγωνιοῦνταί σοιπερὶ τῆσδε τῆς χάριτος. | Ἔγχεις ἐνέ- 

χυρον τήνδε τὴν εὐεργεσίαν εἰρήνης ἀθανάτου λαθεῖν. 

ν δέ σε ταῦτα μὴ πείθη, κτεῖνον ἅπαντας ὁμαλῶς, 

μη) ἄγγελον ὑπολιπών. Λέγω δ ἐχεῖνα μὲν, αἴρού- 

µενος" ταῦτα δ᾽, ὡς ἀναγχαῖα. Ῥωμαῖοι γὰρ, ὅτιοῦν 

ὑρισθέντες, ἀμυνοῦνταί σε πάντως: ἀμυνεῖσθαι δὲ µέλ- 

λοντας, αὐτοὺς προκατάθλαπτε. ἨΜεῖζον δ οὐκ ἂν 

εὗροις βλάβος νέων ὁμοῦ πέντε μυριάδων. 
4. Ὁ μὲν τοσαῦτα εἶπεν. 

- / 3 νο. .. - τα. 3 / κ 

πάτερ, ἐναντιώτατα εἶπας ἀλλήλοις, οὗ 

2-0 «ο 

ῃ .. /. 

Ὁ 2ὲ παῖς ἀντέλεξεν' 

Ὅτι μὲν, 

. ι 3 / / 

χαὶ τὰ ἔθνη τὰς ἐς ἀλλήλους ἐλπίδας οὐκ ἀφαιρήσομαι 
- ο ’ α 

δι ἀνηκέστου κακοῦ. Περὶ δὲ τῆς ἀφέσεως οὐδ᾽ 
. ε / Ν να . α-ὰ ΄ 

κεῖ, Ῥωμαίων πολλὰ καὶ δεινὰ δεδρακότων 
. ’ ψ -. α. 

{μᾶς, καὶ χωρία καὶ πόλεις ημετέρας ἔτι νῦν ἐγόντων, 
3 

ο 
αυτῷῳ 

Ἕ 
Ἡ « τ ῶ -- ο ῶ 

τούσδε τοὺς εἰλημμένους ἀπολύειν παντὸς ἀπαθεῖς. Οὐ 

ποιίσω. Ἐμπληξία γὰρ ἡ ἄλογος φιλανθρωπία. 
3 ’ 4 / λ -” -- οφ - 

Ἐπισκόπει δὲ, παρεὶς ἐμέ' καὶ τῶν Σαυνιτῶν ὧν παῖ- 
4 / . ”. ᾿ δ. [4 λ ε / 

δες καὶ πατέρες καὶ ἀλελφοὶ τεθνᾶσιν ὑπὸ Ῥωμαίων, 
καὶ κτήµατα καὶ γρήµατα ἀφτρημένοι, χρήζουσι πα- 

’ -- Ν / 

ραμυθίας" φύσει δὲ γαῦρον ὁ νενικηκὠς, χαὶ τὰ χέρδη 
οιζλέπονται. Τίς οὖν ἀνέξεταί µου, τούσδε μὴ περιῤλέπονται. ίς οὖν ἀνέξεταί µου, τούσδε µ 

: έτε πωλεῖ δὲ ζημιοῦν, ἀλλ ὡς εὐεργέτας κτείνειν, μήτε πωλεῖν, μηδὲ ζημιοῦν, ὡς εὐεργέτας 
ἀπαβεῖς προπέµπειν. Διὰ μὲν δὴ ταῦτα παρῶμεν 

/ -- ’ Ας νά 

τὰς ὑπερθολάς ἐπεὶ τῆς μὲν οὐ κύριος ἐγὼ, τῆς δ' 
. ιά. 

ἀπανθρωποτέρας οὐκ ἀνέχομαι, Ὡς δ) ἂν καὶ Ῥω- 
-- 4 .) ᾿ 

µαίων τι τοῦ φρονήµατος περιέλοιµι, καὶ τὰ ο. τοὺς 
- 3 ια 

ἄλλους ἀλιάβλητος εἴην, ὅπλα μὲν αὐτοὺς, οἷς ἐγρή- 
. 4 . -. - / 

σαντο ἀεὶ καθ ἡμῶν, ἀφαιρήσομαι, καὶ χρήματα" καὶ 
ο - τε / )] βα 

γὰρ ταῦτα ἔχουσι παρ ἡμῶν. ᾿ἸἘκπέμψω δ ὑπὸ 
ζωγὸν σῴους, τινι αἰσγύνη καὶ αὐτοὶ κατ ἄλλων 

. / 

ἐγρήσαντο' καὶ εἰρήνην εἶναι τοῖς ἔθνεσι συνθήσοµαι" 
2 ἱ 

τῶν τε ἵππέων ἐπιλέζομαι τοὺς ἐπιφανεστάτους, ὄμηοα 
-- -- - .-ἆ 4 / 

τῶνδε τῶν συνθηκῶν, ἕως ἅπας ὁ δηµος ἐπιψηφίση. 
-- .. / 

Καὶ τάδε ποιῶν, ἡγοῦμαι νενυκηκότος τε ἔργα πονήσειν, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΗΡΒΕΒ ΗΠ1, 

0οπευ]ε5, γεγεπίος ἱπάίσηιπα ατῃθ [αοΐμης αἀπη]ιίοταο, 5εά 
ασαπα πυ]ία φα]αῖῖς γία αρρατοτοί, [πηρα Ργοπιοτοίατ 
εχογοα», εδδοηί(αο [αγεπιι(5 Ποπιαπ φαἰπαπαρίηία πιῖ]- 
μα, 4πος Ρεγευπίες περιίρετο γετεραπίης; (ταύυηί 56 Ῥοι- 
ὕο, οὐδεεταπίαπα, θἶναο οοσἰάετο 6απα πι] αάἴπεπα, εἶνθ 
γοπήετε γθ]]εί, 5ἶγε ϱ0ηδεγνατο Ρργείῖο γεάίππεπᾶος πια]]οί, 
πηοᾷο πο εοτροτᾶ Ἰοπίπαπα Ἱη[ογίαπαίογαπα α[Ποργοί οοη{ι.- 
πηθ]ία, η 

3. Ἠ]ε ραΐτεπι ἵπ οοηξΠἴαπι αἀγοσαί; απϊ 6αμάδΐο αγορς- 
5515, 41η ρτανἰς αηπίς Ρ]αμ5ίτο ἵῃ οαδίτα ο5φεί αἀνεείης, 
άο γετρα [εοῖ: Ηαῦες, ΕΠ, ἵπ πα Ροΐορίαϊο ἀπρ]ες στα- 
γἱβαίπια Ππίπηϊοϊία. γεπηράυπη : φἶνθ ΙΠΙΠΙΙΠΙ Ἠοηπεβο η 
Ετα[ἰαππ(πς, 5ἶνα οχίγοΠ]αΠα ἵπ ρυπ]οπάο 5ογογ]αίεπῃ. πι 
ογετῖία» φπἰάσπα ἵπ ρυπίεπᾶο, ἵοττοτο τοργϊπηί Ἰοπηίηος: 
Ρεποβοία γετο οοποΙΙαηί Ῥεπογοἱοπίίαπι, Πίου ρείπιαπη απο 
γιοίογίαπα γε]αί ΕΙνεδαα γα ΕΠΟΣ Γοἱοἰ(α[ἶς Γδροπετε; 4ος 
πηΐγειςος ἀῑπηία ἱποοίαπιος, ΠΠ οοπίαπιθῄοςς ἵπ θ05 
Ββεης, ΠΠ] 5 απρτρης, η Ἰπίρστα εἴί Επί Ῥοποβοϊί πια- 
βηϊίμάο. δυπί απίοπα ΠΗ, «ἶουῖ ορο αμά[ο, Ποποτί ουρίαἰς- 
5η. δεᾷ ο] Ἠοποβοίς αὖς ἴο γἱοιῖ, ἴρρα Ίαο ρταίία, 
απαπα αἲ Π]ίς Ιπ]οτῖς, {6 5Ηρετατο πϊεηίατ. δίο ἵῃ {πα οςί 
Ροϊοείαΐα, {ρ5ο Ίου Ῥεπε[οῖο 5επηρΙἔείπα: ρασῖς Πγπηϊςςἵππαπη 
Ρίσηι5 ΠΡί οοΠπραΓατο. Οποὰ δἱ Υοτο {6 Ίο ΠΟΠ ΙΠΟΥεΠΙ: 
44 απ ΗΠΙ θἶπιη] οπηπος οσείἀς, πο πΙΠεῖαπα φπἶάεπα τεῖ Γ8- 
6 υπα [αεἴεης. Πίου απίεπι Π]αᾶ απἰάσπα, ἵαππαπαπι ἰὰ 
αιοά ΠἹεο αΠΙπιο ρτοβαίαγ : ου Ύετο, {αππαπαϊη Περρβςᾶ- 
τίΠα, θἰᾳπἱάεπα αἱίεγο εοηςΗ]ίο πο]αοτῖς αἱ. Ῥοπιαπί οηἷπα, 
5ἰ νο] υ]]α ἵη το οοπ{πηε]ία Γαοτίηί α ἴο αΠοοιῖ, οπιπίθας 
πιοᾶί5 γἰπάϊοίαπη α ἴο εαρίεπί, Οποᾶ σπα εργβςςίηο 5ἶπί 
[αοίυτί, ἃ ἴα Ρεῖα5 πια]α ρ]εσίεπάί οταπί. ατανία5 απίοπι 
γης Πίς Ιπῄίσεγο πο παπα Ῥοίειίς, παπα Ίάγε- 
η υπ 5ἰπια] φὐΙπαασῖος πηῖ]ε οαἀθτη. 

4. Ἠαο 1]ε. Οἱ βΗα5 5ίο τεδροπᾶ(ΐ :. Οποᾶ το απαπα 

πηάΧΙΠηΕ 5ἰδί τορασηαηίος ἀῑκοςίς, Πο Πτος, Ραΐθς; ΠΔΠΙ 

{ρ5ο π]ῖο Ργοίδδςη5 65, ἴο ἆπο εχίτεπια ορροςίία 6556 Ρτο- 

Ιαίπτήπη. Εσο γετο {απίαπη Ἰοπηίπα πα πα ΠΙεγΗΤΗ Παπά οοεἱά σπα 

γἰπαΙείαπα ἀδοταπῃ γετίας, Ποπιπαππ(αο Ἰητίάίαπα : πε 

πίπίαπο Ρορι]ο 5ρ65 οίηΠος πηυίιᾶς πα]ο ἱγγοραγα δὴ α[ο- 

ταίη. δεᾷ οογαπιάεπα αποά αἰιίπεί ἀἰπιίβδίοπεπα, ῥτίπιο 

ηο 1ρ5ί απἰάθπα πα μί ρ]ασεί, αασπα [οί ασ ἰαηίΐ πια]ϊς πος 

α[Ποοθιῖηί Βοπιαπί, ἃο γίοο ορρίάαααθ ποδίτα αἆ Ίπηο 

οίἴαιη ἀἱ6πα ἴπ διιᾶ Πανοαηί ροίἑδίαία, ερίο5 Ἰοδος αὔδηιπα 

υἶ]α ποχα Ιποο]άπιες ἀἱπίίοτο. ἈοἨ [αοίαπι. δίαρος εδ 

οπίπα Ῥοποβοϊοπίία ργῶίετ ταἱἴοποπα οοἡοσαία. ΤΠ) τοτο, 

πιο ομη({οης, ιά γε]ῖπα οοηδίάετες, Φαπημίίας, πογαπα 

ΛΙΗ, «ποτά ραίτος, απογάπα [ταίτος Ὠθ]ο οπη ἨΠοιηαηίς 

Ρετετυπί, ἀθπίφιο αἱ Ώοπα 4ο ροβδεςδίοηες δι απηίκοτε, 
μο5 ἱπαπαπα, οοηδο]α οποια αἰἰίᾳπαπα γοπαίτοτο, δυηί αι- 

(ου παίυτα Γογουεδ γοίογος, οἱ Ίαοτὰ οἰτομηικρίοϊαηί, Οπἷς 

ἰᾳίατ Γοτγοί Ίου, αἱ χο πεσιο ἰπ[ογοίαπα, ποφας γοπάσπη, 

πο πο πη]είοπα αὐἰάσπα; 5ο, Υοιαἶ Ώοπο πηεγίίος, δαἱνος 

ἁἰπηίίαπα, Ομ. ομη(απιας οχίτοπα; (ποπίαπα αἰίογαπα 

πο οί ἵπ ροϊοδίαίο πηοα, ἄίοτο απίοια. ανἰογί 1ρο που 

βΙ5ίποο μἱἰ, Ὑσταπα, ἱ αἰφηαίοπας 5α1{οῦα Ἠοπιαποτυπα 

(Γπηραη δαροτρίαπα, κπηυ]α ο αλοτο πα γαρογαἴοῃοπα ομα- 

αἰαπα, για ή, αἱ ρας ΠΠ ΠΑΠΑ Πο οοΏίγα 08 μδὶ δυηί, 

ἁι[ογαπα, ἰηπ]ήαο ρουυπίασα, 41401 οἱ ἱρραπα ᾱ πουίς Ίνα- 

νομί, Ταπα γοτο Ιπου]απιος 500 Ἱάβαπα ο απας ατα ο0η- 

απο]ία οἱ ἐροί {η αἰίος αφὶ απ. ΒπηυΙ ῥραοσπ [που ἆπος 
Ρορυ]ος Ρασΐκεατ, ἄο Πουφδίπαον οκ ου ήρς φείραη, 

4πος οὐφίάος ραοἱ γοποᾶπα, 4οποο Ραςοπ Ρορυ]α5 ο ήνου- 

Ας ταίασα Μαναστί, Οίας ιοί, ση σα, σπα γἱοονίς 
ευπί, ροτορίσ8ο ατρήίταδρος, ἔππα ανα. Ἰοηαπίίας ρορία]αί: 



ΡΕ ΛΕΡΙΟ5 ΦΑΜΝΙΤΙΟΙ5, 4. . 

καὶ φιλανθρώπου" Ῥωμαίους τε ἀγαπήσειν ὅσα καὶ 
αὐτοὶ, φάσκοντες ἀρετῆς ἀντιποιεῖσθαι πολλάχις ἐς 

τά. ἔδρασαν. 
.. Ταῦτα τοῦ Ποντίου )λέγοντος, ὁ πρεσθύτης ἐδά-- 

μα τε, χαὶ ἐπιθὰς τῆς ἀπήνης, εἰς τὸ Καύδιον 
ἀπήλαυνεν. ὍὉ δὲ Πόντιος τοὺς πρέ έσθεις χαλέσας, 

Άρετο, εἴ τις εἰρηνοδύκης αὐτοῖς παρείη. Τοῖς δὲ 

παρῆν οὐδεὶς, ὡς ἐπὶ ἄσπονδον καὶ ἀκήρυκτον πόλεμον 

ἑστρατευχόσι, Τοῖς οὖν ὑπάτοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἄρ- 

χουσι τῆς στρατιᾶς καὶ παντὶ τῷ πλήθει λέγειν ἐχέ-- 

λευσε τοὺς πρέσδεις ' Ἡμεῖς ἀεὶ Ῥωμαίοις ἐσπενδό- 

µεθα φιλίαν, ἣν αὐτοὶ διελύσατε, Σιδικηνοῖς τοῖς ζυε- 

τέροις ἐχθροῖς συμμαχοῦντες. Εἶτ αὖθις αὖ φιλίας 

ἡμῖν γενομένης, Νεαπολίταις ἐπολεμεῖτε τοῖς ἡμετέροις 

γείτοσι. Καὶ οὐκ ἠγνοοῦμεν, ὅτι ταῦτ᾽ ἦν ὑμῖν παρα- 
σχευ) πλεονεξίας ἐπὶ ὅλην τὴν Ἰταλίαν. Ἔν τε ταῖς 

προτέραις μάχαις, πολλὰ παρὰ τὴν ἀπορίαν τῶν ημε- 

τέρων στρατηγῶν προλαθόντες, οὐδὲν ἐπεδείξασθε µέ- 
τριον ἐς ἡμᾶς: οὐδ) ἠρχεῖσθε τὴν χώραν πορθοῦντες, 

χαὶ χωρία καὶ πόλεις ἔχοντες ἀλλοτρίας, καὶ κληρούχους 
ἐς αὐτὰ πέμπουτες' ἀλλὰ καὶ πρεσθευσαµένων ἡμῶν δὶς 

πρὸς ὑμᾶς, καὶ πολλὰ συγχωρούντων, ὑπερήφανα ἡμιν 

ἄλλ ἐπετάσσετε, χαὶ τὴν ἀρχὴν ὅλην ἀποθέσθαι, χαὶ 

ὑμῶν ὑπακούειν, ὥσπερ οὐ σπενδοµένους, αλλ᾽ ἕαλω- 

χότας. Ἰκαὶ ἐπὶ τοῖσδε τὸν πόλεμον τόνδε, ἄσπονδον 
καὶ ἀκήρυχτον, ἐψηφίσασθε, κατ ἀνδρῶν ποτε φίλων, 

κατὰ Σαθίνων ἐκγόνων, τῶν ὑμῖν συνοικούντων. 
Ἓνεκα μὲν οὖν τῆς ὑμετέρας πλεονεξίας, ἔδει καὶ τὰ 
παρ᾽ ἡμῶν ὑμῖν ἄσπονδα εἶναι. ᾿Εγὼ δὲ νέμεσίν τε 

θεῶν αἰδούμενος, Ἂν ὑμεῖς προϊδέσθαι, καὶ συγγενείας 
καὶ φιλίας τῆς ποτε μνηι μονεύων» δίδωµι ἕκαστον ὑμῶν 

σὺν ἵματίῳ σῷον ὑπὸ ζυγὸν ἀπελθεῖν, Ἡ ἣν ὀμόσητε, τήν 
τε γῆν καὶ τὰ χωρία πάνθ᾽ ἡμῖν ἀποδώσειν, καὶ τοὺς 

χληρούχους ἀπὸ τῶν πόλεων ἀπάξειν, καὶ µηδέπ ποτ 
πο Σαυνίτας στρατεύσειν. 

. Άπαγ] γελθέντων δὲ τούτων ἐς τὸ στρατόπεδον, 
λοευριὸς ἦν καὶ θρῆνος ἐπὶ πλειστον" θανάτου γὰρ 

ἡγοῦντο εἶναι γείρονα τὴν ὕθριν τὴν ὑπὸ τῷ ζυγῷ. 

Ὡς δὲ καὶ περὶ τῶν ἵππέων ἐπύθοντο, αὖθις ἐθρήνουν 

ἐπὶ πλεῖστον. “Ὑπὸ δὲ ἀπορίας αὐτὰ ἐδέχοντ » καὶ 
τοὺς ὅρχους ὤμννον, ὅ τε Πόντιος, καὶ οἱ Ῥωμαίων 

ὕπατοι, δύο ὄντες» Ποστούμιός τε χαὶ Βετούριος, καὶ 

ταµία δύο, καὶ ταξιάρχαι τέσσαρες, καὶ Χιλίαρχοι ὃ δώ- 
δεκα, σύμπαντες ὅσοι μετὰ τοὺς διεφθαρµένους ἠρχον. 

ΜΗ" δὲ τῶν ὄρχων, ὃ μὲν Πόντιος παραλύσας τι 
τοῦ διατειχίσµατος, καὶ δυσὶ δόρασιν ἐ ἐς τὴν γῆν ἐμπε- 
πηγ όσιν ἐπικάρσιον ἄλλο ἐπιθεὶς, ἐξέπεμπε Ῥωμαίων 

ἕκαστον ἐπὶ τούτῳ. Καί τινα ὑποζύγια ἕ ἔδωχκεν αὐτοῖς, 

ἐς τοὺς ἀῤῥωσ τοῦντας» χαὶ τροφὴν, ἄγρι τῆς Ῥώμης 

φέρεσθαι. Δύναται δ᾽, ἐμοὶ δοκεῖν, τὸ εἶδος τῆς ἀφέ-- 
γ - 

σεως, ὃ καλοῦσιν οἵ τηδε ζυγὸν, ὀνειδίζειν ὥς δορικλώ- 

τοις. 

7. Ἀπαγιελθείσης δὲ τῆς συμφορᾶς ἐς τὴν πό- 

λιν, οἰμωγὴ καὶ θρΏνος ἦν, ὡς ἐπὶ πένθε ει’ καὶ αἵ γν- 

ΑΡΓΙΛΧΙ5. 

Δ6 οοΠ{ΕΠίΟ5 Ρι{ο {οῦ6 ΒΟΠΙΔΠΟΣ, 5ἱ ἵία ου Π]ῆ5 οµοτο, απ οπ- 

4ἀπιοάμπα εί {ρδί, αἱ 56 υἱπιίίς ε(πάίοδο5 ῥτοβίομίας, 

ΟΠ αΠῑ5 ΣΕ" ΡΟΠΙΠΙΟΓΟ οροτυΠ{. 

δ. Ἠωο αυ Ῥοπίΐα5 ἀῑνίδδοι, Πασγγπιαία5 5οπες 

Ρ]αυςίγαπα οοηδοθπάΙ, Οαπάἱαπιαπο οξί ανοσία. Ῥοπίΐης 

γοτο, Ἱοραίος ἀἀγοςᾶμς, απ ἰν]ξοχ εἶς, απ [εοία]θιη αΠ(θήι 

56ουπη Ἰαβογοη{ 2 Ηἱ5 αιίοπα πα ]α5 αἀεταί, αἱ απ! Γαπι( ΑΠ) 

4 ΙποχρίαΡ{]ο Ῥε]]άπη πδ(ι1ο 5ο]οπηπί θα οργοπιοπ(15 ἱπά [οί ατα 

εδδοηί Ρτο[εοΙ.  Πασιο οοηδριας οσίορῖσαιθ Ἱορίοποπι ἆ- 

οἴρις εί απίγειθα; πιά ληῖ α.ο Ἰαροί τοπυποίατο Ἰοραίος : 

Νο5 δοπηρΙίογηᾶπα ϱΝΠΙ Ἠοπμαπίς απἰοΙΠαη ρασἳ εταπς, 

(παπα 1ρ5ί νο ριπιί τιο]αςί5, διάἱαπῖς Ἰιοδίρας ποςίείς 

οΡοΙη [ογοηίες. Τυπα Πίεγαπι εοποϊ]αία ρασα, Νοαρο]αῖ8 

γιοηῖς πορίτῖς ἰπέα]]ςίῖς Ῥο]]απη. Ἄοθφπο πο βασίοραί, ἰεία 

(απίάπη α- γοῬῖς ρταρατατί αἲ αδατραπά σπα απίγειδα Πα] 

Ἱππρογίαπῃ, Εί σπα 5αρετίοπῖρας Ῥτωῖς, οἳ. ἱππρογίίαηα 

ΠπιρεγαίογΙΏ] ΠΟδίΤΟΓΙΠΙ, 5Ώρο γορίς 611 [ογίαπα [ανίςεεί, 

ἀἱοῖ υὶκ Ροίεςέ, (παπῃ ατγτοραπίες ποβίδοιπι οροηἶ5. Χοη 

οοπίεη!{ ἄΡτΙΠΙ ΠΟΦίΓΙΠΗ γαδίαδςε, οἱ γίοος οί ορρίᾶα α[ίοπα 

οσσµρᾶ55ε, ϱοΙοποδαιε ἴπ θὰ Πηϊκί55ο, ΙΠ5αρετ «ποσο Ρὶς5 

ποΡί5 αἆ Υος Ἰοραίος πηίοπῖρις, ας πιπ]ία γουῖς οοπεεάσι- 

Πρας, ἱηςο]οπίίογα Ίπδαρετ αἰία πορῖς πρεγαςίϊς, ἴρεο αἱ 

Ἱπαρετίο ϱΕεγθμ]Η5, γοβίδᾳια ραγοτοιης, γο]αἶ πο ραςῖ- 

5οεηΐος, 5εᾷ υἱ ἃ γοῬίς 5αβαοίΙ. Ὠεπίαπε ροδί µαῶο οπιπῖα 

Ῥεβαπη Ίου ἱπεχρίαρί]ο αἱ πι][15 {15115 οαργεπιοπ]1ς ΙπάΙσίάπη, 

επα{α5οοηκι]{ο {αείο, Ιπ[εγγο ἀθοτενίςεῖς Ποπηίρας (ποή- 

4απα γεςίτς 5οε]ς αίστιε απη]οἶ5, Ρορίειῖς ΒαΡΙΠΟΓΙΠΗ ἵπ εἷ- 

γΙίαίεπα γαδίταπη τεεθρίοΓγΙπη. Ὑορίτα ἰβίίαγ ἴδία ἱηδα[ΙαΡΙ]] 

οαρίἀἰίαία οοπηπιογεβαπηΠΙ, πί οἱ Πο Ρᾶσεπῃ γουῖς ἆατα Το: 

οΠδαΤΟΙΗΙ5. Ρεὰ 6ρο, γἰπάϊείαπι Ώδογυπα τογεν]{Η5, παπα 

αιἰάεπα γος 1ρ5ί οαγείοία, αἱ εορηα(1οηῖς ΠΙΘΠΙΟΓ απηϊοτα- 

απο, απο) ΟΙ πος οοπ]αηχί{, 5ΙΠΔΠΙ ΥΟ5, 548. Πασάπα η]ς- 

5805, υπ] 5ἱηρι]ῖς γεςδίρι5 Ιποο]άπηες αβίτα, »ἰᾳπἱάειι [1α- 

γοη[ῖς, αθταΠα οἱ ορρίἰάα οπηοία πορῖς Υος τοἠάιίμτος, οί 

6ΟΊΟΠΟ5 εχ ορρἰἀΐς αὐάποίατος, πεσα ππ(παΠα Ροδίµας αἲ- 

γθιδΗ5 ΡαΠΙΠΙ{ε5 αΓΠΊὰ ἑαΡίΗΤΟΡ. 

6. Οµπἵριας τοηιηοΙα{ἰ5, Ρος ΡΙαΙπηάΠα ἵαπιρας Ἰαμοηία- 

Ποπίρις αίσαο πεπηῖέα τεδοπαβαηί οαδίτα : ὨποΓίο οηἴπι Ρε]ο- 

τ6υῃ ἀπεεραπί ἰδίαπα 11ςί π[απηίαπη, Ὠεῖη αρί ἆε εφ ἴθι5 

οἵαπα ααἀἰσηί, ἵη Ίοησος ΠεγΙπῃ σοπηϊίας ορυπηρυπί. 5εὰ 

γΕΓΙΠΑ οπηπΙαπη ἱπορῖα οοπηρ]5ί εοπά{οπος οπ)Ώες αοοἰρίηπίς 

Ιαταπιεπίασιθα Ιαταηέ, ᾖ]ίπο Ῥοπίίας, Ἰΐπο ἆπο οοηδη]ος, 

Ῥοδίππιίας εἰ Ὑείατία5, εΙΠ ἀποῦας απα5ίοτίρας, απαίπος 

Ιεσαίἶς, η μαπίς ἀποάεείπα, αποίσοί Γοτίππα Ρ6]]1 Γεἰῖαιιος 

Γεορναί. Ῥνως{ῖ Ιαταπχεπ!ῖδ, Ροπίΐα5, Ρατίο γα] ἀῑβδο- 

Ἰαία, ἀπαβις Ἰαςς ἵπ ἵθγίαπι ἀε[βχίς αἰἴαιῃ {ναΠ5ΥΘΓΣΑΠΙ 

ΙΠΙΡΟΠΕΠ, 518 Ίαο ΠΟΠΙαΠΟΤΙΠΙ ἱησα]ος ομηϊς, ο άπιοῃ - 

ίαααο ποηηυ]]α αἷς ἀθάΙί 1π αφιοίογΙπ βταἰίαπ, εί 601 - 

πιθαίΗΠη, 410 ΒΟΠΙΔΠΑ Ἱδαια ροβδεηί ρεγγεηίτο. Πας αι - 

{επα ψεηοτῖς ἀἱπηϊεπά1 Ἰοδίος, αιοά 11 δα αραπο λΠογο 

γοςβηέ, Ίος νῖς ε55ε πϊί γἰάείαν, αἱ γο]αῖί Ρεἰ]ο επρίῖς 1η” 

5η]ίαί νἱείου. 

τη Ου]α5 οα]απη(αἰῖς αὈῖ παποῖας ἵπ α1Ῥοια ρεντοη]έν σε 

πηίας οί ο]η]αίας, (απ ιααπα. ἵη ραρ]έο Ἰασία, οί οοοι{α5. 

2 
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ναῖκες ἐκόπτοντο τοὺς αἰσγρῶς περισεσωσµένους, ὡς 

ἀποθανόντας" ἤ τε βουλὴ τὴν ἐπιπόρφυρον Εσθῆητα 
ἀπέθετο: καὶ θυσίαι͵ καὶ Ἰάμοι» καὶ ὅσα ἄλλα τοιουτό- 
τροπα, ἐπέσχετο ἐπὶ τὸ ἔτος ὅλον, ἕως τὴν συμφορὰν 

ἀνέλαβον. Τῶν δὲ ἀφειμένων, οἵ μὲν ἐς τοὺς ἀγροὺς 

2ιέφενγον ὑπὸ αἱδοῦς, οἵ δὲ τοι ἐς τὸν πόλιν ἐσή-- 

εσχν' οἵ δὲ ἄρχοντες ἡμέρας μὲν ἐσηλθον ἕ ὑπ ἀνάγκης, 

καὶ τὰ σημεῖα τῆς ἀρχῆς ἐπέκειτο αὐτοῖς" ἔπρασσον δὲ 
3 / 

ο) 2ξΞΝ. Ν 

---ΗΛΔ0Σ. 

Δεντάτῳ χατὰ τλον ἀρετῆς εἴπετο νέων λογάλων 

ἳ Καὶ αἱ πληθος ὀκτακοσίων, ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα ἔτοιμοι. 
βαρὺς ἦν τῇ βουλῆ παρὰ τὰς ἐκκλησίας. 

γΙ. Ἐνκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

“Οτι Κελτῶν Σενόνων πολὺ πλΏθος Τυῤῥηνοῖς συν- 

εμάγουν κατὰ Ῥωμαίων. “Ῥωμαῖοι δὲ πρὸς τὰς Σε- 

νόνων πόλεις ἐπρέσθενον, καὶ ἐνεκάλουν, ὅτι ὄντες ἔν- 

σπονδον, μισθοφοροῦσι κατὰ Ῥωμαίων. Τοὺς δὲ 

πρέσθεις Βρις τόµαρις μετὰ τῶν κη ο... καὶ τῆς ἱερᾶς 

στολΏς κατέτεµεν ἐς πολλὰ καὶ διέ έρλυ εν’ ἐγκαλῶν,. ὅτι 

αὐτοῦ ὅ πατὶρ ἐν Τυῤῥηνία πολεμῶν ἀνῄρητο ὑπὸ 

Κορνήλιος δὲ ὅ ὕπατος, τοῦ μύσους ἐν 

ὁδῷ πυθόµενος, τὰ μὲν Ἐυρῥηνῶν εἴασεν' ἐς δὲ τὰς 

νόνων πόλεις συντόνῳ σπουΣῃ διὰ Σα έίνων καὶ Πι- 

χεντίνων ἐσθαλὼν, ἅπαντα χαθήρει καὶ ἐνεπίμπρη. 

καὶ μὲν Ἰυναῖκας χαὶ τὰ παιδία ἠνὸ δραποδίζετο" 

τοὺς δὲ ἠθῶντ τας πάντας ἔκτεινε, πλὸν Βριτομάριος, 
ὃν δεινῶς -Ὁ ἦγεν ἐς τὸν θρίαµόέον. 

α, Οἵ δὲ Σενόνων, ὅσοι ἧσαν' ἐν νῤῥηνία, πυ- 
θόμενοι ἀνηρῆσθαι, Τυῤῥηνοὺς ἦγον ἐπὶ Ῥώμης. 

Ῥωμπίων. 

3 
τὰς 

«Καὶ (πολλῶν μεταξὺ γενομένων) οἵ Σένονες, οὔτε πα- 
τρίδας ἔχρυτες» ἐς ἂς διαφύγωσιν, ὀργιζόμενοί τε τῶν 
γεγονότων, ἐνέπιπτον τῷ Δομιτίῳ, καὶ διεφθάρησαν 
πολλοί. Τὸ δὲ λοιπὸν» σφᾶς αὐτοὺς διεγρῶντο µανι- 
-- ” { “ 3 { 

κῶς. Καὶ δίκη μὲν ἤδη παρανοµίας ἡ ἐς πρέσθεις 
ἐγένετο Σένοσιν. 

ΥΠ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

Οτι Κορνήλιος ἐπὶ χαταφράκτων δέκα νεῶν ἐθε- 

ἅτο τὸν μεγάλην Ἑλλάδα. ἵΚαί τις ἐν Τάραντι ὃ δη- 
μαγωγὸς Φιλόχαρις, α αἰσγρῶς τε βε εθιωκὼς, χαὶ παρὰ 

τοῦτο καλούμενος Θαΐς, παλαιῶν τοὺς Ταραντίνους 

ο πρόσω 

Λάπινίας ἄκρας, Παροβύνας τε, ἔπεισεν ἐπ αναγθῆναι 

τῷ Κορνηλίῳ' καὶ ̓ τέσσαρας μὲν αὐτοῦ ναὺς κατέδυσαν 

οἵ Γαραντῖνοι, µίαν δὲ ἔλαθον αὐτοῖς ἀνδράσιν. Ἔς 
τε Θουρίους ἐγκλήματ α ποιούµενοι, ὅτι Ἔ λληνες ὄν- 

τες ἐπὶ Ῥωμαίους κατ έφυγον ἀντὶ σφῶν, καὶ παρελ- 

θεῖν αὐτοὺς ἐπέκεινα αἴ 

- - -” " 

ἀνεμίμνησκε συνοηκῶν' μη πλεῖν 

τιοι μάλιστα ἐγεγένηντο" τοὺς 
μὲν ἐπιφανεῖς αὐτῶν ἐξέβαλον, τὴν δὲ πόλιν διήρπασαν, 
καὶ τοὺς Ῥωμπίων φρουροὺς ὑποσπόγδους ἀφ' 

α. Ῥωμαῖοι δὲ 
Ἠάραντα πέµπ 

καν. 

Ἴτων πυθό 6 ς τούτων πυοόμενοι, πρίσ ρεις ές 
/ - ’ 

υσι, τοὺς μὲν αἰγμαλώτους κελεύοντες, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ Η1, 

Ταπι ἱβηοπη]ηίο5θ δεγναίοδ, γε]αῖ πιοτίπος, ΡΙοταῦαπί πια- 

(τοηςς :. Ἰαΐο5 ΕΊάΥΟ5 5οπαία5 Ροδυῖΐ : 5ο]οπηπία, παρίία., εἰ 

τὰ µεπις αἰία ἵπ τεσπα αππΐ ἴεπρις ἱπίογπηῖςα, ἆοπος 

τοραταία εδδεί εα]απηζα5. Ἐν 5 απίοπα, αἱ ἰδία ταϊίοηε 

ὀἰπηϊςςί Γαεταηί, αΗῖ ρα Ῥιάοτε ἴπ ἄρτο 56 τεεερεΓυπ! 

3Η1 ποσία 1Ώεπῃ 5υπί Ἰηρτοςδί, Οοηδυ]ερ γετο ἰπίετάῖα, 

αποπαπη αΠίοτ [πεθτο ποἩ Ηεεραί, ἱηδτεδςί 5μηί, εἰ οπαἶ 

πἰάσπι εἰς ἰηδίσηΐρης; φεᾷ πἰΠΙ] Ρτο Ροίεσίαίο ἀθ]ίηο ερε- 

τυῃ{. 

Υ. Εγαφπιοπίέιπι αρµᾶ διίάαπι. 

(Οι) Ὠοπίαίαπα, οὗ υἱταῇ5 αἀπίταιίοπεπα, 5εεἶ]να- 

αγ οοησεπίοτηπα ἀο]εοίογπα Ι1ΥΘΠΙΠΗ αἆ οπηπία ΡᾶΤαίΟΓΙΠΙ 

πιυ]Η(αζο : ἵάεπισπε ἵπ εοποἰοπῖρας στανῖ5 οταί 5επα(υ]. 

Υ]. Εποζτρίιπι ΙΥ ἄε Πεφαἰοπίνις. 

(αἱἱογαπ1 ΘοποπΙΠΙ π]ᾶρπα πια] (αάίπε το Είταςοῖς ϱΟΗ- 

ία Ἠοπ]απος πηΠίαπία, αἆ οἶγ]ίαίος ΘΕΠΟΠΙΠΙ Ἰεσαίος πηῖ- 

εεγυπί Ἠοπιαπί, αἱ οοπαπετοτεηίΗς, ααοά αἄγετεις «ο5ε, 

(αἱρηδουπα [α,ἆετε {αποίί ε5δοηί, 5ἱροπάία (Φεετεπί. Πίος 

Ἱαραίος Βπίοπιαςῖ5, οσβάεπῃ ρα(τῖς ευ αχργοῦτα”ς, αϊ ο] ίαση 

ἵπ Εἰτυτία 6ετεης ἃ Ἠοπιαηίς Γαρταί Ιπίεγ[εσίας, απα ΟΗΠη 

οπάοεῖς εἰ 5αετο οτπαία η [γηδία εοπεῖάἰε, [γαξίαφαα 5ραἵ- 

5ἶπι ρτο]θοῖί. Οτο οοσηϊίο [αεἴποτε, Οοτηο]ίας (Ώο]αυε[ία) 

ους], ααὶ απα ἵπ 1ήπετο αἀγειδις Είταςοος οταῖ, οπ]ςςίς 

Εἰταδοῖς, πιαἰυταίο ρες βαΡίπος Ῥίορπαπιαπθ ποτε, ἵπ 56- 

ΠΟΠΙΠΙ βπες ἱτγιί, Γοτοσιε αἱ Πατοπηῖς οπηπῖα γαδίανΙ. Ας 

πημ]οτος απἶάεπα οἱ ρυετος ἵπ σεντ {αίοπι αὐάανῖε; ρύψετες 

απίοπα ΟΠΠΠΟς Ιπίογ[οοϊί, εχερρίο Ἐπίοπιατί, ααθπα ἀῑτῖς οτη- 

οἴαΗρα5 {οτίαπα (ΠαΠΙρΙΙΟ 5εγγαγ]!. 

2. Δά ου]α5 ο]αᾶῖδ πυποίαπα, αποἰ(ποί ἵπ Εἰτατία ΒεΠοήος 
εταηί, ἂδευπηιϊς Ἐίγιαςοίς, αἆγειξδας Ἠοππαπος Ρουβυπί. Ας 
νατία Ῥο5ί [αία, Πάσπι ΘΕΠΟΠΟΣ, πε(ιε Ραϊπας 5εἀε», πά 
απας 5ε τεοίρετοηί, απηρ]ία5 Ἠαβοπίο, εί οἱ ας» αοοἰἀεταηί 
Ἰταί1, ἵπ οπή ίαπα (ΟαΙνίπαιη, αἰίογαπα οοηξςΠ]εη } ἵπιρε- 
(απι Γποπηί, 5εὰ αὖ 6ο π]ασπο ΠΙΠΠΕΤΟ Ἱπίογβοϊαπίατ. Ἡε- 
Παὶ, {πτογο Ἰποθηςί, ἵπ Ρτορπία Ῥοσίογα Γετταπα αἀϊσιπι. 
Τα]επῃ Ρῴπαπα 5οε]ογῖς, ἵπ Ἱεραίος αἀπηῖςςῖ, ΒΕΠΟΠΕΣ ἀοάς- 
τυπί. 

ΥΠ. Εποογρίηι Ὑ σὲ Πεφαἰοπίδις. 

Οοτπε]ία5 ο ἆθοεπα πανίρης οοηίταἰἶς αἆ 5ροοἰαπάσηα 
πιασηαπα Οτασοἶαπα οταί Ῥρτοίοοία5. Έται ἴαπι Τατοπίί νἷτ 

πιαρπα αραιά Ρορυ]όπα ααεἰοπίαίε, οαί ΡΗ]ος]ατί ΠΟΠΠΕΠ 
οταῖ; οΏδοσπ οσἰοτοφαη ία Ἠοππο, οἱ οὗ 1ὰ ἵρεαπι Τ]αῖς 

οοβποµη(παί5. 18 Τατοηἶπὶς γείετα Ῥαεία ἵπ ΠπιειΟγΙαΠη 
γογοσαντέ, «ποτά γἰτυίο ποπ πίτα Τι ποπίαπα ῥτοβιοβίο- 

παπα ρτον οί πανίρας Ἠοππαπί ἀορεραπί,. Οσ]ας τί ου- 
ιάΐα αοσσηςί Τατοπηϊ οοηίτα 0ογπο]ίαπα ἵῃ αἰαπα ου οἰαπ ία: 
ας απαίαος ον οἷας πανῖρας ἀορηπιαηί, πάση ου η ἐροῖς Ἰνο- 

ππίθης οαρίαη!.  Ὠοϊπάο Τμπηϊς οχρτορταπίος, απο 
οταοἳ απ άΠὰ ο5δοηΕ, αἆ Ἠοιπαπογαπα, 4π4π1 αἆ δα απ1 Πάθη 
εοκο αρρίίζατο πιπαλαοτίηί απούσα {ρα ροιἱδίππαπῃ αὐείο” 
εἶθας (λοίαπα δἷέ, αἲ ορια! αἰίτα οἷπε ρτονοο ες ο νομι - 
ἱογα σα, πουἰἰ5δίηιής οἰνίοας ο]οοίίδ, Δ0 Ἠοιπαπο ρτανἰάἷο 
ῥασία Ἰπουλαπηίαίο ἀἰπιίκδο, ἀῑπρίαηί. 

2, Οµἱρα5 τούς οορπ/ 5, Ἀουμαηί Ρο Ἱοραίος Ταγοη ες 

ἀοπυποίαπε οπρίίνος τοδδσηε, απἱρρε αἱ πο απππᾶ οοπίγα 
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οὓς οὐ πολεμοῦντας, ἀλλὰ θεωμένους ἔλαδον, ἀποδοῦ- 
ναι" Θουρίων δ᾽ οὓς ἐξέθαλον, εἲς τὴν πόλιν καταγαγεῖν, 

ἅ τε διηρπάκεσαν αὐτοὺς, ἢ, τὸν ζηµμίαν τῶν ἄπολο- 

µένων ἀποτῖσαι' σφίσι δὲ ἐκδοῦναι τοὺς αἰτίους τῆς 
παρανοµίας, εἰ Ῥωμαίων ἐθέλουσιν εἶναι φίλοι. Οἱ» 
δὲ τοὺς πρέσθεις μόλις ποτὲ ἐπὶ τὸ κοινὸν ἐπήγαγον, 

καὶ ἐπελθόντας ἐχλεύαζον, εἴ τι μὀ καλῶς ἑλληνίσειαν" 

ἔσχωπτον δὲ καὶτὸν στολὴν αὐτῶν, καὶ τὸ ἐπιπόρφυρον. 
Φιλωνίδης δέ τις, ἂνὴρ γελοῖος καὶ φιλοσκώμμων, 

Ποστουµίῳ τῷ τῆς πρεσθείας Ἱγουμένῳ προσελθὼν, 
ἀπεστράφη τε, καὶ ἐπικύψας τὴν ἐσθῆτα ἀνεσύρατο 
τὸν ἑαυτοῦ, καὶ τὴν τοῦ πρεσθύτου κατησχηµόνησεν. 
Καὶ τὸ μὲν θέατρον ἔπαιζεν ὡς ἐπὶ γελοίῳ. Ποστού- 
µιος δὲ, προτείνας τὸ μεμολυσμένον' ᾿Εκπλυνεῖτε, ἔφη, 
τοῦτο αἵματι πολλῷ, τοιούτοις ἀρεσχόμενοι γέλωσι. 
Καὶ οὐδὲν τῶν Ταραντίνων ἀποκριναμένων, ἀππλθον 

ο / α ς η! 
οἳ πρέσθεις. Ὁ δὲ 

ι 
Ποστούμιος τὴν ὕθριν, ἐκ τῆς ἐσθῃ- 

τος οὐκ ἀποπλύνας, ἐπέδειξε Ῥωμαίοις. 

8, Καὶ ὁ δἥμος ἀγανακτῶν, Αἰμιλίῳ πολεμοῦντι 
αυνίταις ἐπέστειλε' τὰ μὲν Σαυνιτῶν ἐν παρόντι ἐδὶν, 

εἰς δὲ τὸν Ταραντίνων εἰσθάλλειν, καὶ αὐτοὺς, ἐφ᾽ 
οἷς ἠξίουν οἳ πρέσθεις, ἐς διαλλαγὰς προχαλέσασθαι: 

δ ἀπειθῶσι, πολεμεῖν κατὰ κράτος. ὍὉ μὲν δὴ 
δε προῦτεινε τοῖς Ταραντίνοις. Οἱ δὲ οὐκ ἐγέλων 

) Ἁλλ” ἐγίγνοντο ταῖς γνώ- 

αις ἀγγώμαλοι, μέχρι τις ἀποροῦσι καὶ βουλενομένοις 

η. Τὸ μὲν ἐκδοῦναί τινας, ἤδη δεδουλωµένων εἶναι" 
δὲ πολεμεῖν μόνους, ἐπισφαλέ. Εἰ δὲ καὶ τῆς 

ευθερίας ἐγκρατῶς ἑξόμεθα, καὶ πολεμήσομεν ἐξ 

ου, Πύῤῥον ἐξ Ἠπείρου τὸν βασιλέα καλῶμεν, καὶ 

τρατηγὸν ἀποφαίνωμεν τοῦδε τοῦ πολέμου. "Ὁ καὶ 
ν 

γέγονεν. 

ντ. 

-- 

-« ο 

9.0 ς Ἡ Ἡ. 
ὤ” 

(πό ὤω « ο 

ΥΠΙ. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ καχίας. 

Ὅτι μετὰ τὸ ναυάγιον ὃ Πύῤῥος, ὃ βασιλεὺς τῆς 
ή 

λ λ 3 ή 3 

λιστα τοὺς βασιλικοὺς ἐθαρύνοντο, ἐσοι- 

παρὰ σφᾶς βία, χαὶ φανερῶς ἐνυβρίζον- 
-. - ο. σι .) / δὶ λ Δ 

τας ταῖς αὐτῶν γυναιξι καὶ παισί.. Ὡς δὲ καὶ τὰ 
-” ᾿ γ΄ / Λ 

συσσίτια σφῶν ὁ Πύῤῥος χαὶ τὰς ἄλλας συνόδους καὶ 
βλ - 3 / λέ κ ΄ / / 

διατριθὰς, ὡς οὐ πρεπούσας πολέμῳ, διέλυε, γυμνάσιά 
ο / ο .ω 

τε ἔνοπλα ἔτασσεν αὐτοις, καὶ θάνατον τοῖς ἀμελοῦσιν 

μα 
. 

- 5 
5 

” / 

χιζομενου 

ὥριζε: τότε δὴ, καὶ πάµπαν ἀήθεσιν ἔργοις καὶ ἐπιτά-- 

γµασ: κάµνοντες οἳ Γαραντῖνοι τῆς πόλεως ὡς ἀλλοτρίας 

ἐς τοὺς ἀγροὺς ἀπεθίδρασχον. Καὶ ὃ βασιλεὺς τὰς 

θύρας ἀπέχλειε, καὶ φρουρὰς ἐφίστη. Καὶ οἳ Ταραν- 
τς ο. «ς 

ἠσθάνοντο σαφῶς. 
- 

τιοι τ 

ΙΧ. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ χαχίας. 1 

π ῃ ε ενα / ὶ 5 
Οτι οἱ ἐν “Ῥηγίῳ Ῥωμαίων ἐπὶ σωτηρία καὶ φυλα- 

-” -- /. / -” ο 

κῃ τῆς πόλεως, µή τι πάθοιεν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν, παρέ- 
εδ ΑΝ ᾽ / κ π 3 -- 

μενον, αὐτοί τε καὶ Άεχιος, ὃ ἡγεμὼν αὐτῶν, τοῖς ἄγα- 

θοῖς τῶν Ῥηγίνων φθονήσαντες, καὶ φυλάξαντες αὐτοὶ 5 ν [ ή ᾽ .. 5αύυτες ους 
7 Ἕ / 3 « - Αα Δ » Τι 

εὐωγουμενους ἐν ἑορτῃ, διέφθειραν, καὶ ταῖς γυναιξὶν 

ἐς τὸν Τάραντα κατήγετο. Καὶ οἵ Ταραν- - 
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[ετοπίος, 5εὰ εροοἰαίαπι αἀγομίεπίες, αἩ ΠΠ] οαρίί ορθεηί : 

απ ΤΗΗΠΠΟΣ, 41ος ραϊτία ο]οσίδδεί, τεάπεαη!, τόδηο 

αἀεπαίας ααί ροτά αγά ρτείἵαια Τμαγίηϊς τοβἑαπΠί: ἀοῃί- 

απο αιίογος 5εο]οηῖς Ἀοιηαηῖς (ταδαηίς ϱἱ απἱάεπα απηϊοϊιία η 

5ἱρί ουΠΙ Ρορι]Ο ΓΟΠΙΑΠΟ 6556 γο]αογηί. Αἲ ΠΠ πο Πἰκί 

ὤρτο, εἱ πππ]ία Ἱπίοπεεία πλοτα, Ἱοραίος αἁπηαπί : ἵαη- 

ἀεπιαιιο πι οοπεΙοπεΠη ρορι]ἱ αἀάποίοφ τάσης, οἱ απἱά Πίπας 

απο Οτῶοο Ἰουμίῖ ο5δεηί, 6ἱ ἴορᾶς «ποσα ΠΠογήπα Ἰαίήπιαια 

οἸαναπι πάση, Οπίπ εἰ Ῥ]ή]οπίάας απἱάαπα, 5ο] 

Ἰομ1ο εἰ οοπίαπηε]οδας, Ῥοδίαπηίαπα Ἱορα]οπίς ρηποίρειη 

448ΐ, οοΠΥεΓΣΙ5416 οἱ ρτοπι5 Ιπῃοσίεῃς εοτρΗ5, τοίταςίο 

50 Ρο, ἵοραπι Ἱεραίί φοτάίρα5 οοπδριυτοανΗ. Οποὰ {α- 

οἔαπα Ἱπερεσίαης Ρορια5, Υε]α( Γο5ί(ναπ, ουΠῃ τἶδα οχεερίΕ. 

Ροβίυπηῖα5 Υοτο, δμρ]αία Ιπαπϊπαία {οσα Ἰααπία : Μι]ίο, 

Ἰηπη]ί, 5αησιῖπο Ἠοσσο εἶαείῖ5, ααὶ Ἠηᾖαςπποςί{ μαάἱονῖς ἆθ- 

ἸοείαπαϊΠ]. Ας πΙΠΙ] γοδροπάεπίριας Τατεπηῖς, ἀϊδορξεοιο 

Ἱοραίῖ. Ῥοίαπηῖας Ὑοτο ἱπαπϊπαίαπα γερίεια, Ππαϊίς ογαί, 

ΠΙΙΠΙΠΘ 6Ι16Π5, Ποπιαπίς οδίοπά1, ὴ 

3. Ππάϊσηαίας Ρρορι]ας Ἐπιίαπα (Βατρη]απ), αἲ Ῥε]]απα 

ουσπι ῥαπιπίίρις Ῥγο[θοίαπα, Ῥος Πίετας ]αμοαί, οπα]ςαίς η 

ΡΙερ56η5 ΦαΠΙΠΙΗΡΗ5, ΟΠΠ οχογοῖία ἵπ ΤάΤΕΠΙΙΠΟΓΗΠΩ ασΤΙΠΗ 

ΡΕΓΠΕΓΕ, 605416 οἰδάσπι οοπά{Ποπίθας, απας {μ]οταπί Ἱοραίῖ, 

αἆ ΡασθΠα οο]οπάαπ] Ἰογίατὶ :. 5 ΡαΓθ6γθ τδσιιδεηί, οπιΠί Υἱ 

Ῥθ]απ] οἵς ἱηίογτο Ἰαβεί. ΟΦ υδὶ Π]ο Τατοπίϊηίς ἆεΠΠοῃ - 

5ἰγαί, Ίαπη Ἠί πο απηρ]ία5 γἱάδηί, Ργωςεπίθιη οοηςρἰοἰθηίες 

εχοτοΙίαπι : 5οᾷ ἀῑα αποϊρ(ἵ 5οηίθη{ίαγΙΠι εοπίθη/ίοπο ἀῑς- 

(ταηαπίατ: ἆοπεο ἀπραπίίρας ἀε]ροταπ[ίραςαπα εδίοεῖς, 
υπ ΟΤΙ Ἠῶο τειρα [αοΙς : ΑΠαπος εχ ἁγίίαίο {ταᾶστο 
Μοβίΐρας, εογΙΠΙ οδί, ααἲ Ίαπ 5εγγΠπ{επα ςεγν{ηηί :. Ῥε]]απι 

ααίεπα αΏδαιπε 5οο[ῖς 5156ἱρεΓε, Ρει]οπ]οξαπῃ. ΟΘιος δἱ γοτο 
εἰ Πρεγίαίεπα {ποτὶ το]επλας, οί αααῖς γ]εῖρης ράσπατε, ΡΥτ- 
τηαπῃ τορεπι οχ Ἐρίτο αἄγοεθππυς, ἀπεθπιαπς Πη]ας Ρ6Π1 
οοη5Π(παπη5. Ἠ]αάσιαο ἵρευπα Ταγοπ(ἶπί [εοργη. 

ΥΙΠ. Εποεετρίιπι Ρεϊγεδείαπιπι. 

Ρορί παι[γαρῖαπι Ῥνιτμις, Ερίτοίαγυπα τεκ, Ταγεη({ Ρος- 

απῃ {οπυῖέ, Αἱ Τατοπιηϊς {απ πιαχίπηο ππο]ος!ῖ ας 6γᾶνος 

δυ]οἱ τορὶς ϱαετιηίΐ, τἱ αϊ αἄες ἵρεοταπα Ῥου τίπι οσσι- 

ρατεηί, εί αἀγειςας εοπ]ησος οογηᾖῃ Πεγοδαπθ Πι]]α ΠοΡ 

Ρείπ]απίῖα ραπ πἰογεηίαν. Ῥοξίαπατη τετο Ῥγτεπας ϱο- 

πηεςκα/ίοπος δαπῃ ΠΙΟΓΙΙΠΙ ας οσρίετος οσρίας οί ομ]οσίαιπεηία, 

πἱροίο Παρταπία Ὦθ]]ο αιπάσιαασιαπα ἆεοοτα, 5αδίπέ, οἱ 

ἄΤΠΠΟΓΗΠΗ αχοτοῖία Π]ῖς Ιπρετατίϊ, Ρᾳπα οαρίἶς αἀἆγειεις 

Ἰη/γεΠπεπίες ΡΓοροδίία : ἔππα Υεγο ἱη5ο]ίίο ορεγθαί(πο ἵπῃ- 

Ῥετίο ρεπίίας απ Τατεπίηϊ, οκ αιθα, τε]αί αἨεπα, ἵῃ 

ἃρτος ἀἱΤαρενο. Ἐχίπάε τοκ οεσ]αδῖς ροπΐς ειςίοᾷο αρ- 

Ροδυΐ. Ας Ταγεηιῖηϊ Ἱπιργιάεπίίαπα 5αατη ἔπης αρογίῖςεῖπηο 

Ρογδρεχογυπί. 

ΙΧ. Εποεγρίπι Ρεϊγεδείαπιιπι. 

Ῥοπιαπί πηϊΠίας, αϊ Βμεσίϊ αἆ ςα]αίεπα οἱ οαςίοδίαπα 1Γ- 

Ρἱ5, πο απά αξ Ἠοδίρηας ϱα ραίοτοίαγ, ἵπ Ργορδίάίο γο]ίο[ῖ 

εταη{, (παπα οἱ 1ρ5ί οἱ ἆάκ αογΙη Ώοδοίις Γοοίαί{ἵ Βμορῖ- 

ΏΟΤΗΠΙ Ιηγ]άετοηί; οΏδογγαίο 5οἰοππί Γοξίο, {πο ραῦ]ίσορ 

οπηπες ορι]αραπίητ, ϱο5 ἱπίοτ[οεσταπί, Πχοιθςαιθ ΘΟΓΙΗΗ 

3, 
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ἀκουσί τ Πρόφασιν δὲ τῆς παρανομία ουσίαις συνησαν. Πρόφασι 'ς παρανοµίας 
- / ΄ 

ἔφερον, ὅτι “Ρηγῖνοι τὴν φρουρὰν προεδίδοσαν Πύῤῥῳ. 
ε/ 

Καὶ Δέχιος μὲν ἀντὶ φρουράρχου ἦν, καὶ φιλίαν ἔθετο 
Μαμερτίνοις, τοῖς ἐπὶ τοῦ πορθμοῦ τοῦ Σικελικοῦ χκ- 

τωχημένοις, οὐ πρὸ πολλοῦ χἀχείνοις εἷς ἰδίους ξένους 

ὅμοια δεδρακόσι. 
3, Ἀλγήσαντα δ’ αὐτὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς, χαὶ τοῖς ἐν 

Ῥηγίῳ ἰατροῖς ἀπιστοῦντα, µετάπεμπτος ἀπὸ Μεσσή- 

;ης ἐθεράπενε Ῥηγίνος ἀνὶρ, μετωχκηκὼς ἐς Μεσσήνην 
᾿ -- ε ή κα / ' 3 λ 

πρὸ πολλοῦ, ὅτι Ῥηγίνος ην ἀγνοούμενος. Οὗτος αὐτὸν 
. .. / 

ἔπεισεν, ἐπὶ ἀπαλλαγτ συντόµω, φαρμάκων ἄνα- 
- - / .) 

σχέσθαι θερμῶν. Καὶ γρίσας τοῖς χατακαίουσι καὶ 
. 9 ν --- / 

δαπανῶσιν, ἐκέλευσεν ἀνασχέσθαι τοῦ πόνου, µέχρι 

ὑτὸς ἐπανέλθοι. καὶ λαθὼν ἔπλευσεν ἐς Μεσσήνην αὐτὸς ἐπανέλβοι:. καὶ λαθὼν ἔπλενσεν ἐς Ἰ νην. 
ει ο } -4ἲ ο 298/ 3 / 2 (ον Ν 

Ὁ δ) ἐς πολὺ τῆς ὀδύνης ἀνασχόμενος, ἀπενίψατο ; καὶ 

εὗρε τοὺς ὀφθαλμοὺς δεδαπανημένους. 

4. Φαθρίκιος δὲ ὑπὸ Ῥωμαίων ἐπὶ διορθώτει 
” ε / 

τῶνδε πεμφθεὶς, τήν τε πόλιν τοῖς ἔτι Ῥηγίνοις λοι- 

ποῖς ἀπεδίδου, καὶ τῶν φρουρῶν τοὺς αἰτίους τῆς ἀπο- 
/ 3 . ’ ψ - ὠ ἲ ϱέ ”» 3 

στάσεως ἐς ᾿Ῥώμην ἔπεμψεν' οἳ μαστιγωθέντες ἐν 
’ 

γορᾷ µέση, τὰς χεφαλὰς ἀπεκόπησαν, καὶ ἐξεῤῥίφησαν 
: - ’ -” . 

ταφοι. Δέχιος δὲ φυλασσόμενος ἐπιμελῶς, οἷα πηρος, 

ἑαυτὸν διεγρήσατο. 

Χ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

ο μυ 4 ν] ή / 

Ὅτι ὁ Πύῤῥος ὃ βασιλεὺς τῆς Ἠπείρου, νικήσας 
.. / ἡ 

τοὺς Ῥωμ. ίους, καὶ ἀναλαθεῖν γρήζων τὴν στρατιὰν 
/ / / Ἀ ’ 

ἐκ µάγης εὐτόνου, καὶ Ῥωμαίους ἐλπίζων ἐς διαλύ-- 
ο . Μ 3. ΕΕχγ/ 

σεις τότε μάλιστα ἐνδώσειν, ἔπεμπεν ἐς Ῥώμην Κι- 
. - / Μ - 

νέαν τὸν Θεσσαλὸν, δόξαν ἐπὶ λόγοις ἔγοντα μιμεῖσθαι 
. ) / .] 

τὴν Δημοσθένους ἀρετήν. Καὶ παβελθὼν ὁ Κινέας ἐς 
ο -- υ 1 ο. / 3 

τὸ βουλευτήριον, ἄλλα τε πολλὰ περὶ τοῦ βασιλέως ἐσε- 
- ’ -” - /΄ 

µνολόγει, καὶ τὴν ἐπὶ τῷ ἀγῶνι μετριοπάθειαν κατελο- 
. . 

" α 2 / άν νι Ρε 

γίζετο, µήτ᾽ ἐπὶ τὴν πόλιν εὐθὺς ἐλάσαντος, µήτ ἐπὶ 
. ν δ. ’ 5 ο. .3 α τρ 

τὸ ἠσσημένων στρατόπελον' ἐδίδου ὃ) αὐτοῖς εἴρήνην 
Π - , ' / λ η µ 3 ψ 

καὶ φιλίαν καὶ συμµαχίαν πρὸς Πύῤῥον : εἰ Ταραντί- 
' Ἡ ό . αφ (6 α Υ)] σρν κ 

νους μὲν ἐς ταῦτα συμπεριλάβοιεν, τοὺς ὃ ἄλλους Ελλη- 
. 

” 3 - -- .] / ᾽ 

νας τοὺς ἐν Ιταλία κατοικοῦντας ἐλευθέρους καὶ αὖτο- 
, .-- ν -. δν τς / μλ4{ / 

νόμους ἑῷεν, Λευκανοῖς δὲ καὶ Σαυνίταις καὶ Δχυνίοις 
1 , 3 -” ϱ! 3 -- .- 

καὶ Βρεττίοις ἀποδοῖεν ὅσα αὐτῶν ἔχουσι πολέμῳ λα- 

Καὶ 
α/ - - . 3. Αγ. ν ) ’ 

δώσειν αὐτοῖς τοὺς αἴγμαλώτους ἄνευ λύτρων. 
. .- -- α /»” --- 

3, Οἱ δ' ἐνελοίαζον ἐπὶ πλεῖστον, τῃ τε δόςη τοῦ 

3 / .) ’ ’ 

θόντες. Υιγνομένων, ἔφη, τούτων, Πύῤῥον ἄπο- 

’ - ή / . ’ -- 1 

Πύῤῥου καὶ τῷ συμβεβηκότι πάθει χαταπ)αγέντες 
.« .. / -. 

ἕως Ἅππιος Κλαύδιος, ὁ Καϊκος ἐπίκλησιν, ἤδη τετυ- 

φλωμένος, εἷς τὸ βρυλευτήριον τοῖς παισὶν αὐτὸν ἀγα- 
. . ” “ . / --. 

γεῖν κελεύσας, 0όμην, εἶπεν, ὅτι μὲ βλέπω: νῦν 

δ, ὅτι ἀκούω. 
111 (0) ὁρἃ ἐτ ἀκούειν' οἳ δύ ἓν ἀτόγτμα Ἠζίουν μή ὁραν, µητ ἆχκου οἳ ὁ υγτι 

Τὰ γὰρ τοιαῦτα ὑμῶν βουλεύματα 

- , υ] -” . /. . ῃ - . , 

ἀθρόως οὕτως ἑαυτῶν ἐκλέλησθε, καὶ τὸν τοῦτο ὃρα- 

σαντα, αὐτόν τε, καὶ τοὺς ἐπαγομένους αὐτὸν, βου- 

λεύεσθε φίλους ἀντὶ πολεµίων θέσθαι, καὶ τὰ τῶν προ- 
΄ - ΄ δε 

γόνων κτήματα Λευκανοῖς καὶ Βρεττίοις δοῦναι. Τί 

τοῦτ' ἔστιν, ὃ Ῥωμπαίους ἐπὶ Μακελόσι γενέσθαι; καὶ 

| 

ΑΡΡΙΑΝΙ Ι1ΡΕΒ ΠΠ, 

ηγ]ίας ἳρί οορι]αγαπί. Οα15απ1 αὐίοπι Παριοῖ Πας Ίαπς 

Ρταοπάεβαηί, ααοᾶ Β]ιορίϊπί ργαςάίαπα Ῥγττίνο ργοῦςτθ Υο- 

Ἰηϊςκοπί. δίο Ώεοῖας5 εκ ρτα"οοίο ργα»Ιά ἴγταπηΙς [βοίς 

οί, οἳ οὐπι Μαππογπίς, απ, ἵγαης [Γδίμβι Φίσυ]άπα Ἰναβί- 

ἰαηΐ65, εοάεπι 50δοτο πΗρετ ἀἄγειεης 5.05 Πιορρίίο ιβ 

εταηί, 5οσἱείαίοπη οοπίταχ{{. 

2. Οαίσγαπι ρτανῖ οΕΠΙΟΓΙΠΙ ἀο]οτο οοττερίΗς Ῥεομς, 
οσα ΒΠοσίπογαπη πηρᾶ]οῖς ἀῑ[ιάστεί, πιοδϊοιπα φπεπιάαπα οχ 
υνηο Μοςκαπα αποοθγδνΙ, αὶ Ίάπα Ρπἱάθιη Ἡλιοσίο Μεςξαπαπη 
πσταγεταί; απατο ραμοῖς ποίαπα ογαῖ, ααοᾶ Βλερίηης 65- 
«οί. 15 ΠΒεσίο ρεγεαςίέ, 5ἱ Προγατὶ ο0 ἀοΐογε 4 παπι ρΓΙπη Πα 

γεβεί, αἱ πιοάϊσαπιεηἰς οαΠάἰοτίρας πἰετείητ  5ἴαάπιαιπε 
ἱππροφίίο ο]αςπιοάί οο]]γτίο, αποᾶ αάπτεπάί ας ἀθρᾶδεεπάί 
πι Ἰαβοταί, ου ἀο]ογοπν (απ[ῖςρος {ο]ετατε [1ςςῖί, φασαᾶ 

{ρ5ε τεδ[δεοί. Ππίοιίπι εἶαπι Μοςδαπαπη πανίρανα, ΑΙ Ώε- 
εἶαδ απάπὰ ἀο]ογεπα αῑα 55 ωμ]ςδοί, {απάςπα, αρ]αίο σο]- 

Ἰντίος Παπηηίρα5 56 ογραίΗπη γοροτί!. 

3. Πεΐποερς Εαυηῖοῖας αἲ Ιδία τοςαεπᾶα παῖδδας α Ἠο- 

πιαπίς, ΙΤΡΕΠΠ ἨΠορίπίς, ααῖ αἆμαο 5πρετεταπί, τοδΙάς, 

αἱ πηΠ {ες ἀείεσίϊοπί5 απείογες Βοπιαπα πας; φαῖ πιθᾶ[ο ἵῃ 

{οτο γ]γαῖς εωθί εἰ οδρίία (ταησα επί, δερυ]ίηγα 4ποσπς 

οοτροτίρα5 ἀοπεραία. Ὠδθεῖας τοτο ογβαίας ΠηπαΙπΙ δα, ο 

ἁγοϊ5ῖπια εαςίοαἷα Γεπεγείατ, π]απας 5ἱ)ί {ρ5ε αν]. 

Χ. Εποετρίώπι Υϊ ἄε ΠΓεφαἰοπίδις. 

ΡΥΤΙΠΗ5, τοχ Ερὶτί, Ρο5ί Υἱείογίαπα ἀθ ΠοπιαΠΙς Ρατίαη, 

απ οχ αοοτπ]ᾶ Ῥησηα τοῇσετο οορίας 5μᾶ5 οπροτοί, οἱ 

ἨΟΠΙΠΟΡ ἴμπο Ππιανίπ]ο 5Ρετατεί ΙΠίίατοδ µασσπας ΟΙΠ6αΙΙ 

ΤΠΕΡΦ4ΊάπΠ Βοπ]απα ΠηςΙί, Υίτηπα εἸοφποπίία Ἰαμ46 Πα οἶα- 

τΙΠΗ, αἱ θἰἴαπα ΗΠά Ώοπιοδί]επο οοπ[οιτοίητ. 15 Ισίέατ 56- 

ΠΑΙΗΠΗ ἱηρίσδδης, 6ΙΠ1 α]ία πιπ]ία 46 τορε πιαρη]ῆος Ἰοσυυίς 

οδί, {πα Υετο Παπιαπίαίοπα, συα ροδί ΡυβηαΠΙ πδας εσδεῖ, 

πηπ]15 γοτρίς οχίυΠί; ααοά πδαιο αἲ ατα οοπ[οδπα, που 

αᾱ Γαβα{ογΙΠα οαδίτα, ἀπχίςδεί οχοτοϊαπα, Ῥασσπα απίοπι οἱ 

απηἰοϊΠαπα Ῥγτη]ί αΓΠΙΟΓΗΙΠΊ416 5οοἱείαίοπη Ες οοπάοπῖ σας 

οῬίαΗί Βοπιαηῖς : 5ἱ Τανοηίϊπος οαάεπη 5οοἱείοίο ΟΘΟΠΗΡΓΟ- 

μού σγοηί, το]αος Υετο Γ..005, Παίαπα Ιποσ]οηίος, πβετος 

απο πι 6556 5ἰποτοπί; ἀομίαπο Ἰωποσηίς, Φαμηηίθας, 

Γαυηϊς αίααπο Εγυῖδ, ααἰάαπίά ή ος αὐςμηίκοηί, 

γοδαογοπί. Τά δἱ [οοἱδδοηί, αυ, γα ἐραῖς οπρε]- 

νοςἶπο ΡτοΓίο 6556 τού ατυ. 

2. λὰ Ἰαο Πουιαπὶ ἀῑαιίκίπιο, αποάπαα οοης μπα οἳ- 

ροτοπί, αἀδαὈαταπΕ, γἰτπίο Ῥνττῇ αοοορίασο οπἱαπηἰαία 
ῥορομ]δί; ἆοπος (απάσπαι Αρρίας Οἰαπαίας, οἱ οἳ αηΙςΝΕΙΙΗ 
5οπθο(Η{ς ΠδΗΠΙ οοµ]ογύ 01015 οοβΠΟΠΙΟΠ οταξ, 41001 
Ιον ἵπ ΕΙΔΗ 8056 ἀποσο Παπφίδοί, ως γοτρα [οδοί : 
ΑπιΐμἝιση ο ΗΙΟΓΗΠΗ 5 Πα 4ο οΓαΠΗΣΏΗΠΟ, ααοὰ Πο η] 

απτος ομδητάποπίηί, ἀοἱοο.  Εἰοηίπι ας ηιος{ νο ἀε]ί]νο- 
ταΓίοποπα αρἰίαπίος που γἱάστο ππα παπα, πες ἀὐάΐγος γο]αο- 
ΤάΠΗ. ΠαΠθ Υοδ, Ὁπαπαι οὗ οπἱαμααίοπα, δυο Υοδίγα Πα 

οὐ {ος ὁ αἱ ἵπ ἀσ]ήλογα οποια πάάμοσγο 5ης σα ἷδ ἶν αἱ 

ἱαία [οοῖε, εἲ Εἱ απ ουσ αἀγοσαγαηε, απιϊοἳ Πο 4η Ἰοφίος οἰηῖ 
Ἰαοπαἡ ) οἳ τος νἰγη{ο ΠΙαΙΟΓΗΠΗ Ποδίτογσα ρατία, δἱηῖ πο 
Εν εἱς ποληίκα ο (ταάσπάα Οµίὰ Ίου οί αλά, ηἰκί Ἠο- 
ΠΙΔΠΟΦ, ΜασσάοηΙ Πα 86 8ΟΓΥΟ5 6556, Ρο Αἴηιο ου 
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” 

ταῦτά τινες εἰρήνην, ἀντὶ δουλείας, τολμῶσιν ὀνομά-- 
ζειν. Άλλα τε πολλὰ ὅμοια τούτοις ὃ Ἅππιος εἰπὼν, 

καὶ ἐρεθίσας, εἰσηγήσατο Ἠύῤῥον, εἰ δέοιτο τῆς 
Ῥωμαίων φιλίας χαὶ συμμαχίας, ἐξ Ἰταλίας ἀπελθόντα 
πρεσθεύειν' παρόντα δὲ µήτε Φφίλον ἡγεῖσθαι, μήτε 
σύμμαχον, µήτε Ῥωμαίοις δικαστὴν ἃ διαιτητήν. 

3. Καὶ ἡ βουλὴ ταῦθ, ἅπερ καὶ Ἅππιος εἶπεν, 
ἀπεχρίνατο Κινέα. Λαιθίνῳ δ᾽ ἄλλα δύο τέλη κατα- 
λέγοντες., ἐκήρυξαν οὕτως: εἴ τις ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων 
αὑτὸν ἐπιδίδωσιν, ἐς τὴν στρατιὰν ἀπογράφεσθαι. Καὶ 
ὃ Κινέας ἔτι παρὼν, καὶ θεώμενος αὐτοὺς ὠθουμένους 

ἐς τὰς ἀπογραφὰς, λέγεται πρὸς τὸν Πύῤῥον ἐπανελ- 

θὼν εἰπεῖν: ὅτι πρὸς ὕδραν ἐστὶν αὐτοῖς ὅ πόλεμος. Οἱ 

δὲ οὐ Κινέαν, ἀλλὰ Πύῤῥον αὐτὸν, εἰπεῖν τοῦτο τὸ 

ἔπος, ἰδόντα τὴν στρατιὰν τῶν Ῥωμαίων τῆς προτέρας 

πλείονχ. Καὶ γὰρ ὃ ἕτερος ὕπατος τῷ Ααιόίνῳ Κο- 

ρουγχάνιος ἦχκεν ἐκ Τυῤῥηνίας μεθ) ἧς εἶχε παρα- 

σχευῖς. Λέγεται δὲ καὶ τἆλλα περὶ τῆς Ῥώμης πυν- 
θανομένῳ Πύῤῥῳ Κινέας εἰπεῖν, ὅτι πόλις ἐστὶ 

στρατηγῶν ὅλη. Καὶ τοῦ Πύῤῥου θαυµάσαντος, µε- 
υ 

- Ἀ .. ταλαθὼν φάναι, βασιλέων μᾶλλον Ἄ στρατηγῶν. 
ν - Ἡ .. ε» 

Πύῤῥος δ᾽, ὡς οὐδὲν εἰρηναῖον οἱ παρὰ τῆς βουλῆς 
’ ; / Αν ο 

ἀπήντησεν, ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἠπείγετο, πάντα δῃῶν. 
” / 1 2 ”. 3 / ω αν 
Καὶ φθάνει μὲν ἐς πόλιν Ἀναγνίαν' βαρεῖαν ὃ) ἔχων 
Υὰ λ Δ ος ον { λ ) {0 νι Χ ’ 
ἤδη τὴν στρατιὰν ὑπὸ λείας καὶ πλήθους αἰχμαλώτων, 

Ν ” / 

ἀναθέμενος µάγην, ἀνέστρεφεν ἐπὶ Καμπανίας, ἦγου- 
” Δ . ν λ / 

µέγων τῶν ἐλεφάντων, καὶ τὴν στρατιὰν ἐς γειμασίαν 
/' / 

κατὰ πόλεις διἠρει. 
- 

4. Ῥωμαίων δὲ πρέσθεις αὐτὸν  ἠξίουν λύσασθαι 
ο ου λώτως ἡ ἀντιλαδεῖν ἄσους ἔγούσι τῇ πόλει τοὺς αἰχμαλώτους, Ὦ ἀντιλαθεῖν ὅσους ἔγουσι 

-” . / . ς 

Ταραντίνων, καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων αὐτοῦ. Ὅ 
/ / - ” / 

δὲ, σπενδοµένοις, ἔφη, καθἄᾶπερ προεῖπε Κινέας, χα-- 
- ὰ 3 . ’ ο. ο] 3 / η 

ριεῖσθαι τοὺς αἰγιαλώτοὺς" πολεμοῦσι δ᾽ οὐ δώσειν 
’ . 4 2 μι 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἄνδρας τοιούτους καὶ τοσούτους. Ἐξένιζε 
ο η κ .ω ο / ῃ 
Καὶ τὸν τῆς πρεσθείας ἡγού- 

/ ( / 3 ο /’ / ο / 

ἴχιον πυνΏανομενος ἐν τῃ πόλει μεγα ὁν- 

. - -. 

δ αὐτοὺς βασιλικῶς, 

µενον Φαέ 
Ὃ 

ι -” / /' / 

νασθαι, καὶ δειγῶς πέγεσθαι, καθωμίλει λέγων: εἰ πρά- 
.ω Π . / λ Ν 

ξειεν αὐτῷ τὰς διαλύσεις, ὑποστράτηγον καὶ χοινωνὸν 
-- / 3 κ 3 “” 3. αξ / / 

τῶν παρόντων ἀγαθῶν ἀπαάξειν ἐς Ηπειρον’ χρήματά τε 
αφ ων : Ἕ ” 3 “"ῃ. ΕΝ 4 / ον « 

αὐτὸν λαθειν ἐντεῦθεν ἤδη παρεχάλει, πρόφασιν ὡς 
- η / / σ / 

δώσοντα τοῖς τὴν εἰρήνην ἐργασομένοις. ᾿Επιγελάσας 
ο ο) Ἶ ὶ .” ο 2 3 / 
ὃ ὁ Φαθρίκιος, περὶ μὲν τῶν κοινῶν οὐδ' ἀπεκρίνατο" 
τει αν) 3 λ Μ 25 / Ἂς ο ο / 3 

Τὸ» δ) ἐμην, ἔφη, παῤῥησίαν οὔτε τῶν σῶν φίλων οὐ- 
ολ Μ 4  ΦΗ Ν τι ρ ο. λ λ / 
δεις, οὔτε αὐτὸς οἴσεις σὺ, ὦ βασιλεῦ: χαὶ τὴν πενίαν 

λ ο] / .ω ο 
την ἐμαυτοῦ µακαρίζω μᾶλλον, Ἄ τὸν τῶν τυράννων 

-- -. ν /ϱ ο ακ{- ᾱ ο Δ ος) πλοῦτον ὁμοῦ καὶ φόδον. Οἱ δὲ οὐγ οὕτω φασὶν αὐτὸν, 
υ 

-ω 4 3 σα -. ’ ο ἀλλ’, ὅτι μοὺ τῆς φύσεως Ἠπειρῶται µεταλαθόντες, 
ἐμὲ σοῦ προθήσουσιν. 

ς / Φα. 2 / / 2 
δ. Ὅποτέρως ὃ οὖν ἀπεχρίνατο, θαυμάσας αὐτὸν 

- / /“. / 

τοῦ φρονήµατος ὁ Πύῤῥος, ἑτέραν ὁδὸν ἐς τὰς διαλλαγὰς 
/ 4 λ ’ ο ἐπενόει' χαὶ τοὺς αἰγμαλώτους ἐς τῶν Κρονίων τὴν 
λ ν Μ η, 3 --ᾱ ἑορτὴν ἔπεμπεν ἄνευ φυλάχων, ἐφ᾽ ᾧ, δεχοµένης μὲν . .ς / ο τῆς πόλεως ἃ ὁ Πύῤῥος προτείνει, µένειν καὶ τῆς αἴχμα- 
ή Ἀ -. λωσίας ἀπολελῦσθαι: μὴ δεχοµένης δὲ, ἑορτάσαντα 

ο ------- 

ν - ο θθθ----- 
- 

ΠΟΠΠΙΠΙ Ρ806Πά, ΠΟΠ. δογν Ππ{σπα, απάσπί ποπήπατο» Πως 
οἱ ἵῃ οΝΙή βοπ[οπίαπη ρ]Ηγίπια α[ία, αμα; αά Πποαπόος απῖ- 
πιος να]οτοηί, Ιουαίας ΑρρίΗΣ, ορηδ! : ΡΥΓΠΝάΙΗ, ἰᾳ μία σπα 
ουπα Ἠοηιαμῖς ἁπζοίαα φοοἰείαίοπ]άο οομίΓαµθτ «αρο- 
τοί, Ἱαλία ρνίας οχοσάθτς, 80 {μπι ἀοπ]η Ἱοραίος πι ίοιο 
ορογίθῦο : 405416 απίθΠη πΙπηΘΤΕΙ, πθ(ο απηίουπ απί 
ςοοἴσπα, πθ( 1ο α4ἱσδΠὰ ΒΟΠΙΑΠΟΓΗΤΗ αΓΡΙΓΙΠΙΥΟ 6556 Παβοῃ- 
άσπ1, 

ὃ. Ἠσο φποιπαάπιοάυπα Αρρίας ἀῑκίί, Οἶποα τοδροπά{! 

δοµαία5. ΕΏείῃ απυπῃ πονας ἆπας Ἱερίοπες 1μανίπο οοηδοτῖ- 

μεγο ἀθοτεγ]ςδοί, Ἰάο γοιμα ρτουαπιανθγαη{ ῥΓά"6ΟΠΕς . 

Οἱ {π Ἰοέμπη ἀο[αποίογαπη 56 ο[ίογο ουρίέ, 5 ποπιθῦ. πηλ]ῖ- 

Πω ἀᾳαίο 2 Αο Οἶποαδ, Βομια) οἱἱαΏΠΙΙΠΗ [γάβοης » αρί εργίᾶ- 

Ππα αἆ ποπηίπα πα ἆαπᾶα τασγα πα (ά(ποπα γο{έ, αὖἲ 

ΡΥΤΓΗΠΗ ΡΕΥΕΙΒΙΙ5, ἀῑκί55ε τορί [οί : ουπα γάτα ἐρεῖς Ὀε]- 

ΊἸάΠ1 696. ᾿ΑΠϊ Ὑετο, ΠΟΠ Οἴπθαπα, 5εά ἵρεαπα Ῥγτπ, 

σππη οχογζἔαπη ἨοπΙαΠοΓΙΠ Ρο! ΠΙάΊΟΤΟΠΙ οοηδροχἰ»δαῖ, 

γογΡΠα Ἠ]ιιὰ ἀῑχίςδο, (ταδιηί : παπι α]ίογ οίίαια Οοηξα1ΗΠι 

Οογηποαηίας5, οχ Είνιπῖα ΟΠ οορῖῖ5, απας μαβεβαί, Τα γίπο 

56 οοη]αηχΗ.  βεᾷ οἱ αἰα ἆα Ώοπια ρογομηοίαπ{{ ΡΥΓ{]ιὸ το- 

δροπά[556 Γογίαν Οἴπεας, ἱπιρογαίογυπα Ώθίη 5ἰυί γίδα 

οἱ πηϊταπίο Ῥγτιμο, Ῥουτο εχεθρίς5θ6 : ἴπιο τασπΙ ρο[ία5, 

4π1αΠ1 Ἱππρεγαίρτήπῃ. Ἐγτι]ας γετο, σπα. πμ] οἱ αἆ ρᾶ- 

ο6ΠΙ 6556ί α 5δοηαία ΥΟΡΣΡΟΠΣΗΠΙ, αἆγθιςις ΤοπΙαΙη οοΠίθη- 

4, οπιηῖα ἵπ Πἴπογε Ρορμ]αής : ας Ίαπι αἆ Απαρηΐαπι π5απθ 

ορρίάαπα Ργοργεδδη5 εγαί, απαπῃ 6ταΥοπΙ ρια4α οἱ εαρίἴγο- 

τα] πηυ]Η{πά[ηο γίάει» εχοτοϊίαπα, ἀαία ἵπ αἰαά ἵεππρας 

Ραρηα, Ργαηη]ςεῖς εΙαρ]απί{5, ἵπ ΟαπιραπίαΠη οί ΤΟΥΕΓΡΙ5, 

οἱ οορίαᾶς ἵπ Μίροτηα ροτ ορρίία ἀῑσι ρα]. 

4. ΙΙ Ῥοπιαποταπα εὐπι οοηγοπ]εηίες Ἰοσαίί, ἆς οαρίῖ- 

5 Ῥγείίο τοάίπιεηάἶς ΠΠ οὐ ασεµαπί, ααί ἱ πια]]αί, Τα- 

ΤΕΠΙΠΟΣ, οί αποίαποί εκ γε] α]5 εἶιι5 5οο1ῖ5 ἵη 5ηα ο556ηἱ Ρο- 

(οδίαία, οοπίτα ἆατεο ο[εγοθαπί.  Αί 1]ε : οἱ ραζθΠη 655οηἱ 

[αοαῖ, 4ποιηα ἁἀπιοᾶ η Οἶπεας ργωάϊκίςδοί, ρτα(μ][ο, αἲξ, 

σαρίῖνος 5ε εἶς 6556 τοά[αγαπῃ. Ῥε]απι γογο ποτοπ!ἴθιις 
ποῦ. (αάΠαγαπα οοπίγα 5056 {απίμπι {αΠάΠα ΥΙΓΟΓΙΠΙ ΠΙΠΙΘ- 

απ], ΟείθγΙΠῃ τερίε εχεερίϊ Ἱοραίος, οἱ ργϊποίρεπι Ἰοσαί[ίο- 

πι Εαβιόαπα, άπεῦ πηΗ]έΗΠα ἵη οἰ γϊέαίο ρος56 οἱ αάπιοδιπι 

ΡαΠΡΕΡΕΤΗ ε5»ο ΙΠ{ε]εχεταί, α4ἱεης : δἱ ΡᾶσδΠα εἱρί, ἱπαπ]ε, 

οοποΠ]αεςαί, 56 εορίῖ5 φμἱ5 οαπῃ Ργο[οοίαταπα, οἱ οΠΙΠΙΗΠΙ 

{ο άΠαΓΕΠΩ 5ΠᾶΓΙΠΗ Ρατ {ἱοἴρεπῃ ἵπ Ερίγαπη 56ο Πα {γαηςάαοίι- 

γΗπη. Ζαπ]ᾳπ6 πυπό Ρεομπίαπα αεοἰροτο 6υτη Πογίαίας; 5ρο- 

οἶεπι Ῥγα{οπάθης, αἱ Π15 οαπι ἀαγδί, αἱ ΡραςθΠ1 ΡοΓ[οοἱσδοηί. 

Αά Ίο πες Ἐαθγίσίας, 4ᾳ το Ῥυβίίοα ααἱάθπι ΠΙΙΙ γο- 

Ροπά!έ; 5εᾷ, Μεαπι γοτο Πρετίαίοπα, ἰπαιίέ, ποιο απη]οὶ 

(1, ποσ16 ιῃ 156, Βασ, [6ΓΓ6 Ρο5565; οἱ ραιρογίαίθιη ΠΙρᾶΠΙ 

ῬδαΠοτεΠα ἆπσο οπμπίρης τοραπᾳ ἀῑγΠϊς οππα πποία οὐ] ήη- 

ο. ΑΠΙ γετο ποῃ 14 απἰάσπα, 5οϐ Ἰος, ἀῑχίςςα [ογΗΠΙ 

Ὑπάε, πε Ερἰτοία πηεος Ραεηη{ Πηογες απςιπη(αηί, 1ηθήια 

ΕΡἱ απἰοἰαίαγί, 

6. 96 αἰναπηγῖς Ἠογπι, ἀῑχετίί, αἀπιίγαης απΙμΙΠ Υἱτί 

Ῥγτηνας, αλαπα γΥἱαπὰ οοπιροποπά ραοίῖς 5ἱρί (οηίαπάθηα 

γ]ά1ί; αἱ εαρίῖνος, αἆ ορ]εΏταπᾶα ππαῖγαπα Φααγπα]ία, 5ίπο 

οαδίοαίριας Ἰρειος ἀῑπιϊςίίε, Ἠας εοπάΠοπα, αἱ, 5 Ργιτ]ηὶ 

οοπάΠἴοπες αεεἴροταί ρορι]ας,, 5ο]! οαρίτν Ιαίο Ππαποτοη!ς 

5ἱη Πίπας, οο]οῦγαίο Γο5ίο αἆ 565ε τοάῖγεηί. Πος εοµαίας, 

- 



22 ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΗΙΡΕΝ Η, 

ἐπανήχειν ἐς αὐτόν. Τούτους ἡ βουλὴ, πάνω παρα- 
καλοῦντας καὶ ἐνάγοντας ἐς τὰς διαλύσεις, ἐκέλενσεν 

ἑορτάσαντας Πύῥῥῳ παραλοῦναι σφᾶς αὐτοὺς ἐν ἡμέρα 
ῥητῇ, καὶ θάνατον ἐπέταξε τοῖς ἀπολειφθεῖσι τῆς ἡμέ- 

ρας. Οἱ δὲ καὶ αὐτὴν ἅπαντες ἐφύλαξαν" καὶ Πόῤόῳ 
πολεμητέα πάντως αὖθις ἐλόχει. 

ΧΙ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

"Ὅτι τὸν Πύρδον ἤδη μὲν τὰ Ῥωμαίων κατέπλησ- 
σεν, ἐτάρασσε δὲ καὶ τὰ ἓν Μολοσσοῖς θορυθούµενα. 

Ἀγαθοκλῆς τε, ἄρχων Σικελίας, ἄρτι ἐτεθνήχει: οὗ 
θυγατέρα Λάνειαν ἔχων ὁ Πύῤῥος ἐν ταῖς γυναιξὶ, τὴν 

ντσον οἰχείαν ἀντὶ τῆς Ἰταλίας περιεβλέπετο. ὌὭχνει 

δ᾽ ὅμως ἔτι τοὺς ἐπικαλέσαντας ἄνευ τινὸς εἰρήνης χα- 

ταλιπεῖν. ΄Ἄσμενος οὖν τῆς προφάσεως τῆς περὶ τὸν 
αὐτόμολον ἐπιθὰς, ἐμαρτύρει τοῖς ὑπάτοις, καὶ Κινέαν 

ἔπεμπεν ἐς Ῥώμην, χάριν ὁμολογήσοντα τῆς σωτη- 

ρίας τοῦ βασιλέως, καὶ τοὺς αἰγμαλώτους ἀμοιθὴν 

ἄγοντα, εἰρήνην τε ὅπη δύναιτο πράξοντα. Δῶρα δ) 
ὃ Κινέας ἔφερε πολλὰ μὲν ἀνδράσι, πολλὰ δὲ γυναιξί: 
οιλογρήματον χαὶ φιλόδωρον εἶναι τὸν πόλιν πυθό-- 

ενος, καὶ τὰς γυναῖκας ἰσχύειν παρὰ Ῥωμαίοις ἐκ 
παλαιοῦ. 

3. Οἱ δὲ περὶ μὲν τῶν δώρων ἐνεκελεύσαντο ο. 
λοις" καί φασιν οὐδένα λαθεῖν οὐδὲν, οὔτε ἄνδρα ο 
γυναῖχα. Ἆπ τεκρίναντο δ) αὐτῷ, καθὰ καὶ νερο 

ἀπελθόντα Πέ ῥῤον ἐξ ταλίας, πρεσθεύειν πρὸς αὐτοὺς 

ἄνευ ἑώρων" ἀπ τορήσειν Υὰρ οὐδενὸς τῶν δικαίων. Τοὺς 

δὲ πρέσδεις καὶ αὐτοὶ πολυτελῶς ἐξένιζον, καὶ Πύῤῥῳ 

τοὺς Ταραντίνων καὶ τῶν ἄλλων αὐτοῦ συμμάχων 
αἰγμαλώτους ἀντέπεμπον. Ὅ μὲν δὴ Πύόῤῥος ἐπὶ 

τούτοις, ἐς Σικελίαν διέπλει μετά τε τῶν ἐλεφάντων,... 
καὶ ὀκτακισγιλίων ἱππέων, ὑποσχόμενος τοῖς συµµµά- 
οις ἐκ Σικελίας ἐπανήξειν ἐς τὴν Ἰταλίαν. Καὶ 

ἐπιντλθεν ἔτει τρίτῳ, Καργηδονίων αὐτὸν ἐξελασάντων 

ἐκ Σικελίας, 

ΧΗΠ. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας. 

Ὅτι Πύῤῥος μετὰ τὴν μάγην καὶ τὰς πρὸς Ῥω- 

µαίους συνθήκας ἐς Σικελίαν -- ὑποσχόμενος 
τοις συμµάχοις ἐκ Σικελίας ἐπανήξειν ἐς Ἰταλίαν. 

Καὶ ἐπαντλβεν ἔτει τρίτῳ, Καρχηδονίων αὐτὸν ἐζελα- 
σάντων ἐκ Σικελίας, ᾖ2 δη καὶ τοῖς Σικελ. ιώταις βαρὺν 

ἐπί τε ζενίαις καὶ χορηγίαις, καὶ φρουραῖς, καὶ εἰσφο- 
ραῖς Ὑενόμενον. Ὅ μὲν δ) πλούσιος ἐκ τῶνδε γεγο- 
γὼς, ἐς τὸ Ῥήγιον διέπλει ναυσὶ καταφράχτοις δέκα 

καὶ ἑκατὸν, φορτίσι δὲ καὶ ῥλκάσι πολὺ πλείοσιν. Οἱ 
δὲ Καρχηδόνιοι, διαναυμαγήσαντες αὐτῷ, κατέδυσαν 

ναὺς ἑθῥομήχοντα, καὶ τὰς λοιπὰς ἅπλους ἐποίησαν, 
πλὴν δώδεκα µόνων, Ας ὁ Πύο! ῥῥος διαφυγὼν ἑτίν- 

νυτο Λοκροὺς τοὺς Ἐπιζεφυρίους, ὅτι φρουρὰν αὐτοῦ 

καὶ τὸν φρούραρχον αὐτῆς, ὑβρίσαντας ἐς αὐτοὺς, ἂνη- 

ρήκεσαν. ὨὩμῶς δ᾽ αὐτοὺς καὶ πικρῶς κτείνων τε 

καὶ συλῶν ὃ Πύῤῥος, οὐδὲ τῶν ἀναθημάτων τῆς Περ- 

επίκο Ἰεοί οταπίε», εἰ αἆ Ιποπηάαπα ράσεία ΟΟΙΗΠΙΟΥΟΓΕ 5ία- 

ἀοπίος,, Παςδίε, εε]εβγαίο Γε5ίο, απίο ἀεβηίαπη ἀϊεπα Ῥ γττ]ο 

5οςο ΓΗΙ5Η5 ἴταίετο, πιοηῖς ρῶπα οοηςΗ(αία 5 απῖ ροςί 

Πάπα ἀῑεπι γοπιαηδίςεεηῖί. Αίαπε 6υΠη ἀῑοπα οἰἴατα οππε(ἶ 

οἈδειναγογυπί. Όπατος αἆ ατππα 5ἰθί οπηπῖπο τοπ άαπη 

655ο, στης ηάἰσαν]!, 

ΧΙ. Εαποετγρίμπι ΥΠ ἆε Γεφαϊϊοπίζσις. 

ζαπι Ῥγττμαπα το Ἠοππαπο ρεγου]ογαπί : οοππιοτεβαΠἰ 

γοτο οἱ (της ἵπ Μο]οςεῖς εχοτία. Βἴπι], πιογίαο ππρος 

Αραΐμοσία, δἱοΠία τεσο, ου]ας Πα Ἱαπία [οεί 1.απᾶςςα] 

Ῥγττ]ο παρδεταί, ἱπςη]απα Ρτορία5 αἆ 5ο, παπα Πα]ία, Ρετ- 

ἠποηίοπη οἰτουπαδρίορτο ορ. δοᾶ ριάσναί, 5οο5, απ 

56 αἀτοσαδεεπί, εἶπο α]ίαπα ραςῖς οοπηρος[ίοπε γεπ(πστο. 

Οαρίά ας ἰβίέατ οοσαδίοπεΠῃ αγρίδης, 41 απη {γαμςίασα Ῥτοδῖίοτ 

ργαριαογαῖ, εοπς]ρς σταἴαπα 5Η Πη αππΙπη, αποᾶ εογΗ Πα 

Ῥοποβςίο βογγαί5 ο55εί, Ργο[εςκη5 οδί, αἴηπε αἲ 14 ἵρεαπι 

εοπβγπιαπάυπα Οἴπθαπα πηϊδίέ, ααὶ οἴίαπα οαρίῖνος ἵη Ῥεπο- 

Πο ιτοπηπποταἴοπεΠη Βοπ]απη αἀἁπορηᾶος ἰγαδιατί; ]αξείίαυο, 

σαοσπο πιοᾷο Ροβς5εί, ΡασεΠΙ οοπΊροποτεί. Ἠιπεγα ἄπίεπι 

εοπιρ]ηγα ἔππι γἱτῖς, ἴππα πιαϊτοπίς ἀῑςίτιναρηδα, 5εοαπα αἲ- 

τα11ὲ Οποας; ᾳπαπάοφαἱάεπη ααπῖ πππετύπησαε ουρίάα ση 6στο 

π1Ῥεπα, οἱ αὓ απἰαῖς (εποροτίρας πηπ]ίαπι αραᾶ Ῥοπιαπος 

Ρο556 πηπ]ίσγες, Ιπ{ο]]εχεγαί. 

2. 5εᾷ ΠΠ ἆε ἀοπῖς πππίπο 5656 αὐλοτίαραπίητ: πεηαο 

σπεπι(ΙαΠ, αἴππί, πθο γίταπα, Ώθο Γεπιίπαπα, απἱάσααπα 

46 5 αεορρί55θ. Ἠεδροηδαπι αυίεπι Ιάεπα, αποᾶ ρτίας, 

Οἴπει ἀράθτιπί : Πα]ῖα αλ ἀῑςορεείςςοί Ῥγτείας, Ἱεσαίος αἆ 

5650 5ἶπο ππηπετίρα5 πα ζζογοί; δἷο “οαπα οπηηία αὖ ἱροῖς 6558 

Ἰαίτηπι. Τεβαίος απἴοπῃ εἴ ἱρ5ῖ πιαρηίβοο εχοδροτυηί, Ρὺτ- 

τλοσπε αποίφποξ ΤατοπΠοσηα αΠογαπη(πο οἶας 5οοἴογΙΠα 

εαρίῖνο5 αβιθταπί υἱοὶςεῖπι τοπηϊοταπί. Οπἶρας τες 

οοη[εε(ῖς Ῥγτί]ας, οππα εἰορ]απίῖς 5αῖς οηυίππη(αθ οείο 

πρι, ἵ οἰΠαπα ἰτα]εοῖ, ροσίας 5οοἳΐ5, 5ο ος 5ἱο]α 

ἵῃ Τια]αΠὰ ΓοΥογδγΕπη. Πο Πίσπε {οτίῖο ρο»ί ἆηπο, (αγΐνα- 

βἰμίοηΣίρα5 ο ΒΙοΠία οχροΠεπ[ 5. 

ΧΙ. Επουγρίηι Ρεἰγεκοίαπη. 

Ροδἱ ῥυρηαπα, οοπιροδίία επι Ποπιαπῖς ρασςος Όντας 

η ΒΙοίαα ἰτα]οοῖί, ρολοῖα5 5οοἷΐς, 56 ον δἰο]ία ΕὈεογἱ η 

ΠαἱἱάΠ γοΥθγδΗΓΗΠ1. Αο [οῖο ροδί 4ηΠΟ τογεγςης ο5, ἆ ζαἴ- 

Εαμιηἰοηδίρς διοδία ρα]δας, 4α0πη ]αῦα οἳ ἐρεῖς Βἰου]ς ῥτο- 

Ρίος πιο]οδία Ἱορρίία οἱ προταίας ῥταυ{ίοπος, ργαςἰάἶα- 

απο εἰ ἱπρηία οἷς ἱπροδίία, ρτανἰ5 ας θχοδ15 θαἱασοί, Ομίδης 

πρ ἱς ἀῑίαίας, Πορίαπα γουδα5 γοῖα [οοί, πανίρας ἴοειῖς 

4αορπῃ αργα ση ίυσα, οποταῖν αοπαγίδφαο ππυ]ίο ρ]ωτῖ- 

δη. 95ο Ραπί οὐπα ρµσηα πανα αρστοβςί, πάγος εορίαᾶ» 

μἰπία οἱ ἀοργοςκογηηί, το(πακανο ἱπα]ος γοὐδιἀετυπί, 

Ρα {ος ἀποδσείαι ἀθηήαναξ: εσσα φαἶνας παπα (ασα Ὀγττ]νας 

Ίνουτος Εριοργτίος γεπἰκαί, Ῥπᾶς Ρο α- Τ.ουτοηβὲ- 

Ῥ18, απο ργα άσμα {ρφίας οἳπα ῥτα[οείο, α φας πα 

πα. Γποταπί αΠες, ποσανἰςκοηί, Ταπία απίοπι αοοηἠἰαίθ 

ἵπ Ἠ]ος οσο ἵΐμας «που! ας ταρίηἰς καστ, αἱ που α ἀοπαπίς 
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σεφόνης ἀπέσγετο" ἐπισχώψας, τὴν ἄκαιρον εὐσέθειαν 
εἶναι δεισιδαιµονίαν" τὸ δὲ συλλέζαι πλοῦτον ἄπονον, 
εὐθουλίαν. 

1. Ἀναχθέντα δ) αὐτὺν μετὰ τῶν σύλων, γειμὼν 
ὑπέλαδε, καὶ τῶν νεῶν τὰς μὲν κατέδυσε καὶ διέφθειρεν 
αὐτοις ἀνδράσι, τὰς δ᾽ ἐς τὴν γῆν ἐξέῤῥωε. Τὰ δὲ 

ἱερὰ πάντα σῦῶα ὃ κλύδων ἐς τοὺς Λοκρῶν λιμένας 

ἐπανήγαγεν' ὥστε καὶ Πύῤῥον ὀψὲ τῆς ἀσεθείας αἰσθό- 
µενον ἀναθεῖναί τε αὐτὰ ἐς τὸ ἱερὸν τῇ Περσεφόνη, 
καὶ θυσίαις ἵλάσχεσθαι τὴν θεὸν πολλαῖς Τῶν δὲ 
ἱερῶν οὐκ ἀπαντώντων, ἔτι μᾶλλον ἐξεμαίνετο" καὶ 

τοὺς περὶ τῆς ἱεροσυλίας αὐτῷ συμθουλεύσαντας, ἢ 

λέγοντι συνθεµένους, ἢ διαχονησαµένους τὸ ἔργον, 
ἴκτεινεν. Ὅ μὲν δὴ Πύῤῥος οὕτως ἐπεπράχει κακῶς. 

20 

Ρνοδοτρίηα» αμβιίηονεί, εαν Η]αίας ρος Ίοσμπα, ἱπίοπιροςῖνο 

γοΠρίοπΏοπα οοἱ6γ6 5ρογΞΙΙΟ5ΟΓΙΠΗ ο5το Ορος Ὑογο οο]ήσογο 
5ἱπο Ιαῦοτο ΡαΤαίο5, Ργπάοπ((ς Υπ], 

2. ΗἨϊ5 ροΠῖς ἵπ παγος ἱπιροφ]ΐν ομΠ1 {ευτα φο]γίςεοί, ἵη- 

δεουία ΓοΠηροδία5 ΠΑΥΙΠΠΙ αἰία» Ἰασργαν1ί οἱ μπι ἐρείς Ἠοιηί- 

πίρις φαρηηογςῖέ, αἰίας νοτο η ἴθγγαπα οἶεο!. Οαίσγαπι 5α- 

οΓῶ ΟΠΊΠΟΞ ορ65 αἲ Πία5 Τ,ουγοηςίαπα ππατῖς αδία αάά πεία 

δυηΐ. πατο ΒΥΤΗΝΙ5 Ἴρεο, 56γο ασηίίο αοεἰετο, οποία 

Ργοδευρίπα {Πο τες] έ, ας ρ]ατὶπηϊς Ἰοφίΐ5 ρ]ασαγς Ίγάπη 

Ῥου εἰπάμΗ. Βεᾷ αππη πος. αἀάἰοστοηί νἱομίηςς, πια]ονί 

α[ἵαπα Γαγογο Ίποθησα5, αὐοππησης απείοτος ἱροί οἷας 5αστῖ- 

Ἰοαῖῖ απέ 45δθηδογες απ πηϊπίςεηὶ θποταΠέ, (γασϊασνίε, Τι 

απο ΤΕΙ οα]αη(αίεπα το Ῥγτηλμή ουαπί αἀάποίμο, 

ώς 2 



ΕΚ ΤΗΣ ΕΧ ΑΡΡΙΑΝΙ 

ΤΩΝ ΑΠΠΙΑΝΟΣ ΡΩΜΛΙΚΩΝ  ΠΟΜΑΝΑΠΙΟΝΜ ΗΙΡΤΟΒΙΑΠΟΜ. 

ΡΙΡΛΟΥ Α΄, 

ΤΗΣ ΚΕΛΤΙΝΗΣ. 

11ΡΒΟ ΤΝ, 

ΡΕ, ΠΕΡΟ5 6ΔΙ1ΙΟΙ5. 

ΕΣΧΟΕΒΡΤΑ Ας ΕΒΛΟΜΕΝΤΑ. 

Ι. Ἐκ τῶν Αππιανοῦ Κελτικῶν. 
” ς» ’ 3 / -- ᾽ 3 

Κελτοὶ Ῥωμαίοις ἐπεγείρησαν πρῶτοι, καὶ τὴν 
ο, -- - .- / ν 3 / 
Ῥώμην εἶλον, ἄνευ τοῦ Καπιτωλίου, καὶ ἐμπεπρήχασι. 

κὶ 3 4 ή 1 αν ϱ ια) Ν 

Κάμθλος δὲ αὐτοὺς ἐνίκησε χαὶ ἐξήλασε" χαὶ μετὰ 
/ κή / 3 / 6 ο.) 

γρόνον ἐπελβόντας αὖθις ἐνίχησε, καὶ ἐθριάμβευσεν ἅπ 
ο ντα ν Εν καὶ Κελ 
αὐτῶν, ὀγλοήκοντα γειονὼς ἔτη. ἸΚαὶ τρίτη δὲ Κελ- 
-- / 4 / ιν) 1998. | 

τῶν στρατιὰ ἐμβέθληκεν εἷς τὴν Ἰταλίαν, ἣν καὶ αὐτην 
-. ’ ’ ” / 

οἳ Ῥωμαῖοι διεφθάρχασιν ὑφ᾽ ἡγεμόνι Τίτῳ Μοϊντίῳ. 
κὶ -- λ 

Μετὰ δὲ ταῦτα Βοιοὶ, ζελτικὸν ἔθνος θηριωδέστατον, 

ἐπτλθε Ῥωμαίοις. Καὶ αὐτοῖς Γαϊος Σουλπίχιος δι- 
ο. { 

κτάτωρ μετὰ στρατιᾶς ἀπήντα, ὅστις καὶ στρατηγή- 
/ / 1. Ν 

ματι τοιούτῳ γρήσασθαι λεγεται" ἐκέλενσε γὰρ τοὺς 
- -- ’ -- 

ἐπὶ τοῦ μετώπου τετα Ἰμένους, ἐξαχοντίσαντας ὁμοῦ, 
/ λ 

συγκαθίσαι τάχιστα, µέχρι βάλωσιν οἵ δεύτεροι, καὶ 
σα μι. ον 2λ ’ { 

τρίτοι χαὶ τέταρτοι τοὺς δ' ἀφιέντας, ἀεὶ συνίζευν, ἵνα 
μὲ κατ᾿ αὐτῶν ἐνεχθείη τὰ δόρατα" βαλόντων δὲ τῶν 
ύστ άτων, άναπη δᾶν πάντας ὁμοῦ, καὶ σὺν βοῇ τάχιστα 
ἐς χεῖρας ἰέναι. 

τοσῶνδε δοράτων ἄφεσιν, καὶ ἐπ᾽ αὐτῃ ταχεῖαν ἔπι- 

χείρησιν. 1 δὲ 
δν 

/ 
΄ρατα ἦν οὐκ ἐοικότα ἀχοντίοις" ἂ 

. 
- 
ο 
{ 3 ρ/. 

υσιυ νσσους» ζυλου τετ 

υ) 

-. 

Ῥωμαῖοι χαλο 
’ . “” 

ὔσ ραγώνου τὸ ἥμισυ, 
ας / 

καὶ τὸ ἄλλο σιδήρο 
’ --- 

; τετραγώνου καὶ τοῦδε, καὶ µα- 
.ω 3 - ᾽ 4 Να 

λακοῦ, γωρίς γε τῆς αἰχμῆς. Καὶ οἵ Βοιοὶ οὖν ὑπὸ 

... τότε ἐφθάρ - πανστρατιᾶ. 
. 

... ” ᾽ /' ια 

κ. ους . ελτοὺς ἐνίκα Ποπίλλιος: καὶ 

αὐτοὺς Κάμιλλος, ὃ τοῦ Καμίλλου 
4 

χατὰ Κελτῶν καὶ Πάππος Αἰμίλιος 

τῶν τοῦ Μαρίου ὑπατειῶν, πλεϊῖστόν 
- . / / Α΄ / 
Ἡ τε ἡλικίᾳ µάλιστα φοθερώτα- 

Α 
"ρο στισε [2] 

νο 

τρόπαια. Προ ὃ 

τι καὶ μαχιμώτατον, τ 
. π/ ἡ ᾽ - - / 

τὸν Ἰταλίαν καὶ τὸν Γαλατίαν 
. - / . 

εἰσέθχλε, καὶ τινας ὑπά 

τον, Ἰρημα Κελτῶν εἲς τ' 
« / 

τους Ῥωμπίων σας, καὶ 
/ ”- ᾽ 

στρατόπεδα κατέκοψεν' ἐφ᾽ οὓς ὅ Μάριος ἀποσταλεὶς, 
πο, 1. 3 -- ολ] 

ἅπαντας διέφθειρε. Τελευταία δὲ 
ἐς Γαλάτας Ῥωμαίοις πε 6 Ἱατας : οις τε 

Καίσαρι στρατηγοῦντι 

χαὶ μέγις τα τῶν 

τὰ ὑπὸ Γαΐῳ 

γενόµενα. ἨΜυριάσι τε «ὰρ 
έκα ἔτεσιν, ἐν οἷς ἑστρατήγη- 

σεν, ἐς γεῖρας ἦλθον (ε ο τις κι 
τετρακοσίωντ πλείοσι' καὶ τ 
ἑκατὸν 2 
σια, καὶ πόλεις ί ὑπὲρ ὀκτακοσίας, τὰ μὲν ἀφιστάμενα 
σφῶν, τὰ δὲ προσεπιλαμβάνοντες, ἐκρατύναντο. Πρὸ 
δὲ τοῦ Μαρίου, καὶ Φάβιος Μάξιμος ὁ Λἰμιλιανὸς, 
ὀλίγην κομιδῆ στρατιὰν ἔγων, ἐπολέμησε τοῖς Κελτοῖς: 
καὶ δώδεκα μυριάδας αὐτῶν ἐν μιᾷ μάχη κατέκανε, 
πεντεκαίδεχα μόνους τῶν ἰδίων ἀποῤαλών. Καὶ ταῦτα 

/ 

πραγμ.εΥών ἐστὶ τ 

.. 

ἀνλρῶν ἁγρίων, ἐν τοῖς δέ 

ἓν τὰ µέρη συναγάγοι) 

ύτων ἑκατὸν μὲν ἐ ἐζώγρη σαν, 

ἐν τῷ πόνῳ κατέκανον. Ἔθνη ὃ δὲ τετραχό- 

Κατ απλή Ἴειν γὰρ ὧδε τοὺς πολεμίους | 

1. Ερί(οπιε Πὑγί 4ρρίαπί ἄε γενις σαΠεἶ. 

σα1{ ρνίογες ρορη]ο Ἠοππαπο ατα πίπ]οταηίς αΓρεπιαπε, 

εχεθρίο Οαρίίο]ο, εαρίαπα ἱπορπάεταπί. Ἠος Οαπας τῖ- 

οἵος ακρυ]ί, οἱ αἰαπαπίο ρο5ί τεὐπίορταπίος Ῥεαπι ρτοβί- 

πανί Πίσγαπη , ἐαπχρίπαππαιε ἆθ εἶς τεορογίαγΙ{, 4ΏΠΟ5 Ππαίης 

οσἱομϊπία, Τοατίίαπι ἀείη ο]αδάστη σεη[ῖς ἵῃ Τααπα οχρος]- 

Ποποπα Ποια ἀποία Τ. ΟΙπ ΕΠ, ππασπα οπή Πο5{81απη 5ίτασο 

ταρΓθβδοΓΙΠ{. Ῥοδ[]ιας Βοῖί, σα Πογαπα οπαπῖπα Γογουῖβςϊπηϊ, 

Ῥοπιαπᾶς ορθ6ς αρστοςςὶ 5υηΐ: σφαίρας Ο. δΗρίοία5 Γἱοἰαίος 

ἀσχίί ομγίαπα, αγία οιἶαπα αδας ἵπ ρτα[ίο: ]η55ίί οπίπα ο05 

ααἰ ρε! 1η αεῖε 5ίαραπί, οπη]ςείς 5ἴπηα] Μαδίς εοπ{ίπο 50ἳ- 

εἰάεταε; ἀοπεο , αἱ δεουπά1, απ (επ, απΙ φπαγ! 5ἰαραπί, 

1ασυ]α(1 οβ5οπ{ 5ἱηση]ῖς ρο5ί Ιαοίυπη 5ἰα πα 5 ράεπρας, πο 

ἵπ 1ρ5ο5 [ουγοπία Παδία: α Ρορίετίοηίβας οπιΐσδα”: αἲ αδί αλ- 

πο ο]ασμ]α [1 οδοπ{, ἴππα Ὑογο 5ἴππα] ππῖγουςί 5αλίίο οοοτί- 

τοπίητ, 5αμ]αίο(πο ϱἸαπποτο οθ]ογίίετ πΊαπΗ5 οοηδογοτεπί. 

5ἱ6 {οἱ παρκ ππα Ὑ]ργαίίοπα, οοηδε(πεηίο π]ον 5βΙ{ο ἵπι- 

Ροία οοππα5 αΓροπίίαπα, Ῥεγου]ςαπα 1 Ἠοδίοπι. Ἠαρία 

απίσπη 15 οταπί, Ποῦ ]αου]ΐς 5ἰπηί]ο5; 5ο ο]αςπιοάί, απ» 

ρῆα Ἠοπιαπί γουσπί, Ἠαδ]ο απαάταησα]απα Παβοπίία, ου] 

Ρα βχιπῃ οδί Ρατ] Ιοηριααπῖς [ουγαπα, Πἰά σπα απα ταηρι- 

0, οθίθγΙπη πηο]]α, ργαίο οαδρίάσια. Ἐα ἱριμτ ταίῖοπο 

ΒοἱοτΙη οχοτοῖίας5 ομωηῖς ἱπίογησοίοπο ἀε]οίας ον. 

9. ΑΙἰαπ 1515 (α]1ογΗΠὰ ΠΙΑΠΗΠΑ γἱοί Ῥορήας; οἱ 

ρο5ἱ Ἠαπα οοδάσοπα Οαπη]ηας, ΟαπΗΙ πας, 

Πα5 Ῥαρις 4ο Οαἱ5 (πορᾶα δἰαἴα{. 

Ῥοττο οἱ | πιῖ- 

5οᾷ ραμ]ο απίο Ματ 

οοπ/ἵπιος 1]ος οοηςα]αίας παπιογορἰκκἴπια, Ῥοἱἱοσκίςδίπια απο 

Οσα πα. σοη(απα οορία., πιαρηαζἶπο οίἵαπα οΟΓΡΟΓΗΠΙ 

ἱπρηϊπης [ογηἁαλί]ος, πι Παἰίαην οἱ ΝαΤΡΟΠΘΗΣΟΠΑ ἵγγαι: 

Ροπ165, οοηδ]ο5 αἰἰφιοί Ῥοπιαπος γἱεσγταπί, Ἱεβίοποκαπο 

οογΙΠα οοποἰἀσταπί :. οοηπίτα απσς Πηδδας λΙατίας, οπΠΕΙίΟΒ 

ἀο]ον, ΟΙΠΙΗΠΗ απίοπα ΠΟΥ ΙΑΦΙΠΥΗΠΑ Ἰάσ γή πο ΠΙΑ ΤΗΙΠΗ 

Ῥο πα οσα αἱ Πουιαπί ααδρίοῖς ο, 0αδασίς πορδογυηί. 

Πίο ομίπα πίτα ἀοσοπηίασα, 41ο Οσα ργα [1 

ρία5 φπαάταρίον οοηἰοηῖς πι] θς, 

» 6Η ΔΠΙ- 

5ἱ 1 ΕΠΑ ΦΕΩΠΙΔΙΗ 

οοΠ{ΓΟΓΔΠΤΗΣ, ΓΟΓΟΟΤΗΠΗ ΠοςΓαπα οοΠ 5Ο ΓΗ ΠΗΓΗ 7 ον αήδας 

οπρία κηΠί ἀοοίος ορηίοµα. Πηίας {οἱάσμη αοἴο οδοἰἀσγιηῖ. 

Ναἴίοπος απ{οπα οσο, πι οδὸ ρ]αδή παπα Ῥοσο, γα γοῦρ]]ο 

τοτασία) υπί αἲ οΠοίαπα , νο (απα ῥτίπνα σα κα ἠαραία., Απο 

Ματίμπα γοτο, Εαλίας Μανίσας παπάς, ου Πα. πποάίσο 

αἀπιοάα πα οκοτοα σαἱ]ο8 αμμΓοβδΗ5, ο Π γἰρίη! πα ]ο 

οὐγΗ πο ῥτα]ίο οοσδ{ί, πο Πὶδί φυἰηόοοίπα 5 ΟΓΗΠΙ 
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μέντοι ἔπραξε τ τιεζόµενος ὑπὸ τραύματος ὑπογνίου, 

χαὶ τὰ τάγματα ἐπιὼν, χαὶ παραθαῤῥύνων, καὶ διδά- 

σχων ὅπως τοῖς βαρβάροις πολεμητέον, τὰ μὲν ἐπ᾽ 

λες φὲ βόμενος, τὰ δὲ χαὶ βάδην χΣιραγωγούµενος. 

δ. Καΐσαρ ὃ δὲ πολεμήσας αὐτοῖς, πρῶτον μὲν Ἔλου- 

Πτίους καὶ Τιγυρίους ἀμφὶ. τὰς εἴχοσι µυριάδας ὄντας 

ἐνίκησεν, Οἱ Τιγύριοι δ) αὐτῶν γρόνῳ ἔμπροσθεν Πεί- 

σωνος καὶ Κασσίου τινὰ στρατὸν ο. ὑπὸ ζογὸν 

ἐξεπεπόμφεσαν, ὡς ἐν χρονικαῖς συντάζεσι δοχεῖ Πχύλῳ 

τῷ Κλανδίῳ. Τοὺς μὲν οὖν Τιγυρίους ὑποστράτηγος 

αὐτοῦ λαθιηνὸς ἐνίχησε" τοὺς δὲ ἄλλους ὁ Καϊσαρ; χαὶ 

Ἑρικούρους ἀμύνοντας σφίσιν' ἔπειτα τοὺς μετὰ Ἆριο- 

Είστου Γερμανοὺς, οἳ καὶ τὰ μεγέθη μείζους τῶν µε- 

Υΐστων ὑπῆρχον, καὶ τὸ ἦθος ἄγριοι, χαὶ τὴν τόλμαν 

θρασύτατοι, καὶ θανάτου καταφρονηταὶ δι ἐλπίδα ἄνα- 

θιώσεως, καὶ κρύος ὁμοίως ἔφε ερον θάλπει, καὶ πόα 

ἐχρῶντο παρὰ τὰς ἀπορίας τροφῃ» χαὶ ὁὃ ἵππος Εύλοις. 

σαν δὲ . ὡς ἔοικεν, οὐ φερέπονοι ἐν ταῖς μάχαις οὐδὲ 

λογισμῷ ἡ ἐπιστήμη τινὶ, ἀλλὰ θυμῷ, χρώμενοι͵ χα-- 

θάπερ θηρία. Διὸ καὶ ὅ ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων ἐπιστήμης 

καὶ φε βεπονίας ἠσσῶντο. Οἱ μὲν γὰρ μετὰ ὁρμῆς 
βαρυτάτης ἐπεπήδων αὐτοῖς, χαὶ ὅλην ὁμοῦ τὴν φά- 

λαγγα ἀνεώθουν. 

Χχ τεστρατή: Ύουν αὐτοὺς, καὶ ὀχτακισμυρίους αὐτῶν τε 

ο. ἀπέκτειναν. 

. Μετὰ τούτους ὃ Καΐσαρ τοῖς καλουµένοις Βέλ- 

ος ς ἐπιπεσὼν, ποταμόν τινα περῶσι, 

Ῥωμαῖοι δ) ὑπέμενον ἐν τάξει, χοὶ 

/ 3 / 

τοσούτους ἀπέ- 
Ν - ’ 

Χτεινεν, ὡς τὸν ποταμὸν γεφυρωθέντα τοῖς σώμασι 
4, δα 6 Ἆπ Μι. αἱ Β) ΤΑ] γ ο ηΣ. 

περάσαι. ἸΝέρθιοι δε αὖτον ον ἄρτι στρατό-- 

οδών ἓ ἐξ ἑδοιπορίας χατασχευάζοντι αἴονιδ δίως ἐπ πε- 

σόντες, καὶ παμπόλλους ἐφόνευσαν, τοὺς δὲ ταξιάρχας 
λ - Π 

χχὶ λογαγοὺς ἅπαντας' χαὶ αὐτὸν ἐχεῖνον, εἰς λόφον 
-- -- / 

τινὰ μετὰ τῶν ὑπασπιστΏγ πεφευγότα, περιέσχον χύ- 
- -ω / 

χλῳ. Ὑπὸ δὲ τοῦ δεκάτου τάγματος» 

σθεν ἐπιπεσόντος, ἐφθάρησαν, ἑξαχισμύριοι ὄντες. . 

Ἠσαν δὲτ τῶν ον καὶ Τευτόνων ἀπόγονοι. Ἔκρά- 
αἲ λ 

τησε δὲ καὶ λλλοθρίχων ὁ Καΐσαρ. πε Ῥκοκοίς δὲ καὶ 

αγχαρέων τεσ σαράκοντα μυριάδες, στρατεύσιμοί τε 
' 

καὶ ἀστράτευτοι 2 συνεχόπησαν. Σούχαμθροι ὃ δὲ πεν- 
ταχοσίοις ἵππεῦσι τοὺς πεντακισχιλίους ππεῖς τοῦ 
Καίσαρος ἔτρεψαν, ἐξαίφνης ἐ ἐπιπεσόντες' χαὶ δίκην ἔδο- 

ναί ἠττηθέντες . ταῦτα. 

᾿Ἐπέρασε καὶ τὸν ἛῬηνον πρῶτος Ῥωμαίων ὁ 
ὃν 3 1 {3 ο 3 / , / 

Καΐτερ. καὶ ἐς τὴν Βρεττανίδα νῆσον, ἠπείρου τε µεί- 
ες} / Δ . ρω 

ζονα οὖσαν µεγίστης, καὶ τοῖς τῇδε ἀνθρώποις ἄγνω- 
4 ώ / ἡ λ ο 

στον ἔτι. ᾿Ἐπέρασε δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀμπώτεως. 
Ἄ κ ἁντο ης όλο ότι Ὑὰρ᾽ τὸ πάθος Ὥπτετο τῆς θαλάσσης, χαὶ ὃ στύ- 

λος ἐσαλεύετο, Ἠρέμα πρῶτον, εἶτα ὀξύτερον, µέχρι ᾿ ; ᾗ 
σὺν βιαίῳ τάχει διέπλευσεν ὅ Καΐσαρ ἐς τὴν Βρεττα- 

Π. ᾿Εχλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

σ ο -- 
Οτι ᾽Ολυμπιάδων τοῖς Ἕλλησιν ἑπτὰ καὶ ἐνενή- 

/ ρω ο ο ” - - 

Χοντα γεγενηµένων, τῆς γῆς τῶν Κελτῶν οὐκ ἀρκούσης 

απηϊςίς; αἰάιο Ἰὰ [οοῖί ἸαβοΓαή5 Ποοί ον τουθη!ί να]ποτα, ο: 

ἀῑπος οΏομπάο οοἰιογίαπάσαπο, 40 ἀοσρπάο αποπιοᾶο ΤΠ αεί 

υασίαπά1 δἱηί Ῥατυατῖ, πυΠΟ Ἰεοίσα οἴτομη]αία5, ΠΠΠΟ ρο- 

ἀϊριας οραπηρ]αης ἀποσπίαπιααο πιαπίρα5 δαβίοπίαίς, 

3. ωρα απίοπι, αὖ Ἠε]γοις οἱ Τριηϊς πο οἱ] 

[ασίο, οογαΠ1. ἀποσπία πα ρτοβὶρανΙί, Ἐκ 5 Τιρυτίηϊ 

5αρογίογί {6ΠΊροτο Ρϊδοπί5 οἱ ϱα55[ῖ οχοιοἰίαπη οαρέΙΠΙ 548 

Ἱαβπα παδειαηί, αἱ Οἰαπάΐας θα ἀτίσατίας Ῥτοςἱα({ί Ππ εῖς 

ΑΗΠάΗΡα5, Αο Τίσιτίπος απἰάσπα Ταβίεπας γἱοῖί, Ἱεραίας 

6αδατῖ5; εοίογος Υοτο, αἱ, απ οροΠα Η]ΐ5 (]οιαπί, Τείσοοι1ο5, 

ρα Οα.α5, Ὠοίΐη 6ΙΠΙ4ΠΟΝ, απ οππι ΑΠΟΥΙ5ίο ογαΠ{, 

ἀογίοῖίς απῖ πιασηΠαζἶπο οοΓΡογΙΠ1 γα] ΡΓοςΘΓΙΡΣΙΠΙΟ5 511ῤ6- 

ταβαη{ οτί η, πππηῖίος ππογίρας, απἀαοῖα (ογοςρκίπιος, 

πιογίδσαο οομ{οιηρίογος ρογ5ιαδίοπ6 ζα{απί {η υἱίαπη τεκ[ίας, 

Πσονῖς ἀοπίααο αδίαδάπο Ιαχία ρα[Ιθηίας, ας Ἱπορία {εΠ]- 

Ρογ6 ογιάῖς Πειβίς οοπίθη{ο5, ο(πο5 Υετο Υ]γση]ίς ρα5σεη{ες. 

Οᾳίογαπα ἸάΏογΙΠη 1π ῬγαΗἶς ποπ αἀπιοάπῃ {ο]ογαπίες Γηἱςςα 

γἰάρηίατ, εί Ώο]ία ποη {απ ταῖοπαο (παάαπι ααἲ 5εἰεπίία 

βοβρί55α, αιπιαπὰ Ῥε]]αῖπο αποάαπα Ἱπιρεία.. Οπαριορίοτ εἳ 

ἵρδα ΒΟΠΙάΠΟΓΗΠΙ αγία ας ΡραΠεηίία 5υπί ἀεγ]οίῖ. Νάπα (παΠ]- 

γί5 ἀοιπιαπί, Υολοπηση{ἰδδίηο Ἱπηρεία Τη Μοδίθπῃ ἱπομγτοηίος, 

ουποίας Ἰοσῖομος ραιΠ5δροι τοργοβδῖδδεη{, Βοπιαηί ίαΠΊΘΗΠ, 561- 

γα ογζΙηῖρας, 5ο]εγίί ατ[οίο αδί, αά ΙΙ ηΙΠΙ οε{οβίπία 

6ο: 1η πλϊ]]α ργοδίΓαΥθγΠ{. 

4. Ροδΐ Ἰωο Οωδατ Ῥε]σας ἵπ Παν] ομ]αςάαπα {παηςῖία 

ἄρρτθβδις, (απίπια 6ογαπΙ ΠΙΠΙΘΓΙΠΙ ἱηίαγ[οοΙί, αἱ α5αη 

Ροπ/ῖς ΡταῬογεηί εοηρεδία αάᾶγοτα. Νεινί γοο 6ΠΙ ϱ10- 

ΠΙσατπ{, οχ ποτε αοἶεπι αἀ]αο Ιη5ίγαοηίοπα τεροηίθ 440Γ- 

4, οἱ πιασπαπα 5ίνασοπι οαἰάστιπίέ, αἱ ἵη οἳ Ῥήσπα {γραηί 

οπηη6ς οεπ{γίοπεδαιε οροἰἀθεῖηί. 1ρ5ε ἵη (ΠΠά]άΠ1 ἆαοπ]- 

ἀαιη οµΠα α{οΠθα5 οοπβασίθης,, Ιρίάειη αΏ Ποδίρας εἰαάδα5 

οδί : 5οὰ απάπι ἀθοῖπια Ιεσῖο α {ε[σο Ιηγαδίδδεί 0Ώδθβδογες, 

Ιπ{ογπδσΙοΠθ ἀθ]είί 5απ{ Ἰοδίες, ᾳπαπαγί5 ποή ραιοἶογες 68- 

5οηί 5οχασίπία παῖ]]ρας. Ἐποταπί απίεπῃ Νετγ[ῖ ΟΙΠΙΡΓΟΓΙΠΙ 

ΤοιίοπΙπ]αιθ ῥρτοσοηίθ. ΈΤιαπι Ὑετο οἱ ΑΙοβρτοδας γἱοῖί 

Οωξαν. Ὀδιρείαπι ααίεπι ΤοεποΠίετοτΙπ]αια (παάτ]ησοηία 

πλ ]α, {απι αγπαίοταπα, {πα ἹπθγπηΙαπη, οοπ(γαοἰάανῖί. δἷ- 

οαηΏιϊ ετο απἰησεπίϊς επαἰαρας απἶπαια πη]]ία 05ατία- 

ΏΟΓΗΠΙ ο(πἳαπα Παδαταπ{, αχ ΙΠΙΡΥΟΥἶ5Ο 605 απστεςςί : ο]Ι5 

απζασἶα γἱοιῖ ροδίοα ράΠας ἀαετυπί, 

5. ἨΠοΠΙΠΙ αποαια ΠάΠΙοΠ ΡγίπηΙς ἨοπιαπογΙπί Οῶδαν 

(ταηδές οἱ ἵπ Ῥτίαππίαπι, ἱπδυ]απα εοπ/{ϊποπ{ΐ ταβίοπο νο] 

ἀπιρ]Ι5δΙηλα ΠΊαΙΟΓΕΠΗ , ἰγα]θοῖέ, ἱρδῖς Π]αγαπΙ ΓοβΙΟΠΙΠΙ 1Π60- 

15 (1πα Ισηοίαπ, Ττα]εοΙί απίσηα οΏδοτναί[ο αοδίας ἴΘΙΠΡΟΤΕ6; 

Ίος θηίΠ] αοοθἀεηίε ε]αδςίς απᾶϊς ευ)]αία ο5ί, ΡΓΙΠΊΟ 5δηίΠα, 

πιοχ οοποΙ{αΓ1μ5, ἆοπεος Υε]οπιοπ{ῖ Παχα Ο0.,5ατ ἵπ ΒναππΙαπη 

ἀε]αίας ο5ί. 

Π. Εαποεγρίιπι ΥΠΙ ἄε Πεαἰἰοπίδις. 

4πμΠα (αΠἱογπη οἶἴτοα ΒΠεπΙΠα Μαδἰαηίἴα πα πυπηετοδᾶ 6εῃς., 

ΟΙγππρίας αροραίατ αραιά 6πωσο5 ποπαβορίηα 5ερίημα, 
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αὐτοῖς διὰ τὸ πλτθος, ἀνίσταται μοῖρα Κελτῶν τῶν 

ἀμφὶ τὸν Ῥτνον ἱκανὴ, χατὰ ζήτησιν ἕτέρας Ἡῆς: σἳ 

τότε Ἅλπιον ὄρος ὑπερέθπσαν, καὶ Κλουσινοῖς, εὐδαί- 

µονα γῆν ἔχουσι Τυῤῥηνῶν, ἐπολέμουν. ὉΟὐ πάλαι δὲ 

οἳ Κλουσινοὶ Ῥωμαίοις ἔνσπονδοι γεγονότες, ἐπ᾽ αὐτοὺς 

κατέφυγον. Καὶ οἵἳ Ῥωμαῖοι πρέσθεις συνέπεµψαν 
αὐτοῖς, Φαθίους τρεῖς' οἳ τοῖς Κελτοῖς ἔμελλον προα- 

πορεύειν, ἀγίστασθαι τῆς γῆς, ὡς Ῥωμαίων φίλης, καὶ 
ἀπειλήσειν ἀπειβοῦσιν. “Ὑποκριναμένων δὲ τῶν Κελ- 
τῶν" ὅτι ἀνθρώπων οὐδένα δεδίασιν, οὔτε ἀπειλοῦντα 

σφίσιν, οὔτε πολεμοῦντα" χρήζοντες δὲ γῆς, οὕπω τὰ 

Ῥωμαίων πολυπραγμονοῦσιν' οἳ πρέσβεις οἳ Φάδιοι 

τοὺς Κλουσινοὺς ἐντγον ἐπιθέσθαι τοῖς Κελτοῖς, τὴν 

χώραν λεηλατοῦσιν ἀπερισκέπτως. Καὶ συνεκδημοῦν- 

τες αὐτοῖς, ἀναιροῦσι τῶν Κελτῶν πολὺ πλΏθος ἐν προ- 

νομΏς, καὶ τὸν ἡγούμενον ἐκείνου τοῦ µέρους αὐτὸς ὁ 
Ῥωμαίων πρεσθευτὶς Κόϊντος Φάθιος ἀγεῖλέ τε καὶ 

ἐσκύλευε, καὶ τὰ ὅπλα φορῶν ἐπανηλθεν εἰς Κλούσιον, 

ΠΙ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 
--- ” -” / -” / 

“Οτι ὁ τῶν Κελτῶν βασιλεὺς Ἠρέννος, τῶν Φαδίων 
-- / ” -” Άν ο ο 

τῶν Ῥωμπίων πολλοὺς ἀνελόντων Κελτῶν., μὴ δεξά- η } 
. ε / ᾱ, {ο ο» ὰ .5 κ. ο 4 6ε 

µενος τοὺς Ῥωμαίων πρέσθεις, ἐπὶ τούτοις πρέσθεις 
- ιο] ωμά ς / 

ἐπιλεξάμενος ἐς κατάπληξιν, οἳ, Κελτῶν ἁπάντων µε- 
/{ »/ 3 

γάλων τὰ σώματα ὄντων, ὑπερέθαλλον, ἐξέπεμπεν ἐς 
« , .) ’ κ βί ) 6 ’ - Ῥώμην" αἰτιώμενος τοὺς Φαβίους, ὅτι, πρεσθεύοντες, 

ἁ ή / ” ἀ 

παρὰ τοὺς χοινοὺς νόμους ἐπολέμησαν. "τει τε, τοὺς 
/ / /' 

ἄνδρας ἐς δίκην ἐκδότους οἵ γενέσθαι, εἰ μὴ θέλουσι 
ε ο λ μα ὀγν- | ν ς δλ« ο 
Ρωμαῖοι κοινὸν αὐτῶν εἶναι τὸ ἔργον. Οἵ δὲ Ῥωμαιοι 

3 . / .. - νί 

συνεγίγνωσχον μὲν, τοὺς Φαβίους ἁμαρτεϊῖν: αἰδοῖ δὲ 
δν / ᾿ ὁ λ /“Ν 

οἴκου διαφέροντος, χρήματα τοὺς Κελτοὺς πράξασθαι 
--- / / λ 

παρὰ σφῶν παρεκάλουν. Οὐ πειθοµένων δὲ, γειροτο- 
--- { Ν / / 

νοῦσι τοὺς Φαθίους ἐπὶ τὴν ἐτήσιον ἀρχὴν χιλιάρχους, 
᾽ - / - -- ., / 

χαὶ τοῖς πρεσθεύουσι τῶν Κελτῶν ἔφασαν' οὐ δύνασθαι 
--- λ / Μ Μ -”. ο 

νῦν οὐδὲν ἐς τοὺς Φαθίους, ἄρχοντας ἤδη. Τῶ ὃ 
4 ΔΝ πο, .- ἐπιόντος ἔτους ἥχειν αὐτοὺς, ἂν ἔτι μηνιῶσιν, ἐκέλενον. 

, Π ”. να / / 
Βρέννος δὲ καὶ ὅσοι Κελτῶν ἦσαν ὑπ ἐκείνῳ, νομέσαν- 

3 ΄ / η) κά . ’ μ] Ν 
τες ὑθρίσθαι, καὶ χαλεπῶς ἐνεγχόντες, ἐς τοὺς ἄλλους 

” - --- / 

ΚΕελτοὺς περιέπεµπον, ἀζιοῦντες αὐτοὺς συνεφάψασθαι 
τοῦδε τοῦ πολέμου. Καὶ πολλῶν ἀφικομένων, ἄραν- 

- . . ιά ’ 

τες ἤλαννον ἐπὶ τὸν Ῥώμῃν. 

ΙΥ. Ἐκ τοῦ Σουΐδα. --- ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ. 

Υ. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας. 

Ὅτι Καιδίχιος, γράμμα φέρων ἀπὸ τῆς βουλῆς περὶ 

ες ὑπάτου ἀργῆς, παρεκάλει τὸν Κάμιλλον, μηδὲν ἐν 

τῷ παρόντι µηνίσαι τῃ πατρίδι τῆς ζημίας. Ὁ δὲ 
Φα 

πεν' οὐκ ἂν εὐξάμην 
ἐπιποθῆσαί µε ᾿Ῥωμπίους, εἶ τοιαύτην ἦλπισα τὴν ἐπι- 
πόθησιν αὐτοῖς ἔσεσθαι, ραν εὐγὴν 

6 

- 

πα 

ἐπισχὼν αὐτὸν ἔτι λέγοντα, ε 

Νῦν δὲ δικαιοτ 
εὔχομαι, γενέσθαι τῃ πατρίδι χρήσιμος ἑ 
ἀγαθοῦ, ἐς ὅσον κακοῦ περιελήλνθεν. 

- -- 
τοσπουτον 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΗΡΕΒ ΤΝ, 

οπῖ Ρτορίογ ΠΟΜΠΗ ΔἴΠεΠα πππανο ανέζας{ἶ Γαεταπί ρα(τῖας Πηες, 

πΟΥα5 5ο4ες απ5Ιίατα, ἆοπιο οπαὶρταν!ί. Ἠ1 Ιβίίατ, 51ρο- 

ταῖς Αἱρίθα5, ΟΙΗ5ἱΠο5, Ῥδαίαπα ΤΗΣΕΟΓΗΠΙ ΤοβίοΠεΠ ἵδηεῃ- 

ἴο5, Ροἱ]ο 5απί αρστεδς]. Οοπίτα απο παπι Ο]Ης]πί α Ῥο- 

πιαπῖς, [ωάρτο Ἰναιᾶ Πα Ῥγίάεπη 5ἱϱί οοπ]αποίῖς, ρο(Η1ςςοηί 

οροπα, Ποπησηί οπα μἱ5, αἱ Ο]η5ίο αἀγεπεταπί, Ἱοραίος ἆρ 

εηΐς, {τες Γαὐΐος, τοπ απί; ααὶ ἄα]]ο5 Ππίνας ρορη]ϊ απαῖοἳ 

ἨοπιαπογΙπη Ππροτοπέ οχεθάετε, ἁἀ[εοῖῖς πηηίς, ηὶ ἀῑείο ρα- 

τογοήί, Πῖ5 υί 6αΠἱ τεςροπάεηί : 56 ΠεπΙηθτη πηογία ατα 

πιστα, πο(ιε πηϊηϊ5 56οΙΠῃ αρεηίεπα, πε(ιε Ῥο]]απη Ἰη[ετοη- 

{επι : αρτῖ απίοπα 56 Ιπάίροτθ, πεσιθ τοτο αάμπο απϊάεπα 

ΠΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ Τ6ΡΙΙ5 5656 Ιπηπηϊδοιίς5ο : ἘαδΙϊ Ιεσα[ῖ Ἱπιρεβαπί 

ΟἸᾳβίπος, π{ 6α]]ο5 Ιποοηβίάεταίε αστος Ρρορι]απίος Ἱπταδαηί. 

1ρίᾳαα, οοπίε5 5050 αχροάἱεοπίς ῬγαῬοπίος, ΠιαρηαΠι 

(αΠογαπα πημ]Πάίπεπη , Ππίοτ ραβρα]απάσπα Ἱππροάϊίαπα ἵη- 

ἰαιβοϊπηί{; ας ἀποθπῃ ΠΙαΠΗ5 Πας ρε Ἠοπιαπογαπα Ἰοσαίας 

ϱ. Εαβίας οεοἷάῖί 5ρολαίαπε, ατππασθ οἱ ἀείτασία σοςίαηΒ 

ΟΙΗ51άΠ1 τογογ αν, 

ΠΙ. Εποετρίπι ΤΧ ἄε Ι.εφα(ἰοπίδις. 

6αΠογάπα τοχ Βή6ηπΗ5, Ροδί(παπι ΕαΡί Βοππαπί πηπ]ίος 

ετ 6α]ἱ5 Ιπίογ[εσρταπί, ἨοπΙαποΓπῃ Ἱοραίίοποπα Ἠη]ας τοὶ 

σαηδα ΠΟΠ απηρ]ίας αἀπιὶςῖί; 56ἆ 1ρ5ο Ἱοραίος αἆ ἱποιΗσπά η 

(αγΓοΓεΠα οοπηραταίος 5ε]εαίε, ααἲ, απάπα οπποίἶ σα]Η πιαρηῖ- 

πάίπο οοΓΡογΗΠη Ἰηδίσπες ο55οη{, ρτα ορίογῖς εἴῖαπι ϱΠΊΊΠθ- 

Ραπί : Ἠήδαπο Ἠοππαπῃ πηϊςςίς, Εαδίος αοσηςαξ, αποὰ εοπίτα 

οΟΠΊΠΠΙΠΟ Ίπ5 σοπίΐαπα, Ἰεσαίῖ αααΏ ο5ςοπί, Ῥε]απα Ιπίπ[]ς- 

«οπί; ΡεΠίαπο, αἱ αἆ εαρρ]ἰοἴατα 5ἱϱῖ (ταδετοπίατ ΠΠ ο- 

πηίπος., ηἶςί Ῥτο ραῇ]ΐσο [ασίο Ἰαμοτῖ [αοῖπας 6ογΙπα τε]εηί 

Ῥοπιαπί. Ας Πἱ απάεπ ποῃ ΠθραΓε, πια] [εεῖςςο ἘΦΡΙΟΒΣ 

566 [απηϊ]ίαρ ποβί]ί5 τογεγεπ!ῖα ἀποιῖ Πογίαπίατ (41ος, αἲ Ρ6- 

οπηίαπα αΏ αἱς αοοϊρεγεπί. Οµπαπι υΓί ΠΠ απροτπαπίητ οοἩ- 

ἀῑοπεπι, Γαβίος ἵπ 6 ΠΠ ἴΠριπος πα αμα Ἱοραπί 
εοηκη]αγῖ Ῥοΐρκίαΐία, Ἰοραίίδαπο ΟαογΗπα τοςροπάθηί : 58 

πυπο απἰάεπα ἵπ Ἐαβίος, πιαρἰςίγαίυπη ρεγεηίες, πΙΗΙ] ροβ58: 

5οᾷ ῬΡτοχίπιο 4ΠΠΟ, 5ἱ ἵταπα ἁἆμαο δετγατοηί (αΗ1, τοᾶίτθ 

Ἱαροπί Ἱοραίος.. Οποᾷ τεδροηδπ Βτεππας, εἰ αἱ 5αῦ οἶαφ 

ἱππροιίο εταηί (411, αἆ 5παπ1 Ῥογήπογο οοππαο]ίαπη τα, 

ορογτίπιοαιο 14 1ρ5ΗΠΙ [ρτοπίο8, αἆ τοἛιος α1]ο οἴπομπη- 

πηϊκογυη!, οταηίθ5, αΓΠΙΑ Φ6ΟΗΠ1 ἂἆ Ίχου Ἰοαπα οοπ[δττοηΕ. 

Οογπ υδί π]αρηα ΠΠΛΠΙ5 αἀγοπίε, πιοίς ομδίτί Ἠοπιαπα 
οοηοπάεγηηί. 

ΙΥ. Εραφπιδπίηι αριᾶ δμἰἅαπε. 

Πα νεο (5ἶνο Οπή οἷμς, εἶνο Ῥοπίίας Οορήπίας) ρο]ῖ- 
οδία, 56 Ρος πηοάίος Πορίο5 Πογας η ΟαρίιοΙπα 9956 ροτ- 
Ἰα{άΓΗΠΗ, 

Υ. Εποτρίηι Ρειγεκοίαη η. 

Οσάἱσας 4 πΗπ) ἀθογοία πα 5οηα {ας ΟαΠΗΠ]ο ομΜη]ἱαξεί, 4πο 
Οοη κ] ογοαβα (αν, οο]οσίατί γίγαπα οαρίε, πο αη]ηγία) α ρᾶ- 

(ία Ἠ]αία ἵ ργακοπἰαγα πα ππομηηϊφδοί, 5οὰ Οι ]α8, 
ἱπιογγαρίο 56ΓΠΠΟΠΟ Οσο: Νππαυαπα, παπί, α ας οφα]- 
ἀθπα Ργοςα{5 68561, Πιο αἱ ἀοκίάσγίαπα ἰη]ίοστοηί οἰνίραφ 
μηοῖς ἱ Πα 5πιοςί ΠἹογαΠα ἀσείάσγίαπα ΓΗ ΓΟΠΗ 6556 οχ]ςῖ- 
ΠΑΑΔΟΠΗ. ΑΕΠΗΠΟ απίογα α ἀἱἱ5 ἱπηπιογία θα ΡΓΟΟΟΣ : ΠΊΘ 
μΓ ορογα η ΓΑΠΓΗΠΗ [5 «ἲἲ ρα ταν, {η φπαπίαπα οδ]απεἑδίίφ 
ὀο]αρδα οἱ. . 



ΡΕ ΛΕΡΟΣ ΕΛΙΠΙΟΙ6, 5 --τι. . 
ΥΙ. Ἐκλ. περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας. 

Ὅτι Κελτοὶ, μηδεμιᾶ μηχανη δυνηθέντες ἐπιθῆναι 
τῆς ἀχροπόλεως, ἠρέμουν, ὡς λιμῷ τοὺς ἔνδον παρα- 

” 3 .. / στησόμενοι. ἸΚαί τις ἀπὸ τοῦ Καπιτωλίου κατέθαινεν 
ἱερεὺς, Δόρσων, ἐπὶ ἐτή δή τινα ἱερουργίαν αρεὺς» ὀνομα Δόρσων, ἐπὶ ἐτήσιον δή τινα ἱερουργίαν, 
ἐς τὸν τῆς Ἑστίας νεὼν, στέλλων τὰ ἱερὰ διὰ τῶν πο- 
λεμίων, αἰδεσθέντων  καταπλαγέντων αὐτοῦ τὴν τόλ- 

Φ « λ μαν Ἡ τὴν εὐσέθειαν, ἢ τὴν ὄψιν ἱερὰν οὐσαν. “Ὅ μὲν 
ν 9 Γ μα ὧν ο» ο. / ελ 18 2” ο 
δὲ, κινδυνεύειν ὑπὲρ τῶν ἱερῶν ἑλόμενος, ὑπ αὐτῶν 
-. . .- ” κά / 
ἐσώζετο τῶν Ἱερῶν. Ἰαὶ τόδε, φησὶν, ὧδε γενέσθαι, 

Κάσσιος ὁ Ῥωμαῖος. 

ΥΠ. Ἐκ τοῦ Σονΐδα, καὶ ἐκλογλ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας. ᾽ 

Τοῦ δὲ οἴνου καὶ τῶν ἄλλων ἄδην ἐνεπίμπλαντο 
οἳ Κελτοὶ, τήν τε φύσιν ὄντες ἀκρατεῖς, καὶ χώραν 
ἔχοντες, ὅτι μὴ πρὸς δηµητρίους καρποὺς, τῶν ἄλλων 
ἄγονον καὶ ἀφυᾶ. Τά τε σώματα αὐτοῖς, μεγάλα 

ὄντα χαὶ τρυφερὰ, χαὶ σαρχῶν ὑγρῶν μεστὰ, ὑπὸ τῆς 

ἀδηφαγίας χαὶ με έθης ἐ ἐς ὄγχον χαὶ βάρος ἐξεχεῖτο, χα) 

πρὸς δρόμους λαὶ πόνους ἀδύνατα πάµπαν ἐ ἐγέγνετο' 
ὑπό τε ἱδρῶτος χαὶ ἄσθματος, ὅπου τι δέοι χάµγειν, 

ἐξελύοντο ταχέως. 

ΥΤΠ. Ἐκ τοῦ Σονίδα. ---ΙΕΝΤΕΣ. 

/ ” / λ 

Οὓς (Κελτοὺς) γυμνοὺς ἐπεδείχνυε Ῥωμαίοις, (καὶ) 
Οὗτοί εἶσιν (ἔφη) οἳ τὴν βοὴν βαρεῖαν Τέντες ὑμῖν ἐν 

.. -- .] 
ταῖς µάχαις, καὶ ὅπλα παταγοῦντε ες» καὶ ξίφη μαχρὰὶ, 

. -α λ 

καὶ χόµας αἰωροῦντες. ὋὮν τὸ ἄτολμον ὁρῶντες, καὶ 

τὸ σῶμα μαλακὸν, προσίεσθε τῷ ἔργῳ. 

ΓΧ. Ἐκ τοῦ Σονίδα. ---ΝΕΔΛΗΣ. 

/ -” Δ ο 

Τὸν δὲ δημον ἀπὸ τοῦ τείχους ὁρῶν χαὶ τοις 
/ / Οἱ ΛΑ 

Δτονουμένοις ἑτέρους νεαλεῖς ἐπιπέμπειν ἀεῖ. ἴ δε 
. 

Κελτοὶ, χεκµηχκότες ἀκμῆσι συμπλεχόμενοι, ἔφευγον 
ἀἁτάχτως. 

Χ. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ. --- ΛΙΦΔΙΝΙΕΙ. 

Ὁ δὲ Κελτὸς ἆ ἀγανακτῶν, χαὶ λιφαιμῶν, ἐ 

Βαλλέριον, συγχαταπεσε ἵν ἐπειγόμενος. ὙὝπ ὃ δὲ πό-- 
θας ἀναχωροῶντος ἄεὶ τοῦ Βαλλερίου, χατέπεσε πρηνῆς 

ὁ Κελτός. Καὶ δεύτερον τοῦτο μονομάχιον ἐπὶ Κελτοῖς 
ἐμεγαλαύχουν Ῥωμαῖοι. 

ΧΙ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

Ὅτι τὸ τῶν Σενόνων ἔθνος ἔνσπονδον ἦν Ῥωμαίοις, 
καὶ ἐμισθοφόρουν κατὰ Ῥωμαίων. "Ἡ δὲ βουλὴ πρέ- 
σθεις ἔπεμψεν ἐγκαλέσοντας, ὅτι ὄντες ἔνσπονδοι µι- 

σθοφοροῦσι κατὰ Ῥωμαίων. ἘΓούτους Βριτόμαρις ὁ 

Ἰκελτὸς, ἀγανακτῶν ὑπὲρ τοῦ πατρὺς, τι συμμαγῶν 

Τυῥῥηνοῖς ὑπὸ Ῥωμαίων ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ διέφθαρ- 

το, τά τε χηρύχια" φέροντας, καὶ τὴν ἄσυλον ἐσθῆτα 
. / Δ λ / ο» περιχειµένους, κατέτεμνεν ἐς πολλὰ, καὶ τὰ µέρη τῶν. 

σωμάτων διέῤῥιψεν ἐς τὰ πεδία. ἸΚαὶ τοῦ µύσους ὁ 

Μορνήλιος ἐν δδῷ πυθὀµένος ἐς τὰς Σενόνων πόλεις 

ΥΙ. Εποζγρμίώμι Ρεϊγοβο η. 

(ζαΗ1 απ] πι]]α γἱ Ροποίτατο ἵῃ ΑΓΟΘΙΗ ροίμ]δεοηί, απῖς 
806Γ6 5ίαἴποπιηί, 4ο Γ4Π16 ΕχΧρΗΡηαΓ6 ἨΟΠΙΠΟΣ, Ἰπίθηπη ςὰ- 
οργάο5 απἱάαπα Ἐαβίας Ώοίςο,, 5οἶθηπο 5αοβοίηπι ἵηῃ Ὑοσίοο 
(επηρ]ο Ῥεγασίαγας, 4 Οαρίίο]ίο ἀεδορπάϊε, «αστα πιαπῖρας 
Γ6ΤΕΠ5; αίαιο Ρος πιοάίας Ἱοςίίαπη βίαΐἴοηες, 5ο αιἀαοῖα 
Μομηηίς Ρογει]σας., 5ο Ρἱαίαίοπη πο βροοίοπα, αι) Θ46ΓΟ54Η- 
οἵα γιἀεραίαν, τεγονίίας ουα»ίε. Τία Πο, (π Πα ΡΓΟΡΗΕΓΙ5 Ρ6- 
ποπ] 11 αἀῑῑνδοί, ρου οαἆθπι {ρδα 5ασγα θογγαίης εδί; απο Ἱία 
Γαοίαπα 6956, Οα55ἱ15 ΠοπιαπιΙς 5οπρίος το[ογε. 

ΥΠ. Εγαρπιοπίιηι αριιᾷ διάαηι οἱ Εποζτρ/ιηι 
Ροαἰγοξοίαπιπι. 

6α1ἱ ααίειη Υπο οοίειίδᾳπο Τ6ῦΙ5 αΠαΙΙΠα 5656 τερ]εβαπέ, 
4π1ρροα παίυνα Ιπίοπηρογαπίος, ο {ΕΓΓΑΠΙ Ἰπορ]θηί6ς, Ῥγῶ- 

(εταπανα (απιεηίο, οσρ1ειῖς ῥπποίρις ἱπαρίῆσπα αίσπε Ἱπ[ο- 
οπηάαπι.. Οπα9ε «ογρογα ΠΙογιπα, παίαγα Ππᾶσηα ας ἀε]ίσαία, 

εἴ πιο] «αΠα ἀῑδίοηία, ρ) Ππ]πηῖα οἳρί εἰ ροΐας οορία ἵῃ 
(απηϊάαπα Πο]θιη ε[]αδα ογαηέ; αἱ οπήδας ας Ἰαβογος ποι(ῖ- 

άπαΠῃ [Ε/ΥΕ Ροβδεηί, 564 ειάοτα αίαπο απ]ιο]ίξα, αὈῖ πιο]ος{ία 

απ άαπα οχαπ(]αηάα ογαί, οἴίο ἀἱβασγοπί. 

ΥΙΠ. ΕγΡαφηιοπέιηι αριά διζαπε. 

Νπάο5 (α1ἱο5 Ποπιαπῖς οδίοπἆσης (απί]ας) : Ηΐ ευη, 

πασέ, απ {ογημί]εηα γοβίς τουθπι ἵπ ργα]ῖς οπη(ππέ, εἰ 

ἃγηια θπαΗπηί, οἱ ριῶ]οηρος 6Πςος γἰργαηί, «οΠ]ᾶδ(1ο οι]- 

βιη{; αποῦαπ] Ιβηανίαπα 6ἱ ΠΊο]]ε οογριΙ5 οθιΠεηίες, οροτί Το 
αεθ[ηρίία, 

ΙΧ. δια». 

:Ῥορυ]απῃ αιίθιη ἆα ΠΊπτο (ράρπαπι) δροοίατε, αἱ [πἱῖ- 

Ρα{15 αἰίος τουρηίες 5Ώπ](ίοτο. (αἱ Υοιο ἀε[οςςί, ΟΙΤΗ ἵη- 

ἰοσεῖς οοηβτες»!, ο[[αςα {ασογιηί. 

Χ. διίᾷας. 

σαΗη5 απίθτη ἱπάἰρηαβιπάας, οἱ «αησαίηο Ίάπι ρῷπθ ϱχ- 
Παπεία5, Ὑαἰεγίαπῃ Ρεγδεοπίης οδί, ΡτοροΓαης αἱ ςἰπι] ΟΠΗ 
11ο εοποϊάεγαί. Ὑπα]εγίο αίθίη 5οπΏρες ρεάσιη γε[ογρηίθ, 
ΡΤΟΠΙ5. η [ποῖἙηα εοο]ά1ί ἄααδ.  Αίσαο Ίου οξί αἰίογαπι 
σεγίαϊπεη δἱησι]αταο οοηίτα (411905, ἄιιο Παιά ραγαπα σ]ογῖα[ἰ 
5υηί Ποπησηϊ, 

ΧΙ. Εποζηρίιπι Χ ἆε Γεφαϊοπῖθιις. 

ΒΕΠΟΠΘΡ, απαππαπαπη {α.ἆμ5 εἶς οπα Ἀοπιαηίς Ιη{ογοσάο- 

Ραΐ, ἴαπἹεη πποτεθᾶε οοπίτα ]ος πηίαραπί,  Οπαγο αΙΠη 

5επαίς Ιεσαίος π]ίθγεί, απὶ εοπαιογογεηία!, απο οοπίγα 

[ωάθταίος 5Εἱρεπάΐα [αορτοηί, ΒΕη(οπιατῖς σαἱας, Ρα τὶς εαιδα 

ἱταίας, συ εοᾶσπι Ῥο]]ο Εγαςεῖς οβθ Γεγοῃς α- Που]αηί5 

Γααγαί Ἱπίατ[εσίας, Ἰοραίο5 εαάιοθΙϊη σοδίαηίας 6ἱ 540ΤάΠΙ 

ίοσαπα Ἱπάιίος ἵπ Πηδία οοποῖά(ξ, πιπιίαπαο ΟΟΓΡΟΓΗΠΙ 

ῥηδία ἵπ αρτος δραιςίπι ρνο]οοῖ.  Οπ]α5 πε[αγΙ Γαοἴπονίς 

πποῖαπα ἴπ Ιήποτο αεαἰρίεης Οογπο]ίας (Ῥο]αρε]α)}, ο0η- 

αῑαίο επτδα Ρος Φαβίηος οἱ ΡίοοπΙη ἵπ ΘΕΠΟΠΙΠΙ εἰγ[αίος 



38. 

συντόνῳ σπου2ῇ διὰ Σαθίνων καὶ Πικεντίνων ἐσθαλὼν, | 
ἅπαντα καθῄρει χαὶ ἐνεπίμπρη" τῶν τε ἀνθρώπωνν. τὰς 

μὲν Ἰνναῖκας, χαὶ τὰ παιδία Ἠνδραποδίζετο: τοὺς δὲ ἐν 

ἄθη πάντας ἔχτεινεν ὁμαλῶς, καὶ τὸν γώραν ἐλυμαί- 
3 . / 

νετο ποικέλως, χαὶ ἄοιχκον εἷς τὸ λοιπὸν ἐποίει. Βρι- 

κάν δὲ µόνον 'ἦγεν αἲ [χμάλωτον ἐπὶ λύµῃ. “Ἡ στερον 
δὲ Σένονες, οὐχ ἔ ἔχοντες ἰ ἔτι πατρίδας , ἐς ἃς διαφύγωσι, 

συνέπεσον ἐς χεῖρας ὑπὸ τόλµης τῷ Δομετίῳ' χαὶ ἧτ- 

τώµενοι, σφᾶς αὐτοὺς ὑπὸ ὀργῆς διεγρῶντο μανικῶς. 
- / α 

Καὶ δίκη μὲν ἥδε παρανοµίας ἐς πρέσθεις ἐγένετο Σέ- 

νοσιν, 

ΧΠ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

«Οτι οἵ Σαλύων δυνάσται, τοῦ ἔθνους ἠττηθέντος 

ὑπὸ Ῥωμαίων, ἐς Ἀλλόόριγας κατέφνγον. Κάαὶ αὐτοὺς 

ἐξαιτοῦντες οἵἳ Ῥωμαῖοι, σερατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ἀλλό- 

ὄριγας οὐκ ἐκδιὸ Αόντας, ἡγουμένου σφῶν Γναίου Δομε- 

τίου. Ὅ παροδεύοντι τὴν τῶν Σαλύων ἐντυγχάνει 

πρεσθευτὴς ιτ οίτου, βασιλέως τῶν Ἀλλοθρίων, 

ε πολυτελῶς, καὶ δορυφόροι παρείποντο 

να. καὶ χύνες' δορυφοροῦνται γὰρ 

δὲ καὶ πρὸς χυνῶν οἵ τῇδε βάρθ ῥαροι. Μουσικός τε 

ἂνὴρ εἴπετο, βαρβά ράρῳ μουσικῇ τὸν βασιλέα Βιτ οἴτον, 

εἷτ Ἀλλό ὄριγας, εἶτα τὸν πρ ρεσθευτὴν αὐτὸν, ἔς τε Ὑέ- 
νος καὶ ἀνδρείαν χαὶ τ περιουσίαν ὑμνῶν' οὗ δὲ καὶ µά- 

Εεσχκευασι.ξενοςτε Τ. 
. 

αὐτῷ χεχοσμή 

λιστα ἕνεκα αὐτοὺς οἱ τῶν πρεσθευτῶ τῶν ἐπιφανεῖς ἐπά- 

γονται. λλλ᾽ ὁ μὲν, συ υγνώµην αἰτῶν τοῖς Σαλύων 
κ / -. / 
ὀννασταις, ἀαπετυγεν. 

ΧΗΙ. Ἐκλογὴ περ 

σι κ. ’ . ; . / ο 
Οτι τῶν Τευτόνων µοῖρα ληστεύουσα πολυανόρος 

ἐς τὴν γην τῶν Νωρικῶν ἐσέθαλλεν. Καὶ ὅ Ῥωμαίων 
λ . Ν 3 / 

ὕπατος Παπίριος Κάρζον δείσας, μὴ, ἐς τὴν Ιταλίαν 
.. - κ / / 3 κ 
ἐσδάλοιεν, ἐφήδρευε τοῖς Ἁλπίοις, Ἱ μ μάλιστα ἐστιν ἡ 

./. Εα] /’ 

διάῤασις στενωτάτη. Οὐκ ἐπιγειρούντων δ) ἐκείνων, 
΄ ΄ / ο 

' 
. 

αὐτὸς ἐπέθκινεν αὐτοῖς 

Ῥωμαίων ξένους ὅ ώφὸ 

;αἰτιώμεγος εἷς Νωρικοὺς ἐσθα- 

λεῖν, Ἐποιοῦντο δ) οἳ Ῥω- 

μαῖοι ξένους, οἷς ἐλίδοσαν μὲν εἶναι φίλους ’ ἀνάγχη δ' 

οὐκ ἐπῆν ὡς φίλοις ἐπ τχμύνειν. Οἱ μὲν δὲ) Τεύτονες 

πλησιάζοντι τῷ Κάρέωνι προσέπεµπον, ἀγνοῆσαί τ τε 

τὸν ἐς Ῥωμαίους Νωρικῶν ξενίαν, καὶ αὐτῶν ἐς τὸ 

μέλλον ἀφέξεσθαι. ο δ) ἐπαινέσας τοὺς πρέσθεις, 

σαὶ δοὺς αὐτοῖς ὁδων ἡγεμόνας, χρύφα τοῖς 

ἒἑνετ είλατο, μακροτέραν αὐτοὺς περιάγειν. 
Αα) . ͵ 

γντέρα δὲ αὐτὸς δια2ραμὼν, ἀλοκήτως ἀναπανομένοις 
ἔτι τοῖς Τεύτοσιν ἐμπεσὼν, ἔδωκε δίκην απιστίας, πολ- 

λοὺς ἀποβαλών. Τάχα δ᾽ ἂν καὶ πάντας ἀπώλεσεν, εἰ 

μὴ ζόφος καὶ ὄμθβρος καὶ βρονταὶ βαρεῖαι, τῆς μάχης 
ἔτι συνεστώσης ἐπιπεσοῦσαι, διέστησαν αὐτοὺς ἀπ 

ἀλλήλων, καὶ ὃ ἁγὼν ὑπὸ τῆς ἄνωθεν ἐκπλήζεως διε- 
λύθη. Σποράδες δὲ καὶ ὣς ἐς ὕλας οἵἳ Ῥωμαῖοι δικ-- 

φεύγοντες, τρίτῃ μόλις ἡμέρα συντλθον. Καὶ Τεύτονες 
ἐς Γαλάτας ἐγώρουν. 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΙΡΕΒ ΙΥ, 

: Ἱποροία [αοῖο, οπηπία ἀπιρα]ε ἴρηθαο οὐπογεπιανΙ; οκ Ἰο- 

| 
| 

Ὅ πηπίρς απίοπα πηπ]ίετος απἰᾶσπα ουή ρηθεῖς ἵῃ 5ργν Ηθη 

αλόαν τς 5οἆ ρυῄεγες απίνεγςος, πη]]ο ἀῑκοτίπιίπε Γαοίο͵ ἵη- 

(ε[οςῖί, ογΓαπι πο οπηπίρα5 πιοςῖς ναξίανΙ!, οἱ Ιπ]ναὈ{αρΠοπα 

ἵῃ ροδίεγαπα [εοί. Όπαπι γετο Ῥπίοππατία, σταν]οτῖς 54)- 

Ρο εαηδα, οπριῖναπα αρ αχίί.  Ῥοβί]ας 86ποΠ6ς, απυπι 

Ραΐπίαπα, ἵπ (µαπ οοη/{ησετθηί, Ίαπα Ποπ αππρ]ίας Ἰαῦοτοπ{ε, 

(ογουί απἠαεῖα Γοπη ίση (αν παπι) 5απί αρστοςςί; 5εὰ αἲ 

εο ἀεγίο, ἵνα ΓΙΤΟΓΕΗΙΕ ἱπεεηςί ἵη 56 1ρ5ο5 ΓΡΓΓΗΠΙ ΕΟΠΥΟΙ- 

(ογαηί. Ἠαπο Ρα παπα 5οε]οτῖς ἵπ Ἰεσαίος αἀπιῖςςί ἀεδεταπί 

ΡΘΠΟΠΟΣ. 

λΠ. Εαοζετρίήπι Χϊ σε 12Η ἱομίὔς. 

ΦΥ Ῥποίρες, ἀεγίοία α Βοπιαμίς πεπίο, αἲ Λ1ο- 

Ῥγορος 5ε τοζρρεγαπί; α ααΐριις σππη (γηδίτα ο05 τορο(Πἱςεεπί 

Ῥοπιαπί, Ῥε[]απι ΑΠορτοσίρας Ἱπίογαπί ἆπσο ΟΠ. Ῥοπη[ίο, 

Ου] Ππος Ρα]γοΓΙΠΙ (Ταη5δυπ{ί οσουτγῖ{ Ἱοραίας ΕΙ, ΛΠο- 

Ῥγορσιτη τορῖς, Ργείίο5ο αρραταία Πηδίγασίας, αποπῃ 5αἰθ]ηίες 

αἰπηϊΠίου ογπα!!, δἱ ἵπ Π5 οππος δα, 5θηΠοΡαΠΙΗΓ : ἨαΠΙ 

αἱ οαπίρυς Ῥτο φα{οίρης αἰππίαγ εἶας τορῖοπίς Ῥατραν]. 

5ρᾳπεβαίατ οἰῖαια Ροδία, απ Ῥατβατο οαπία Ῥηίπγηπα τουῖς 

ΡΙ(αἱ 1, έαπα πῖγουσα. ΑΠοῦγοσαη σοη!ΐς, ἀεῖη ἱρδῖας Ἱεραίῖ 

Ἰαμ465 εαπεραί, σοπ5 υΙγία{εππΗθ δἱ οΡ65 ϱΟΓΙΠΙ ΟΡΊεΡΓΑΠΣ: 

ου]ης το οα1δα γα] πιανῖπης Ίχου ἨοπηΙπΗπη σεπα5 56ο υπῃ ἆ- 

εθγο 5ο]θηί Π]ηβίνος Ἰεραί. Φα Πα, απατά ἀερτοσατείηγ 

το Ρα]γοταπα ρηποΙρίρις, πμ] ο[[οοῖε. | 

ΧΠΙ. Εαουνρίπι ΧΙ ἆςε Γεφα{ἶομ ἐὅις. 

ΤοιΙοΠΙΠ απ ΠΙΠΊΟΤΟΣά ΠΠαΠΙ5 Ππες ΝονΙσοΓΙΠα ορ: 

ΠΟΠΙΑΠΟΓΙΠΙ Οοη51. Ῥαρίίας 0α1Ρο, 

γογίας πο ἵῃ Παἱαπα Ροποίτατοη{, Λ]ρος οσο αρα ν{έ, απα πιᾶ- 

πιο απσιςίας (ναηδίίας οί... δε αυ 0 ἱ η ΙΙ] (οπίατοηί, 

{ρ5ο ο05 ασστοςςις οί, ΟΔΗ54ΠΗ ΙΜίΟΙΟΤΕΗΣ, αποά Χοπίοος, 

ΠΟΠΙΑΠΟΤΗΠΗ απηίσος, ἰηγαφὶςδοηί, Ηορρίιος απίοΠι αρρο]ία- 

Ῥαπί Ποπισηί Ίος, απίρας φαἱάσνα απλο Πα Πα αλα παπα 56ΟΗΠΗ 

ἱπίογοράστο γο]εραπί, 5ο απῖνας πο {ροῖ, του! οσο», 

ορθή (ογγο (οπεραπίαν. Τομίοπος ἐρίας αά νοπίαηἰ 0α1100- 

πί, Ρα η]ςκἰς Ἱορα[ΐ5, ἀοιποηςίταγογηΕ, Ποδοίςςο 5ο Νογίου- 

Ἰαυαπάα Ἱηναδίςδοί, 

ΓΗ ΗΠΑ Πουπαηῖς απηἰοαπα; πθ(ο Ύογο ἵη ΡοδίογΙΠὴ Ἰο- 

Ἠ]ο νοτο, 

οσα αἷς Ἰοσαίἰς, ἀποασαο ἠποτῖς αὐαλῖς, οἶαῦι ]α55ῖε 

ἀμσςς ρος ἸοηβίοΓΟΠΗ Υίαηα 05 οἰσουπάαοσγος {ρ56 γογο, Ρο 

ἨηογίογθΠα οὐποἹαἴο {ήπογο (γαήδρτορδΗ5, ποσο ορίηαίο αἀον- 

(πτ ΤοΙοΠος, ΦΟΠΙΠΟ ΙΙ ΔΙΠΠΗΠΙ ορρΓορδος.. 5ο, π]ής 

Λο (ο Ἴαςςο ΟΠΗ 
απίνουκο οχογοἵα ροησταί, ηἱ οπἱἶμο οἱ πλου οἱ ΓΟΝΗΓΗΗΠΗ 

ῄαρος, (οενοηίο ράρηα ἱηρεποπίος, ἀἰγοιηίσεοηί γα Παπίος, 

(τος ο τας Ἰηηηήσκης βποπη ρα ἱο [οοἱλνοι. 8οῦ γοὶ 

εἱο ρου ενας ῥαλδίπι ἀἰΠηρίοηίος Πουναηί, Γογία νἷν ἀἱς 0η” 

Τουίοηος α {σπα ἵπ σαΗἱαπα (ηδίογη!, 

δε] αμἱάφπαπα αἀνου5α5 ο05 6556 δοθρίαγος. 

ΦΗΟΓΙΠΑ απηϊσοίς, ρα παπα ρογβαία 4ο]. 

Υ6Η6Γ8, 



ΡΕ ΛΕΡΟΣ ΛΙΙΙΟ5, 

ΧΙΥ. Ἐκ τοῦ Σονίδα. --- ΑΙ ΑΥΣΤΩΣ, 

Ὁ δὲ τοῖς σώμασι τῶν Κίμθρων ἀφαυστεῖν ἐχέλευεν, 
ἕως ἡμέρα γένηται, πολύχρυσα εἶναι δοκῶν. 

ΧΥ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

” σ 

Ὅτι ἔθνη δύο Τιγύριοι καὶ ᾿Ελουήτιοι ἐς τὴν Ῥω- 
µαίων Κελτικὴν ἐσέέαλον. Καὶ τούτων τὸν στόλον ὅ 
Καΐσαρ Γαϊος πυθόµενος, διετείχισεν ὅσα περὶ Ῥοδανόν 
ἐστι ποταμὸν ἐς ἑκατὸν καὶ πεντήχοντα σταδίους µά- 

λιστα. Καὶ πρεσθευσαµένοις ἐπὶ διαπείρα τοῖς πολε- 
- Ε) ο / 

µίοις ὑπὲρ σπονδῶν, ἐκέλευεν ὅμηρα δοῦναι καὶ χρή- 
µατα. Ἀποχριναμένων ὃ, εἰθίσθαι ταῦτα λαμθάνειν, 
ν » ΝΑ Λ/ / / λ / .». ον 
οὐ διδόναι' βουλόμενος φθάσαι τὴν ὅμαιχμίαν αὐτῶν, 

ἐπὶ μὲν τοὺς Τιγυρίους, ἐλάσσους ὄντας, ἔπεμπε Λα- 
οω ο“. ἃ ην 4 νΝ λ 365 / ανα 

θῆνον: αὐτὸς δὲ ἐπὶ τοὺς ᾿Ελουητίους ἐχώρει, προσλα- 

ἑὼν Γαλατῶν τῶν ὀρείων ἐς δισµυρίους. Καὶ γίγνεται 
ἴ λ : / Δ Ν ν / ΄ 

Λαθιήνῳ τὸ ἔργον εὐμαρὲς , ἀδοχήτοις Τιγυρίοις περὶ 
3 / Δ / 

τὸν ποταμὸν ἐπιπεσόντι, καὶ τρεψαμένῳ χαὶ σχεδάσαντι 
.- Ν .] -/ 

τοὺς πολλους ἐν ἀσυνταξία. 

θειῶν. ΧΥΙ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσό 

Ὅτι Ἀριρούϊστος, Γερμανῶν βασιλεὺς τῶν ὑπὲρ 
Ἓτνον, ἐπιθαίνων τῆς πέ αν Αἰδούοις ἔτι πρὸ τοῦ ) Ἶς ᾽ 

/ λ 

Καίσαρος ἐπολέμει, Φφίλοις οὖσι Ῥωμαίων. Τότε μὲν 
δὴ, τοῖς Ῥωμαίοις χελεύουσι τοι ἀνέζευξεν ἀπὸ 

ω ”ν λ / ”»/ ς / ; 
τῶν Αἰδούων, καὶ φίλος ἠξίωσε Ῥωμαίοις γενέσθαι" 

χαὶ ἐγένετο, ὑπατεύοντος αὐτοῦ Καΐσαρης χαὶ Ψηφισα- ἤ ] 1 

μέγου. 

ΧΥΠΙ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

τι Ἀριοούΐστος, ὁ Γερμανῶν βασιλεὺς, φίλος γε- 

νγόµενος Ῥωμαίων, ἐς λόγους ἦλθε τῷ Καΐσαρι. Καὶ 

διαγωρισθέντων ἀπ᾿ ἀλλήλων ἂὖθις πθνον θετν ἐς λό; ος 

ἠξίωσεν. Τοῦ δὲ Καίσαρος οὐ συνελθόντος, ἀλλὰ τοὺς 
πρωτεύοντας Γαλατῶν ἀποστείλαντος, ἔδησε τοὺς πρέ- 

Καὶ ὃ Καΐσαρ ἐστράτευεν ἐπ᾽ αὐτὸν μετ) ἀπει- 
/ δ” ὃ 

Δεος ὃ έαπ τίπτει τῷ στρατῷ χατὰ α-. τῶν 

ΧΥΠΙ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

. Δ 

Ὅτι Οὐσιπέται, ἔθνος Γερμανικὸν, χαὶ Ῥαγχρέαι, 
δοκοῦσι τ πρότεροι σφετέροις ἵππεῦσιν ὀκταχοσίοις τρέ- 

Ψασθαι τῶν κ οἰτάροτί ἱππέων ἐς πενταχισχιλίους" ὃ δὲ 
ο .” . κ. / 3 ο ψ .) / Ν 

Καισαρ αὐτοῖς πρεσθευοµένοις ἐς αὐτον ἐπιθεσθαι, τοὺς 
/ 

πρέσβεις κατασχών' καὶ τὸ πάθος ἐχείνοις ἐς τέλος αἷ- 
ο -. / 

Φνίδιον οὕτω συνενεγθΏναι, ὡς τεσσαράχοντα µυριάδας 
-- / / « [ή ο 

τούτων συγκοπΏναι. ἙἈάτωνά τε ἐν Ῥώμῃ, τῶν τις 
’ ο ρω .. 

συγγραφέων φησὶ, γνώμην ἐσενεγχεῖν, ἐκδοῦναι τοῖς 
ϱ ’ 8 ΜΒ, « - μ ν ἡ 3 Όν 

βαρθάροις τὸν Καΐσαρα, ὥς ἐναγὲς ἔργον ἐς διαπρε- 
« ”.. .. 

ἐργασάμενο.. Ὅ δὲ Καῖσαρ ἐν ταῖς 
.. λ 

δίαις ἆ ανα Ὑραφαῖς τῶν ἐφημέρων ἔργων φησὶ, τοὺς Οὐ-- 

σιπέτας χαὶ Τ αγχρέας χελευομένους ἐκπηδᾶν ἐς τὰ 
.. ο. / λ 

ἁργαῖα σφῶν, φάναι' πρέσθεις ἐς τοὺς ἐκθαλόντας 
λ -. 

Σουήβους ἀπεσταλχέναι, καὶ τὰς ἀποχρίσεις αὐτῶν 

Αα / 
σοευσση.ενοὺς 

"οἶπας αἀνοαιςδις Ἰοσαίος Ρογροίγαςδεί, 

19 --- 18. 9 

ΧΙΥ. Εταφπιοπίιι αριά δα. 

Ἠ]αο γογο ΟΙπΙΡΤΟΓΙΠΗ 6ο Γρογα Ἱπίασία το πηιαἱ Πα551{, ἆσπος 

ἀἱος η χίδδαί, αποά οα 4πγο αραπάατο ρηίατοι, 

ἈΥ. Εαοζρίιπι ΧΙΙ ἆἲο .εφα(ἰομίδις. 

Ώμο ροριυ]1, Τἱσιγ]ηϊ αί(πο Ηο]νοΠί, σα Πάπα Ῥγου ΠΠο]α1Π 

ἱπγαάθτα οοπαβαπίΗγ. ΟΠΟΓΙΠΙ Ργο[οοΠΙοΠΕΠΗ Ύ11Π1 ΠπίεΙ]ο- 

χἰδδεί Οωα, φπἱάφ]ά τορὶοηῖ5 οτοα ΒΠοάΠΜΠΗ ραΐεῦαί, 

ΠΙΙΤΟ Ἱη{ογοσρί{ ἵπ Ἰοηριπά(ποπα πηϊαπα. ΡᾶςδΗ ΠΠ ΠΟΥΟΠΙ- 

ἀεσίπας Π]οδαια, (οπίαπάα Οωφατίς γο]ηπ{α[ἶς οα δα Ἱεραίος 

4ερασᾳ πλ ξίοηίες, Π1551{οὐδίάςς ἆαγο ροσΠΙαππ(ο οοπ/ρττο. 

Φοᾷ μῖς γεδροπάσπ{Ῥιι5, 56 αοοἱρογο Ίο οοΠβθνἰρ5θ, ΠΟΠ 

15 ἀαίο; οοπ/ποίοπε απῖγθδγδογαπα Ῥγωγοπίατας Οωκατ, 

οοπίγα ΤΙΡΙΤΙΠΟΡ, ΠΙΠΊΟΥΟ ΡαΠΟΙΟΓΘ5., ΤαβΙΕΠΙΠΙ ΠΠ {5 ἴρ5ο 

Υοτο, ἀβδΙΠηῖ5 αΠογΙη πιοπίαπογαπη γρίπΙ [ογο πΗρα5 

ἀάνοιςι5 Ηο]νείῖος ρτοβοἱδοϊίαν. Ας Τμαρίοπο Ύπίάσπη [αἱ 

ποβοἴαπα Γα1{ : παπα Ἱπορίπαπίες Τίρυνίπος οἶτοα ΠΗΠΙΟΝ ας- 

βνθβιΙ5, αοἷο Γά1Ε, γε(ποδααθ ἵπ ΠΙσαπα Ιποοπά[ίαπι 60- 

1αοΙ{. 

ΧΥΙ. Επουπρίπι ΧΙΥ ἄο Ιιομα[ἱομίθιδ. 

ΑπΙογΙδίΗ5, ἀ6ΓΠΙΑΠΟΡΗΠΗ (γαη5γΠ6ΠΟΤΙΠΑΤΕΧ, (γαηςσγοβδιΙ5 

Εάαϊς Ώοἱ1Πχ 

5οᾷ μπα, Ιαροπίο 5οπαία 

ΠαΠπεή απίο Οδατῖς ἵπ (αίαπι αἀγοπίαα, 

Ἱπίπ]σγαί, αιηϊοῖς ρορι]! Ποπηαη]. 

Ποπηαπο, ἀοδιαί αἲ. Φάπῑ5; οἱ ἴρ5ο απιἶοις Ροριί Ποπαηϊ 

αρροματί εαρίγ{ : άᾳπ6 εμαιη ορ Ηπα]έ, οοηςα]ο δὲ 5α/[γα- 

σαπίθ 1ρ5ο 0ῶ5αγθ. 

ΧΥΠ. Εποονρίιώοι ΧΥ ἆσ Πιοφα(ἱοπιθις. 

Αγογϊδίας, Ταχ σΠΠΑΠΟΡΙΠΙ, ἶ5 απὶ α Ῥοραίο Ποπιαπο 

απηίοις Πιοναί αρρε]αία5, ἵι οο]οφπα. Οα,δατῖ5 γοποναί : 

απο ἀῑγοπιίο, απάΠα ΠἴογαΠη αἆ ΠοΥΙΠ1 οοἱ]οφαΠάπα Πηγτίας εί 

03154161. Πθαιθ Οα-δαχ ἴρ5ε Υοηΐδδοί, 5εά ριίπάῖρος ντος 

εχ 6α]ἱ5 αἲ ουΙη πηϊκίσδοίς ἵπ νίποπ]α Ἱοραίος 05 εοη]αοῖί 

ΑπογΙδία5. Οἱ Ο0ῶδαγ, πηπ]ία ρα πηπαίας, οκοτο ης 

οοπίτα ϱΠΙ ἀμχίί. 96 ἴπιου πη]ίος Ιηναςῖέ, Ρτορίει Ὀε]- 

σαπα 6ΓΠΠΑΠΟΡΥΙΠΙ σ]ογίαΠ]. 

ΧΥΠΙ. Επουτρίέπι ΧΥΙ ἄο [.ογαίζομίθιι. 

Ὀδίρείας αίαε Τοπομίθτος, ἄαθγπιαπος Ροραἱος, Ρο μαλί]α 

εδί, Ριοῦο5 Οωδατίς οφυῖίες ααἱπααῖες πια οε{ησοπ[1ς 

5ΙΟΓΙΠΙ ἵπ {πσαπι οοπ]θοῖδδο; {πι Υοτο Οῶδ4ΓοΠ ἴ]ος, 

απιιΏ αἆ ΄οΙΠ] Ἰοσαίος πηϊδίδδεη{, Γοίοη(ῖς Ιεραί]ς, ο.56 ας- 

6ταδδΙΠη ΠασιΙιθ ρίάΠ6 αχ ΙΠΙΡΓΟΥΙ5Ο {απία εἶαάο 1ος 6.5α 

α[[οσίο5, αἱ απαἀησοηία αογΙΠῃ πηϊ]ῖα οαράετοπίαν.  Δίαπο 

5οπΙρΡίοΡΙΠΙ ΠΟΠ ΠΘΠΟ {γααέ, ΟαίοπεΠα Ἡοπια γο[]ίςςο αἲἰ 

5οπα{ιη ἆο (γαάεπάο Ῥατρανϊς 6ωδανο, αἱ ααϊ πο[α ΠΠ} [ὰ- 

Οῶδαν αίθιη 1π 16- 

ΤΗΠΙ α 56 σοδίαγαη οροπηο]άἴριις αἲί, Ὀδιρείος εί Τεποιίο- 

105, ἵπ Ρεΐς[]μας 55 5οος οσἵας γοάῖγο 15505, το5ροπάίςςε : 

«96 αἆ 8Η6ΥΟ5, απ ἴρςος οχρι]ίςσεηί, Πηϊςίςδο Ἰοραίος, 



80 ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΗ 1ΙΥ. 

ἀναμένειν' καὶ ἐν ταῖσδε ταῖς διαπρεσθεύσεσιν ἐπιθέ- 

σθαι τοῖς ὀκταχκοσίοις, καὶ παρ᾽ αὐτὸ τρέψαι τοὺς Ῥω- 
ί λί κ. θευοµένων δ᾽ αὐτῷ µαίων πενταχισγιλίους. πιπρεσθευοµένων δ᾽ αὐτῶν 

καὶ περὶ τοῦ παρασπονδήµατος ἀπολογουμένων, ὕπο- 
τοπήσας ἐνέδραν ὅμοίαν, ἐπιθέσθαι πρὸ τῶν ἀποχοί- 
σεων. 

ΧΙΧ. Ἐκ τοῦ Σουΐλα. --- ΠΑΔΡΟΡΚΗΣΑΙ. 

Δ -ω 

Εὐθὺς ἠρέθιζον τοὺς Βρεττανοὺς παρορχῆσαι, ἔγ- 
-” / 

κλημα ἔχοντας, ὅτι, σπονὰῶν σφίσι γενοµένων, ἔτι 

παρῆν τὸ στρατόπεδον. 

ΧΧ. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ. -- ΔΕΙΣΑΣ. 

Δείσας ὅ Καΐσαρ περὶ τῷ Κικέρωνι, ὑπέστρεφεν εἰς 

τοὐπίσω. 

ΧΧΙ. Ἐκλ. περὶ γνωμῶν. 

[Ὅτι ὃ Βριτόρης διέφθειρεν Αἰδούους Ῥωμαίων 
ἀποστῆναι: καὶ τοῦ ἹΚαίσαρος ὀνειδίσαντος αὐτοῖς, 
φιλίαν ἔφασαν παλαιὰν ἐφθαχέναι. 

πἴαπε Πογαπα ΓεβΡΟΠ58 οχδροείατε; » Ιπίογπο Ί]ας Ίεσα- 

Ίοπος οεΠηπεπ{15 5αογΙπη (πἱπσια πα] ΒΟΠΠΑΠΟΓΙΤΗ δη {το 

6556 ἁἀοτίο5, οΏ Θ4ΠΙΙ6 οἈΠςαΠΗ ἵῃ ΓΗραΙΠ γεγίςδαο, ΟΠΗ 

ΔΠεΠ1 ϱα 46 το Ἱεραίος αἆ 5656 πηϊφίςοηῖ, απὶ ἱπάποίαγυη 

γ]ο]αίίοπεπη εχοιςατεηί, 56, θἰπηί]θς Ἰησίάϊας Επιοπίοπα, αἩ- 

(εσιαπῃ ΤΕΞΡΟΠΣΙΠΙ ἀεάϊ5αί, Ἰοδίος 6556 ασστοςδιΙπῃ. 

ΧΙΧ. Εγαφπιεπίωπι αριά δωάαπι. 

Οοπ/[εείἴπι Ῥηίαηπος αἆ γἰο]απάππα Πας]αταπάυσπα οοποῖία- 

τυπί, οοπαιοτεπίο5, ααοᾶ, Ηορί ραχ 1ρ5ῖ5 ἁαία αἴαιο Γῴάετο- 

εαποίία ο55εί, ἴαππεπ αά λαο αἀοδςεί οχοτοῖ(μ5. 

ΧΧ. δια». 

ζ0ςδατ 46 (ΟιΗπίο) Οἴσετοπε οἡοῖίης, τετοις5 ε5{, 

ΧΧΙ. Εποετρίωπι Γ΄ αἰἰσαπιπ. 

Ῥηίογες άπος ἱπάυχῖί αἱ αἲ Ποπιαπίς ἀε[βερτοπί; αμἰ- 

Ῥι5 οὐΠὰ Ο..5αγ ου οαχρτορτατοί, απἰίφααπα απηἰοἰ ίαση ῥΥ- 

ερδδί5506 ἀἰκογυπί. 

---- 

9 9 
το ο ταν 

... ών 



Ἐκ ΤΗΣ 

ΤΩΝ ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΡΩΜΑΙΚΩΝ 

ΡΙΡΛΟΥ Ε., 

ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΚΗΣ ΚΛΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ. 

ΕΧΟΕΒΡΤΑ ΕΤ 

1. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

- ” δ/ 

“Οτι ἀποροῦντες Ῥωμαῖοί τε χαὶ Ἰκαρχηδόνιοι χρι 
3 / λ 

µάτων, οἱ μὲν οὐκ ἔτι ἐναυπήγουν, τετρυµένοι διὰ 
' λ / ο να 

εἰσφοράς' ἀλλὰ πεζὴν στρατιὰν καταλέγοντες, ἐξέπεμ- 
νο 4 ” 

πον ἐς Λιθύην καὶ ἐς Σιχελίαν ἀνὰ ἔτος ἕχαστον. ΄Καρ- 
. / λ . 

χηδόνιοι δ' ἐς Πτολεμαῖον ἐπρεσθεύοντο, τὸν Ἠτολε- 
. ο. / / ᾱ ο Ν θ παλ ας 

µαίου τοῦ Λάγου, βασιλέα Αἰγύπτου, δισχίλια τάλαντα 
ωΌ. ὃν ς / του ον 

χιγρώμενοι. Τῷ δ) ην ἔς τε Ῥωμαίους χαὶ Καρχηδο- 
. 1» κ, «ἃ 

νίους φιλία" καὶ συναλλάξαι σφᾶς ἐπεχείρησεν ἀλλή- 
κ. /'  -ᾱ σω 

λοι. Οὐ δυνηθεὶς δ᾽, ἔφη: χρῆναι φίλοις κατ’ ἐχθρῶν 
ο. 1 ἡ /' 

συμμαγεῖν, οὐ κατὰ φίλων. 

[ 
- 

τας 

Π. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

Ὅτι οἱ Καρχηδόνιοι δὶς ἐν τῃ γἩ τοῦ αὐτοῦ χρόνου, 
καὶ δὶς ἐν τῇ θαλάσση παθόντες, ἐν ἡ δὴ καὶ πάνυ 

προῦχειν ἐνόμιζον, καὶ χρημάτων ἀποροῦντες ἤδη καὶ 

νεῶν καὶ ἀνδρῶν: ἤτουν ἀνογὰς παρὰ τοῦ Λουτατίου, 
καὶ λαθόντες ἐπρεσθεύοντο ἐς Ῥώμην περὶ διαλλαγῶν, 

ἐπὶ βραχυτέροις' συνέπεµπόν τε τοῖς πρέσθεσιν Ἀτίλιον 

ἛῬτγλον τὸν ὕπατον, αἰχμάλωτον ὄντα σφῶν, δεησόµε- 
νον τῆς πατρίδος, ἐπὶ τοῖσδε συνθέσθαι. “Ὅ δὲ ἴκχε 
μὲν, ὡς αγ µάλωτος ἐσταλμένος φοινικικῶς' ὑπολειωθεις 

δὲ τῶν πρέσθεων ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, τετρῦσθαι τὰ 

Καργηδονίων ἐδήλου, καὶ παρήνεσεν, ἢ πολεμεῖν ἐγ- 
κρατῶς, Ἄ ἐπὶ πλείοσι συνθέσθαι. Καὶ τόνδε μὲν ἐς 

Καρχηδόνα ἑκόντα ἐπανελθόντα ἔχτειναν οἱ Καρχηδό- 
νιοι, κέντρα σιδήρεα σανίσιν ἐνηρμοσμένα πάντοθεν 

ἑστῶτι περιθέντες, ἵνα µηδαμόσε δύναιτο ἐπιχλίνεσθαι. 
Αὐτοὶ δὲ τὴν εἰρήνην ἐπὶ πλέοσι συνέθεντο. 

9. Καὶ ἦν ἐφ᾽ οἷς συνέθεντο: τὰ μὲν αἰχμάλωτα 
Ῥωμαίων, καὶ τοὺς αὐτομόλους, ὅσοι παρὰ ἸΚαργηδο- 
γίοις εἶσι, Ῥωμαίοις εὐθὺς ἀποδοῦναι". καὶ Σικελίας 
Ῥωμαίοις ἀποστῆναι, καὶ τῶν βραχυτέρων νήσων, ὅσαι 

ο ο ος κ ο Ὕπσν.'' Ὅονον «ς  ωμω τα 

περὶ Σικελίαν' Συραχουσίοις δὲ, Ἄ Ἱέρωνι τῷ Συραχου- 

σῶν τυράννῳ, πολέμου Καργηδονίους μὴ κατάρχειν, 
μ.ηδὲ ἐκ τῆς Ἰταλίας ξενολογεῖν. ποινὴν δὲ τοῦ πολέ-- 

µου Ῥώμαίοις ἐνεγχεῖν τάλαντα Γὐθοεικὰ δισχίλια ἐν 

ἔτεσιν εἴχοσι, τὸ µέρος ἑχάστου ἔτους ἐς Ῥώμην ἆνα- 

φέροντας. χει δὲ τὸ Εὐδοεικὸν τάλαντον, Άλεξαν-- 
δρείους δραχμὰ αχισχιλίας. Ὅ μὲν δὴ πρῶτος | 
περὶ Σικελίας Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις πόλεμος, 

ζ αρσιν αὐτοῖς γενόμενος, ἐς τοῦτο 

θ---- 
πα 

ε 

μις 
ςε 

ο. 

./ 
τ Σιχελίας 

/ 
ενταχοσια!. 

ΕΧ ΑΡΡΙΑΝΙ 

ΠΟΜΑΝΑΒΙΟΝΜ ΗΙΘΤΟΒΙΑΜΝΟΝΜ | 
| ΠΗΡΠΟ Υ, 
| 
ΡΕ ΛΕΡΟΣ 5ΙΟΙΠΙ5 ΕΤ ΠΕΜΟΑΙΟΝ 1ΝΡΟΙΛΠΟΜ, 

ΕΒΛΟΜΕΝΤΑ. 

1. Εποεηρίηι ἍγΠΙ 4ος Πορ ἑἱομί δι. 

ΟΗ01ή ]801 Πομ]απος ραγίίοι ας ατγναρϊηίοηδος ρουπία 
ἀοβεστοί, ΙΙ απἱάοπα οἸαββοΏή ΠΟΠ ἄπΙρΗα5 οοπιρατατιη!, 
πη]Ερ]ίσα(ἰς εο[α(οπίριις εχ]ιαι5{]; 5οᾷ Ροδδίτοπη {απήθη 
εχογοαπι «ἰησιη]ΐς απηϊς εοπδορδοτηη{, αἱ ἵπ ΑΙΟΑΠΙ δἱ- 
οαππ(ς πηνοναηέ, . ΟαγΗιαρίηίρηςος 4Η16Π1, Πη]ςεὶς αἆ 
ΡίοΙεπιπά ῬμαάεΙρηα, “βυρίϊ ταροία, Ἱοραί[ῖς, ἆπο 

ἱ η α ἰα]οηίογΙτη πηπίαο αὐ 6ο ρειἰνογιπέ, Ππίς απίΠη εἷ- 
ηλ] 61Π1 ἨΟΠΛΑΠΙ5 οἱ ουπα ΟαγἱΠασἰπίοηςί μις απη]σο[ία Ἱπίου- 
οεᾷσοθαί; απαγα Ρᾶσθηα Ιπίου α{γοδαε οοποΙατο (οπίανΙ{. 
Οιοἆ απ ὐΠὰ οἱ ΠΟΠ 5ιεζθδθἰς5εί, απηϊοῖς αἀνγοιριις Ἰορίος, 
Ἰηυ]έ, πΟὴ αἄγοιςις ἀΠηΙΟΟ5, ΟΡΕΠΙ {6116 ορο1οί. 

Π. Εαορηρίιηι ΧΥΠΙ ἆο Γομα[ἰοπίνιις. 

Οαγλασἰηϊοηδος 641111. ο0θ]ῃ ίοηροτε Ρἱ5 ίογια, οἱ Ες 
Ιίαῦα πλαν, απο φαἰάσπη γοἱ Ἱπρηίηιίς 5αρεγίοΓ65 6556 οχἰςί]- 
πηαγεταη{, αἰαπη ία ρας. αἱκςεπί αβΠΙε(1, Ἰαπι(πο οἱ ραοιι- 
ηία 6{ πάγος οἱ πηῆ]ίος ο05 ἀεβοσγοπί; ἱπαοῖας Ρο γεγυη{ α 
Ἰμπία[1ο, δαπο ἱπιροίγα(ἶς Ἰοσαίος ΒοπιαΠῃ ο Ρα66 πιΙδογηί, 
ΠΟΠ αἀπιοάΙπα φπἱάσπα απρ]α5 οοπζ{ίοπος Ἠοπιαηίς ΡΓΟΡΟ- 
Ὠθηίες. ΡΙη1] οππ] εσα[ἶ5 απίοπη ΑἰΠίαπι Πορι]απ οοη- 
5Η16Π1, 41εΠα ϱ4ΡΙΙΥΙΠΙ (επεραπί, πηδογιηί, αἰ εἶνος 51ος 
λογίανοίς, αἱ Π]ς οοπά[ἱοπίθας ρασθη} Ιπίγοηέ.  Τ5 Ισ 
4ππ Ῥηπῖοα γοςίο ἱπάπίας, γο]αί οδρίίνας, ἀἀγοῃῖρεοί; 
ομτες»ῖς ουγία Ἱεραίΐ, ραιἱκρου 5ης, οἱ αβῃείας οχ- 
Παπδίαδαπο τος ῬώΠογαπι 5οπα(ὶ ΕΧΡΟΠΕΠ5; οο]οτίαίας οί, 
ααί [οτί Ώδ[]απη Ῥογδοππθίθη{ας, αί απηρμοτίρας οοπᾶ]- 
Ποηίρας ῬασσΠι 6οΠΙΡοΠοΓΕΠί. Θ416 6ΗΠ1, Ῥοδί(ααπι σαἵ- 
(μαφίπεια 5ροηίθ ο5ςοῖ ΓΘΥΕΙ5Η5, Ποσαγθγπηί Ῥωπί, (Θιτεος., 
ἄθι]εος {αρι]ῖς, ἠπίτα απας οπο]αςι5 5ίατο οοροβα{Η, οπηΗΙ 
εχ Ρατίε Ιπιραησεπάο, αἱ γουίπατε πας(αΠ1 Ῥοβδοί. Ῥαςθῃῃ 
δα{επα οππα Βουιαπ5, ἀπηριίοπίβα5 Πα] οοπά{Ποπίρας, οοιη- 
Ρρουδμογυηί{, 

2. Πα [αογυπί απίοιη Ῥαςΐδ οοπάΙίοηος . 
. ἨοΠ]αΠογΕΙη 

6Ρ{1γος ασ ἰναηείασας, φποίαποί αρογοηί Ῥωῶπι, «ΟΜ{ΙΠΙΙΟ 

γεάστεηί Πομιαπίς : Ρἰο]]ία Ἠοπιαηῖς ορογοπί, ππϊπονίις. 

σας οἴνοα ΒἰΙίαπη ἱηδι]]ς : Όγτασιςας, απἲ ΘγταςΙδαΓΙΠῃ 16- 

61 ΗΙΕΓΟΠΕΠΙ, Ῥε]]ο Ρείοτο Ῥωπί πο ῥγῶδιπ]θγοηί : οκ 

Πα]ία πηεγορηανίο5 Πη]]ίος Πο. ἁπηρ]ία5 οοπάμοσρτοηί. λα 

δυηίης απίθΙΏ οἶα5 Ρο] οοη[θιΤοΏ{ πίτα γἱσϊπέϊ απηος {- 

Ιοπίογαπα Ευλοίοογαπα ἆπο πα ]]ίαΣ Πα αἱ αποίαμηϊς ΤαίαΠ1 

Ρατί6ΠΙ θἶας ΠηΠ]ᾶ". ἨοΙπαπα ἀθρογίατοπί. Ἐπιϊραναίαγ 

ἁπίσπα Ἐαλοίσυπη ({αἰοηίαα. ἀτασμπαγαπα Α]εχαπά πα αΠ) 

5ερίαπα πηρα. Παπο οχίίαπα Παβις ΡΓΙΠΙΙΠ ΠΟΠΙΦΠΟΓΗΠΗ 

έσα Οαγηιασἰηιοηςίρα5 Ῥοαπα, ΒἰοΙ]ῖα. οαα5ᾶ Ῥευ απηος Υ. 

εἰπίῖ απαίπος σοδίπα, ἵπ 4πο ἨοπιαπογΙΠα Πάγος δερίίη: 

σοπία, ΡΩΠΟΤΙΠΙ ἱησοπία., Ρροπἱεταπί. ΑίΠΙθ δἷο 161) 
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δὲ οὕτω τοῦ πλέονος Ῥωμαῖοι κατέσχον, ὅσου Καργη- 

Σόνιοι κατεῖγον" φόρους τε αὐτοῖς ἐπέθεσαν, καὶ τέλη τὰ 

θαλάσσια ταῖς πόλεαι µερισάμενοι, στρατηγὸν ἐτήσιον 

.. ἐς Σικελίαν. “Ἱέρωνα δὲ τὸν Συρακουσίων 

Ἱτύραννον, ἀνθ᾽ ὧν αὐτοῖς ἐς τόνδε τὸν πόλεμον συνε- 

πεπράχει, φίλον καὶ σύμμαχον ἔβεντο. 

4. Καταλυθέντος δὲ τοῦ πολέμου τοῦδε, Κελτοὶ 

Καρχηδονίους τόν τε μισθὸν ἤτουν τὸν ἔτι ὀφειλόμενον 

σφίσιν ἐκ Σικελίας, καὶ δωρεὰς ὅσας ὑπέσγητο αὗτοις 

δώσειν Ἀμίλχας. 

ὄντες οἵδε Καρχηδονίων, ἀπὸ δὲ τῆς ἐν Σικελία στρα- 

τείας ἐπὶ φρονήματος γεγονότες, καὶ τοὺς Καργηδονίους 

ἀσθενεῖς καὶ ταπεινοὺς ὁρῶντες ἐχαλέπαινόν τε αὐτοῖς 

Λ 

τουν δὲ καὶ Λίόνες, ὑπήκοοι μὲν 

τῆς ἀναιρέσεως τῶν τρισχιλίων, οὓς ἐσταυρώκεσαν τῆς 

ἐς Ῥωμαίους μεταθολΏς οὕνεκα. Διωθουμένων δὲ τῶν 

Καργηδονίων ἑκατέρους, κατέλαθον ἄμφω ἢύνητα 

πόλιν, καὶ Ἰτύκην, ἡ μεγίστη Λιβύης ἐστὶ μετὰ Καρχη- 

δόνα: ὅθεν ὁρμώμενοι, τήν τε ἄλλην ἀφίστανον, καὶ 

τῶν Νομάξων τινὰς ἔπειθον, καὶ δούλων πολὺ πλζθος 

ἀποδιδρασκόντων ὑπεδέχοντο, τά τε Καρχηδονίων 

πάντα ἐλεηλάτουν. Οἱ δὲ πανταγόθεν πολεμούμενοι, 
συμμάχους ἐπὶ τοὺς Λίόνας Ῥωμαίους ἐπεκαλοῦντο. 
Καὶ Ῥωμαῖοι στρατιὰν μὲν αὐτοῖς οὐκ ἔπεμναν: ἀγορὰν 
δ' ἔκ τε Ἰταλίας καὶ Σικελίας ἐπάγεσθαι, καὶ ξενολογεῖν 

ἐκ τῆς Ἰταλίας, ἐς µόνον τόνδε τὸν πόλεμον, ἐπέτρεψαν. 

Ἔπεμψαν δὲ καὶ πρέσθεις ἐς Λιθύην, εἰ δύναιντο δια- 

λῆσαι τὸν πόλεμον' οἳ ἐπαντλθον ἄπραχτοι. Καὶ 

Καργηδόνιοι ἐγκρατῶς εἴχοντο τοῦ πολέμου. 

Η]. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ καχίας. 

- ᾿ 3 “. 3 

Ὅτι Ἱπποκράτης χαὶ Ἐπικύδης, ἆδε 
κ.κ {9 κ ΚΑ , / « , 3 
ἀλλήλων, στρατηγὼ δὲ Συρακονσίων, Ῥωμαίοις ἐκ 

-- - 4 ’ ε, 

πολλοῦ δυσγεραίνοντες ἐπεὶ τὰς Συραχούσας οὐκ ἴσγνυ- 

φυγον ἐς Λεοντίνους, διαφερο- 

Ν μ 
σω μ.ΕΥ 

᾿ 
3 - -- / 

ον ἔκπολευώωσαῖιν Χατε 

/ ιν . ΄ μα, λα ου 3 / ἥ 

μ.ΥΟΝ -Ὁρακουσιοὶ σφισιν αυτοις ανακπινισειαν. ο 
” ο ’ η ΄ , ν 

δὲ ἠρεθίζοντο. Καὶ Συρακούσιοι μὲν ἐπεκήρυσσον, εἴ 
. . “. / . 

τις Ἱπιωκράτους Ἄ Ἐπικύδου χοµίσειε 
. [ή 3 ας / 

ἰσόσταῦμον αὐτῷ γρνυσίον ἀντιδώσειν. 
. ΄ . . . 

αὐτὸν Ἱπποκράτη στρατηγον Προῦντο. 

ΙΥ. Ἐκλ. περὶ ἀρετῆς καὶ χαχίας. 

- 3 ' ΄ - 

Ὅτι Σικελοὶ, καὶ τέως ἄν ανακτοῖ - |] ῶ -ν ιυ 11 ... ῦντ τη ὠμό- 
΄.« -- -- ... / ω. 

τητι Μαρκέλλου τοῦ στρατηγοῦ, μἉλλόν τι καὶ τῷδε 
κ. / λι 4 , - 

τῷ ἔργῳ συνεταράσσοντοι ἐφ ᾧ κατὰ προλοσίαν ἐς Σν- 
/ -. [4 ’ 

ῥακούσας ἐστλθεν. μετετίθεντο, 
4 ’ ὰ κ . { . “. / . 

και συνώμυντον μ.Ἡ ῥιαλυσεσοπι 7ωρις ἀλλήλων" Υο- 
. .. ᾽ " Γ) 4 / 

ῥράν τε αὐτῷ καὶ στρατιὰν ἔπεμπον, ἔς δισµυρίους πε- 
ζοὺς καὶ ἱππέας πεντακισ/ιλίους. 

Ὕ. Ἐκλ. περὶ ἀρετῆς καὶ καχίας. 

"Ότι δικθεβληµένῳ τῷ Ἀαρκέλλῳ οὐκ ἐπίστενον 
” ᾽ ᾽ ο] . ΄ 

γωρὶς ὄρχων. Διὸ καὶ, Ἑ κυροµενίων προσχωρούντων 

ο... ο -.-ἷ-ι.... 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ Υ, 

πια]οτῖ Ρρατία, ο (παπι Ῥαπί ορπεταΏ!, Ρο 5απί Ῥο- 

πιαπῖ; (πριίασαθς δ]ου]ίς ππροδοτα, οἱ γευρα]ία πιαγίπα 
οσα οἰνιανας ραγἳ φυπί, αππά Παμε τα οτοπα η δἰ- 
οείαπα πηὶονιπῖ.  ἨΙετοποπῃ Ὑετο, 3ΥΓΑΟΙΡΑΠΙΗΗ Τ6βοΠΗ, 
απ ἵη Ἱδίο αὐμηιηίςίταπάο Ἐε]ίο ϱο5 αά]αγοταί, ἀΠΠΙΟΙΠΙ 80- 
οἴαπιαο ροριῇ{ ΒοππαΠί, Γοππυπεταπάογαπα ο[Πείογαη οααδᾶ. 
αρρεβατυπί. 

3. 5οᾶᾷ Ππϊῖίο 6ο Ῥε]ο, σα] α Ρωπίς ουπῃ πἹετοράεπη Ρο- 

εἰπ]αβαπί ον δίοία 5υί ἀερίίαπα, σπα ριαηία α σα. Γπεταπί 

Πίς αὖ Απηΐῑζᾶιο Ῥγομηίσκα. Ἐαάεπιαπε Ροίπ]ανυηί ΑΠ, 
απἲ Ἱπιρετίο απἰάσπι Οαγηιναριπιεηδίαπα 5αβ]εοί, Πτορίες 

τος οἰίπι ἵπ δίου]α πηληῖα σορίας ερίτ5 5ἱρί 5απηςεΓαηί, 

εοσπο πιασὶς φποᾶ πῄτπιος ΡαΠο5 ας [Γασίος γιάετεηίς ἴγα- 

ἤσαο οἴδάεια εταπί Ρτορίοι {παπα παπα 5αΡρΗεἴσπη, αὖσ» 

1 οὗ εἴσπα αἆ Ἠοπαπος (ταης]αίΐα οταοῖρας α[βχεταπί. Ἠϊ 

Ιστ, υί τορη]δαπα Γογαπί, πἰπίαιαο α Οατμαριπιεησίνας, 

Ἰαποῖῖς νΙπίρας Ταπείερα α1Ώεπα οεσοαραΠ!, ὉΠσαππαπα, σπα» 

(οἵας ΑΠοα Ρρο5ί Οατασίποπαι απιρ]γςδίπια εδί : ππάθ Ῥτο- 

πτοζἱοπίο5, ο τε(παπ Α[ήσαπι αἆ ἀθ[ες[ίοπεπα σοπεῖ- 

(απί, πα Ναπιίάαγαπα ποππυ]]ος αἆ ρατίος σας ἴταμαπί, 

5ογγογπ]άθ Γι νογπα π]αΡπα Τη παπι] (πάἴπεπα τεοιρίαπί, 

οί απἱάᾳπᾶ Ῥαπογαπι ἀῑλοηίς εταί ἀορορααπίατ. Οπατο 

Ῥωπί, απάίααα Ἠθ]]ο ργεςςῖ, ΠοπιαποτΙπΙ ορεπῃ αἆνειςιας 

ΑΠΤΟς πρ]οταπί. Ἠοππαπί απίσπα οχοτοϊίαπα απάεπα Π]ῖς 

πάπα πω υπί : πιοᾶο, αἱ εοπιπγεαίαπη ον Πα]ία αἰππο 

ΦΙοῖ]ία οοππρατοΠί, αἱ ππεγοσπατΙα πα πήΠίεα εκ Παϊια αἆ 

ΠΠ Π]αά Ῥοανη εοπάσαηί, οἱς οοποράαηί, ΜΠίαπί {α- 

ΠΊΘΠ οἱ Ἱεραίος ἵπ ΑβΙΟαΠΙ, Ραςσπη, δἱ ροςδοΠ{, οοποΏα- 

ἴμτο5. 9δεά οσα απἰάεπα το Ἰη[οσία τοδίοταπῖς Ῥωπί αὐἴθπι 

τοῖς υἱῖρας Ρο] απα αάπηληϊςίτατα η, 

11. Εποετρίιηι Ρεἰγεκοίαπιῃ. 

Ηϊρρουταίος αίᾳπο Ερίογαες [γαΐτες, ΘΥΓαΟΠΣΑΠΟΓΗΠ ἵπι- 

Ρογαίογος, ]απ1 ἀπάσιη Ιη[οης! ΠΟΠΙΔΗΙ5, 41011 ΒΥΓΑΘΗΣΑΠΟΦ 

οοηοϊίατα αἲ Ὀομαπα πηηῖππα ροαἰςςοπί, αἲ Γοοβ/πος, αἱ 

ἃ βγτασμδαηίς ἀῑδδίάεθαπί, οοΠοθξκοτο, Αριᾶ Ίο οτ]πηῖ- 

πατὶ σα ρογαηί Ρορα]ατος 5105, ποσά, ου πα Ηίεγο απΙνθΓςᾶ Πα 

ΦΙοἰ]ίαπα ἵπ Γράθτο ουπΙ Ποπιαπῖς πο οοπαρτεμεμά]ςδοί, 

1ρ8ῖ φο]ῖ ρτορτίαπα δ1ρί [α.4μ5 τοπονα»δεηί : φπἶρας γοτρῖς 

ΠΙάσπΟΡοΤΟ οοποῖτα(ἰ 5αηί Τοοπηῖ. Οµ.γο Ὀγτασμδαπί ρῃ- 

Ρ]ος ρου ϱΙΟΟΠΕΠΗ οαχογαηί, 5ἱ φαἱ5 Πἱρρουταῖῖς απί Ερί- 

οναΐς οαραῖ α[ογγοί, αατο 56 Ἠ]αά ΓορεΗΣΗΤΟ5.  Τ,οοβηί 

νογο {ρδαπα Ηἱρρουταἴοπα ἱππροταίογοΠα ΗΝ οτοαγη!. 

ΙΥ. Επουρέηι Ρεϊγεδοία πι. 

5ου, απ Ιαηιά σπα ογαδολίαἰἶς ο ανα πγίδαιη ἴιὰ- 

Ῥυ5δομί Ματοσ σα, (απο πηα]{ο ππασίς αἆνοιδης ο Πα οὐ]- 

πιοἳ δαη{, απο ἵπ δγτασ κας ΡτοάΠἶομο ἐεπαρίςκει. Τίαφαε 

Ηηρροσγα! 55ο Παηχοταπί, ργας[ίο αἰτίπισαο αταμιοηίο, 

ΠΕΙ Π( ΠΠ αίογος αὈδαιὸ αἰίοτο ΡασοἩ 6956 οοπηροδίπτος : 

βία ππή ο αΠΠΟΠΑΠΗ οἳ πη Πίος οἱ πὶκοταη!, Ρο ταπα γἱρίηιτς 

ού μπα απο πα. 

Υ. Επουρίηπι Ρεἰγεοκοία μη. 

Ο01 Ματοσ]ας εἰηϊκίτα Γππα Ἰαμογατοί, αΏδάμδ 11Γ8- 

πιοΏίο ΠΟΙΠΟ οἱ Πάσα πμ ροϊμα. Παφαο Ταυτοπισπαοίς 

ολ, 

νο 

-- 

| 
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οἱ, συνέθετο καὶ ὤμοσε, μήτε φρουρήσειν τὴν πόλιν, 
{ α. ” ' 

µήτε στοατολογήσειν ἀπ᾿ αὐτῆς. 

ΥΙ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

9 3 ο. .] -. -” / Αα / 

Ὅτι Κρήτη ἐξ ἀργτς εὐνοϊκῶς ἔχειν ἐδόχει Μιθριδάτη, 
βασιλεύοντι Πόντου" καὶ αὐτῷ μισθοφορῆσαι πολεμοῦντι 
- , . - - ’ μπες τα. 

Ῥωμαίοις ἐλέγετο. ᾿Εδοξε δὲ καὶ τοῖς πλεονάσασι τότε 
, ’ - - λ 

λησταῖς ἐς χάριν τοῦ Μιθριδάτου συλλαθεῖν, καὶ συµ- 
-.. "ο , ν / 2 / 

μαγΏσαι σαφῶς διωκοµένοις ὑπὸ Μάρχου Ἀντωνίου. 
. . το ᾽ 

Ιρεσθευσαμένου δὲ τοῦ Ἀντωνίου πρὸς αὐτοὺς, ὑπερι- 
. . . τς ας 

εἴν, καὶ ὑπερηφάνως ἀποχρίνασθαι. Καὶ πολεμῆσαι 
-. ’ Λ 3 ως 

μὲν αὐτοῖς εὐθὺς ἐπὶ τῷδε Ἀντώνιος, καὶ οὐ πρᾶξαι 
ν Ν ον ΦΩΝΗ. 
καλῶς' χρηµατίσαι δ᾽ ὅμως διὰ τὴν πρᾶξιν Κρητικός. 

ν 3 ” ο. / 

Καὶ ἦν ὅδε πατὴρ ἈΙάρχου Ἀντωνίου, τοῦ πολεμήσαν- 
ο - -- ΄ πο τς οκ ος 

τος ὕστερον Καίΐσαρι τῷ κληθέντι Σεθαστῷ περὶ Άκτιον. 
- / ” ᾿ μες - αν .ς ν. 

Ἡ ηφισαμένων δὲ Ῥωμαίων Ερησὶ πολεμεῖν διὰ τάδε, 
’ . κ - -. 

οἳ Κρῆτες ἐπρέσθευσαν ἐς Ῥώμην περὶ διαλλαγῶν. 

ἵ δὲ αὐτοὺς ἐκέλευον ἐκδοῦναί τε αὐτοῖς Λασθένη τὸν 
ιά λ . μμ) 

πολεμήσαντα Ἀντωνίῳ, χαὶ τὰ σχάφη τὰ ληστικὰ 
ο κά το / 

πάντα παραδοῦναι, καὶ ὅσα Ῥωμαίων εἶχον αἰγμά- 
1 / α] 3 ’ / -. 

λωτα, καὶ ὄμηρα τριακόσια, χα) ἀργυρίου τάλαντα 

τετραχισχίλια. 
-- ” - / 

3. Οὐ δεξαµένων δὲ ταῦτα Κυ τών, ἠρέθη στρα- 
” -.ω Δ / 

τηγὸς ἐπ᾽ αὐτοὺς Μέτελλος. Καὶ νικᾶ μὲν ὁ Μέτελλος 
Δ / 

ἐν Κυδωνία Λασθένη" καὶ φυγόντος ἐς Κνωσσὺν, Πανά- 
- .] / 

ρης Μετέλλῳ τὴν Κυδωνίαν παρέδωχεν ἐπὶ συνθήκη, 
ας ὴ ” Δ , 

μηδὲν παθεῖν αὐτός. Μετέλλου δὲ Κνωσσὸν περικα- 
/ / 

θημένου, ὁ Λασθένης τὴν οἰχίαν χρημάτων πλήσας κα- 
ω .ω . -». ο, 

τέφλεξε, καὶ διέφυγεν ἀπὸ τῆς Κνωσσοῦ. Καὶ οἱ Κρῖ- 

τες εἷς Πομπήϊον Μάγνον, στρατηγοῦντα τοῦ λῃστικοῦ 
' της , / 4 φον μα ρηην 

καὶ Μιθριδατείου πολέμου, πέµψαντες ἔφασαν, ἑαυτοὺς 
.. / 3 ια] « να ντ 0) τόμ” ον 3 { ο 

ἐλθόντι ἐπιτρέψειν. “Ὁ δὲ ἀσχόλως τότε ἔχων, ἐκέλευε 
ς εά - .. .» Ἡ 

τὸν Μέτελλον, ὡς οὐ δ6ον ἔτι πολεμεῖν τοῖς ἑαυτοὺς 
.ω / / 

ἐπιτρέπουσιν, ἐξανίστασθαι τῆς νήσου" παραλήψεσθαι 
ὴ ο Α΄ 3 3 . ’ ο ολ 3 0 π. 

γὰρ αὐτὸς αὐτὴν, ἐπελθών. “Ὅ δὲ οὗ φροντίσας ἐπέ- 
- υ / / .,. Ἔ Αξ 

µεινε τῷ πολέμῳ, µέχρι ὑπηγάγετο αὐτὴν, Λασθόνει 
’ μα 3 

συνθέµενος ὅμοια Πανάρει. Καὶ ἐθριάμθευσε' καὶ 
” ο Δ 3 /{ σον κ / Α - { λ -ω 

Κρητικὸς ἐκλήθη ὅδε δικαιότερον Αντωνίου, τὴν νῆσον 
/ 

ἐξεργασάμενος. 

ΥΠ. ᾿Εκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας. 

Ὅτι Κλώδιος ὅ πατρίχιος, ὅ Ποῦλχερ ἐπίκλην, 
ο ο “ Δ 

τοὺτ' ἔστιν Εὐπρεπὴς, τῆς Γαΐου Καίσαρος γυναιχὸς 
ρα. Ἰαὶ ἁρμόσασθαι αὑτὸν ἐς γυναῖκα ἐκ κεφαλῆς 
ἐς ἄκρους πόδας, ἔτι ὄντα ἀγένειον, καὶ ἐς τὸν οἰχίαν 

τοῦ Γαΐου παρελθεῖν οἷα γυναῖκα νυχτὸς, ὅτε µόναις 
Ῥι .λ .] - / 3 / λ 

γυναιζὶν ἐξην ἐσελβεῖν, μυστηρίων ἀγομένων. Πλανη- 
θέντα δὲ τῆς ὁδηγούσης, κατάφωρον ὑπ ἄλλων ἐκ τῆς της ή 1 ] 

-- - -. 

φωνῆς γενόµενον, ἐξελαθῆναι, 

ν ΑΡΡΙΑΝΤΕ. 
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5656 οἱ ἀσδσπίίνας, οοπά{ίοπος ἀσο{οηῖς Ιαγο]αταπάο. ο0- 
Πγπιαν [έν 5ο Πεήαο ργαάίππα ορρίἀο ΙΠΙΡΟΣΙΗΤΗΠΙ, προ 
ἀειεσίυ πι πα να ον ορρίἀαπίς Πα ΓΗΠΟ. 

ΥΠ. Γαοζηρίάπι ΧΧΧ ἄρ Ποφαἱοπίδις. 

Οπείσηςες ]άπ1 Πηἱ10 θυσα Μπ άαίσπη, Ροη{ἱ ΤΟΦΡΠΗ, Ῥοπο 
ἀΠοσιῖ γἱάσβαπίας; πα(ο [ασγαί, αὐ οἷς αἲ ΕΕΙΓΗΠΗ οὔ1η 
Ποπηαπίς πιεγζοματίο5 πηἰΠ[ος τορί [αἱςκο Πίνδος. Ρίγηίης 
εὔῖαπα, πάτο ος τὰ (πρι ἱπ[ος[αηίος , Μα [5 στα [ία 
ἁά]ανῖςεα ἀἰεσβαπίαν οροιπ(αο Ρα]αΐα οἱ (μα, 4 π1Π) 
Ματοις ΑπΠΙΟΠΙΗ5 605 ροιςοαπσγοίαγ,.. Οἶα ἆς το σά51π1 Ίορα- 
(ο5 αἆ 605 Πη]κίσδεί Απίοηίις, πμ] 14 ουμαγαη{, 54ρογΡΠ]- 
απε Ἱοραΐς τοδροη»η ἀεάσγιηί. ἸΠπίίατ φίαἶπι απάθπα 
Οτείεηςες ἄρατοδσις οδί Απίοπίας, 4ΠάΠΙΦΠΑΠΙ ΠΟΠ. αάπιο- 
ἀππῃ Γοἰἱεῖίου τος δηας σοβ»ῖέ, {απ1ςΗ ΟΥο{ἱ οἱ 606ΠΟΙΠΕΠ οβΗ]- 
πί, 15 απίεΠη ραίοτ [αογαί μας Μ. Απο, απ! ἀείπεορς 
οοηἰγᾶ Ο095αγ6Πὰ ΔσηΣδίηπη αἲ Αοῑῑαπα ρασηαν]ί, 564 ἀεῖμας 
ασ. Ῥο]]άπΠ1 οοηίτα ΟΓοίεηςος ἀοογονῖςκοηί Ποιηαπὶ » 1εσα- 
ἰο5 ΤΙ Βοπηᾶπ ρᾶσσηὰ ρο(Ἱξαπη πηῄκοταηί, Οπίδης, ἔπΠι 5ο 
Ραζει ἀαΐητος, τεδροπάσγαπί Ποια! εἰ ]αδίμοπει, αἱ 
4άνοιδις ΑπίοπΙαΠι Ῥε]ήΠῃ σοξσοταί, Ρτῶ ἁα{ογίᾶδαιιο ΟΠ)ῃθς 
Ώαγες, ἰταΙάΙκεεηί; ἳ εδρίῖνον ΒΟΠΙαΠοτΙΠΗ, αποϊφιοί 
Ἰαρεγεηί, τοδάΙάϊδεεηί; ἀοπίαια ἰγουοηίος οΏείάος ἀσαϊς- 
5εηί, α’ρεηίῖααε {αἱεηίογαπι απαἴαογ πηΠία ρερεπάΙςεοπί, 

2. Ωυᾶς «οπά{οπες αδί ϊ πον γοορίπί, Ἱπρεταίος αἆ- 
γειΣι5 05 Ἱδρίία Μείε]]α5. 15 Πα5ίμεποη αἲ ατὔοπῃ Ογάο- 
πίαπα Ργο]ίο αά1ίΣ απὶ Ύαππα ΟΠοδδΗη ἔασα 5ε γτεερρίς»εί, 
Ογάοπίαπι Μείε]]ο (πγαᾶ[ί Ῥαπατος, Ρασία εοπάΙοπα, αί 
ΠΙΗ {ρςε πια]! ρα[εγοίαν. Μείθ]]ο απίθι ΟΠοςςΙΙΤΗ ομεἰἀεηίο, 
Ἰαδίμεπες ἀοππαπα, απάτη ΙΡί µαρεραξ, ρεοπηῖῖς Τορ]δίσΏι 
ηορμαϊέ, Οποδδοσπε ρτο[αςῖί. Εο ἴ6ππροτο ΟΓοίδηςες Ῥοπι- 
Ρεῖο, Ῥίταιοιπα Ῥεβαπα ΜΠμάαΠοππιάπε αἀπηϊηϊκίταπί!, 
πηϊςοῖς Ιερα[ῖς οδίοπάππί,, 5ο αἱ, 5ἱ ἵπ Ογείαι γεηῖςςοαί, ἴηςι- 
Ίαη1 6ς5ε {γαά[ίητος. Ἠ]ε γεγο αῑς έαπο ποσοιῖῖς ἀῑδίπείας . 
Ἱηδα]α εχοθἆετο Ιαροί ΜοίεΙατη; οοπίτα Ίος ομίπῃ, συ{ 5ο5θ 
ἀεάεγοηί , αΓη]α Γουτο Πο απηρΙΙα5 ορογίοτ : ἱρδαπη απίθΠι 
ἀγεπίαγηπη ε55α, ἱη5α]απησπε ἵπ ἀθάΠίοπθπα αοζερίαγΙΠΙ. 
δοᾷ εα ΠΙΗΙ πας ΜείαΙ]α5 ρεγςδομία5 οί είπα, ἆοπος 
[ηδα]απ 5αρορίέ; Ταδίμοπε ἠδάεπα οοπΙἱοπίρας, ααῖας 
ἀπίεα Ῥαματες, Ἰπ Πάεπι Τεορρίο. Οπίρας τρις ρεςίῖς 
(παπηρμανΙί Μείε]ίας, Οτείϊοας(πθ οί εοσηοπηαία5, Πηθ- 
Ιον Ίατε ααπι Απίοπίας, απαπάοαπἰάθια ἰοίαπα ἱηςι]απη 
ΒΟΠΙΑΠΟΤΗΠΑ 5αβ]θοῖε ροίεεία(1. 

ΥΠ. Εποετρίιπι Ροϊγεδοίαπιιπι. 

Οἰοάἵας Ῥα]ε]ιαι, ρα(τῖοῖα σεη!ῖς, 411Π1 Οαἴϊ ζΩ5ατῖς πχο- 

τοπ, ἱπρεγρῖς” εἰἴαπα πα, αἀαπιατοί, Παθίία πηαΠευτί α 

οπρίίε αἆ͵ ρεᾷες γεςίίας, ἵπ ἀοππαπι Οω5ατῖς, {απιαιᾶπη 

πημ]ίες, ποσία ε5ί ἵπρτρδδας, 4ο {6προΓο πηγδίογία ῬΏοπα" 

Ρε, ΙΠΡί οεἰευταβαπίαγ; ααἴθας πεπηἰηῖ, Πϊςὶ πην]ογί, Πίοτ- 

6556 Ἰϊοεθαί. 5ο επί αὐ αποϊ]α, αυ 6υπα ἀοάπεσραί, 

οᾶδι ἀεειγαςδαί, ἰπάϊσίο γουῖς ἀείεοίας αΏ αἰῖς, αἴᾳωο οχρα]- 

5Η5 οἱ. 



ΑΠΠΤΛΝΟΥ 
ΑΛΕΞΛΝΑΡΕΩΣ 

ΡΩΜΑΙΚΟΩΝ 

ΡΙΡΛΟΣ «’. 

ΙΡΒΗΡΙΚΗ. 

παν ορο -- 

Ὄρος ἐστὶ Πυρήνη δύπκον ἀπὸ τῆς Τυῤῥηνικῆς θα- 
/ - . / 3 / 3 .. | 3 . 

λάστης ἐπὶ τὸν Ῥόρειον ὠκεανόν. Οἰκοῦσι ὃ αὐτοῦ 
- ιά . ΄”. -- 

πρὺς μὲν ἕω Κελτοὶ, ὅσοι Γαλάται τε καὶ Γάλλοι νῦν 
ν , « 

προσαγορεύονται’ πρὸς δὲ δύσεων, Ιθηρές τε καὶ Κελ- 
- / 3 3 λ ω-- Ρ] ο πο / 

τίόηρες, ἀρχόμενοι μὲν ἀπὸ τοῦ Ἑυῤῥηνικοῦ πελάγους, 
περιιόντες ὃ᾽ ἐν κύχλῳ διὰ τῶν Ηρακλείων στηλῶν 
. 3 μ ή 3 , ού -- ϕ Ἰό6 / ορ 

ἐπὶ τὸν Βόρειον ὠχεανόν. Οὕτως ἐστὶν ἡ Ἱθηρία πε- 
η .ω / / μι ο.» 

ρίκλυστος, ὅτι μὴ τῃ Πνρήνη µόνῃ, μεγίστῳ τῶν 
ο. / ” -- 

Εὐρωπαίων ὁρῶν, καὶ Ἰθυτάτῳ σχεδὸν ἁπάντων. Τοῦ 
-- .) . 

δὲ περίπλου τοῦδε, τὸ μὲν Τυῤῥηνικὸν πέλαγος δια- 
- / ΄ Ἡ α { ᾿ ε / λ ολ 4 / 

πλέουσιν ἐπὶ τὰς στήλας τὰς Ἡρακλείους" τὸν δ) Ἑσπέ- 

ριον καὶ τὸν Βόρειον ὠκεανὸν οὐ περῶσυν, ὅτι μὴ πορ- 
’ ᾿ -- .. 

θμεύεσθαι µόνον ἐπὶ Βρεττανούς' καὶ τοῦτο, ταῖς 
3” ] - 

πελάγους συμφερόμενοι. ᾿"Εστι δ᾽ αὐτοῖς 
ο ρα ο / - ἃ ον κ νις 

ὃ διάπλους ἥμισν ἡμέρας. Καὶ τὰ λοιπὰ οὔτε Ῥω- 

τοι, οὔτε τὰ ἔθνι τὰ ὑπὸ Ῥωμαίοις, πειρῶνται τοῦδε µαῖοι, οὔτε τὰ ἔθνη τὰ ὑπ µαίοις, πειρῶνται τοῦὸ 
ο 3 π. Μί ην. δλ .. Ἰ6 κα Γο. ἷσπ - 

τοῦ ὠκεανοῦ. Μέγεθος δὲ τῆς Ἰθηρίας (τῆς ἴσπα 
/ . ΜΕ ΑΝ τό 9 / ὲ αν 

νίας νῦν ὑπό τινων ἀντὶ Ἱθηρίας λεγομένης) ἐστὶ πολὺ 

--- 
. 

΄ 

ἀμπώτεσι τοῦ 

ον « δι, α: ὅπου τί λάτ / 
καὶ ἄπιστον, ὡς ἐν γώρα μιᾶ: ὅπου τὸ πλάτος µνρίους 

σταξίους ἀριθμοῦσι, καὶ ἔστιν αὐτῃ τὸ πλάτος ἀντὶ 
/ ΄' : ἀ ἱ ῃ 9 ἩἨ 3 .. 

μήκους. Έθνη τε πολλὰ καὶ πολυώνυµα αὐτην οἶκει, 

καὶ ποταμοὶ πολλοὶ ῥέουσι νανσίποροι. 

1]. Οἴτινες δ) αὐτὴν οἰκῆσαι πρῶτοι νοµίζονται, 

καὶ οἳ µετ᾽ ἐκείνους κατέσχον, οὗ πάνυ µοι ταῦτα Φφρου- 
ζειν ἀρέσκει. μόνα τὰ Ῥωμπίων συγγράφοντι. Πλὸν τίζειν ἀρέσκει, μόνα τὰ Ῥωμαίων συγγράφοντι, Πλ 

. - --- / { 

ὅτι Κελτοί µοι δοκοῦσί ποτε, τὸν Πυρήνην ὑπερθάντες, 

αὐτοῖς συνοικῆσαι' ὅθεν ἄρα καὶ τὸ Κελτιθήρων ὄνομα 

ἐῤῥόη,. Δοκοῦσι δέ µοι καὶ Φοίνικες, ἐς Ἰθηρίαν ἐκ 

πολλοῦ θαμινὰ ἐπ᾽ ἐμπορία διαπλέοντες, οἰκῆσαί τινα 
3 ο. . -- . ια 

τῆς Ἱθηρίας Ἑλληνές τε ὁμοίως, ἐς Ταρτησσὸν καὶ 
. -- . / ./ ΄ .. Ἁργανθώνιον, Ταρτησσοῦ βασιλέα, πλέοντες, ἐμμεῖναι 

ἳ - . ο ΄ . ὰ Ἆρ' θ εν 

καὶ τῶνδέ τινες ἓν Ἱθηρία. Ἡ γὰρ Ἀργανθωνίου 
. το τ, / - -. 

βασιλεία ἐν Ἴβηρσιν ἦν. Καὶ Ταρτησσός µοι δοκεῖ 

τότε εἶναι πόλις ἐπὶ θαλάσσης, ἡ νῦν Καρπησσὸς ὀνο- 
΄ -- . / . . . / 

µάζεται. Τό τε τοῦ Ἡραχκλέους ἱερὸν, τὸ ἐν στήλαις , 
-- ’ . ’ 

Φοίνικές µοι δοκοῦσιν ἱδρύσασθαν καὶ θρησκεύεται 
-- [ό ᾽ 3 -”- 3 -/ 

νῦν ἔτι Φοινικικῶς. "Ὁ τε θεὺς αὐτοῖς οὐχ ὁ Θηῤαῖός 

ἐστιν, ἀλλ) ὁ Τνρίων. Ταὔτα μὲν δὴ τοῖς παλαιολο- 

γοῦσι µεθείσθω. 
-- ΄ κ.ά / 

ΠΠ. Τὸν δὲ γῆν τήνδε, εὐδαίμονα οὖσαν καὶ µεγά- 
- -- / . / 

λων ἀγαθῶν γέµουσαν, Καρχηδόνιοι πρὸ Ῥωμαίων 
ο . - υ 

ἔρξαντο πολυπραγμονεῖν, καὶ µέρος αὐτῆς τὸ μὲν εἶχον 

ΑΡΡΙΑΛΙ 
ΑΕΕΧΑΝΡΗΒΙΝΙ 

ΒΟΜΑΛΑΠΙΟΝ ΠΙΡΤΟΒΙΑΛ{Μ 

ΠΡΕΕ δΕΧΤΙ5. 

ΡΕ ΜΕΡΟΣ ΗΙΡΡΑΝΙΕΝΡΙΡΟ5 

σπα οσο -- 

ΡΥΤΕΠΦΡΙ5 ΠΊΟΗ5 α ππατί Τηςοῦ αἲ 5ερίεπΙτΙοπα]επῃ οσεᾶ- 

πΙΠΙ ρτουυή. ΑΡ Ἠπ]ας Ρατίε σα, πα ΟΠΙΘΗΙΕΠΙ 5Ο1ΕΠΙ 

εροείαί, ἱποσ]απί Οε]ία", (αἱ 63Η1 Ποὔἱς, εἴα σταςῖς σαἰαία, 

ποπηϊπαπίατ : αἲ οοσαςα Ηἱραηί (Ίηογος ας ΟεΠίθετος το- 

οαηί αταοΙ) Ρος {οίαπα επ ο!Ῥεπα, φπϊ α Τάσο ππατῖ Ρος 

[οί ΗοΓοι]δΙΠὰ πδαμο αἆ ππαγο Βερίοπίτίοπα]ο οἴγουπῃ- 

ἀμοατ. Εἰοπίπη ἴοία Ηἱεραπία, ηϊί απα Ῥατίε Ῥγτεπαο 

(πιοπίίαπα Ἐτορα απηρ]ίςείπιο, οπηπίαππ(ο ρῶπθ πιαχῖπιο 

ατάπο)}) οἰαιπάίατ, πια υπάίσαο ααϊίας. Ἐν πιαίῖρας 

Δπ{6Πα, 180 εᾶΠη εἰηρυπί, Τηδευία. φπἶάεπι αἲ ΠΗς πανἴρα- 

ας πδαπο αἆ οοἸαπιπας Ἠοτομ]εας; Οοσἱάρηία]επα απἴοῃ» 

οΕΘΑΠΙΠΙ ος βερίεηίγίοΠα]επΙ Που 5αρεταπί, ηἰ5ὶ αποά 1π 

Βγιαπηῖαπα {ταηςηίογο 5ο]οῃί, ππα ομπα αδία πιατῖς ἴΤ8ΠΞ- 

νοοιῖ; ασ» αἱάθια {τα]εοίίο πίτα ἀἰπλά [ατα απίας ἀἱεῖ αὐκο]- 

ψίαν. Ῥο το]σιο απίοπα που Βοπιαπί, πθς επράία Ῥοπια- 

πὶς σοη{ο5 υ]]., οσα μίας Ροπίευ]άπα {αοἰαπί. Μαρπίευάο 

απίθη Προτία, 5ἴνο (αἱ πυΠο α ΓΦΟΟΤΗΠΙ θαπα ποπ» 

τοσα) Ηϊδραπία, αἀπιοᾶπτη ἱηδὶρηϊς οδί, οἱ Ῥτο ππα σα ]- 

ἆεπα τοβίοπε ἰπογοαἰρη[5; παπα ἵπ Ἰοηβαίπεπη ραἴετε φηἱη- 
απαρίηία αργα ἀποάεοῖπα οεπ{επᾶ πα ρα55σπη ρε ήροήί, 

ΙαΠαάϊποππ(αα «4παἱεπα Ἰουςἱ(αἁἴπί [αοἱαπί, ΜΟΙ απίοπη 

οαπ1 Ἰαυίίαηί ρορυ, νατῖς ἀῑδίπο ποπηηίρηςς ΠανγΠππο 

ροτήαυπί πανἰπαβί]ες οοιηρίατος. 
Ἡ. Ομἵπαπη απίοπη Ρορυ]ἱ ρηπΙ ση Ιποο]αονίηϊ Ηἱδραπίαπα, 

ααΐνο ρορίοτίς [οπιρογίθα5 οαπη {οηον ης, πηῖ, Ἠοπ]απο- 

ΤΟΠΙΑ Πἱςίογίαπα 501Ώ6γ6 Ῥγοίθδδο, ΠΟΠ οδί οοΠς Πάπα ου γίο- 

αἶις 5ονη(ατί. ΟἱογΙΠη οχἰςίπο, Οσἷίας ααπαπάο, 51ρ6- 

ταίο ῬγτοπΦο, οι 1ο ρογηϊχίος Παβίίαξδος παπάς 
Οσο ρογογαπα ΠΟΠΙΟΗ πηαπα η. Αίάπο οιἴαπα Ῥ]αηίοςς, Ί8Πα 

ἵπάο α ῥγἱςοῖς {οπιροπίβας οοΠημιοΓΟΟΓΙΠ μταία ἵπ Ἠΐϊρα- 

πίαπα παγίραγο δο]ίος, Ίουα φπαἆαπα ατὐίτου οἷας τορίοηίς 

οεευρα»»ς.. δΙπΗίος οἱ ΟταοΟΓΗΠΑ Πομηυ]]ος, ΤαγίεσευΠη 
αἲ Αγραπιιοπίσα Τατ{οςςί Γοβοῦ πανίθης αἀγοοίος, γει- 

αἱπιί]ο δὲ, ἵπ 5 οοηδοάἴδδος ηδηι Αγβαπ ορ ΓοβΠΠΗ ἵπ 

Περαία ΓΗξ, 4ο Τατίδοδις πα ΓΠΕΙΠΗΠΑ απο νἱάείτ [αἶδεθ 

ορρίάππα, αποά η ππο ΟἈροδδΙ5 αρροϊαας. Ἠοτου]ής αἩ» 

(οπ ΓΑΠΙΠΗ, απσᾶ αριιά ΟοἸα ας οδὲ, ἃ Ρνπίοίθας σσ» 

απι νἰάθίαν τ οστίο πἆ ΠΟΦΙΤΑΠΑ πδσαο αἴαϊίοηι Ῥ]νηπίσίο 

ενα ἆθιας αἲν ἑηοσ]ίς οἷας τομίοηί» οοΙας, οἱ γης Ἠοτου]ες, 

που Τοπ, Ἰαλοίαν,  Ὑογυπα Ίος ἐς τοὐπαπαπηας, αὐἱ 

Απζημιαιος οχρ]ίζατο Ῥγοβίσμίης. 
ΠΠ. Ἠαηο ἰρίίατ τορίοποπα, (ογ]οπα ος πην]ής οορί!5 αἲ- 

Λπομίοα, Οαγναρίηίοηκος Πίο ἨομΙαποτΙπα αάνομίηπι 

ιομίατο κοἰοίαγοηιο ἱποορογαπί; 4ο ραγίοπη οἷας ἸάΠ1 ἴομο" 



ΛΕΡΟΣ ΗΙΡΡΑΝΙΕΝΡΙΡΟΡ.  - 5 

ήδη, τὸ δ᾽ ἐπόρθουν' µέχρι Ῥωμαῖοι, σφᾶς ἐκθαλόντες, 
ἃ μὲν εἶχον οἵ Καρχηδόνιοι τῆς Ἰθηρίας, ἔσχον αὐτίκα" 

ο / 

τὰ δὲ λοιπὰ, σὺν χρόνῳ πολλῷ καὶ πόνῳ λαμθανόμενά 
. / 

τε ὑπὸ σφῶν καὶ πολλάκις ἀφιστάμενα, χειρωσάμενοι, 
διεῖλον ἐς τρία’ καὶ στρατηγοὺς ἐς αὐτὰ πέµπουσι τρεῖς, 

- / 
ὍὍπως ὃ) εἶλον ἕκαστα, καὶ ὅπως Καρχηδονίοις τε περὶ 

- - τ / 
αὐτῶν, καὶ μετὰ Καργηδονίους Ἴθηρσι καὶ Κελτίθηρ- 

- λ 

σιν, ἐπολέμησαν, δηλώσει τόδε τὸ βιθλίον: μοῖραν μὲν 
ἐς Καρχηδονίους τὴν πρώτην ἔχον' ὅτι δὲ καὶ τοῦτο 

ὃς Ὑ ν 5 
περὶ Ἱθηρίας ἦν, ἀνάγχη µοι συνενεγχεῖν ἐς τὴν Ἰδη- 

΄ τ λ η) 

ρικὴν συγγραφὴν ἐγένετο. "Ὦ λόγῳ καὶ τὰ περὶ Σιχε- 
” / 

λίας Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις ἐς ἀλλήλους γενόµενα, 
ο Δ 

ἀρξάμενα Ῥωμαίοις τῆς ἐς Σικελίαν παρόδου τε καὶ 
ἀρχῆς, ἐς τὴν Σικελικὴν συνενήνεχται γραφήν. 

ΙΝ. Πρὸς γὰρ δὲ Καρχηδονίους Ῥωμαίοις πρῶτος 
-Βά. νΝ Ν δν λί 3 ο νι 

ἐγένετο πόλεμος ἔχδημος περὶ Σικελίας, ἐν αὐτῃ Σι- 
Π ος μα). ζν ) 3 κ ᾿ 6 κος οὸς 

κελία” καὶ δεύτερος ὅδε περὶ Ἰθηρίας, εν Ἱθηρία. ἐν ᾧ 
καὶ ἐς τὴν ἀλλήλων µεγάλοις στρατοῖς διαπλέοντες, οἱ 

μὲν τὴν Ἰταλίαν, οἱ δὲ τὴν Λιθύην ἐπόρθουν. "Ηρζαντο 
ο Ἀ 3 νὰ . μ λ / 3 /Δ 

δὲ αὐτοῦ μεθ) ἕκατον καὶ τεσσαράχοντα Ὀλυμπιάδας 
΄”. ο λ Ελ] ὄ) ο αν -” σ' αν ο 

μάλιστα, ὅτε τὰς σπονδὰς ἔλυσαν, αἲ ἐπὶ τῷ Σικελικῷ 
πολέμῳ σφίσιν ἦσαν γενόµεναι. Ἔλυσαν δ᾽ ἐκ τοιᾶσδε 

’ : 3 / / τ.μ / 3 

προφάσεως' Ἁμίλγαρ ὁ Βάρχας ἐπίχλησιν, ὅτε περ ἐν 

Σικελία Καργηδονίων ἐστρατήγει, Κελτοῖς τότε µισθο- 
φοροῦσίν οἳ, καὶ Λιθύων τοῖς συμμαχοῦσιν, πολλὰς δω- 
Π ΄ 

ρεὰς ὑπέσχητο δώσειν' ἃς, ἐπειδὴ ἐπανηλθεν ἐς Λιθύην, 
3 ή ς 3 / δ 6 λ ε ον /{ 

ἀπαιτούντων ἐχείνων, ὃ Λιθυχὸς Καργηλονίοις 

πόλεμος. Ἐν ᾧ πολλὰ μὲν πρὸς αὐτῶν Λιθύων ἔπαθον 
οἱ ρ δ6 ανν δν / δὲ δ / ΜΑ ὁ λ 

οἳ Καρχηδόνιοι: Σαρδόνα δὲ Ῥωμαίοις ἔδοσαν, ποινὴν 
ὧν ἐς τοὺς ἐμπόρους αὐτῶν ἡμαρτήκεσαν ἐν τῷδε τῷ 

Λιθυκῷ πολέμφ. “παγόντων οὖν ἐπὶ τοῖσδε τὸν 
Ῥάρκαν τῶν ἐχθρῶν ἐς κρίσιν, ὥς αἴτιον τῇ πατρίδι 
τοσῶνδε συμφορῶν γενάμενοῦ, θεραπεύσας ὅ Ῥάρχας 
ςοὺς πολιτευοµένους (ὧν Ἡν δημοχοπικώτατος Ἀσδρού- 
θας, ὃ τὴν αὐτοῦ Ῥάρχκα θυγατέρα ἔχων) τᾶς τε δίχας 

διεκρούετο, χαὶ Νομάδων τινὸς κινήματος γενοµένου, 
στρατηγὸς ἔπραξεν ἐπ᾽ αὐτοὺς αἱρεθῆναι μετὰ Ἄγνωνος 

τοῦ Μεγάλου λεγομένου, ἔτι τὰς εὐθύνας τῆς προτέρας 
στρατηγίας ὀφείλων. 

Ύ. Παυομένου δὲ τοῦ πολέμου, καὶ Ἄννωνος ἐπὶ 
διαθολαϊς ἐς Καρχηδόνα µεταπέμπτου γενοµένου, µό- 
νος ὢν ἐπὶ τῷ στρατῷ, καὶ τὸν χηδεστὴν Ἀσδρούθαν 
ἔχων οἳ συνόντα, διῆλθεν ἐπὶ Γάδειρα: καὶ τὸν πορθμὸν 
ἐς Ἰθηρίαν περάσας, ἐλεηλάτει τὰ Ἰθήρων, οὐδὲν ἆδι- 
κούντων" ἀφορμὴν αὑτῷ ποιούµενος ἀποδημίας τε καὶ 
ἔργων καὶ δηµοκοπίας. "Όσα γὰρ λάθοι, διῄρει" καὶ 
τὰ μὲν ἐς τὸν στρατὸν ἀνάλισχεν, ἵνα προθυμότερον 

”. αδικοῖεν: τὰ ὃ) ἐς αὐτὸν ἕ' Καργγδό αὐτῷ συναδικοῖεν' τὰ ὃ' ἐς αὐτὴν ἔπεμπε Καρχηδόνα, 
-- 3 .- 

τὰ δὲ τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ πολιτευοµένοις διεδίδου. Μέχρι 
32 / ” αν αν / λ / Ἰθήρων αὐτῶν οἵ τε βασιλεῖς συστάντες οἵ κατὰ µέ- 
ρος, καὶ ὅσοι ἄλλοι δυνατοὶ, κτείνουσιν ὧδε' ξύλων 
ες νά στ ας ον οπὰ- γ ΕΝ ή ἁμάξας ἄγουτες, αἷς βοὺς ὑπέζευξαν, εἴποντο ταῖς ἃμά- 
ξαις ὡπλισμένοι. Τοῖς δὲ Λίθυσιν ἰδοῦσιν, εὐθὺς μὲν 
ἐνέπιπτε γέλως, οὐ συνιεῖσι τοῦ στρατηγήµατος" ὡς δ) 

ἐξῆπτο 
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Ῥαπί, αΠαπα Πποιγαιοηίδας ναδία ναί, 5ο Ποπιαηί , ο]θς[18 
Ρας, απϊάηαἰά Ἠή ἵπ Ηἱεραπία ροβδούσγαΠ!, ία ξπα οσσι- 
ρατυηί : αμα Ὑέτο το]( σα 4ποσμο ρατίο, Ίοησο φάση ἵσμι- 
Ρογ6 θἱ πιη]ίο Ἰάβοῦς, δηρασία, ας ρο»ί ΓΓοφμοπίος ἀο[οςίο- 
πες Ροπίίη5 {απήεπῃ ρασαία, ἀῑνίεταπί Ηἱςραπίαπα ΟΠΠΠΘΗΙ 
ἱῃ Ῥατίες {τον αὖ Ύηας τορεμᾶας {ο άσπη ργορτα ογος πηῖι- 
μηί. ΟοπαΠΙ {ΕΠ Ρρασίο κἱησι]ας δη ροροτίηί ραγίος,, οἱ 
(παΠάΠΙ Τα1οπο ἆς Ίνα ρτον]ποῖα Ρηπα οππα Οατηασί- 
πΙοηΦίΡΗς, ἀδίη ροδί Ίο οππα ἱρεῖς Ηἱδραπίς, απιῖς οοΠίΘή- 
ἀεηῖηί, Τά ρου Ἰήσσο ἀθολαταβίί, Οπ]ας Πρηῖ ρείος φαἱάεπα 
ρᾶτ5 οοη[ποί τος αἲ Οαγναρἰηίοηδος ρογπεηίος; 5οᾷ 6», 

αποπίαηα Ηἱδραπία) οπ1δα βοδίῶ υπ, 1η Ηἱδραπίθησεπη Η[- 

βίομίαπη Γαογιη{ τε[εροπάς» : αποπιαάπιοά πα οἱ ϱα, απ 5]- 

οἶ]α) οα δα Ἠοππαπί οµπη Ῥωπῖς ρθ556ἵ6, ππάο Ποπηαηῖς οί 

ἱγα[ἱοιρηά{ ΡΕΙΠΥΗΠΗ 1 ΒΙοΗίαπι οἱ ροἵππά{ Πας ἱπςα]α: Ππῖ- 

Πυπα θΗ 8, ἵπ Ἠήργαπα 4ος τορις 5]ομ]ϊς α ποβίς το]αία 5Πί. 

1Υ. Ναπι 5ἷομί Ῥε]]απα Ρε πα θχίθγη πα ουπα Οαγ{]ιασϊ- 

πΙεηδίριις, ΒίοΙΙα) οπαδα, ἵπ Ἴρδα δἱοΙ]ία Εεσδεγυηί{ Βοπιαη!; 

5ο Ἰου 5εουπάμπι Βε]]ηπα Ῥαπίοιπα, Ἡἱεραπία οαΗςα, ἵῃ 

Ίρρα Ηἱδραπία : απαπι(παπῃ οοἆθια Ἰου Ῥε]]ο αἰίογί αἰίογογαπα 

οἵαπα Ππες πι πιαχἰπηῖς οορ]ῖ 5αΠ{ Ἱπστος»ί, οί Ρωπί Τία- 

Πάπα, Βοπιαηί ΑΠΙΕΠΙ, ἀθναρίαταηί.  ΤπἱΙαπη απ{οπα οερῖέ 

ψου Ῥδ]ηπα ΟΙγπαρίαάς ερηίοδῖπια ααἀτασοδίπα, Ῥωηῖς {ρ- 

ἀμ5 νἰοἱαπΗβας, ααοά Ηπῖίο Φίου]ο Ῥε]]ο όππη Βοπιαηϊς Ρε- 

ρπεγαηί. Ουὐ[α5 νἱο]α({οπῖς Ἰνα]αςηιοςί (αἲξ οσσαδίο : Απιι- 

σαν, «οσηοπιῖπο Βαγοα, απο ἴ6ππρογο Οατ{ΠασΙηΙΘΠςΙΗΠΙ ἵῃ 

φἰεῖ]ία (αργαί ἱπιροταίου, πη]ία Οα]ἰς πηογοσμαγ]ῖς ΑΠΙ5αᾳπε 

5ο0Ἡ5 Ῥγοηνία ργοπηΐφργαί. Ου’ Ργαπηία «ΠΠ ροδί οἶας 

τοβΙέαπη ἴπ Α[πίοαπα ΤΗ] ἀοροδοστοπί, ΑΠίσμπι Ῥο]ίάπι οαι- 

ἠμαρϊπ[εηκίρης οχανδ]{ : ἵπ ἆπο οἳπα πηπ]ία αἲ ἱροῖς Α[εὶς 

ῥᾶδ5ί δυη{ Ῥορῃί, {ππα Ὑθγο Βαγάῑπία Ῥοπιαηίς οββ5θΓΙΠί, ἵπ 

ἠηπ]οίατη θογαΠὰ, ἆαδ ρου Ἰάσπι ΑΓΙοΙΠΙ Ώ6]]άΠ ἵπ Ἐοπια- 

πο5 πηοτοαίοτες αἀπηίδεταηί. Όπο [ασίο απαπι ΈΒαάτεα αἳὓ 

Ἰηϊπϊοῖς, γε]αῖ αποίος {αΠίΟΓΙΠΙ ΠΙΊΟΓΗΠΙ απσδ Ρραζτίαπι 

ορήπϊκδεηί, ἵπ Παάἱοἵαπη εςοί οσαίας; Π]α, οοποΏἰα(ἲς 5δῖ 

ῥυποῖρίρις οἴγίίαιἰς (πίες ᾳπος Π]αχίπηε αἆ στα(ἶαπι Ρορι]ί 

οαρίαπάαπα. οοπηραταίας ογαί Απάνηρα!, απὶ ἐρείας Ῥογοςρ 

βΙαπα ἵη πα (πἰπηοπίο βαβοβας), πο 5οἶαπα ΙαάΙοίαπα εγα»ίε, 

56ᾷ εἴῖαπι, οτίο α Νυπηαϊς Ώα]Η αηυ]ία, Ροτ[οοῖέ, αἱ ἆάκ 

6µΠη ΑΠΠΟΠΕ, ο] ΜασΠο ΟΟΡΠΟΠΠΕΗ ογα{, Ἰασοιθίαν, Ποπ πι 

τοβάΙῖς επρετίοτῖς Πππρονϊ ταβοπῖρης. 

Υ. Οοπίθείο Ιδίο Ὠθ]]ο, απαπὶ ΑπΠπΠο οὗ οηπήπα{ἶοπος 

απαςάαῦα ἴη {ρδήπῃ οο]]αίας 4οΠΊΗΠΙ οςςεί τεγοσαίας, 5οἶα5 

Ῥατεα οσα Ἱπηρετίο αριά εχετοἰίαπα Τε]οίας, ααάος {πα]θ- 

οἳξ, Α5άτιβαῖο σϱΠ6ΤΟ Ππ 5οοἰείαίοπι οχροᾶ1[Ιοπίς αβδιπ]ίο : 

βηρεγαίοσιο [γοίο, ΗΙδραποταπ] βη05, ππ]]απη Πἱσθί Ιπ]αγίαΠα 

8Ώ εἶς Ῥᾶδδις, ἀερορι]ατί ορ. Τα το οεσαδίοηθΠι αἲρί 

Ῥαγαγ!ΐ, σα οἱ 40Π10 αΏθ5ςα, οί το εγογα, οἱ Ἰαγσίοηίριας 

οἶνες 51ος ἀεπιειοθιί ρο556{.. Χαπι φυἱάᾳαἷά Ώο]]ο εαρίεραί, 
14 Τα ἀϊγίάεραί, αἱ ρανίοπα πα ρας ἆατοί, ᾳπο οἷς αἆ ἵῃ- 
Παγίαπα {αοἱθπάαπα αἰεγοίατ ρτοπηρ(ιογίραςΣ Ρατίοπα Οαγ8σ]- 
(πε Τη ραβ]ίοαπα πηίοτοί; Ῥατίοπι ρηϊποϊρίρας οἶγ[ίαιἰς, 

αιἰ 1ρεί [αγεραπέ, ἀῑδίτιριθτοί. Ῥοξίτοπιο Υοτο, 5οοἶα(ἶς 

Δἀγθιςδις 6ΗΠη ἀἱγδΓδογΗΠΗ ρορυ]οταπη τορυ]ΐς, ἀΙΙδᾳιε Ρο- 

ἰοπίί ας, {α] πιοάο Ρο.  Ῥτωπηϊςείς Ρ]αμδίς, Πρηίϊς 

οπυςεῖς, απῖρας5 Ῥογες Ἱαηχοταηί, αγηιαἱ Ηἱεροηί ΡΟΠο 56- 

αυυπίατ. Ουοά υῬί νἰάεηί Απ, πειε οοηδΙΙαπα 5ίαΐπι 

ον . 
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ἐν γερσὶν ἐγένοντο, οἱ μὲν Ἴθηρες αὐταῖς βουσὶν ἐξτγαν 

τὰς ἁμάξας, καὶ ἐξώτρυναν ἐς τοὺς πολεµίους. Τὸ δὲ 

πῦρ, σκιδναµένων τῶν βοῦν, πάντη φερόµενον, ἐτά- 

ῥασσε τοὺς Λίένας. Καὶ τῆς τάξεως διχλυθείσης, οἱ 

μὲν Ἴθηρες αὐτοῖς ἐπιδραμόντες, αὐτόν τε τὸν Ῥάρκαν 

καὶ πολὺ πλΏθος ἀμυνομένων ἐπ᾽ αὐτῷ διέφθειραν 

{ γΙ. Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι, τοῖς κέρδεσιν ἤδη τοῖς ἐξ 

Ἰθηρίας ἀρεσκόμενοι, στρατιὰν ἄλλην ἔπεμπον ἐς 

Ἰθηρίαν" καὶ στρατηγὸν ἁπάντων ἀπέφηναν Ἀσλρούβαν 

τὸν τοῦ Βάρκα κηδεστὴν, ὄντα ἐν θηρία. Ὅ δὲ 

Ἀννίθαν, τὸν οὐ πολὺ ὕστερον ἀοίδιµον ἐπὶ στρατη- 

γίαις, παϊδά τε ὄντα τοῦ Βάρκα, καὶ τῆς γυναικός οἱ 
{ ". μ 4 .] 2 6 / / ὅ Λ 

γινόµενον ἀδελφὸν, ἔχων ἐν Ἱθηρία, νξον ὄντα καὶ 

φιλοπόλεμον καὶ ἀρέσχοντα τῷ στρατῷ, ὑποστράτηγον 

ἀπέφηνε. Καὶ τῆς τε Ἰθηρίας τὰ πολλὰ πειθοῖ 
/ 0 λ .) ὁ 23 Ὑ ῥά πὰἳ /{ 5 / 

προσήγετο, πιθανὸς ὢν ὁμιλῆσαι, ἔς τε τὰ βίας δεύ- 
--ἲ .. υ ω ε 

μενα, τῷ μειρακίῳ γρώμµενος, προΏλθεν ἀποτῆς Ἔσπε- 
{ Ἡ ν 3 . σ / αμ Ἡν / 

µίου θαλάσσης ἐς τὸ µεσόγαιον ἐπι Ιθηρα ποταµόν' ὃς 

µέσην που μάλιστα τέµνων τὴν Ἰθηρίαν, καὶ τῆς Πν- 
/ 3 ) μὴ .ω / 2Υ/ 3 -ἳ / 

βήνης ἀφεστως ὁδὸν ἡμερῶν πέντε, ἐξίησιν ἐς τὸν Ρ- 

ρειον ὠκεανόν. 

ΥΠ. Ζακανθαῖοι δὲ, ἄποικοι Ζακυνθίων, ἐν µέσῳ 

τῆς τε Πυρήνης καὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ἴθηρος ὄντες, καὶ 

ὅσοι ἄλλοι Ἕλληνες περί τε τὸ καλούμενον ᾿Εμπόριον, 
. 4 .. 3 / ή 3 -” / 4 ᾿ 

καὶ εἴ πη τῆς Ἱθηρίας ὤκουν ἀλλαγοῦ, δείσαντες ὕπερ 

σφῶν, ἐπρέσθενον ἐς Ῥώμην. Καὶ ἡ σύγχλητος, οὐκ 
/{ 

ἐθέλουσα τὰ Καρχηδονίων ἐπαίρεσθαι, πρέσθεις ἐς 

Καρχηδόνα ἔπεμπε. Καὶ συνέθησαν ἀμφότεροι, ὅρον 
ς . ω”. ον ” 

εἶναι Καργηλονίοις της ἀργῆς τῆς ἐν Ἰθηρία τὸν Ἴθτρα 

ποταμὸν, καὶ μήτε Ῥωμαίους τοῖς πέραν τοῦδε τοῦ 

ποταμοῦ πόλεμον ἐκφέρειν, Καρχηδονίων ὑπηχόοις 

οὖσι' μήτε Καρχηδονίους ἐπὶ πολέμῳ τὸν Ἴθηρα δικ- 

ῥαΐνειν. ἸΖακανθαίους δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἐν Ἰθηρία 

ἝἛλληνας, αὐτονόμους καὶ ἐλευθέρους εἶναι. Καὶ τάδε 

ταῖς συνθήκαις ταῖς Ῥωμαίων καὶ Καργηδυνίων προσ- 
/ 

τη 3 ε. ’ ο.) ι - 3 β / κ μ 

ΥΠΠΙ. Ἀσδρούθαν δὲ ἐπὶ τοῖσδε, Ιθηρίαν τὴν ὑπὸ 

Καργηλονίοις καθιστάµενον, ἀνὴρ δοῦλος, οὗ τὸν δε- 

σπότην ὠμῶς διεφθάρχκει, λαθὼν ἐν κυνηγεσίοις ἄναι- 

ρε. Καὶ τόνδε μὲν Ἀννίβας, ἐλεγγθέντα, δεινῶς αἶκι- 

σάµενος διέφθειρε' ἡ, στρατιὰ δὲ τὸν Ἀννίθαν, καίπερ 

ὄντα κομιδῖ νέον, ἀρέσκοντα δὲ ἰσγυρῶς, στρατηγὸν 
μισή ιν ᾿ ἡ 

ἀπέδειξαν αὐτῶν" καὶ 4 Καρχηδονίων βουλὴ συνέθετο. 

Ὅσοι δὲ 
Ἀσδρούβα 2ύναμιν ἐλελοίκεσαν, ὡς ἔμπθον αὐτοὺς τε- 

-- 3 ο / “ / ύ ) ὴ ἑ / 

θνεῶτας, Αννίθα κατεφρόνουν, ὡς νέου’ καὶ τοὺς ἐχεῖ- 

νων φίλους τε καὶ στασιώτας ἐδίωκον ἐπὶ τοῖς ἐκείνων 

ἐγκλήμασω, Ὅ τε ῥῆμος ἅμα τοῖς κατηγοροῦσιν ἐγί- 
-. - ΄ 3 / ε. 

Ίνετο, μνησικακῶν τοῖς διωκοµένοις τῆς ῥαρυτητος της 

ἐπὶ Βάρκα τε καὶ Ἀσδρούβα" καὶ τὰς δωρεὰς ἐκέλενον 

αὐτοὺς, ὅσας µεγάλας Ἀσδρούβας τε καὶ Βάρκας αὐτοῖς 

ἐπεπόμφεσαν, ἐς τὸ κοινὸν ἐσενεγχεῖν, ὡς ἐκ τῶν πολε- 

µίων πεπορισµένας. 
ίσιν τ υοεῖν δεό ὰ διδά ὅτι καὶ σφίσιν τε ἐπικουρεῖν δεόµενοι, καὶ διδάσκοντες ὅτι καὶ 

τοῦ Ῥάρχα διαπολιτευταὶ τὴν Ῥάρκα τε καὶ | 

Οἱ δὲ ἐπέστελλον τῷ Ἀννίδα, ͵ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΗΡΕ ΣΙ, 

Ἠορήίαπα Ππίε]Ησαπί, πδυπα αἱογυπί.  85εᾶ υὈί ρτορίας 

γεπίνπα οί, Ηἱεραπί, 5αζορηςίς οπτγίς, ΘΙΙΠΙΠΗΠΗ Ἰηποίΐς, 

Ῥογο5 η Πορίο ἱπιρπ]ετιηί : ας Ίοησο Ἰαΐοηιο «ΡαΓ5ο ἵπορῃ- 

ἀἱο, απππα Ῥογες Ἠηο λαο Γοτγεηίης, ρογίαγρα[ἰς Α[εῖς αοἷς- 

απο εογπη ἀῑδ]εοία, Ἱτγαεηίες ἨΗϊεραπί οἱ ἵρευπι Ῥατοαπι εί 

εππα 60 Ρ]ηγίππος α1ΐο5, απχἰΠο νοπ]οπίος, οοµεοϊάρταπί, 

Υ1. Οπο [αοίο Οατμαρϊπίεηςες, Ἡϊεραπίοηςί Ίαπι ρταἷα 

4Πθςί!, πονας ἵπ Ηἱδραπίαπα οορίας πηππί; Αδάτια]οππαιο 

Ῥατοα" ΒΕΠΕΤΗΠΑ, απὶ ἴππι ἵπ Ἠϊδραπία αἀεταί, ΠΙΥΘΓΦΟ 

εχοτοῖ(αί ρταΠοῖαπί. Ἠίο ΑπηϊραΙεπι 6Η, απῖ Ἰχαιά Τία 

πιυ]ίο ρο5ί απηπηϊ Πηρογαίοτίς ΠΟΠΠΕΠ 5ἳρί εοπηραγανΊϊ ἳ 

Ῥατοσς ΒΊάπα, αχοτίς 5100 [Γαίγεπη, 4ΠθΠΙ 56ΟΗΠΗ πι Ἠ[ςρα- 

πία Ἰαβεβραί, {άΥθΠεπη Ῥο]]{ 5(ά{οδπα πα ΗΙρήξσσε ρταίυπη, 

εἰ ρί αἀ]αηχ{ί. Ίάεπα ρ]ητίπιας Ηϊςραπία σεπίος ορη511ο ας 

Ἰεποεῖπίο ογαξἴοπῖ5, απο ἵπ Ρηϊπαῖς ρο]]εραί, Ραπῖς 5Η ῇεοῖ!; 

αβί γἱ ογαί ἄσεπάσπη, αἀο]εςορη[ῖς οροεΓα Ίδης ο5ί. Έα τα- 

Ποπε αὐ Οεεἰάεπία]{ οεθαπο {π πε ἴειταπεα Ηἱεραμία. πδαπο 

αἆ Τρογάπ1 ροπείταγ]ί Πανίαπας απὶ ππεδίαπη [ετο Ηἱςραπίαπα 

ἀῑνίάρης, οἱ ἀῑοταπῃ απἰπαια Ἰήποτο α Ῥστεπῶῳο ἀῑδίαης, ἵπ 

πιατο δορίοπ{πῖοπα]ε ἀεσυντῇ. 

ΥΠ. Οµαγο 5ἲρί πιοπίος δασιπιπῖ (Ζαογπιογαπη οἶἵπη 

εο]οπί, πιο ἱπίοι 1νεγάπα Ῥγτεπουπι(ε Παλαπῖος) -ο]ῖ- 

απίαπο πα[ίοπο οταοἱ, απὶ εἴτεα Ἐπιροτίας απί αῑῖα Ηἱεραπία 

Ίοσα ἱποο]εβαπί, Ἠοππαπος Ρο: Ἱοραίίοπεπῃ αἀθηπί, Ας 5επᾶ- 

{α5, τοπ ϱαγιασίηίθηςεπι ποἱεῃς Πἰπϊς αιροτῖ, Ἱεραίος 

Οατμαβίπθια πητ.. Οοπνοπίίαπε Ιπίετ πίταπησιε ρατίοπα, 

αἱ Οαγιασἰπἰοηδίαπα η Ἠἱδραπία ἱππρεγί Πηΐς ε5εεί Ίνογι5 

απηηΐς» πίτα 4ποπῃ πες Ποπησηϊ ροπίος Ῥωπίς εαρ]εοίας Ἰα- 

ορ5ςογοπ! αγηηῖ5; πες Οαγινασπεηρίρς Ἰοσγοί (γαης[ριτθ 

Ῥο]]απα :. δασυπηίς αὐ{οπη τε]φιίδαπο Ονοῖς Πλνργίας οἱ 

ἱπηπηυηίίας δοινατοίατ.  Αίαπο [άρτίρης πἰγίαξσπο Ῥοριἱ 

νο αἀξοτῖρία 5υηί. 

ΥΠ. Ῥοςἱ ας Αςἀγαμα]θια, ἀππι αγ ααπἰθηςίθας φ0βῇο- 

οἵαμα Ηἱςραπίαπα πποδργαίας, 8οεν5 φπἱάσπα, ου]α5 Ἠδγυπα 

Π]ο ογιιἀο]ίίον οεοἰάσγαῖ, ος ἰηδίά1ῖς ἵπ νομα[ίοπο οὐίγαηεα! : 

αποη) Απηΐμα, οοπν Ισ οἱ ἀῑπς (ογπηδηίίς οπασἵαίαπν, 

προαί, αππιο ἴρεο Απηρα, αἀπιοάσπα αὐἰάεπα ᾖαγοηίς, 

κ«οά ΥοἨοπποηίος οαγας πα (ἶΐνας, Τπηροταίος δὓ οχοτοα γο- 

πποἰαίας; οἱ αἲ πα Πίαγοα ϱΓΓομαΕΙΥΔΠΑ ΠΊΟΧ 6Η Δπα ΟΟΠΞΘΗ- 

85 5οηα{5 ραϊ ή αοοθαςίί. 56 φυἱ οομίτατία {ας Εοηίς ογαηὲ 

ΡοἱοπαπχἽ το Επηπογαηί Βατοίποο οἱ Ακάγαλα]ίς, οορηῖτα Ἰιὸ- 

ΤΗΠΙ Ἰποτίο, Ἰανοπίπίοπη ἀοερίοιοναηί Απηϊσαμιςς πο ΠΙογπα 

ππηίσος., οἱ πἰσπππ(ο Βαγοίπας (ο (ζοπής θαογαη{, οἳ οππηίη ἃ 

Πλίς οἵἵπα ομ]οσία {π ]α5 γοσαβαη!,  αππαπο οἱ ρορυ]α5 οὐα 

ποομκα {ο ας. (αοἰονας, πποπιογίαπησαο οπ]αηαίαπα, 58 

Ώαγε οἱ Αεάγαάα]ο οἱίπα ποοδρίαγΙΠα , ἵπ οὐ {μπα ΓΟΟΓΟΠΗ Ο0Ν» 

γογίοης, ᾖα91ξ 05 ἆοπα ος, 4. Ἰηβοπίία Ιί5 Ώατοα οἱ 

Ακτη να! πηἰκοταπέ, η ρα ίοσπη οοβ{οττο, πἱροίε οχ οδης 

οοπηρἛγαία. ΟΗ4γ0 ή Πονίθεις μήκος αἲ ΛηπίαΙοσι πα οἱ5, 

οἰή υἱ «αὐνοπίγοί, οταηίς οοπηπιοποπί σος οἱ Ίνος, απί τος 
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αὐτὸς ἔσοιτο τοῖς πατρῳοις ἐχθροῖς εὐκαταφρόνητος 
εἶ τοὺς ἐν τῇ πατρίθι συνεργεῖν αὐτῷ δυναμένους ὕπερ- 

ίδοι. 
-- / κ 

ΙΧ. Ὁ δὲ καὶ ταῦτα προεώρα,, καὶ τὰς ἐκείνων δί- 
κ. { ο )) -/ υ 

χας ἀρχὴν ἐφ᾽ ἑαυτὸν οὖσαν ἐπιθουλῆς: οὐδ) ἠξίου τὴν 
Υψ ο Ν κ 3 ὶ λ Ν ἔχθραν, ὥσπερ ὁ πατὴρ καὶ ὁ κηδεστὴς, ἐσαεὶ καὶ μετὰ 
φόδου διαφέρειν’ οὐδ) ἐπὶ τῷ Καρχηδονίων κουφόνῳ 

μέχρι παντὸς εἶναι» ῥᾳδίως ἐς εὐεργέτας πρὸς ἆχαρι- 
- 

στίαν τρεποµένων. ἸἘΕλέγετο δὲ καὶ, παῖς ὢν ἔτι, 
ὑπὸ τοῦ πατρὺς ὁρχωθῆναι ἐπὶ ἐμπύρων, ἄσπειστος 

ἐχθρὸς ἔσεσθαι Ῥωμαίοις, ὅτε ἐς πολιτείαν παρέλθοι, 

Διὰ δὺ ταῦτ᾽ ἐπενόει, µεγάλοις καὶ χρονίοις πράγµασι 
ι / 

τὴν πατρίδα περιθαλὼν, καὶ χαταστήσας ἐς ἀσχολίας 
᾽ / ᾽ ο. Λ Ν -. ίλ 3 ο. ”» 03 

καὶ φόθους, τὸ ἑαυτοῦ καὶ τὰ τῶν φίλων ἐν ἀδεεῖ θξ- 
σθαι. Λιθύην μὲν οὖν εὐσταθοῦσαν ἑώρα, καὶ Ἰθήρων 

ὅσα ὑπήχοα ν. Εἰ δὲ πρὸς Ῥωμαίους πόλεµον αὖθις 
3 / οί / 3 ’ ”δ/ - ν 
ἀναῤῥιπίσειεν, οὗ μάλιστα ἐπεθύμει, ἐδόχει Καρχγηδο- 
νίους μὲν ἐν φροντίσι χαὶ φόθοις ἔσεσθαι μακροῖς' αὐτὸς 

δὲ, εἴτε κατορθώσειεν, ἐπὶ κλέους ἀθανάτου γενήσεσθαι, 
τὴν πατρίδα τῆς οἰκουμένης γῆς ἄρχουσαν ἀποφήνας 
(οὐ γὰρ εἶναί τινας ἀντιμάχους αὐτοῖς ἔτι ἐπὶ Ῥω- 

λ μα ο 

μαίοις }: εἴτε καὶ πταίσεις, μεγάλην καὶ ὣς τὸ ἐγχεί- 
ρηµα αὐτῷ δόξαν οἴσειν. 

Χ. Ἀρχὴν δὲ ὑπολαμθάνων ἔσεσθαι λαμπρὰν, εἰ τὸν ϱχἩ ἳ ραν, 
/ 

Ἴδθηρα διαθαίη, Τορθολήτας, οἳ γείτονές εἰσι Ζακαν-- 
θαίων, ἀνέπεισε τῶν Ζακανθαίων παρά οἵ καταθοᾶν ὡς 
τήν τε χώραν αὐτῶν ἐπιτρεχόντων, καὶ πολλὰ σφᾶς 
ἄλλα ἀδικούντων. Οἱ δὲ ἐπείθοντο. Καὶ πρέσδεις αὐτῶν 

ὁ Ἀννίθας ἐ ἐς Καρχηδόνα ἔ ἔπεμπε» ' αὐτός τε ἐν ἀπορ- 

ῥήτοις ἔγραφε, Ῥωμαίους τὴν ὑπὸ Καρχηδονίοις Ίδη- 
ρία" ἀναπείθειν ἀπὸ Καρχηδονίων ἀφίστασθαι, καὶ 
Ἰακανθαίους Ῥωμαίοις ταῦτα συμπράσσει. "Όλως 

.” 3 / 3 / ολ Δ ο 3 9ἳ 
τε ἑῆς ἀπάτης οὐ µεθίεν, πολλὰ τοιαῦτα ἐπιστέλλων " 

Ἕως ἡ βουλὴ προσέταξεν αὐτῷ, πράσσειν ἐς Ζακανθαίους 

ὅ τι δοκιµάσειεν. Ὅ δε, ἐπεὶ τῆς ἀφορμῆς ἐλάθετο, 
Τορθολήτας αὖθις ἔ ἔπραξεν ἐντυχεῖν οἵ κατὰ τῶν Ζα- 

χανθαίων’ καὶ Ζακανθαίων µετεπέµπετο πρέσθεις. Οἱ 

δὲ ἀφίκοντο μέν; κελεύοντος ὃ δὲ τοῦ Ἀννίόου λέγειν ἕκα- 
τέρους ἐφ᾽ ἑαυτοῦ περὶ ὧν διαφέρονται, Ῥωμαίοις ἕ ἔφα- 
σαν ἐπιτρέψειν τὴν δίκην. ὍὉ μὲν δὴ ταῦτ) εἰπόντας 

ἀπέπεμπεν ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου. Ἰαὶ τῆς ἐπιούσης 
νυκτὸς παντὶ τῷ στρατῷ τὸν Ἴδηρα διαθὰς, τὴν χώραν 
ἐπόρθει, καὶ τῇ πόλει μηχανήματα ἐφίστη. Ἐλεϊν δὲ 
οὐ δυνάµενος, ἀπετάφρενε καὶ π περιετείχιζε, καὶ φρού- 
βια πολλὰ περιθεὶς, ἐκ διαστημάτων ἐπεφοίτα. 

ΧΙ. Ζακανθαῖοι δὲ, αἰφνιδίῳ καὶ ἀκαταγγέλτῳ κακῷ 

συμπεσύντες, ἐπρέσδευον ἐ ἐς Ῥώμην. Καὶ ἡ σύγκλη- 
τος αὐτοῖς συνέπειαπε πρέσθεις" οἳ πρῶτον μὲν, Ἁγνίθαν 
ἔμελλον ὑπομνήσειν τῶν συγκειµένων" οὐ πειθοµένου δὲ, 
ἐς Καρχηδόνα πλευσεῖσθαι κατ αὐτοῦ. ἘΤούτοις τοῖς 
πρέσδεσι πλεύσασιν ἐς Ἰθηρίαν, καὶ ἐς τὸ στρατόπεδον 
ἀπὸ θαλάσσης ἄναθαίνουσιν, ὁ Ἀννίδας ἆ ἀπηγόρευσε μὴ 

προσιέναι. Καὶ οἱ μὲν ἀπέπλευσαν ἐπὶ Καργηλόνος 
σὺν τοῖς πρέσθεσιν τοῖς Γακανθαίων, καὶ τῶν συνθηκῶν 

6ἶα5 ἀοπηί Ίανατε Ρ0βδ6ΠΕ, οοπίθΙΠΘΓΕΙ, είπα ἱρδυπη Ραΐσγ- 
ης Πη]ηλίοῖς Παζ ργίο Γαίάτπη. 

ΙΧ. Οποᾷ 1ο εἶαπα Ρος 5ο ριανίάρης οἱ αΠΙΙΕΟΓΗΠΗ ρογῖ- 

ο](ς 5 )ί Πηδίάίας ρατατί ἴπ{οΙίσθης; ΠΟΠ οοΠΗΠΗΙΜ(οΠά 11η Ρρι- 

(αν, αἱ πο ία ἰδίας, φἰοπί ραίοι οἱ αῆῃῖς 515, ἵῃ 

πβμΙίΗπη ἂσ οΟΠΙΠΙΟ 6Η ΠπδίΗ. κΗ5ίίῃετο οορογείης; αί 

αἱ Τη δοπηρΙεΓπΙπη Ρομά ετεί α Ἱεγ]ίαίο Οατιμαρἰπίοηδίαπα, 

ααἱ (αμα ργοπί ο55οηί αἲ τερεμάσηάα πια]ε[ίοῖῖς Ῥοπεβεία ἵη 

ες εοἰ]αία. Ἐαπια οίἵαπα Γογοβαίασ, ΡάσΓΙΠΗ Ίαπη οἶίπα Ἠα- 

πΙΡᾶ]είη α ραίτε αὖ αἰίατῖα ᾖαγε]αταπάο αἀαοίαπη {15ο 5ς, 

αί αἆ τοπηρυ)]ίσαπι ἀεεορθίσδαί, ἱποχρίαβί]οπ Ἰο5ίοΠη Ἠο- 

παπηῖς Η{ΗΤΗΤΗ.  Ἠϊς 4ο οααςίς οχϊςππαθαξ, πο τηο]ία5 τος 

56 5ιιᾶς απΙοογαΠΊαι1θ ἵΠ [π{ο οο]]οσατθ ρο55ο, απαπα 5ἱ αρα αἷς 

ἀἰαίανηίδᾳαο τοις παρ]σατεί ραίτίαπα, οἱ ἵπ σταγ]ςείπιας 

οσσραοηες πιοίασαια οαπα οοπ]σσιοί. «{αΠι Υογο Α[ΠΙΟΣΗΙ 

απἱάθηλ, εἰ Ηἱεραπίω δϱαῃ ρατίθπη, απ Ῥωηίς ογαί 5ηῇήθ- 
εία, 5αἱἱ5 ρασαίαπι γἰάεραί, δεᾶ Ύποᾶ 5ἳ Ῥο]απι αἆγειδιας 
ΒΟΠΙΔΠΟΣ, σοά ππανίπιθ ἴρ5ο εαρίεβναί, οχδιςοἹίαβδαί, εἷ- 
γε 5.05 ατβῃ(γαβα(α ἵπ πιασπίς ἀἰπίατηΐςαο ουγῖς ας πποτο 

γοιςαίατος : 56 Τ6ιο, 5ἶνα 14 Ῥε[απι [οἱοΙίοτ ορβείςκαί, 

ΙπΙΠΙΟΓίαΙ6Πὰ. ρ]ομίαπα οοηβδοίαταπα, {οίίας οτρῖς Ἱπιροτίο 
ραΐτία Ρατίο (5α)]αίἶ5δ οπῖπι Ἠοπαπί5, Πη]]ος ἀείπεσρς 

απη]ος Οατ{Πασ]Πί {ογ6) 5 5ἶνθ θα 5ρο [γηδίτατοίατ, οοπαίαΠα 
{απΊ6Π πάσης ]αυἱ Γαατάτη. 

Χ. Τίασιθ ΤΕΓΙΠΙ ασεπάαΓΙΠῃ ΡΓαο]αΓΙΠΙ [ους ΙΠΙαπη Τα- 

ίας, 5ἳ Ίρεγήπα (ταηςῖτοί, Τατρη]είας, βασαπΗΜΟΓΙΙΗ ν]εῖ- 

Π05, 5ΗΡογΠαί, αἱ αραιά ἱρεαπῃ οοπαπεγδΓεΠίας, αδτος 5105 

που 5Ιοπίρας βαβΙΠΙΙΠΟΤΗΠΙ Υαςίανί, αΠΐςσαας πχα]15 Ππ]αγς 

εξο αἲ Π]ίς αἰῃοῖ. Θα] απαπ1 οἱ ΠΊΟΓΘΠΙ βεςοίσσοπί ]εσαίος 

εοΡΙΠῃ σαΤἱασίπθπα πηϊ(Πί Απηϊρα! , ἵρδεσιε 5οοτείῖς Πίουῖς 

ἀοπιάπῃ 5οΙβίί, α Ῥοπιαπίς ΗΙςΡΩΠΟς, απὶ Ῥωπίς ρατοτοπί, 

αᾱ ἀε[δείϊοποπαι 5οἡοίανϊ, βασιπ{ϊπὶς αἆ τά ορδγαΠη. 518Πα 

Ἰοεαπίίρας. Ἀοαιπα οΠΙΠΙΠο ἀθδίμί αΏ ἰδίο ἀοῑο, Ῥίηνα ςἷ- 

παϊ]]α 5αΡ]ηάε το5οΓίΒθη5, ἆοπθο 5επαίας οεησηῖ{, αἱ ατυϊίταία 

5ι0 4ε βασιηΗηίς είαίαεγεί. Θα ατγθρία οοσαδίοπα, Ῥογίε- 

ος, αἳ Πἴεγαπα Τατρυ]είος «ΟΓΑΠΗ ἴρ5ο ἆε βασιπ/τηῖς (πεδίαΠι 

γοηἰγοηί.  Αοοθιδἰῖδαια Βαριπίο Ἱοραίῖς, απαπὰ πίτοδαπθ 

46 τες Ιπίει ἵρεος οοπίτογειςῖς αραιά 5659 ἀἱδριίατο ]15- 

βἰσεοί, οἱ βασιηπίϊπϊ 56 Ῥοπηκηϊς ἰοίαπι ΤΘΠΙ ῬογηΙςδΙΓΟ 

ἀῑκίδδεηί; ἰταίας Απηϊρα!, οαφίτῖς απαπηρίπηαπα 05 ]ηςςίί 

εχεθἀσιθ. Ίρ5ο Ργοχίπια ποείθ, {γα]θοίο οΙΠΙ οΠηΠΙΡΙ5 ϱ0- 

Ρί5 Τηογο), γεβίοποΙη 5ασιπίϊποτιπι ἀερορα]ατί, οἱ ]άπα αγά 

πιαςλίηας 4ἀπιογοτε ορρίί : (παπι 41ΗΠ1 Υἱ «8ρ6Γ6 ΏΟΠ Ρος- 

5εΐ, Υ8Ι10 [ο65ασπε οἰηχίέ, το]είίκαπα οἰτουηιοῖτοα ΓΓεΠπεΠ- 

Πρας Ροδία:ὶς, Ἰἀδιηίάσια, Ῥεογίρας Ιπίογ]αςίῖς (οπιροτί- 

Ῥα5, αὖἆ πγροπάαπα οΏκίάΙοΠεΠα ΤΟΥΘΙΞΗ5 ο5έ. 

ΧΙ. βασιπίϊηϊ, ΤΘΡΕΠΙΙΠΟ πῃαΙο ας Ῥε]]ο πο Ιπαάϊσίο απἰάεπα 

Ρυρ55ῖ, Ἡοπιαπ Ἰοσαίος παπί; σπα ααίθας δοπαίας αἶἷος 

46 αμ Ιοσαίος τοπ], απὶ Ρε παπη ΑπΠΠΙΡΑΙΕΠΙ 44ΠΊΟΠΘ- 

τοηί Γάδγπα, αἱ, 5ἳ Ῥαϊογο πο]αί, Οατιαβίπεπι 46 εο 

οοπ(θδίπΠῃ Ἱγοηί.  Ἠος ἵπ Ηἱεραπίαπι ἀΡΡΙΙΦΟ5, εἶ ἃ ΠΙΑΓΙ 

 οαδίτα {οπάεηίος, γαίαῖί Απηϊρα ρτορία5αοσεάστο.. Όὐ8τΕ 

τθεία αγιιαρίπεπι οΙΓ5ΗΠ1 Ποχοτυπέ, οοπηήΕρας ΒαρΙΠΙΙΠΟ- 

ΤΙΠΗ Ἱερα[ῖς. ΙΡί απππῃ ῬαΠος 4ο οοπάΠἱομίρας {4εγῖς 60Πη- 
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ἀνεμίμνησκον αὐτούς. Καρχηδόνιοι δὲ ἠτιῶντο τοὺς 

Ζακανθαίους, πολλὰ τοὺς ὑπηκόους σφῶν ἀδικεῖν. καὶ 

Ζακανθαίων οἳ πρέσθεις ἐς δίκην αὐτοὺς προὐκαλοῦντο 

ἐπὶ Ῥωμαίων κριτῶν. Οἱ δ) οὐκ ἔφασαν χρήζειν δί- 

κης, ἀμύνεσθαι δυνάµενοι. ὋὩν ἐς Ῥώμην ἀπαγγελ- 

θέντων, οἵ μὲν ἐκέλενον ἤδη συμμαχεῖν τοῖς Ῥαχαν - 

θαίοις: οἵ δ) ἐπεῖγον ἔτι, λέγοντες, οὐ συμμάχους αὐτοὺς 

ἐν ταῖς συνθήκαις σφῶν, ἀλλ᾽ αὐτονόμους καὶ ἐλευθέρους 

ἀναγεγράφθαι" ἐλευθέρους δ᾽ ἔτι καὶ τοὺς πολιορχουµέ- 

νους εἶναι. Καὶ ἐκράτησεν ἡ γνώμη. 

ΧΙ. Ζακανθαῖοι δὲ, ἐπειδὶ τὰ Ῥωμαίων ἀπέγνω- 

σαν, καὶ ὅ λιμὸς σφᾶς ἐπίεζε, χαὶ Αννίβας περιεκάθητο 

συνεχῶς (εὐδαίμονα γὰρ καὶ πολύχρυσον ἀκούων εἶναι 

τὸν πόλιν, οὐκ ἀνίει τῆς πολιορκίας), τὸν μὲν 7ρυσὸν 

καὶ ἄργυρον, ὅσος ἦν δηµόσιός τε χαὶ ἰδιωτιὸς, ἀπο 

κηρύγματος ἐς τὸν ἀγορὰν συνήνεγκαν, καὶ μολύθδῳ 

καὶ χαλκῷ συνεχώνενσαν, ὡς ἀγρεῖον Ἁννίδα Ὑενέσθαι, 

Αὐτοὶ δὲ, ἐν χεραὶν ἑλόμενοί τι παθεῖν μᾶλλον ἡ ὑπὸ 

τοῦ λιμοῦ, ἐξέδραμον ἔτι νυκτὸς ἐπὶ τὰ φρούρια τὰ τῶν 

Λιθύων, ἀναπανομένων ἔτι, καὶ οὐδὲν τοιοῦτον οὐδ 

ὑπονοούντων. ὍΌθεν αὐτοὺς ἀνισταμένους τε ἐξ εὐνῆς 

καὶ σὺν θορύθῳ μόλις ὁπλιζομένους, ἔστι δ᾽ οὓς ἤδη καὶ 

μαχομένους, διέφθειρον. Μακροῦ δὲ τοῦ ἀγῶνος Ύενο- 

µένου, Λιθύων μὲν ἀπώλοντο πολλοὶ, Ζακανθαῖοι δὲ 

πάντες. Αί δὲ γυναῖκες ἀπὸ τοῦ τείχους ὁρῶσαι τὸ τέ- 

λοςτῶν ἀνδρῶν, αἱ μὲν ἐῤῥίπτουν ἑαυτὰς κατὰτῶν τεγῶν, 

αἵ δ) ἀνήρτων, αἱ δὲ καὶ τὰ τέκνα προκατέσφαζον. Ναὶ 

τοῦτο τέλος ἦν Ζακανθαίοις, πόλειτε µεγάλη, καὶ δυνατῃ 

γενοµένη. Ἀννίθας δὲ ὡς ἔμαθε περὶ τοῦ γρυσοῦ, 

τοὺς μὲν ὑπολοίπους καὶ ἔτι ἡθῶντας αὐτῶν αἰκιζόμενος 

διέφθειρεν, ὑπὸ ὀργῆς. Τὸν δὲ πόλιν ὁρῶν ἐπιθάλασ- 

σόν τε καὶ Καργηδόνος οὗ μακρὰν, καὶ χώρας ἄρχουσαν 

ἀγαθῆς, ὤκιζεν αὖθις, καὶ Καρχηδονίων ἄποικον ἀπέ- 

φαινεν ἡν νῦν οἶμαι Καρχηδόνα καλεῖσθαι τὴν Σπαρ- 
' 

ταγενήν. 
ΧΠΙ. Ῥωμαῖοι δὲ πρέσθεις ἐς Καρχηδόνα ἔπεμπον, 

οἷς εἴρητο ἐξαιτεῖν παρὰ Καρχηδονίων Ἀννίδαν, ὡς ἐς 

τὰς συνθήκας ἁμαρτόντα, εἰ μὴ κοινὸν ἡγοῦνται τὸ ἔρ- 

γον" ἂν δὲ μὴ διδῶσιν, εὐθέως αὐτοῖς πόλεμον προἀγο- 

ρεύεν. Καὶ οἵ μὲν ἔπραξαν ὧδε' καὶ τὸν πόλεμον 

αὐτοῖς, οὐκ ἐκδιδοῦσι τὸν Ἀννίβαν, ἐπήγγειλαν. Λέ- 

γεται δ᾽ οὕτω γενέσθαι’ ὁ μὲν πρεσθευτὴς αὐτοῖς Υελώ- 

µενος ἔφη, τὸν κόλπον ἐπιδεικνύς' ᾿Ενταῦθ) ὑμῖν, ὦ 

Καρχηδόνιοι, καὶ τὸν εἰρήνην καὶ τὸν πόλεμον φέρω" 

ὑμεῖς δ᾽ ὑπότερα αἱρεῖσθε, λάβετε. Οἱ δ' ἔφασαν" σὺ 

μὲν οὖν, ἃ βούλει, δίδου. Προτείναντος δὲ τὸν πόλε- 

μον, ἐξεβόησαν ὑμοῦ πάντες! Δεχόμεθα. Καὶ εὐθὺς 

ἐπέστελλον τῷ Ἀννίδα, πᾶσαν ἦδη τὴν Ἰθηρίαν ἀδεῶς 

ἐπιτρέχειν, ὡς τῶν σπονδῶν λελυμένων. ὉὍ μὲν δὲ 

ἔθνη τὰ ἀγγοῦ πάντα ἐπιὼν ὑπήγετο, ἡ πείθων, ἡ δε- 

διττόµενος, ἡ καταστρεφόµενος" καὶ στρατιὰν πολλὴν 

συνέλεγεν, τὴν μὲν γρείαν οὐχ ὑποδεικνὺς, ἐς δὲ τὴν 

Ἰταλίαν ἐπινοῶν ἐμβαλεῖν. ΓΓαλάταις τε διεπρεσθεύετο, 

πιοπηίςφεπί, οπἰηηπαὈαπίας ΠΠ δαραπίίπος , απο 5υ]κ1ίοδ 

5105 πιἶς πιοςίς νἰο]αδςεπί : Ἱογίαπιρηξαπο ΒασιπΙΙπο- 

τήπῃ Ἱεραίῖς, αἱ Βοπιαπίς ]αάἱοίρας 15 ἀπίπιοτείητ, Γεςροη- 

ἀεηί, πο. 5δί ορα5 6556 ]ηάίοῖο Ῥετεεφυί Ἱπ]υτία, αυας 

αγπηΐς Ροβ5εΠί π]οῖβοί. Οἱ0 ΓΕΡΡΟΠΦΟ Ἠοπιαπι Ρετ]αϊο, 

{πετο, αἱ εχίεπιρ]ο ορεπα δαριηπίς [εγεπάαπα οδηςετεΠί : 

αΏί ἀῑΠοτοπάσπα ρπίατυπ{, αποᾶ «ος ἀῑεοτοπί ἵπ [αάετίρας 

ποῦ 5οοἷος Ρορυ]ΐ Βοπηαη! ε.5ε αἀδοπρίος, 566 Ἠετος ἃο 5αἱ 

1απῖς τοπιποϊαίος; αἴσπο, οΏδεςδος Πεθί, εἰἰαππΙΠα ἴ8Π1ΕΗ 

Ἰήμεγο5 ε556. Έασπε να]ηῖέ εεπίοη/α. 

ΧΗΠ. βασυπηί, ἀδερεταίο α Ποπιαπίς απχίΠο, Ῥιεππεπίε 

Ίαπα [416 Ώθαιο ἰπίογπηίεπίο ομφίάϊοπε (αᾳπἱρρε Αηπίσαὶ 

ορυ]εηίαπα 6556 ἨΤΡΟΠΙ αΠτο(Πα αραπάαπίεπα Ιπίεβίσεης, 

ΠΠ εἰς τοςρίγαπά{ ρα υτη οοπεσάερα), φπἱάσαἷᾶ ρα Ρ]οἳ 

ααί ναί αιτῖ ατρεηίί(αε οτπί, ραρ]ίσο οἀϊῑείο ἵπ Γογαπι 

οοπ/εγαπ{; πίσαε Ἱπα[]ε [οτοί Αππισαι, οσα Ρ]άπηῦο οί το 

οοπηπηϊχίαπα σοπβαπί. Ταπ 5αὔα5 Ποπεςίίαδαπε ταίί ρι- 

Εηαπάο απαπῃ {αππε οοπβοί , ποοία εταρίῖοηε [ασία, ἵπ ΑίΤο: 

τΥΠα 5{α{1οΠε5 5ΟΠΊΠΟ {ππα ΟΡΡΓΕΡΞΟΓΙΠΗ, ο ΠΠ] {α]ε 5ης Ρί- 

οαπαπα, Ἱππρείαπη {αοαπί. ΙΡί αἷίος ο οαρή (μας 5αγρεπίες, 

εί ουπα ἱτερίάαίίοηπε τῖκ ατπια εαρ]εηίος, ποπημ]]ος Ίππι 

Ρασηαπίες άποσπε, ἰπίεγπουπί. δεᾷ ρτοίταςίο ἁῑαίῖας εετ- 

ἰαμηίπα, ες ΑΠΣ πια], βασιπηϊ οΠηΠες οοποϊἀυπίατ. Μα- 

Ἠετες αὐίδία, οχ υτοῖς πιαπῖριας 5ίτασεπα πηατϊίογατη οοπςρί- 

εαΐα, ραγίπι ἆδ8 ἰοείῖ5δ 5ο ἀείαγραπί, ρατίῖηι 5αδρεπάίο, 

ηπα]έ οἴἴαπα ομίταποα(ἶς Ῥηας Ἰροτῖς, Υἱίαπα Πηϊαπί, Ας 

Νίο Γης Επὶς ορυ]επία: αποπάαπα ας Ροίοη(ῖς Βαρυπίποταπα 

απρίς, Απηϊηα, αὈί, ααοά απο [ασοίαπα οδοί, αοεθρῖί, 

Ραβεγος αποίαοί οἶαπα ἔππα 5αρετεταΠί, τα ρογοῖζα5, 4ἱδ- 

οτασἰαίος οσσἷα[ ἱπιροτανί. Ότθεπι απίεπα, απία πιατὶ ΡΓο- 

Ρίπααπη, πον Ῥτουυ] σαγμασϊπο, Ίο0ο [ογΗ{ θἰίαπα γἰάεβαί, 

ἱηδίαυταν]ϊ εί Οαγιαρβι]οπςία πα οοἰοπίαη Γεοῖςς απαπα Ἰουίε 

Οατίαρίπεπη δρατίασεπαπα ατλ]ίτος αρρε]]ατῖ, 

ΧΙΙ. Βηροι Ἰωο Ποπιαπί Οατπασίποπα Ἱεραίος παπί, 

απῖ ΑπηίμἽιοιι α Οαταρἰπιοηςίρας5, αἱ Γαἀοτίς γἰο]αίογεπα, 

Πἰςί [οτίο ἆς σου οἰγίία ἶς οοΠδθηδα ουπα τά (δείςςε 

γο]οπί [αἱοτί, οχροδοστοηίς οφ αἱ 5ἱ πον ἀεάστοίας, [Πίου θε[- 

Ίάπι Ῥαηῖς ΙπάΙοστοπί. Ἰιοραίί, απο 5 πιαπάσίαπη οταί, 

(οοστυπίς Οατλαρἰηἰεηςϊμαδααο, ΑηπιὑαΙομη πο ἀθάθηίίρς, 

ο]απα ἰπάἰκογαηί. Τά ἵπ Ἠπο πιαχίπηο πιοάυπη 4ΟΓΗΤΗ ρος- 

Μβροίατ : Τοραοπίς ῥίποςρ5’, Ροδίααη τίδα α Ῥωηίς οκ- 

οορίας5 οδί, πηοηςίταϊο εἶπα, Πίο, ἱπαε, ο Οαγηναρἰηίδησος, 

εἰ ράσοΠα γοῬίς οἱ Ῥο]απα ροτίος Υο5, ΙτάΠα ρ]ασοί, 5απηίο. 

Αί ΠΠ, Ίππο τα, παπαπί, αΙτΙΠὰ νοῖος, ἀαπίο.. Ἐο απἴοπη 

Ῥο]απι οΏργοπίο, ομποί ππα γους οἰαπιστυηί: Εἰ Πο ας- 

αρίπνας; αο δια Εἶπα αἲ Απηϊὑὄαιοι οπήρδογηἳ, αἱ ]πη Ἰῆνογο, 

απἱρρο οἰαίς (ράσίρας, ἰοίαπι ἨΗἱκραπίαπα Ῥρογουγγογο. 

Οπαρτορίος ἴ]ο η οπ)ηος γἱοίπας ρεπίος ἱπιρείαπα Γασίθης, 

ῥαίίσα γουίς ρογκασκας, ραπ απηίς οοδεία5 δἱδί φαὐ{οοίῖ, 
Μαρια γίπα πλ ἔδαπα, ποποἰηί κἰμηίβεσης, 4161) ΠΠ Ἠ5Πὰ 

ἰὰ [ποστοί, οοομίε, παπα ἵπ Πα]ίαπα ἀποστο οοηςΗἱςςεῖ. 

ΜΙΦΙ{ οἵαπι αἲ Οα]ἱος ρᾳβδίη Ἱομαίος, Αἱρίαπαο αηδία 

οσον ο σες- 
α, εν 

ου μ-- 

ο. 
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καὶ τὰς διόδους τῶν Ἁλπίων ὁρῶν κατεσχέπτετο" καὶ 

διἝλθεν, Ἀσδρούόαν τὸν ἀδελφὸν ἐν Ἰθηρία ” ". ή , στ η 
- - ’ Λ 

ΧΙΥ. 3 ἐν Ἱθηρία σφίσι καὶ Λιθύη τὸν πόλε- 
μον ἔσεσθαι (οὐ γὰρ δὲ, μὴ Λίθυές ποτε ἐς τὴν Ίτα- 
λίαν ἐσθάλωσιν, οὐδ) ὑπενόουν), Τιθέριον μὲν Σεµ- 

3 υ ’ 

πρώνιον Λόγγον ἐπὶ νεῶν ἑκατὸν ἑξήχοντα σὺν δύο 
.. / 

στρατοῦ τέλεσιν ἐς Λιθύην ἐξέπεμπον. ἸΚαὶ ὅσα Λόγ- 
[ή 

γος τε χαὶ οἱ λοιποὶ Ῥωμαίων στρατηγοὶ περὶ Λιθύην 
ἔπραξαν, ἐν τῃ Καρχηδονικη βίθλῳ συγγέγραπται, 
Πούπλιον δὲ Κορνήλιον Σκιπίωνα ἔστελλον ἐς Ἱθηρίαν, 
ἐπὶ νεῶν ἑξήκοντα, μετὰ πεζῶν µυρίων καὶ ἵππέων 

ἑπταχοσίων" καὶ πρεσθευτὴν αὐτῷ συνέπεµπον Γναῖον 
. λ 

Κορνήλιον Σκιπίωνα, τὸν ἀδελφόν. ἘΤούτοιν ὁ μὲν 
Πούπλιος, παρὰ Μασσαλιωτῶν ἐμπόρων πυθόμενος 

Ἀννίθαν διὰ τῶν Ἁλπίων ὁρῶν ἐς τὴν Ἰταλίαν ὑπερ- 

θάντα, δείσας μὴ ἀδοκήτως τοῖς Ἰταλιώταις ἐπιπέσοι, 
Α Ἡ / ”. 3 ο» 3 δε / Ν παραδοὺς Γναίῳ τῷ ἀδελφῷ τὴν ἐν Ἱθηρία στρατιὰν, 

διέπλευσεν ἐπὶ πεντήρους ἐς Τυῤῥηνίαν, ἸΚαὶ ὅσα 
ἔπραξεν ἐν τῇ Ἰταλίᾳ οὑτός τε, καὶ ὅσοι μετ αὐτὸν 

Ἡ ) ας - ΄ ο 4 3 

ἄλλοι στρατηγοὶ τοῦδε τοῦ πολέμου ἐγένοντο, ἕως Ἀν- 

γίθαν ἐχκαιδεκάτῳ μόλις ἔτει τῆς Ἰταλίας ἐξήλασαν, 

ἡ ἑξῆς βίθλος ὑποδείχνυσιν, ἢ τὰ ἔργα Ἀννίθου τὰ ἐν 
3 / ῃ . 66 Ν . ώς / 
Ἰταλία πάντα περιλαμθάνει, χαὶ παρ αὐτὸ λέγεται 
Ῥωμαϊκῶν Ἀννιθαϊκή. 

ΧΥ. Γναῖος δὲ οὐδὲν, ὅ τι καὶ εἰπεῖν, ἔπραξεν ἐν 
τοῖς Ἴθηρσι, πρὶν αὐτῷ Πούπλιον τὸν ἀδελφὸν ἐπανελ- 
θεῖν. Ῥωμαῖοι γὰρ, ληγούσης τῆς ἀρχῆς τῷ Που- 

πλίῳ, πρὸς μὲν Ἀννίθαν ἐς τὴν Ἰταλίαν τοὺς μετὰ τὸν 

Ἠούπλιον ὑπάτους ἐξέπεμψαν' αὐτὸν δὲ, ἀνθύπατον 
ο) / ». 216 / Σ Υ το) ον 
ἀποφήναντες, ἐς Ἱθηρίαν αὖθις ἔστειλαν. Καὶ ἀπὸ 

τοῦδε οἵ δύο Ῥκιπίωνες τὸν ἐν Ἱθηρία πόλεμον διέφε- 
2 δν / / 3 ο Ν ” 

Ρον, Ἀσδρούθου σφίσιν ἀντιστρατηγοῦντος' µέχρι Καρ- 
χηδόνιοι μὲν, ὑπὸ Σήφαχος τοῦ τῶν ομάδων ὃδυ- 
Ψάστου πολεμούμενοι, τὸν Ἀσδρούθαν καὶ µέρος τῆς ὑπ᾿ 

λα. νΝ ς / ς 
Τῶν δὲ ὑπολοίπων οἱ 

Σχιπίωνες εὐμαρῶς ἐκράτουν. Καὶ πολλαὶ τῶν πὀ- 
λεων ἐς αὐτοὺς ἐκοῦσαι µετετίθεντο. ἸΚαὶ γὰρ ἤστην ἳ Ἄ 

πιθανωτάτω στρατηγησαί τε χαὶ προσαγαγέσθαι. 
Χγ]. Θέμενοι δ᾽ οἳ Καρχηδόνιοι πρὸς Σύφακα εἰρή- 

Σ 23 / ον / 3 (μμ), Δ 
νην, αὖθις ἐξέπεμπον εἲς Ἰθηρίαν ᾿Ασδρούθαν μετὰ 

πλέονος στρατοῦ καὶ ἐλεφάντων τριάκοντα, χαὶ σὺν 
ολ... Α/ Ν / 2 1} ον /΄ 

αὐτῷ ἄλλους δύο στρατηγοὺς, Μάγωνά τε καὶ Ἀσδρού- 

ξαν ἕτερον, ὃς Γίσχωνος ἠν υἱός. Καὶ γαλεπώτερος γλλάς ἳ ς 
ο. 4 .- / / αι ο. 2 / 
Ἡν τοῖς Σκιπίωσιν ὃ πόλεμος ἀπὸ τοῦδε. ᾿Εκράτουν 
δὲ καὶ ὥς, Καὶ πολλοὶ μὲν τῶν Λιθύων, πολλοὶ δὲ τῶν μ 

/ / ω. / 

ἐλεφάντων ἐφθάρησαν' µέχρι, χειμῶνος ἐπιλαέόντος, 

οἳ μὲν Λίθυες ἐχείμαζον ἐν Τυρδιτανία: τῶν δὲ Σχι- 
πιώνων ὃ μὲν Τναῖος ἐν Ὀρσῶνι, ὅ δὲ Πούπλιος ἐν 

Καστολῶνι. Ἔνθα αὐτῷ προσιὼν ὁ Ἀσδρούθας ἄπηγ- 
γέλθη: καὶ προελθὼν τῆς πόλεως μετ᾽ ὀλίγων ἐς χατα-- 

σχοπὴν στρατοπέδου, ἔλαθε πλησιάσας τῷ Ἀσδρούδα. 

Καὶ αὐτὸν ἐχεῖνος χαὶ τοὺς σὺν αὐτῷ πάντας ἱππεῦσι 

ὐτῷ στ ας εετεπει] αυτῷῳ στρατιας ..Ετεπεμναντο. 

οχρ]ογαν{έ : φας οἱ Πασά Ἱία ππμ]ίο ροδί δαροταν{, [γαίτο 

ΑδάταΡα]ο ἵπ Ηἱδραπία ΓοΠΙε(ο. 

ΧΙΥ. Κοπιαπέ, δἱρί ουπα ΟαγναρἰπΙοηδίρης οἱ ἵπ Ηἱδραπία 

οἱ ἵπ Αίοα Ῥθ]1Π1 πογοπά Πα Γα{1, ας ἆς (ταπδίία ΒΟΡΠΟΓΗΠΗ 

ἵπ Πα]ίαπα ΠΠ] πο καδρίσαηίο5 αφπἱάσπα, Το, Βοπηργοπίατη 

Ἰνοηρπα η ΑΠίζαπα, οµπα ουκ πανίδας 4ο ἀπαρις Ἱερίοπ]- 

Ῥα5, πἰδογαπί, ου φαἷά Τοηρας αΠίααθ ροδί οΠη ἵπι- 

Ρογα{οῦθ5 ΠΟΠΙΑΠΟΓΙΠΙ οἶἴτσα ΑΠΊοαΠΙ βεβδενῖη{, ἵπ Ῥιμίου 

Ιρτο ροιοπρίαπα οί. Τπ Ηἱδραπίαπα απἴοηι Ῥ. ΟογΠθΙΗΠι 

ΒΟἱρΙΟΠΘΠΗ, 6ΗΠ1 κ παν]ρας, οἱ ροά[ίμπαι ἆθοσπῃ πι ας, 

οφ ἶρας, 5ορησοηΗῖ5, ἴνο Ιαδδογαπίς οἶπιο Ἱοσαίαπι [α- 

(θα ᾖρδία5, Ον. Οογηδ Παπ ΦΟἱρίΟΠΕΠΙ, αἀάῑάσνιπί. 5εὰ 

μου αἰίου, Ῥαβ]α5, απ σπα α Μαρς ΙΠοηδίρας πιογοσ{ογῖρας 

ἁθοθρίσδεί, ΑΠΠΙΡΗΙΟΙΗ ρου Αἱρος ἵπ Τίααπα οοη{οηάστο, νθ- 

πέ5, η6 η Τία]ος πθς ορίπαπ{ος 1116 Ἰγγσγεί, (γα Π[ς πω {4- 

{πὶ Ηἱεραπίοίς οορῖϊ5, οηδοθηδα ααἰπαπεγοπηί 1π Εἰγυγίαπα 

πο. Οιίά απ{οπα οἱ {ρ5ο, οἱ αϊ ροδί ουπη ἀπσος Πας ΒΕΠ, 

ἱπ Πα]ῖα ροφκονίπί, 4οπος {απάσπι Ροδί ΦοχίΠι ἀθοί πι 

ΔΏΠΗΠΙ ΑπΠΙΡαΙ Πα]ία εχρι]δας οδί, ἃ ποβίς 5εαιοπ{{ γο]ι- 

πηΙΠΘ ΕκΡοΠείΗΗ, 419 1ο οποίας αὐ ΑπηϊραΙο 1 ΠίαΙα ϱο- 

βία5 6οπΙΡΙΘΟίΕΙΊΙΕ, ααοά οἰίαπα οϐ. 4 ἵρδαπα Βοπιαπαταπι 

Ηιδίοπίαγαα Τ4β6ς ΑππίραΙίοας Ιηςοηρία, 

ΧΥ. Οπ615 ἵπ Πἱδραπία, απίο «παπι Ρυῦ]ας ᾖαίοι αἆ 

ουπα γεο[]ςεί, ΠΙΙΙ ππεηιοταβί]ο σοβδ!{. Εἰπίίο απίοπι Ῥι- 

ΕΙ πιαρῖςίναία, Βοπηαπῖ, πογῖς οοηδι]ριις αἀἆγθιδις Απηί- 

Ῥα]οπι αἆ Ῥε]]αηα ΠαλοΠι ηϊδείς, Ριβαπα Ρουοηςα]θῆα 

ποπηἰπανηί, αὐ ταῖδα5. ἵπ Ηἱεραπίαπα Ῥγοβοίςοί [α5εσιιηί, 

Αίάπε εχ «0 {6ΠΠΡΟΤΘ ΠΡΟ οϊρίοηος Ῥε]απα ἵπ Ἠἱεραπία 

ἁάπηϊπις(ναγαπί, ΑδάνηραΙς Ῥώπογιπῃ οορίᾶ5 οοΠίτα 608 

ἀποεηίε; ἆοπος Οαγἱ]αςἰπίεηςος, απηῖς 5υρμαοῖς Νιηίάίαν 

τορυ]1 {εηίαἳ, ΑφάναβαΙεια σπα ρατίο οορίαγαπα ἀἆ0ΠΙΙΠΙ 

νογοσαγυπί. Οµ0 [αοίο τε]σαῖς {αο]ο 5αροιῖογος (ποια δε]- 

Ρίοπες : αἴάτο πππ]ίῶ οίἶαπα αγ Ώος εροηίο 5α αἲ Ί]ος ἀθίο- 

οευαηίς (ποπίαπα, αἱ αχ]! Ἰπρογαίοτος, ία ἵπ οοποΙ]ίαῃ- 

4ἱς οίῖαπα Ῥορι]ογπη γοἱαπίαίθας πηῖτο ατίῖ5 ογαη/{. 

ΧΥΙ. δεὰ Οατ{]ασἰπίθηςος, Ρᾶς6 οΙΠΙ ΦΥΡ]ιασο οοπηρορίία, 

Αδάνιμαιειι ἱπ Ηἱραπίαπα οΩ πηα]οηίβις οορῖῖς (πσἰηίασιαο 

εΙορμαηίΐς τεπηϊδεγιηί, αἀ]αποίῖς οἱ ἆποβιας αἰῖς ἀποῖρι», 

Μαροπα, αίαιιε αἰίο ΑδάνπραΙα, ἀἰδοοπί5 Πο. Ἐν 60 {επι- 

Ροπ6 ἀῑΠίοῖ]ας Ῥε]απα Βοἱρίοπος Παβιθγαηές Ἠθαιθ γετο 

ε0 πηας 5αρογίογος ἀῑδεθδδογαπί, πημ]ἶᾳιο αὐ ος ΑΟΓΙΠΙ 

πα ΏΙίαπη οί εΙορ]ιαπίογαΏα οοσἱδί δαπ{. δαρουγοπίεηίο Πήοιης, 

Οαγηιασίπίθηςες ἵπ ΤανζΙίαπος ΠΙοππα{αΠῃ 60Π6ςβ6θΓ6; ΟΠΩΙ15 

Μοἱρίο ΟΥΡΟΠΕΙ1, Ριαρ]ας ΟαδίπΙοπθπη 56 τοορρῃ, Ομῖ 

απάὰ. πιποϊαγθίατ αἀγοηίατο ΑδάταβαΙεπα, οστθςδης οχ 

α1ρο επι εχίσια ΠΙΠΜίΩΠΙ π]απα, οαδίγα Ἰιοδίίαπι οχρ]οτα- 

(αταδ, πιργαάσῃς ἵπ ἱρδαπα Αφάτυραίοπα Ιποϊαῖές α ου]α5 

οσυίαία οἰγουπαγοηίΗ5, παπα οµπῃ οπηπίρα5 απί οππη 90 οταΠί, 

ἰρασϊάαίας οδί. Οµῶμ5, πιποίο ἆο οο αποᾶ [ναί αοοἰά]δδοί 

πεοιδραμὼν ἀπέχτεινεν. Ὅ δὲ Γναῖος, οὐδέν τι προ-- | ΠοπάΠΙ Δοοθρίο, παΠίος 5ερομά1{ ροίοιάί οδιισα οιηίκετας; 
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μαθὼν, ἐς τὸν ἀδελφὸν ἐκὶ οἶτον ἔπεμπε στρατιώτας" 
οἷς ἕτεροι Λιῤύων συντυχόντες ἰ ἐμάγοντο. ἸΚαὶ πυθό- 

µενος ὃ Γναῖος, ἐξέ ξέδραµεν ὡς εἰ ἴχεν μετὰ τῶν εὐζώνων 

ἐπ᾽ αὐτούς. Οἵ δὲ τούς τε προτέρους ἀνηρήκχεσαν ήδη, 

καὶ τὸν Γναῖον ἐδίωκον" ἕως ἐσέδραμεν ἔς τινα το 

Καὶ τὸν πύργον ἐνέπρησαν οἳ Λίόνες, καὶ ὃ Σκιπίων 
χατεκαύθη μετὰ τῶν συνόντων. 

ο Οὕτω μὲν οἳ Σκιπίωνες ἀπέθανον ἄμφω, 
ἄνξδρες ἐς πάντα ἀγαθοὶ γενόµενοι. Καὶ αὐτοὺς ἔπε- 

κ ὁ Ἴθηρες, ὅσοι δι) αὐτοὺς ἐς Ῥωμαίους µετέ- 

θεντο. ἸἨυθόμενοι ὃ) οἱ ἐν ἄστει, βαρέως τε ἤνεγκαν, 

Μάρχκελλον ἐκ Σ Σικελίας ἄρτι ἀφιγμένον, καὶ σὺν αὐτῷ 
Κλαύδιον, ἐπὶ νεῶν ἐξέπεμπον ἐς Ἱθηρίαν, μετὰ χιλίων 

ἵππέων καὶ πεζῶν μυρίων, χαὶ χορηγίας ἱκανῆς, οὐ- 

δενὸς δὲ λαμπ τρον παρὰ τῶνδε γιγνοµένου, τὰ Λιθύων 

ὑπερηύξετο, καὶ πᾶσαν σγεδὸν Ἱθηρίαν εἶγον, ἐς ῥραχὺ 

Ῥωμαίων ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς Πυρηναίοις Χαταχεκλη- 

µένων. Πάλιν οὖν οἱ ἐν -ἄστει 1 πυνθανόµενοι, μᾶλλον 

ἐταράσσοντο" καὶ φόθος τν, μὴ, Ἀννίδου πορβοῦντος 

τὰ πρόσω τῆς Ἰταλίας, καὶ οἵδε οἵ Λίόνες ἐς τὰ ἕ τερα 

αὐτῆς ἐσθάλοιεν. "ὍΌθεν οὐδὲ ἆ ἀποσγέσθαι τῆς Ἴδη- 
βουλομένοις αὐτοῖς δυνατὸν ἵν, δέει 

ε τὸν πόλεµον ἐς την Ἰταλίαν ἐπ ταγαγέσθαι. 

ΧΥΙΠΠ. Ἡ; ο. οὖν ἡμέραν, ἐν ᾗ Ἰλιροτονή- 

σουσι στρατηγ Καὶ οὐδενὸς 
γέλλοντος, ἔτι πλείων ἐγίγνετο φόβος, καὶ σιωπὶ σχυ- 

θρωπὸς ἐπεῖγε τὸν ἐκκλησίαν: ἐς ὃ ὃ Κορνήλιος Σ Σχιπίων, 

ὁ Πουπλίου Κορνηλίου τοῦ ἀναιρεβέντος ἐν Ἴθηρσιν 

υἷος (νέος | μὲ ν ὢν Χου. η τεσσάρων γὰρ χαὶ εἴχοσ ον 

τοῦ μὴ καὶ 

Μ 

ου 
ζ 

Ν 
ον παραὴ τα 

ο 
ον μα Ὡω ος μὲ -« 

ἐτῶν ἦν" σώφρων δὲ χαὶ γε ννατος εἶναι γου. (ζόμενος), ἐς 

τὸ µέσ ον ἑλθὼν, ἐσεμνολόγησεν ἀμφί τε τοῦ πατρὸς καὶ 
- ᾽ απ έτα κ / 3 ο”. 

ἀμφὶ τοῦ θείου" καὶ τὸ πάθος αὐτῶν ὀδυράμενος, ἐπεῖ- 
.. σ / λ 

πεν, δα Ὡς εἶναι τιμωρὸς ἐκ πάντων π ατρὶ καὶ θείῳ 

πω 
ο .. .” Ἄλλα τε πολλὰ ἀθρόως καὶ λάθρως, 

ο ηό ἐπαγγειλά άμενος, οὐκ Ἰθηρίαν λήγεσθαι 
Ιλ’ ἐπ᾽ αὐτῃ καὶ Λιθύην καὶ Καργηδόνα" τοῖς 

ε κηυφολογῆσαι νεανικῶς, τὸν δὲ δημον ἀνέλαθε 
χότα (χαίρουσι γὰρ ἐπαγγελίαις οἵ δεδιότες), 

τρατηγὸς ἐς Ἰθηρίαν, ὡς πράξων τι τῆς 

Οἱ πρεσβύτεροι δὲ αὐτὴν οὐκ εὐτολ- 
καὶ 

΄ ΎὝ 3 /. 

µεγος, ἐς ἐκκλησίαν αὖθις αὐτοὺς συνεκάλει τε καὶ 

« 
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μόνη, 
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Χατεττη, 

καὶ ἠρέθη σ 

11 

οχι 
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εὐτολικίας ἄξιον, 
/ ο) 

αν, ἀλλὰ προπέτειαν, ἐκάλουν. ὁ Σχιπίων 
οδό 

, ϱ/ 4 ΄ / 3 ...α] 3 

εμνύνετο ὅμοια" καὶ τὴν ἠλικίαν εἰπὼν οὐδὲν ἐμπο- 
ών οἱ γενήσεσθαι, προὐκαλεῖτο ὅμως, εἴ τις ἐθέλοι τῶν 

/ ... ὁ } [4 - ΄ / - -- 

ρεσθυτέρων τὸν ἀργὴν ταραλαθεῖν, ἐκόντος αὐτοῦ 
Οὐδενὸς ὃ᾽ ἐλομένου, μᾶλλον ἐπαινού- 

ενός τε καὶ θαυμαζήκενος, ἐξήει μετὰ µυρίων πεζῶν 

καὶ ἱππέων πεντακοτίων" 

στρατὸν ἐξάγειν, Ἀννίδου ὀηοῦντος τὸν Ἰταλίαν, 

3 Ἔ 

κ. 

ἃ ὧν 5 

πι] η Ὁ ρὲ ν σ ο κ - κ. αν 

πλέονα 

Ἔλα- 

θε δὲ καὶ χρήματα καὶ παρασκενὴν ἄλλην, καὶ ναῦς 

μακρὰς ὀκτὼ καὶ εἴκοσι, μεθ᾽ ὧν ἐς Ἰθηρίαν Σιέπλενσε, 
ΧΙΧ. Παραλαθὼν δὲ τὸν ἐκεῖ στρατιὰν, καὶ οὓς 

ἦγεν ἐν ἓν συναγαγὼν, ἐκάθηρε, καὶ διελέχθη καὶ τοῖσ- 
δε µεγαληἸόρως. Δόξα τε διέδραµεν ἐς ὅλην αὐτίκα 

οὐ γὰρ ἐνεχώρει 

κ...” ὃ .”ὃ”ὃ”ὃ“ὝΎ.ἲοὂ..... κο κ Υκ ντ Ἀἀὑἶ“ἱ“..--...............ἶ-.ι------.... 

αυ 1 α[απα ΑΙΤΟΓΗΠΗ ΠΙΔΠΗΠΙ Ἰποάσπίες, αὖ οοπςογοΏάαη 

ΡήσηαἳἩ εσας δαπΐ. Οπα το Ἱπ{ε]]οσία, Οπ6Η5, ΠΙΗΙ πιοτο» 

[αοίθης, δαἱ5 αἱ δαρρείίας {οττεί, ου η οχροςΗῖς Ργοροτε ἃς- 

ουτη, δεᾷ Ραπῖ, ]απα οοεῖς ρηοτίθας, τη ἵρεαπα ΟΠίσΠΙ 

ἱπερείαπη [αοηίς αἱ, αὈί αρα ἵπ ατγίπη φπαππάαίη 9096 

τουορί, Ίπορηδα αὖ Ποδ4βα5 (ατῖ, οὐ οπιηῖ οοπηαἴη οἩ]- 

οτοπιαίας ο5ἱ. 

ΧΥΠ. Τη Ἰάπο ΠΙοάΙΠΙ ΠΙΡΟ Βοἱρίοπες Ρροτίοτυπίς υἱτὶ 

ῥτο[ροίο οπηπίρης πιοςῖς πιασπ], γα]άεαιε αὐ Ηἱδραπίς, φαί 

56 ΘΟΓΗΠΗ εαΙςᾶ Πάοἱ ΠΟΠΙάΠΟΓΗΠΙ οοπηπηἰκογαηί, ἀθρίάσγα. 

Ου όΗ πα ο5ςεηί Ἠοπιαπ πιπείαία, Βοπιαπῖ ρταγἰςείπια 

οοηΠΙοΙ1, Ματοσαπα, αἱ Πάρου 6 ΡίαΠα αἀγοηοταί, εί ου 

οο ΟἸαιάίαπι (ΝετοποΠι) οΗΠα. οἸαδδο εἰ οπή Ιδας πι]]α, 

Ροάἴίαπα ἀεοθπα πηρς, οἱ αρραταία (παΠίάΠα 5α.ἶς οταῖς 

ἵπ Ηἱδραπίαπα πηἰδεταπί, Α απἴρας αποπίαπα ΠΤΙ] ΠπεπποΓᾶ- 

Ρε σοφίαπῃ ο5ί, τος (αγίασἰηἰσηκί στη πΠασηοΡετε ογθεεθ]α!. 

14Π1 οηἵτα ΓΓΠΙΘ {οίαίη Ἠἱ οσεαραταπί Ηἱδραπίαπα, Βομιαηίς 

πίτα Ῥυτοπαἱ δα]α5 αησαςίῖας εοπε]ηςῖ. Οποά αἱ ἵπ Ότο 
οταπί (απ αεοἰροτυηί, πιασίς εἰῖαπη οοηΣίεγπαΡαπίαΓ; πῃο- 

[αεραπίαια, πο μπα Απηϊραι αίογίογοπα Πα] ρατίοη να- 

5ἰανοί, αἰίοια οχ Ρατία ΑΠΡ ΠΠ ἵπ οαπα Ἱγγαπηροτοπί. Ουα- 

τορίος, (απιεί5ί οπη({ογε ἵπ Ργῶ5ϱη5 τος Ηἱδραπία οπρετοῃί, 

ΠΟΠ ογα{ {απποῃ Π]ίς ΠπίοβτΗ Πα, αασπα ΥογεΠά Πα ο55εί, πο 

οἳ Π]αά θε] πα ΤΠ Πα]ίαπα {γαης[οιτοί, 

ΧΥΤΠ. ΤΕἴέαν ἀῑοπι εἀἰκεγαπί, ἆπο ἀῑς πιρεγαίογθτη Ὀθ]]ο 
Ηιεραπῖοηςί Ργα Ποἰεπά πα Ρορα]ας ε]σογεί. 56 πΕί ΠΘΠΠΟ 
ΠΟΠΊΘΠ Ῥγο[θαδι5 ο5ί, [πα Ὑογο ΠΙΑΙΟΓΟΠΙ θἱαπη πι πποάήα 

αἀαποίας ποίας, {πκίοαπα 5ΠοπίΤαπα οοΠΟΙΟΠΕΠΑ {οηι]. 

Ταπάσπι Οοτπο]ίας δοἱρίο, Ρ. ΟοιπεΙ! Πας, οἶας σα Τη 

Ηἱεραπία. οροἰἀρταί, αἀπιοάσπα φπἱάεπα Ιαγεηῖς (4 π1ρρο 
ΠΟΠ πίτα ΧΧΙν. 4ΠΠΟ5 παία5), 5εά ῥργπάθης ας 5ίνοπυς 

μαθίίας, ἵπ. πποδίαπη ρτοδΙςς οἱ ηλα]ία πιασηίβεο ἆς ραΐτο 

Ραΐγποαιο Ἰοσμίας, αἴαο σαι π{αδααο ἀορ]οταίο, 5ανά]- 

αἵ, οχ οπηπίριας γοςίαταο 56 ΠΠΙΠΙ 4οΠ]οςΙἴοα αἰίοίοΠῃ εί 
ρατοπίϊ οἱ Ραίτιο οἱ ραίπία. Αα ας απ πηπ]ία αἰία ϱ0- 
ῥίοςο οἱ πιαρηᾶ οοπ{οπ[ῖοπο ἀῑεορεί, ἃς γε]αῖ ἀῑνίπο αβ]αίας 
ΠΠΠΠΙΠΘ, 56 ΠΟΠ Ηἱςραπίαπα Ποάο, 564 οἱ λΗΊοαπα Οαγαρῖ- 

ποΙΙ(Ο 5αρασίατα, Ῥτοβίογείας, Πιαἶς ααἰάσα νἶδας 
οδί Ιαγοπί Ἰον]ίαίο Ἱπιρυ]δης ἰδία Ιαοίατο. 8εά Ῥορυ]ας, 
ογαίοπο δοἱρίοηῖς ον οοΠδίοΓΠαΙἴοπο ΓουΓοαίΗ5 (4 ποὰ [ον 
πι, αἱ σαἱ τη απο πποία δαπί, Ργοβη]ςκίς σαπάθαΠΕ), ἵΠπρο- 

Γαἴοτοα ουπα ἵπ Ηἱραπίαϊα ο]ορίί, {αμα παπα Γαοἱσγα η αἲ- 

απ]ὰ ἴδία πιασηἑαἶπο απἰ ση! ἀἱρπιπη. ΑΙ 5οπίογος ΠΔΙΗ ΠΟ 

απίριί πιαρπ(ά(ποπα, 5ο (οὐιογαίοπας, νουσραηί, Οσο 

ἱπιο]ίροης Βοἱρίο, τογοσαίο α οοποΙοποα ρορυ]ο, θά θίὴ 

απἱάσπα, αμα. ρεία5, ἆᾳ 5ο ΓΗγδας ργοάἰσαγτές Εαά οἴαηι 
Δ44δΗ8, ΗΔΗ Ἰαγοπίυίοσα πηἰηίπ]ο 51δί ἱπιροθπιοπίο αἱη- 

τα τ πια] νοτος δἱ φμ15 ΔοΠΙΟΓΗΠΑ Υο]]οί οαπά ρτον πο σΗα 

φη5ορογο, Ρ8ΓΔΓΗΠΗ 56, Μ1ίΤο οἱ ορἆσγο, Ργο[οσσς ο5ἳ. Ο4πη 

41041 ΠΟΙΟ αἱ δαδεἰροτοί Ἰηνοηίτοίασ, ο ππα]ουί Ἰαυ46 αἲ- 

ΙΓΑΠΟΠΘΦΟ ΟΠΙΠΙΗΠΗ οχοσρία5, αθΗ η του ἱηοἰδα, ΟΠΗ 

ἀοοσαν πι θας Ρο σπη, οφ οας φαἱηροηής. Απιριίογος 

οπίαι οορίας, Απηῤὑαιο Παίαμα ναφίαπίο, πο. Που]ναί οὖ- 

ος, Ὠαία οἱ οἱ ροσμπία, γοσασφπο αρραταίυδ, ουΗὰ 

Ἰοπρίς παν ας Υἱρη{ οσο, πας {πα Ηἱκραπίαπη ΓΓαηδηη]δήτ. 

ΧΙΧ. ΕΠ ποζορ[ίς νοίσγα πα Ἱομίορα η τοσα 5, Γαποίδαυο 

Μἱ5, 4148 56Η Πὰ ἀμκοταί, οορίἵα, ᾖαφῖς οπγοπηορί(ς Ἰαλίτα τί 

οχογε πα, ογαἱοηθ(ς ΠΟ. Πίπας παρηίῆσα αὐ πητες, 



ΡΙ ΒΕΡΙΣ ΗΙΡΘΡΑΝΙΗΕΝΡΙΡΟΣΝ, 

τὴν ̓ Ἱθηρίαν, ῥαρυνομένην τε τοὺς Λίόνας, καὶ τῶν 
δν τὴν ἀρετὴν ἐπιποθοῦσαν, ὅτι στρατηγὸς 
αὐτοῖς ἥχοι Σχιπίων ὁ Σκιπίωνος, κατὰ θεόν. οὗ δὲ 

καὶ αὐτὸς αἰσθανόμενος, ὑπεχρίνετο πάντα ποιεῖν 

πειθόµενος θεῷ. Πννθανόμενος δ᾽, ὅτι οἱ ἐ ἐχθροὶ στα- 

θμεύουσι μὲν ἐν τέσσαρσι στρατοπέδοις, μακρὰν διε- 
στηκότες ἀπ᾿ ἀλλήλων, ἀνὰ δισµυρίους καὶ πενταχισχι- 

λίους πεζοὺς, καὶ ἵππέας πενταχοσίους ἐπὶ δισχιλίοις, 

τὸν δὲ παρασχευὴν τῶν τε χρημάτων χαὶ σίτου καὶ 
ὅπλων καὶ βελῶν καὶ νεῶν καὶ αἰχμαλώτων χαὶ ὁμή- 

ο. : ων ΣΑΦΗΣ 
ρων, τῶν ἐξ ὅλης Ἱθηρίας, ἔχουσιν ἐν τῇ πρότερον 
μὲν ζακάνθη, τότε δὲ ἤδη Καρχηδόνι, καὶ φρουρὸς 

αὐτῶν ἐστι Μάγων μετὰ µυρίων Καρχηδονίων" ἔχρινε 
πρῶτον ἐς τούτους ἐπιδραμεῖν, διά τε τὴν ὀλιγότητα 

ΠΒ ; 
τοῦ στρατοῦ τοῦ μετὰ Μάγωνος, καὶ τὸ µέ Ὕθος τῆς 

παρασχευῖς" χαὶ ὡς ὁρμητήριον ἀσφαλὲς ἐκ γῆς καὶ 

θαλάσσης ἕξ 
Ν , λ -- 3 / λ .Α ν΄ 

καὶ γώραν καὶ πλοῦτον εὐδαίμονα καὶ πολὺν ἔχουσαν, 
ας 2 ϱ/ ον 

καὶ τὸν διάπλουν ἐς Λιθύην βραχύτατον. 

ΧΧ. Ὁ μὲν δὴ, τοσοῖσδε λογισμοις ἐπαιρόμενος, 
ο, 4 π ” / ε. - ςσλ/ ’ 

οὐδενὶ προειπὼν ὅπη γωρήσειν ἔμελλεν, ἡλίου δύναντος 
ο} . ο. λ Ν - 
Ίγε τὴν στρατιὰν δι) ὅλης τῆς νυχτὸς ἐπὶ τὴν Ναρχη- 
δ/ Ρ λ ον ο με) νά ᾿ 6ύ λ 7 
δόνα. Ἰἴαὶ αὐτὴν ἅμα ἔῳ, τῶν Λιόύων καταπλαγέν- 

των, περιταφρεύσας, ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἡτοιμά- 

ζε του Χλίμακάς τε χαὶ μη γανὰς πάντη περιτιθείς, 

χωρὶς ἑνὸς μέρους, ᾗ τὸ μὲν τεῖχος ἠν βραχύτατον, ἕ ἕλος 

δ) αὐτὸ καὶ θάλασσα προσέκλυζε, χαὶ δι) αὐτὸ χαὶ οἳ 

φύλακες ἀμελῶς εἶχον. Νυχτὸς δὲ πάντα ρε 

βελῶν καὶ λίθων, καὶ τοῖς λιµέσι τῆς πόλεως ναὺς ἐπι 

στήσας, ἵνα - μὴ αἵ ν]ες αὐτὸν αἱ τῶν πολεμίων διαφύ- 

γοιεν (ὑπὸ γὰρ δὴ μεγαλοψυχίας ἤ ἦλπιζε πάντως αἱρή- 
σειν τὴν πόλιν }, πρὸ ἕω τὴν στρατιὰν ἀνεβίόαζεν 

ν ἄνυθεν ἐγχειρεῖν χελεύων τοῖς 

ζων ἐπὶ ὅλην τὴν Ἱθηρίαν, πόλιν ἀργυρεῖα 

αν 
επι 

λ 

τους 
δι 
οξΕχ 

τὰς μηχανὰς, τ 

πολεµίοις, τοὺς 

Μάγων δὲ τοὺ 
3 α / 

πο σος, ότε 

μὲ | 
ἅτω τὰς μηχανὰς ὠθεῖν ἐς τὸ πρόσω. 

ς μὲν µυρίους ἐπέστησε ταῖς πύλαις, ὁ ὡς 
καιρὸς ε εἴη, μετὰ µόνων ξιφῶν (οὐ 

τοὺς δὲ ἄλλους 

Καὶ πολλὰ καὶ ὅδε μηχανή- 
µατα χαὶ λίθους καὶ βέλη καὶ καταπέλτας ἐ ἐπιστήσας, 
εἴχετο τοῦ ἔργου προθύµως. Γενομένης δὲ βοΏς καὶ 

παρακελεύσεως ἕκατ έρωθεν, οὐδέτεροι μὲν ὁρμΏς καὶ 
προθυμίας ἐνέλειπον" καὶ λίθους τε καὶ βέλη χαὶ ἀχόντικ 

ἀφιέντες, οἱ μὲν ἀπὸ Ἰειρῶν, οἵ δὲ ἀπὸ μηχανῶν, οἱ δὲ 
ἀπὸ σφενδόνης, εἴ τέ τις ἠν ἄλλη παρασχευἡ καὶ δύνα- 
μις, ἐχρῶντο προθύμως ἅπασιν. 

ΧΧΙ. Ἐκαχοπάθει δὲ τὰ τοῦ Σκιπίωνος" χαὶ οἱ 
μύριοι Καρχηδονίων, οἳ περὶ τὰς πύλας ᾖ Ἴσαν, ἐκδραμόν- 
τες σὺν τοῖς ξίφεσι γυμνοῖς, ἐνέπιπτον ἐς τοὺς τὰ μη- 
Ἰανήματα ὠθοῦντας. ἸΚαὶ πολλὰ μὲν ἔδρων, οὐγ 
ἤσσω δ᾽ ἀντέπασγον' µέχρι τῷ φιλοπόνῳ καὶ ταλαι- 
πώρῳ τὰ Ῥωμαίων ὑπανίστατο. ἸΚαὶ μεταθολῆς γε- 
νοµένης, οἵ τε ἐπὶ τῶν τειχῶν ἔκαμνον ἤδη, καὶ αἱ 
Χλίμαχες αὐτοῖς προσεπέλαζον. Οἱ δὲ ξιφήρεις τῶν 

Ἱὰρ εἶναι ὀόρασιν ὲν στενῷ χρῆσθαι): 

ἐς τὰς ἐπάλζεις ἄνΏγε. 

Καργηδονίων ἐς τὰς πύλας ἐσέτρεχον, καὶ ἀποκλήσαν- ᾿ 

1 ---ᾱδ. 4ἳ 

απ απα Ππροτ ἀἆ ρορυ]άπα, οοΠοἰοπαίης οί... Μοχημο ρετ 
υηἱνουδαπα Ηἱδραπίαπα, Ῥυπίοί Ρογίῶδατη Ἱπιρογί, ας 5ο1ρίο- 

πΕΠη ἀοδίάσγαπίσπα υἱγπίοα, Γαπ]α πιαπαν{ί, αἀνοπίςςο 5οἱ. 

ρίοποια, θἱρίοπῖς ΒΠ πα, ἀῑνίπο αποάαπα οοΗςΗο Ππρογαίο- 

ΓΕΙΑ 81Ρί πηῖδδαπῃ. Οσο Ιπίο]ίσοης Βάρίο, 6ο πιασίς οἱ 

Ίρ8ο κΙππ]αγ{{, 56 πλ! , πἰςί α Ώσο ῥγ ΠποΠΙάΠη, φα5οἴρετο, 

{49 αἱ Ποδίς5 οοηροιἱ απαίπου Ίοησο Ππίοι 5ο ἀῑίαπίίρις 

1ος »ἰαιῑνα Ἠαβογα, ἵπ ἱησι]ίδαο οα(τῖς ροδσαπα γἰσίπ(ί 

(πίπά]ο πη]ία 6556, θᾳμἱ{αδᾳαϱ αμἱησοηίος 5αρτα πο πη]μίας 

οείογι η αρρατα(απὰ ροσυπίαγαη , (ΓΙΠΙΘΠΙΙ, ΑΓΗΠΟΓΙΗΗ, [ο]ο- 

Ταπα, παν Ίάπα, οαρί{νος ἀεπίαιο οΏρίάσξαιιο {οιἵα5 Ηϊδραπια" 

ἵῃ οα προ αβεειναί, αμα ρήας ῥασιπίας, Πάρος ἀπἴθΠη 

Οαπμασο (Ἄονα) αρρο]απί εαρία [ρίαπα αἆ οαΓΙΠΗ ΤΕΓΗΤΗ 

ομ5ἰοἶαπα ἨΠάσΟΠΕΠΙ οΗΠή ἀσσσΠι πα ῦας Οατ{αςΠΙΕΠΣΤΗΠΙ 

Ρυα"0556: Ἰαπο γαι, αἱ ααἳ ραπαπα. γαἰάυπα Ἰαρογοί 

Ργωδιάίαπη, αἀογ]ὶ 5ίαἰαἲ ές (ατα αἱ (απίο αρραναία ροῦτοίας, 

ἴαπα απῖα Ιπίε]σουαί, 5 οαπα ατῃρπα, αγροη[οάἷπίς οἱ {ο- 

οππζο αφτο οἱ οπιπῖς σοποτί5 ορίρας αριπάαηίοπα, αἀλαο 

α]οοίαῦα πα ΑΠΙσαΠα Ώνου ἱ5δίπχάπη αβοπίσθυα, οχρασπᾶ»δεί, 

(πίαπα 1ρί {ουγᾶ ππατίιο ἄγοσπα Ώ6]{ αἆγειριας {οίαπα Ηἱερα- 

ΠΙαΠΙ [016. 

ΧΝ. Πίς οοσδϊαἰἰοπίρας οἰαίᾳς Βο]ἱρίο, οοης!]ίο Ρτοίθ- 

οοπῖ5 οἱ Ποπηίπο ἑοπηπηπ]σαίο, οἴτοα 5ο]ΐ5 οσςᾶ5ΙΙΠΗ ΠΠΟ- 

{ς οαδίη5, {οία ποείο Οατιαθίπσιη γοαιςας οοπίοηάΙέ; ας 

ΡΙπ]απη 58 ἸάοσΠα, ἱπιργογίδο αἀγοπία (ογν((ς Ἰοδίρης, 

Υ8]Ο ατΏοπ οἴησοταο εαΡίί. ὅαπιαιο ἵπ ἀίσοπι ργοχίπΙη 

ορρισπαΙοπαπῃ ἱηδίραίέ, 5οα115 ππασλΙπίςααο οἰτουπησῖτζα ἀἷς- 

Ροδῇ15, ρυωίος παπι αγβίς ρατίοπ, αια Ὀτογ]ὶδείπιας ογαί 

πΙν5, δες, δίαδηο πιαπίααο αΠπεραίασ, οαάπο ἆο οπηδα 

απ ποριΙσεη[ία5 οαςίοἀἱεραίατ.  Νοσία {ος Ιαριάίρασαε 

ἵπ πιαζµ]ηας εοησος!ῖ5, αίᾳπο πανίρας αἆ Ρογίαπα ατΏῖς ο0η- 

φἰἰ(ιεῖς, πο Ἰοβίαα πάγος οἱ οἰαρογοπίις (απίπχας5. οπ/πι 

εἶαίιις ἀαλίίανε θὐΠ1 Πο ποάο ἴπεβαί, απἴῃ εαρίητης οδςεί 

α1 ο) Ρτίπια Ίασς αἆ ορετα οἀποῖί πίος, αλῖς ἄεξαρος 

ασστοςἱ Ιορίες [αςρί5, αίς Ἱη[γα αἀγογδας πάτος Ιπιρο]]εγο 

πιαζµ]ηᾶς.  ἈΙαρο 5ια ἀσσθιῃ πη]]ία αἆ Ροτίας ἱηςίναί, απ, 

αΡί οοπΙπἹοά πα γἱάσγείαν, ογαρίίοΠσοπη [πουτοηί, 5ο]ῖς σ]α- 

ἀῑῑς αγπ]α!, ααοά Παδίαταη ἵη Ἰοείς αησιαςίῖς πα]]ας α5ας 

[ουαί : αἰίος ἵπ ΠΙΗΤΟ 5ίαγο Ἰαροί.. Μαίκαιο αἱ Ίρ5ο πιασΠῖ- 

ηῖς, Ιαρίάῖριις, {είς οί εαίαρα]ίς Ρον πιαηία ἀἱςρος[ϊς, ἵπῃι- 

Ρίδνς Ρ6Πα δα. Τσίίαν οχονίο αππσαο «Ἰαπιογο οἱ οοιοτία- 

Ποπα', πα αν ααίἲ νίτες απ απἰηϊ ἀσ[ασναπέ : Ἰαπιαθ 

5αχαᾶ, ἴε]α, δασίίίᾳ5, αἲ πιαηίβια5, αΏῖ πιασηηῖς, αΏῖ ῥαπάϊς, 

Ιαου]απίες, αΠῖ ἀοπίαιιο αλῖς οροιίβας Ιαβογίρασαο ἰπίθη(ἳ, 

Ξίταοµια οαΠοίί οὐηπία οχδοαπεραπίν, 

ΧΧΙ. Αδί βα[ρίοπῖς ραμ]ίςρου ρτοπιεβαία ααἴᾳς, ἀθοῖες Π]]ς 

η] Ῥαπῖ5, ααϊ αἆ Ρρονία5 εταπί Ιοσαί1, εγαρίίοης [πεία, 

ςἰνοιῖς σ]αά1ῖς ἵπ 6ος, απ πιασ]ῖπας Ρτοπιογεβαπί, ΙΓάθη- 

εμας. δε Ραπί, (παππ(παΠὰ αοθτγΙ]θ Ρσηαηί65, ΠΟΠ πη]- 

πας {απ1ο. Γογϊίοι αἲ Ἰιοδίο αοοἰρίαπίης; Ὀγογίαιο τος το- 

πηάπα, Ρογπασί Ἰαῦογο ἱην]οίοσιιο πα Πάπα απίππο, Γο5ΗΠ05, 

Τωπο, πηπίαία [ογίσπα, ααὶ πηανῖς φαροιρίαραπί, αθ]ρί σαν» 

Ῥογπί.. ΟαππύΠ6 ]αῦὴ αρριεαγοηίαν 5εαί, Ρωπῖ φπΙ ου. 

ρἰαᾶ1ῖς ογαρεναΠί, ἵπ. αι Ώοιη. Ῥγορογο τορυςςςί , εἰααδίς Ρος: 
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τες αὐτὰς, ἀνεπήδων ἐπὶ τὰ τείχη. Καὶτοῖς Ῥωμαίοις 
αὖθις ἦν ὃ πόνος πολύς τε καὶ Ἰαλεπός" ἐς ὃ Σχκιπίων 

ὅ στρατηγὸς πάντη περιθέων τε καὶ βοῶν καὶ παραχα- 

λῶν, εἶδε περὶ νβμεην ᾗ τὸ βραγὺ τεῖχος ἦν καὶ 
τὸ ἕλος προσέκλυζε, τὴν θάλασσαν ὑποχωροῦσαν. 

ἄμπωτις γὰρ ἐφήμερός ἐστι. Καὶ ὅ χλύδων ἐπήει μὲν 

ἐς μαστοὺς, ὑπεχώρει δὲ ἐς µέσας χνήµας. "Ὅπερ ὁ 

Σχιπίων τότε ἰδὼν, χαὶ περὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ πυθό- 
μένος» ὥς ἔχοι τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας, πρὶν ἐπ τανελ βεῖν 

τὸ πέλαγος» ἔθει πάντη, βοῶν: Ἀθν ὁ καιρὸς, ὦ ἄν- 

δρες, νῦν ὁ σύμμαχός μοι θεὺς ἀφικται πρόσιτε τῷ 

μέρει τῷδε τοῦ τείχους, ᾗ θάλασσα ἡμῖν ὑποκεχώρηκε" 

φέρετε τὰς χλίµακας, ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι. 

ΧΧΗ. Καὶ πρῶτος ἁρπάσας τινὰ τῶν κλιμάκων 

μετέφερέ τε χαὶ ἀνέβαινεν, οὕπω τινὸς ἀναθάντος ᾱλ- 
λου’ µέχρι περισχόντες αὐτὸν οἵ τε ὑπασπισταὶ καὶ ἡ 

ἄλλη στρατιὰ, τόνδε μὲν ἐπέσχον, αὐτοὶ δὲ πολλὰς 
ὁμοῦ κλίμακας προσετίθεσάν τε καὶ ἀνεπήδων. Βοῆς 
δὲ καὶ ὁρμῆς ἑκατέρωθεν γενομένης, καὶ ποικίλων ἔρ- 
Ίων καὶ παθῶν, ἐκράτησαν ὅμως οἵ Ῥωμαῖοι, καὶ 
πύργωντ τινῶν ἐπέθησαν ὀλέγων' οἷς ὃ Σχιπίων σαλπιγ- 

κτὰς καὶ βυχανιστὰς ἐπιστήσας, ἐξοτρύνειν ἐκέλευσε 

καὶ θορυθεῖν, ὡς τῆς πόλεως εἴλημμένης ἤδη. "Ἔτε- 
ροί τε περιθέοντες, ὁμρίως διετάρασσον. Καὶ χαθα- 
λόμενοί τινες ἀνέφξαν τῷ Σχιπίωνι τὰς πύλας. Ὅ δ᾽ 

εἰσεπήδησε μετὰ τῆς στρατιᾶς δρόµῳ. Καὶ τῶν ἔν- 

δον οἵ μὲν ἐς τὰς οἰκίας ἀπεδίδρασχκον ' ὃ δὲ Μάγων 
τοὺς µυρίους ἐς τὴν ἀγορὰν συνεκάλει. Ταχὺ δὲ καὶ 

τούτων κατακοπέντων, ἐς τὴν ἄκραν σὺν ὀλίγοις ἄνε- 
’ -” 3 / τὰ μι Μ σρἲ 

χώρει. Τοῦ δὲ Σκιπίωνος καὶ ἐπὶ τὴν ἄκραν εὐθὺς 
ἔπι όντος, οὐδὲν ἔτι δρᾶν σὺν ἠπτημένοις τε χαὶ χατε- 

πτηχόσιν ἔχων, ἐνεχείρισεν ἑαυτὸν τῷ ὙΣκιπίωνι. 
ΧΧΠΙ. Ὁ δὲ τόλμῃ χαὶ τύχη πόλιν εὐδαίμονα 

καὶ δυνατὴν ἕλὼν ἡμέρα μιᾶ, τετάρτη τῆς ἐπ᾽ αὐτὸν 
ἀφίξεως, ἐπῆρτο µεγάλως, καὶ μᾶλλον ἐδόχει κατὰ 

α ϱ -. ϱ ο 4 

θεὸν ἕκαστα δρᾶν' αὐτός τε οὕτως ἐφρόνει καὶ οὕτως 

ἐλογοποίει, καὶ τότε καὶ ἐς τὸν ἔπειτα βίον, ἀρξάμενος 
ἐξ ἐκείνου. Ἠολλάκις γοῦν ἐς τὸ Καπιτώλιον ἐσήει 
μόνος, καὶ τὰς θύρας ἐπέκληεν, ὥσ 
θεοῦ µανθάνων. Καὶ νῦν ἔτι τὴν Σκιπίωνος ἐν ταῖς 

πομπαῖς µόνου προφέρουσιν ἐκ τοῦ Καπιτωλίου, τῶν 

δ᾽ ἄλλων ἐξ ἀγορᾶς φέρονται. Τότε δ) εἰρηνικὸν ὁμοῦ 
καὶ πολεμικὸν ταμιεῖον παραλαθὼν, ὅπλα τε πολλὰ ἐν 
αὐτῷ καὶ βθη καὶ μηχανήματα χαὶ νεωσοίκους καὶ 

ναῦς μακρὰς τρεῖς καὶ τριάκοντα", καὶ σῖτον καὶ ἀγορὰν 
ποικίλην, καὶ ἐλέφαντα καὶ γρυσὸν καὶ ἄργυρον, τὸν 

μὲν ἐν σχεύεσι πεποιηµένον, τὸν δὲ ἐπίσημον, τὸν δὲ 
ἀσήμαντον' ὅμηρά τε Ἰβήρων, καὶ αἰκμάλωτα, καὶ 
ὅσα Ῥωμαίων αὐτῶν προείληπτο" ἔθνε τῆς ἐπιούσης : 
καὶ ἐθριάμβενε, καὶ τὴν στρατιὰν ἐπήνει, καὶ τῇ πόλει 
μετὰ τὴν στρατιὰν ἐδημηγόρει' τῶν τε Σκιπιώνων αὖ- 
τοὺς ἀναμνήσας, ἀπέλυε τοὺς αἰχμαλώτους εἰς τὰ ἴδια, 

θεραπεύων τὰς πόλεις. ὮἈριστεῖα δ) ἐδίδον, τῷ μὲν 
ες τὸ τεῖγος ἀναβάντι πρώτῳ, μέγιστα" τῷ δ' ἑξῆς, 

περ τι παρὰ τοῦ 

5, ἵπ πιητος ἱη5ῆυηί. δἱο πηπ]ίας ἀυτήξαπο ἆθπιο Ἰαῦοι 

Βοπιαπίς αοοἰᾶ[. Ου ἆππι βηπί, 5οἱρίο ἱπιροταίος, αἨὶ 

πηΣ( πάπα ποῃ αἀθταί αεε]απιαπάο Ποτίαπάοσαο, οἶτοα πηθγῖ- 

ἀῑοπα, απα ρατίο Παπ Πος πληγας εταί οἱ ίαρπο ααοραίης, 

τοσράργο Πατο απἰπιαγογ. Οποβᾷίαπα οηίπη οᾳ γουίρτοςα- 

Πο οδί.. ΕΙ αερεεηίο απἱάεπι αρία, ἄηπα Ρεείογθ {εις 

ενα!» τεορἀρηίο Ὑετο υἱκ ππθθἶας Ερία προταβαί. Οσο 

υΕί 1ο γἰάΙ, Ρετοοπίαία5 ἆᾳ 5ἰασπί παίΐυτα, αμα ταίίονς 

]αά ρε τεΠαπ πα οἶας ἀῑεί οδοί Ἱαβίέατηπας 1]]σο, απίο- 

αυαπι τήῖδΗ5 αοεσεζοτοί αξίας, πδαπεήπααιο ἀῑδουντι, 

πῃασπα νους (ἸαΠΠαΠ5: Νπο, ο Υπ, {ΕΠΗΡΙ5, ηυπο ἄθιας πλ 

ἁζ]ηίου αἀθςί. Αρστεαἰπηϊπί Ἠ]απα πππτὶ ρατίοπα, αὖα πατε 

πορί5 τουρβδῃ. Εκρεκίίο 5εα]α5; οσο ρταῖρο, 

ΧΧΠ. Η!5 ἀῑοΙί5, αττορίαπη 5εα]απα Ρως Ίρ5ο Ρο 5{- 

6η ΠΗ {γαης[οτί, 5εαπάοτεαιιρ απίο ερ], α παπα απἱδᾳπαπα 

Δίας 14 {οηίαςφεί. δεά οἴηρεηίες επι αιπηίσενί αἰήηιο 

πιη(τος γαϊπιεγαη{ς ἱρείῖ Υοτο, οοπιρ]ανῖρας επι] αἀπποιῖς 

5ζα]ΐς, ἵπ πιαταπα ἀ5εεηάετο Ππἰπίυτ. αππαπε υ{ίπ]άυο 

6Ἰαπποτε εί Ἱπιρείι [αείο, πιᾶρπασιε εἰ οὐῖία εί αεεερία 

5ίγασο, Βοπιαπί 5αρεγίοΓε5 ογαἀ η, ας πτγες οεζαραΗί ΠΟ 

πυ]]α5 :. ααἱθΗςδ πιοχ Πρίοίπος ασ Ῥαουϊπαίοτος Πππροξιίε 

Μο]ρίο, η5δίίαπα, αἱ εαπία. 5105 οοπεϊατεπί, ἰτορίωπῃ- 

απα͵, ε]αί τε Ίαπι οαρία, εἀοτοπί. ἸΤπίρτίπα, ἆππι αἲῆ 

οἰγοπποιγιγομίες {ππιπ]ία ασ ἴετγοτο οπηπία τορ]οπί, Πο- 

πα]! 46 ππάγο ἵπ 1 Ώεπα ΙπδΙΗμηί, Ρογίασαε γο[γασία , 5οἱρῖο- 

η6ίη οππα οχοτοῖία Ππίτοπηαπί. Ορρίάπηϊ Ἱπίτα ἰοεία τοία- 

Εἰππί. Μαρο 5υα ἆθοεῃα πη]ία ἵπ. [ογαπα οοηγοσαί; εἴδαπο 

Μὴουί δἩ Ἠορίε οοποίςῖ5, οΙΠΙ Ραιοἶς ἵπ αΓΟΘΙΗ 56 τθοῖρί!, Τη 

α παπι] οἱ ἱρδαπα αΕί 11ος ΠΠΙρείΙΠΙ Γαοί Φοἱρίο: γίάεης Μαρο 

γιος ἵπ πα ΙΙ ρια5 ππείασαο οοηςίογμα[ἶς ΠΠ] ο.5ο ρα, 

γἰοίοιί 56 (τα. 

ΧΧΠΠ. Ραρίο [αγοπίο αιἀασίαπα Γοτίαπα, ππο ἀῑς, απῖ 

απατία5 αὐ εἶας αἀγεπία εγαί, Ροἵτας Οαγι]ασίηο (Νονα) ορ» 

Ιομία ατα ροίεπίίααα, ἱηβοηπίος απίήιος οοποσρίέ : ἄς 1411 

πημ]ίο πιασίς, ΠΙΠΙ] Ποῦ ασοτο ἀῑνίπο οοηςί]ο, οτοάσραίας, 

Οµίη οἱ 1ρ5ο, αθ ο ππαχίπιο {οπΊροτο, 5ο Ρογςαδαπη οί 

μαβθτο, ο νασο οἱ ἴαπο οἱ ροτ τεσπα γἱία (οπρας ἵὰ 

Ροτ]ήρθτα οαρί. Ἰααπο 5ρο ΟαρίίοΙαπα δοἶας πίταης, 

5οἆστο Τρί Γοίρα5 οσο]ηςδὶς ορηδαονέ, νοιαί 4εῖ οτασυ]ῖς οἷο-. 

οδγείας, Ἐκ απο οἶαπα ππο ἴπ ρα ]οῖς ροπηρίς δοἷα 5αΐρίο- 

ηἱ8 {Πάρο οχ Οαρίίο]ίο ἀσάποϊίας, απ απά ΠἴογΙΠΗ δἶπηα ο Ἐοτο 

οΠοαπίαν, Οαρία α06 ΤοβΙς οπλπί σας οσα αἆ Ρᾶοσηα {άπη 

πά Ὀο] αμα ἠηργαοἱἱρδίσια, ἱηποπίοπη ομηηῖς ποηοτί5 ῥγαἆ αι 

ἰπνοπίί Βάΐρίο : ἄΤπια Πηυ]ία, ἴο]α, πιασλίπαδ, παν α]ἷα. ου 

παν ΙΡΗ5 Ἰουμίς (πμίηία (ήρας, Γυπησηίπα οἱ ο ΠΙΟ ΓΗ Πι 

ναπαη ο ηπα οὐοτίς οἱ απ αγροπ[ἶ(ιο {461, εἱρπαι1, Ἱπ[οςιἰ, 

πιαρηαΠα οορίαπα; αᾱ Ίος Ηἱδραπογαπα οὐκίάος οἳ ὀπρίίνος, 

οἱ ααἱ οκ {ρδίς Ἀοπιαπίν απίο οαρίῖ Γαοταηϱί. Ῥοβίοτο ἀῑς 

ΑάοΠΙ5 Ρογας[ἰς, ἰοιορίασαο οο]ουγαία, 401 ΗΠΑ υἱτίι- 

(οσα οοἹαμάαδσοἳ, πα ορρίάαπος οεἶαπα ογα οποία αλ, 

αυα ο0ς αὐπποπαε, αἱ ΒοἱρίοπΕ Πα ποπηηίς ΠΙΟΠΙΟΓΟΣ οδ5οη, 

Βοίῃ οκρἴνος ΗΠΑ 4ΠοΙη( ο 4οΠΛΗΠΑ ἀἡπηίκίε, ον αίος νου 

πο[οῖο Ίνου δἱϱί αὐαποίαγας, ΜΗ Ιδας οίαπι ῥγορυία ας ιτῖ- 

ης τ απἱ ρήπηας πήγα αξορηάσταί απηρηκκίπναπα 01η 

νι 

νο. ---- 

, 

“. 
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τὰ ἡμίσεα τούτων: τῷ δὲ τρίτῳ τὰ τρίτα" καὶ τοῖς ᾱλ- 
λοις χατὰ λόγον. Τὸ δὲ λοιπὰ ἐς Ῥώμην ἔπεμψεν 

ἐπὶ τῶν εἰλημμένων νεῶν, ὅσα χρνσὺς ἢ ἄργυρος ἦν, 
ἐλέφας. Ἡ μὲν δὲ πόλ ις ἔθυεν ἐπὶ τρεῖς ἡμέ ας ' 

ὣς τῆς πατρῴας εὐπραξ ίας ἐκ πόνων πολλῶν αὖθις 
ἀνακυπτούσης. Ἡ δὲ Ἱθηρία καὶ οἵ ἐν αὐτῇῃ Φοίνι- 
χες κατεπεπλήγεσαν τῷ µεγέθει καὶ τάχει τοῦ τολµή- 

µατος, 
ΧΧΙΥ. Ὁ δὲ φρουρὰν | μὲν Καρχηδόνι ἐπέστησε, 

χαὶ τὸ τείχος ἐχέλευσε τὸ παρὰ τὴν ἄμπωτιν ἐς ὕψος 

ἐγεῖ ραι" τὴν δ) ἄλλην Ἰθηρίαν, αὐτός τε ἐπιὼν, καὶ 
/ / Δ 

τοὺς φίλους ἐς ἕκαστα περιπέµπων, ὑπήγετο, χαὶ τὰ 

ἄλλα τὰ ἀντέχοντα ἐθιάζετο. ἸΚαρχηδονίων δ' οἱ 
Λ / ν λ Δ ’ 2 αν / λ 

στρατηγοὶ δύο ὄντε λοιπὼ, καὶ δύο Ἀσδρούθα, ὁ μὲν 

τοῦ Ἀμίλχαρος , ποῤῥωτάτω παρὰ Κελτίθηρσιν ἐξενο- 

λόγει: ὃ δὲ τοῦ Γσκωνος, ἐς μὲν τὰς πόλεις τὰς ἔτι 

βεθαίους περιέπεµπε τεν, ἀξιῶν Καρχηξ δονίοις ἐμμένειν, 

ὡς στρατιᾶς ἐλευσομένης αὐτίκα ἀπείρου τὸ πλῆθος. 
Μάγωνα δ᾽ ἕτερον ἐς τὰ πλησίον περιέπεµπε ξενολο- 

. / / λ α. οω -ω 

γεῖν ὁπόθεν δυνηθείη καὶ αὐτὸς ἐς τὴν Λέρσα γην τῶν 
κ) / 3 «β λ / με 9’ .) 

ἀφισταμένων ἐνέβαλεν, καί τινα αὐτῶν πόλιν ἔμελλε 
λ ή 31; Ἀ Αλ 5 ϱυ ω τσ / 

πολιορχήσειν. ᾿Επιφανέντος δὲ αὐτῷ τοῦ Ἐκιπίωνος, 
ἐς Βαιτύκην ὑπεχώρει, καὶ πρὸ τῆς πόλεως ἐστρατο- 

/ ν ΠΕ. / ὸῃ .ν Αλ 
πέδευσεν ἔνθα της ἐπιούσης εὐθὺς ἠσσᾶτο, καὶ τον 

χάραχκα αὐτοῦ καὶ τὴν Βαιτύκην ἔλαθεν ὃ Σχιπίων. 
ΧΧΥ, Ὁ δὲ τὴν στρατιὰν τὸν Καργηδονίων τὸν ; ή 1 

ν τ μα... /{ / 3 9 ος / 
ἔτι οὖσαν ἐν Ἱθηρί. συνε λεγεν ἐς Καρμώνην πόλιν, 

ὡς ὁμοῦ πᾶσιν ἀμυνούμενος τὸν Σκιπίωνα. Καὶ αὐτῷ 
συνῆλθον πολλοὶ μὲν Ἰθήρων, οὓς Μάγων ή ἦγεν" πολλοὶ 
δὲ -. ὧν Ίχε Μασσανάσσης. Καὶ τούτων ὁ 2 χ. 

ν Ἀσδρούθας | μετὰ τῶν πεζῶν ὑπὸ χάρακι ἔστρατο- 
δν 

δευεν' ὁ δὲ Μασσανάσσης καὶ ὁ Μαάγ ων, ἱππαρχοῦν- 
το λίζ αν αὐτῷ, ο ντα τοῦ στρατοπέδου. ὋΏδε δὲ 

Σχιπίων τοὺς ἰδίους ἵππέας ἐ ἐπιδιήρει, 
Ν σον ο] λ 

ἔπεμπεν, αὐτὸς ὃ) ἐπὶ 

τες 

ἔχουσιν αὐτοῖς ὁ Σ 

καὶ Λαίλιον μὲν ἐπὶ Μάγωνα 
Μασσανάσσην ἐτράπετο. Μέχρι μὲν οὖν τινος ἦν ἐν 

ἀγῶνι καὶ πόνῳ ὀνσχερεῖ ἳ τῶν Νομάδων αὐτὸν ἄχον- 
τιζόντων τε καὶ ο ρυµάν εἶτ᾽ αὖθις ἐπελαυνόν- 
των. Ὡς δὲ παρήγγειλεν ὅ Σχιπίων, ἆμεταστ τρεπτε 
διώκειν αὐτοὺς, τὰ δόρατα προθαλόντ ολ οὐκ ἔχοντες 

ἀναστροφὴν οἵ Νομάδες, κατέφυγον ἐς τὸ στρατόπε- 
δον. Καὶ ὁ Σχιπίων ἀποσχὼν δέκα σταδίους, ἐστρα- 
τοπέδευσεν εὐσταθῶς περ ἐθούλετο. Ἡν δὲ ἡ μὲν 
τῶν ἐχθρῶν σύµπασα δύναµις; ἑπταχισμύριοι πεζοὶ, 
καὶ ἴππεῖς πεντακισχθλιοι » χαὶ κάμει ἓξ καὶ τριά- 

χοντα" Σχιπίωνι δὲ τούτων οὐδὲ τριτηµόριος ἦν. : Διὸ 
καὶ µέχρι τινὸς ἐγεδοίαζε, καὶ μάχης οὐ κατῆρχεν, 
ἀλλ) ον ἐχρῆτο μόνοις. 

ΧΧΤΙ. Ἐπεὶ ὃ) ἐπέλιπεν αὐτὸν ἡ ἀγορὰ, χαὶ λι- 
᾽ μὸς ἥπτετο τοῦ στρατοῦ, ἀναζεῦξαι μὲν οὐκ εὐπρεπὲς 

ἡγεῖτο εἶναι Σκιπίων' θυσάµενος δὲ, καὶ εὐθὺς ἐ ἐπὶ ταῖς 
θυσίαις τὴν στρατιὰν ἐς ἐπήκοον ἑλάσας, καὶ τὸ βλέμμα 

καὶ τὸ σημα διαθεὶς πάλιν ὥσπερ ἔνβους, ἔφη' τὸ δαιµό- 
νιον ἤχειν τὸ σύνηθες αὐτῷ, καὶ καλεῖν ἐπὶ τοὺς πολε- 

κπ 

«αἀνοιδας Μασοποεπ πλ({οταί, 1ρ5ε ΜαξΙΠΙδδαΠῃ ασσ 

5οομηά5 αῦ ου, ἀἰπΚίο παπα {ογίας, {ο [απη ΡαίοΠι; 
οἱ 5ίο ορίοιῖ ϱ10 ΠΙΘΓΠΟΓΗΠΗ ΤάΠἱοΠ6,. Ποϊίήπα, απἰάαἷὰ απ 
ἀγροπίίνο απ ορονῖς Γαἰέ, πανίδας οκ Μορίο οπρί15 ἱπιρορίία, 
ολα! πηἰδίί, Τη προ δαρρ]ίσα(το (πα μ{ Ἱπά]σία, αποά οκ 
(απ ἀἰαιατηϊς ηια]ἰ5 [οἱοίίας ρηἱδίίπα τοβρίταγο γἱάσγοίς. 
Ηιεραηί απίοπα, εἰ αἱ ἵπ Ηἱεραπία Ῥαμί οιαηέ, το ἱπηία 
ἁμάαεῖα δαδεθρία: οµπα πιαρη Πα άἴποπα {πα ορ]ογ{{αίομη οΏςέι- 
ραδγυηί, 

ΧΧΙΥ. Ραΐρίο, τοοίο Οαγ]ιαρίπο ρΥαφ[άο, ΠΗΓο( 16 41611 

ὑπδίης αΠαεραί αἴἴο]Η /ᾳ55ο , το]φααπα Ηἱδραπίαπα ραΥΠΙΠα ἔρεο 

Πέ, ραγΐπι ἀἰπ]ςείς ἵῃ εἵπσι]ας Ρατίος αηϊοῖς εἴωὶ σοπεῖ- 

ΜΠαραί; απί Ράτετο ποϊ]επί, νἵ Ῥο]οφαο 5υ)]οςίΐ. Ἐν ἆπο- 

Ρας, ααἱ 5αρεΓθγαη!, Οαγλιαρἰη]εηΣῖαα Γπαρεγα(ονίθης (ΑήΡο 

ΑδάτιμαΙος εγαπ{) αἰίου, Απηζησατς ΕΙ15, Ῥτου] ἵπ Οε]10ο- 

τἷα πΙογορΠαΓΙΟΓΗΠΗ πηϊΠίηπα ἀθ]οσ(ῖ γασαβαί; αἰίου, αἰξοοπίς, 

αγίίαίος, αῶ ρατίες σα ασἰπϊοηδίαπα αά ας οΠποβαίητ, 

πηϊςοίς πιποῖῖς πιοπέ, ἵπ Πάρ αἱ Ῥογεϊδίογοπί; Ὀγουί ΠΠ 

πηηΘηςας οορίας ααχ{]ίο γοηίητας. Τάσπι αἰἴππα ῥργῶίεγρα 

ΜασΟΠΕΠΙ ἴπ Ργοχίπια ας σε Ίοσα παὶςῖ{, αἆ αχ Πα πιογορᾶε 

υμιά6 ο Πη(πθ Ῥο556ί οοπἀπεεπᾶα. Ίρ5ε Ιπίετοα οορίῖ5 ἵῃ 

Ξ.«ΟΓΗΠΗ, απῖ ἀείοεθταπί, Ππες (ταηδάποΓς, ορρίάπα ΘΟΓΙΠΙ 

ααιοά ορριΡηατθ οοηδ(μ[έ. δεά πιυποῖο ἆθ 5ὐ]ίο 5οἱρίο- 

ηῖς αἀγοπία οοπηπιοίΗ5, Ῥῶήΐίσοαπι Γαπ Βαἱπ]απι»] οξί τθ- 

βνθβ5Η5, εἰ απίε ατΏεῃῃ εαδίτα ροδι{. 10ῖ ροξίαγο ρίαίἴπι ἀῑς 

γϊείας α βοἱρίοπα, εαδίτίδᾳαο εχιία5 ο5ί; εἰ ἵρδυπι ποπ 

ορρίἀαιη π γἱοίοτίς ερβδῖί Ροΐθςίαίθη]. 

ΧΧΥ. Θπο {ασίο ΑδάταβραΙ σαγμασϊηϊεηδίαΠη εορία5, αποί- 

αποί ἵπ ἨἩἱδραπία 5ρ6Γο55εηί, αἆ ΟΓΠΙΟΠΘΠΙ «οηγεΠΙΤθ [115- 

5ἰέ, απίγδιδας γίτες εοη]αποίας ορρος[ίαγας βα]ρίοπί, Εί 

εοηγοπῖί αἆ οὐ Πα πάασηα ΗΙδραπογαπῃ ΠΙάΠΗ5, ἠΊάσοημε ἆπέε; 

αασπο Ναπιϊάαγαπα, απἶρας Ῥγαεγαί Ἠαδιηΐσδα. Ίῃ5ε Ας. 

ἁταδαὶ οαπα ροάίαία 5Ώ ΥαΠο ἁπδίτα πιείαίας εδἰ; ΜΙαςί- 

πίσδα οἱ Μασο οπα οηαἰίαία Ῥτο εαδίτῖς φία[ἴοπες Παβεραπί. 

Οοπίνα Ἰο5 δαἱρίο οαΠίαίαπα δα απα ία ἀῑγίδίε, αἱ Τι ίαπα 

τοάθτείατ. 

5ο ο Ῥήσβηα 4π6ερΣ ααιαπ{ίδρατ εί σταγίς βοἱρίοπϊ ϱΗ1{/ 

αποά Ναπιϊἁὦ πηὶςςἰ5 επηίπις {ε]ἰ5 (ασα 56 ταοῖρεγεηί, Π]οχ- 

απο οοηγοιείς οᾳμἱ5 4επίο ἵῃ Ποδίοπη Γουρηίαν. Αί αΡί εαἱς 

οὐϊκ{ε, π{ ργα{οη(5 μας!ῖ5δ, πο {πίεγπηίςδρ ἱππρείι Ἠ]ο5 Ρει- 

«οππογεπίαγ, ἴαπι Ναππίάςς, απῖα τεῄοοίθτα πον ἀαμαίιν, ἵπ 

Ίρφα οαδίτα οοη/ασετγηη{. Ἠίπο Ροἱρίο 4θοεπῃ 5ίαάἱα ὐ ΠοΣίθ, 

{αῖο Βνπιοσπε Ίοσο, ααθπῃ 5ἱβί εἰεσεγαί, οαδίτα οοπηπληη!γ{{. 

τΓπἱγαιδαα. ἨΠοδαπα τοῦ. δορίααρίπία πηϊ]ία, εΙερμαπίες 

ΧΧΧΥΙ εοππθραί, δοἱρίοπϊ πο ἱδτίία σπἰάεπι Ρας αἀθγαί. 

Φιατε οί αΠαπαπιάῖα αἀάπρίίαης, αἆ ]αδίαπ ΡΙσπαΠη ΡΤΟΥΟ” 

ατα Ποδίθπα πΟῃ θδί απδας; 5οἆ Ππίτα Ἰεγία ριαρ]ία 56 οοΠΙΙ- 

ηι[{. 

ΧΧΥΙ. 5εᾷ ]απ ἀθ[οΙοηπία οοιηπησαία, 6ἱ οχογοῖ(α ΙάβΟΓαΓΕ 

Ρόπιτία ἱποίρίοπία, ροᾶσπι γοίογῖο {πτρε ταία5 Ροἱρίο, μεῖᾶ- 

οἱίς φαοηῖς τοροπία ἵπ οοπείοπεΠα γοσαγ]έ πηΠίος, αο γιπία 

Παβίίπσπο τάγδας5, Υο]αί ἀῑνίπο παπηῖηε α[Παία5. ο5δεί, 6ΟΠΗ: 

Ροβίίο, εἱρί ἀθιπα ΠΊοτθ 510. ἀρραταίςσα, α[ΠλανΙ, αἴαπε, 

ἵπ Ἰοφίθπι αἱ ἰγαί, οομοιίαίαπι 6556. Ὠἰνίπο απίειη ἀποία 
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μίους: χρῆναι δὲ θαῤῥεῖν θεῷ μᾶλλον ὃ πλήθει στρα- 
τοῦ. Καὶ γὰρ τῶν πβότερον ἔργων κατὰ Οεὸν, οὐ 
κατὰ πληθος, χρατῆσαι. Ἔς τε πίστιν τῶν λεγομε- 

ων, τὰ ἱερὰ παραφέρευν ἐς τὸ μέσον ἐκέλευε τοὺς 

μάντεις. Και λέγων δρα τινας οἰωνοὺς πετοµένους: 

οὖν μεθ) ὁρμῆς χαὶ βοῆς αὐτόθεν ἐ ἐπιστραφεὶς ἐδείχνυέ 

τε, χαὶ '-- ὅτι οἵ σύμβολα υίκης οἵ θεοὶ καὶ τᾶδε 

ἔπεμψαν. Συνεκινεῖτο δὲ πρὸς αὐτὰ ἐνθέως, ὁρῶν 

καὶ βοῶν. Καὶ ἡ στρατιὰ πᾶσα ἐς τὰς ἐκείνου φαντα- 

σίας, περιφεροµένου δεῦρο κἀχεῖσε, συνεπεστρέφετο : 

χαὶ πάντες ὡς ἐπὶ νίκην ἔτοιμον Ἰρεθίζοντο. Ὅ ὃ 

ἐπεὶ πᾶν εἶχεν ὅσον τι καὶ ἐθούλετο, οὐκ ἀνέθετο, 

οὐδ᾽ εἴασε τὴν ὁρμὴν ἐκλυθῆναι: ἀλλ’, ὡς ἔτι ὢν 

θεόληπτος, ἔφη" δεῖν ἐπὶ τοῖσδε τοῖς σηµείοις εὐθὺς 

ἀγωνίσασθαι. Καὶ φαγόντας ἐκέλευεν ὁπλίσασῦαι, 
χαὶ ἐπῆγεν αλ λοκήτως τοῖς πολεμίοις» τοὺς μὲν ἱππέας 
Σιλανῷ, τοὺς δὲ πεζοὺς Λαιλίῳ χαὶ Μαρκίῳ παραδούς. 

ΧΧΝ. Ἀσδρούθας δὲ καὶ Μάγων καὶ Μασσανάσ- 
σης» ἐπιόντος αὐτοῖς τοῦ Σκιπίωνος ἄφνω, σταδίων 
ὄντων ἐν µέσῳ δέκα µόνων, ἄ ἄσιτον οὖσαν ἔτι τὸν στρα- 
τιὰν ἁπλίον μετὰ σπονδῆς καὶ θορύθου καὶ βοῖς. 
Γενομένης δ᾽ ὁμοῦ πεζομαχίας τε καὶ ἱππομαχίας, οἵ 

μὲν ἵππεῖς οἵ τῶν Ῥωμαίων ἐκράτουν ὑπο τῆς αὐτῆς 

μηχαντς, ἀμεταστρεπτεὶ τοὺς Νομάδας διώκοντες, 

ὑποχωρεῖν εἰθισμένους καὶ ἐπελαύνειν" οἷς τὰ ἀκόντια, 
ξιὰ τὸν ἐπύτητα, ο οὐδὲν ἦν ἔτι χρήσιμα" οἱ πεζοὶ δ᾽ 

ἐπονοῦντο ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν Λιθύων, καὶ Ἠττῶντο 
δι ὅλης ἡμέρας. 

θέοντός τε καὶ παρακαλοῦντος, µ. μ 

00δὲ, τοῦ Σκιπίωνος αὐτοὺς ἐπι- 
μετετίθεντο" µέ γρι τὸν 

παραδοὺς, καὶ παρά τινος 

λαθὼν, ἐξέδραμεν ὡς εἶχε μόνος ἐς τὸ µεταί-- 
Ίμιον, κεκραγώς' ᾿Επικουρεῖτε, ὦ Ῥωμαῖοι, χινδ 

νεύοντι ὑμῶν τῷ Σκιπίωνι. Τότε γὰρ, οἳ μὲν ἐγγὺς 
ὁρῶντες, οἵ κινδύνου φέρεται, οἵ δὲ πόῤῥω πννθανόµε- 

-- .ἲ 

ἵππον Σχιπίων τῷ παιδὶ 
3 /“. 

ασπισα 

νοι, καὶ πάντες ὁμοίως αἰδούμενοί τε καὶ περὶ, τῷ στρκ- 

τηγῷ δεδιότες, ἐσέδραμον ἐς τοὺς πολεµίους μετ 

ἀλαλαγμοῦ καὶ βίας. ἣν οὐκ ἐνεγκόντες οἱ Λίθυςς, 
ἐνέὶ θωκαν, ἐπ πιλειπούσης αὐτοὺς ἅμα τῆς δυνάμεως ὑπὸ 

τῖς ἀσιτίας περὶ ἑσπέραν' χαὶ πολὺς αὖ τῶν δι) ὀλίγου 

τότε φόνος ἐγίγνετο. Τοῦτο μὲν δὴ τέλος ἦν Σκιπίωνι τῆς 

περὶ Καρμώνην μάχη 'ς, ἐπισφαλοῦς ἐς πολὺ Ὑενομένης. 
Ἀπέθανον δ᾽ ἐν αὐτῃ, Ῥωμαίων μὲν ὀκτακόσιοι, τῶν 

δὲ πολεμίων μµύριοι καὶ πεντακισχίλιοι. 
ΧΧΥΠΙ. Μετὰ δὲ 

αἰεὶ μετὰ σπουδης" , δὲ Σκιπίων αὐτοῖς εἴπετο, βλά-- 

Ὡς ὃ ὃ) οἵ μὲν 
ὀχυρόν τι γωρίον προὔλαβον, ἔνθα καὶ ὕδωρ ὃν ἄφθο- 

νον καὶ ἀγορὰ, καὶ οὐδὲν ἄλλο Ἡ πολιορκεῖν αὐτοὺς 

ἔδει, Σκιπίωνα δ᾽ ὄπειγον ἕτεραι γρεῖαι' Σιλανὸν μὲν 

ἀπέλιπε τούσδε πολιορχεῖν, αὐτὸς ὃ) ἐπῄει τὴν ἄλλην 
Ἱθηρίαν, καὶ ὑπήγετο. Λιῤύων δὲ τῶν ὑπὸ Σιλανοῦ 
πο). ιορκουµένων, α αὖθις ὑποχωρούντων, ἕως, ἐπὶ τὸν 

πορθμὸν ἀφικόμενοι, ἐς 1’ όδμρα ἐπέρασαν ' ὁ Σιλανὸς, 

ὅτα ὀυνατὸν ἦν βλάγχας, ἀνεζεύγννεν ἐς Καργηδόνα 

ἑ τοῦθ᾽ οἵ μὲν Λίόνες ὑπεχώρουν 

πτων τι καὶ λυπῶν ὑσάχις χαταλάδοι, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΗ Υ1, 

Ροΐα5, απαΠα πι αάΐπε οορίαταπα, [γείος 6556 οροτίοτο, 

Ναπι 5πρετίογε5 4ποφΠθ γἱοίοτίας ΠοΏ ΠΙΠΊΘΓΟ ΠΠ ΓΗΠΗ, 5εὰ 
ἁῑγίπα ορε, Γαΐς5ε Ρατία5. ἵἴαπο Πάοπι οταοηί 515ς αἀδίτιε- 
τοί, Ίαμεί αἲ ματαςρίαβας εχία ἵη ππεδῖαπα α[ίοττ. Ὀαπι- 

απο Ίναο Ἰοημἱίατ, ἆγθς απαδάαπα γἰάρης ρτα[ετνο]απίος, 
Ἱηροπίϊ μου ατἆογα οἸάπποτεαπα, ἵπ 45 6ΟΠΥΘΓΦΗΣ, ΠΠΟΠ- 

φἰταί πι ῖθας, εί, Ίος αποσπε, αἲί, γεοτῖας εἶρηα ἁῑνΙπ- 
(ας 51) πιῖδρα. ΈΤαπι αὖα γο]αία ἀπσεραπί αῑτες, γε]αί ἁἷ- 
νίπο φποάαπα [{ατογθ Ροτοῖία5, 5056 οοητετΗέ, τεερίείθης 
νοςἸ[εγαηδ(με:. απιπ]απα οαπεία5 εχετοῖία5 αἲ Ἱπρεταίοςῖς 
Ἰηδίας, αἱ λαπα Ίο Π]ας 5ο οοπγοτίοπίεπη νἰάεί, οἷο οἱ {ρα 

υπα νατίο οἰτομπιασίίαγς ΟΠΙΠΕΞ4ΗΟ {αππσπαπα αἆ ραταίαπη 

ν]είογίαπα Ἱποεπάππίητ, Φοἱρίο, τὰ ααοᾶ το]εβαί ουπηπ]αίο 
εοηδεοµίς, πον ἀῑπετεπάυπι ραπ]; πδ(πο τε[Γίβρ8οετε 

(απίσπα πΠίαπι αγάοτεπα Ρᾶδδης ο5ί. δε, τε]αί οοἆσπι 
αά]νας ἀῑνίπο Ἱηςἰποία ραἱδᾳς, Ρο5ί ἰδία εἴσαα, πα, Πίου 
Ῥαρπα οαροςξοπάα οί. Αορτοτροτίρας οὐγαΓἶς, 6Ἄρογθ αΓΠΙΑ 

1αβεί πηϊ]({ος, εἰ τουία οοπίγα Ποδίες πες ορίπαητες ἀποἲί: οᾳυ]- 

ρις απο, Ροάρίτίρας εορί5 Ἰωε]ίο εἰ Ματοῖο (ταῖς. 

ΧΧΥΠ. Αδάτυμαϊ, Ἠἴασο εί Μαφίηϊΐξσα, 5αδίίο ἱπηππίπεπία 

501ΡίοΠ6, ΠΟΠ απηρ]ίας ἀεσεπῃ 5ἰαά1ῖς Ππίεν αἰτογάππ(ιο οαδίτα 

Ἰπίοι]εοίῖς, πηΗίο5, Ρταδα παπα εἶρο οοΓρογὰ ΠΓΠΙαςςοηῖ, Γᾶ- 

Ριΐπα πο 5ἱπο ἱτορίάαίίοπο ας ἑαπηπ]έη Ἰηδίτα ση, Τηπα ο0Η- 

φογίο πιοκ αἱ ρεάεςίτῖ οἱ εφιεςινῖ Ρτα]ο, τοπαπας θες 

οα4ειῃ, απα απία, ατία πδας, Ναππίάας, τοζθάετε ας ΙποΙτ- 

5416 Ἡι Υίοείη 5ομΐο5, ππρεία ποἩ Πη{ογηηΐςςο Ρ6ΙΞ6ΦΠΘΗς, οἱ 

Ίασιήα Ρτορίος ρτορίπαυίαίοπα πα ία οἷς ο[Ποίεῃς, 5αρογᾶ- 

γῖ. Αί ροᾶες, πα] αάῖπο ἱη[ετίος, αἲ ΑΙεὶς Ῥτοπησβαίας, 

(οίππιαια ἀῑοπα γ]οίας οεάεραί; πες ἀῑκειτγεπίϊς αίᾳαε Ἰνου- 

(απίΐς 5οἱρίοπίς νοτρί5 πιογεβαίατ: ἆοπεο ἴρ5ε Ἰππρεταίος, 

εσαΠ ῬήοΓο (ταβίαΙέ, αττερίοσιε 5οπίο 5ο]ας Ιπίος υἰταπ]- 

απο αοἴεπα ρτουυτῖ{, ας νους υὐ]αΐία, Ὑεσίτο, ο ἨΒοηπιαπί, 

εχο]απιαν{έ, Ρεγίο(απἵ Βεἱρίοπί 5αοσυσίο. Αά οἳὰ επίμὰ 

γοσθπῃ οἱ αῖ ῥγορο αδίαραπί, Ἱπίαορηίος, οἱ απὶ ρτος] αἲδ- 

τα, ἀπαἹοηίας, απαπίο ἵπ Ροτίομ]ο ο5ςοί, οπΊπος 5η] σα 

γογθτθη/ῖα {1πὰ πλοία ἀποῖς ἵῃ Ἰορίεπα Πλαρηα γἱ αἴσαο αἰα]αία 

πουγυπί, ΟΠΟΓΙΠΗ Ἱπιροίαπα ΑΓΙ πο [εγοηπίος (παπα ρτορίοτ 

Ἰπράίαπα γρας οἶτοα Ὑοδροταπι ἀε[μοιουαηίατ } Ρρεάεῦι τε- 

[ειτο εαρεγυΠπί, ΤΠ ἵπσοης οχίσιο 5ΡαΠο οὐία είταρο». 

Ηυπο οχι Παθυῖί δοἱρίο ραρης αἲ Οατπποποπα, ἀποζρι- 

τἱς ἀἷα οἱ ρογίοπ]οδα” : αὖα ΠοΙαποτά Πα οσο ησοπηἰ, Πνοςίσπα 

απἰπάσοῖπα πηἨ]ία, Ρογἱογαί, 

ΧΧΥΠΗΙ. πάς ΛΙΓΟ Ίαπ1 61Η [βήμα [ίοπο 5ο τουρίομίος 

ἱηδοσηίης οδί, οαΓροπάο ἱπ[οδίαπάσσο αλήοππ(ο αθεοφαί 

Ροΐστα. δεὰ Ύ".πα Ἰοσυῦπα αποιάαπα παίατα πηπηίαπα οἱ 

Δθυὰ ΟοΠΗΠΙΦΑΙΠ( ο αὈαπάαπίομα οσο αρᾶςδεη!, πο Πἰκί Ίοηρα 

ομαίἀίοπο οχρυρηαΒί]οπα, απἷᾶ αἲίο πομοίία γοσαβαηί, το]είο 

π4 οο5 οὐειάσηᾶος 8απο, τοσα απα {ρ5ο Ἠἱκραπίαπα ρογα-. 

μιαν, ραπ εαλήοο, ΑΠ α 8ῆαπο οὐκοαδί, [οί 

ΥΟΓΦΗΔ, ηἱ οα4ος ἱτα]ίορτοηπί, οράσπάο ραυἱαέμν ἠναπε: φαἲ- 

Ῥη5 δΗαπην Ῥτο νἰγηνας πουπηπιοδαν. Ὠείπάς Οαγνορί- 

.. Φέανορ αν. νο 
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πρὸς Σχιπίωνα. Ἀσδρούθαν δὲ τὸν Ἀμίλχαρος, περὶ 

τὸν Βόρειον ὠκεανὸν στρατιὰν ἔτι συλλέγοντα, ὁ ἀδελ- 
φὺς Ἀννίθας ἐκάλει, κατὰ σπουδὴν ἐς τὴν Ἰταλίαν 
ἐσθαλεῖν. “Ὁ δὲ, ἵνα λάθοι τὸν Σχιπίωνα, παρὰ τὸν 
Μόρειον ὠκεανὸν τὴν Πυρήνην ἐς Γαλάτας ὑπερέδαι- 
νε», μεθ ὧν ἐξενολογήχει Κελτιθήρων. Μαὶ ὁ μὲν 
Ἀσδρούθας ὧλε ἐς τὸν Ἰταλίαν, τῶν Ἰταλῶν ἀγνοούν- 

ο 
των, ἠπείγετο. 

ΧΝΙΝ. Λεύκιος ὃν ἀπὸ Ῥώμης ἐπανιὼν, ἔφραζε 

τῷ Σκιπίωνε, ὅτι αὐτὸν οἱ ἐν ἄστει Ῥωμαῖοι διανοοῦν- 
ε Ν ο 

ται στρατηγὸν ἐς Λιθύην ἀποστέλλειν. ὍὉ δε, τοῦδε 

αὐτοῦ μάλιστα ἐπιθυμῶν ἐκ πολλοῦ, καὶ ἐλπίζων ὧδε 

ἔσεσθαι, Λαίλιον ἐπὶ νεῶν πέντε προὔπεμπεν ἐς Λιθύην, 

πρὸς τὸν δυνάστην Σύφαχα, δωρεάς τε φέροντα, χαὶ 

τῶν Σχιπιώνων ὑπόμνησιν τῆς ἐς αὐτὸν Σύφαχα φι- 

λίας, καὶ δέησιν Ῥωμαίων, ἂν ἐπίωσι, συλλαμβάνειν. 
οφ 4 ος τε ποιήσειν, καὶ τὰ ὀὔρα ἔλαθε καὶ 

μ.ψεν Αἰσθανόμενοι δὲ τούτων οἱ Καρ- 
αὐτοὶ περὶ συμμαχίας ἐπρεσθεύοντο 

. τὸν Σύφακα. ἸΚαὶ ὁ Σκιπίων, πυνθανόµενός τει 

χαὶ μέγα ποιούμενος ἐπὶ Καρχηδονίοις προσλαθεῖν χαὶ 
βεθαιώσασθαι Σύφαχα 

σὺν τῷ Λαιλίῳ. 

ΧΧΧ. Καὶ αὐτῷ ο μλνεις οἳ πρέσ σδεις τῶν 

Καρ/ηδονίων, παρὰ τῷ Σύφαχ., ναυσὶν αἷς 

ἴχων μακραῖς ἐπανήγοντο, λαθόντες τὸν Σύφαχα" ἀλλ᾽ 

» ἥει πρὸς αὐτὸν ἐπὶ νεῶν δύο 

ἔτι ὄντες 

σν ο ὁ μὲν, στίῳ γρώμενος, παρέπλευσεν αὐτοὺς ἀδεῶς, 
ε μα ; - 

χαὶ κατήχθη. Ὅ δὲ Σύφαξ 
τῷ Σκιπίωνι συνθέµενος ἰδία καὶ πίστεις παρασχὼν, 

.ΣΝ/ ν 3 

ο ώς, ἀμφοτέρους" χαὶ 

ἀπέπεμπε' καὶ τοὺς Καρχὸ δονίους έφε 

θις αὐτῷ, χατεῖχεν, ἕως ἐν βεθαίῳ ε.α θαλάσσης γένοιτο 

ὁ Σχιπίων. Παρὰ μὲν δὲ 
μ. 

/ / / 

πίων, χαταγὀμενὸς 

δρεύοντας αὐ-- 

τοσοῦτον ἦλθε χινλύνου Σχι- 
τε καἈπλέων. Λέγεται δ) ἐν Σύ-- 

φάχος ἑστιώμενος συ Ὑκατακλιθῆναι τῷ Ἀσδρούέα. Καὶ 

αὐτὸν ὅ Ἀσθρούβας, ; περὶ πολλῶν ἐρόμενος, χαταπλα-- 
Ἰῆναι τῆς σεµνότητος», χαὶ πρὸς τοὺς φίλους εἶπειν" 

ὅτι μὴ µόνον : 

νος, φοβεβὸς εἴη. 

ΧΧΧΙ. Τῷ δ᾽ αὐτῷ γρόνῳ Μάγωνί τινες Κελτιόή- 

ρων χαὶ Ἰθήρων ἔτι ἐμισθοφόρουν, ὧν αἱ πόλεις ἐς 

Ῥωμαίους µετετέθειντο. Καὶ ὁ Μάρχιος αὐτοις ἐπιθέ- 

μενος, χιλί ίους φον καὶ Υτακοσίους δι } 
λοιποὶ διέφυΥ ν αὐτῶν ἐς τὰς πόλεις. 

πολεμῶν οὗτος ὃ ἀνὴρ, ἀλλὰ καὶ ἑστιώμε- 

5 
πα ιέφθειρεν: οἱ ὃ 

Ἓ Ἱέρους ἓ 

ἑπτακοσίους ἵἹππέας καὶ πεζοὺς ἑ ἐξακισχιλίους, Ἄγνωνος 

αὐτῶν ἡγουμένου, συνήλασεν ἐς λόφου: ὅθεν, ἆ ἀποροῦντες 

ἁπάντων, ἐπρεσθεύοντο πρὸς τὸν Μάρχιον περὶ σπον-- 

δῶν. Ὅ ὃ) ἐκέλευεν αὐτοὺς, Ἄννωνα χαὶ τοὺς αὖτο- 
μόλους ἐκδόντας αὐτῷ, τότε πρεσθεύει. Οἱ μὲν δὴ 
καὶ τὸν Ἄννωνα στρατη Ἵὸν ὄντα σφῶν συναρπάσαντες, 
ἔτι τῶν λεγομένων ἀκροώμενον, χαὶ τοὺς αὐτομόλους, 

παρέλοσαν. Ὁ δὲ Μάρκιος ᾗ ἦτει καὶ τὰ αἰχμάλωτα. 
Λαθὼν δὲ καὶ ταῦτα, ἐκέ έλευεν αὐτοὺς ταχτὸν ἀργύριον 

εν ο ακρη. ἔς τι τοῦ πεδίου χωρίον: οὐ γὰρ 
ἁρμόζειν τὰ ὑψηλότερα τοῖς παρακαλοῦσιν. Καταβάν- 

--- μασ ασια σσ ουσιαστικα Ἀρπιααπιωσασιααωκιακααπαπαιαισασα αακωπακπακαω ασια πασοκ 
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ποπι αά ΒΟΙΡΙΟΠΕΠΑ γθδΠ, πίστα Αφάτιμαϊ, Απώμιις 
βΗα5, αἱ οἴτοα ΡΟΓΘΙΘΠΙ Ο0ΘΔΠΙΙΠΙ ἀο]οσίας τη Πέατη Ἱανμο- 
τας, Ποτίαηία [γαίγο ΑπηζραΙα, αἱ ΎαΠ ῥτίπΗΠη ἵῃ Παίαπι 
Ἱγυηρεοί, ρου δορίοπη(γ]οπα]{ς ΗΕρογίς οΓΠΗ, Η! ΒΟΙρίΟΠΘΙΠ 
Ιαἱογοί, Πίου [αοἴεης, 5αρογα 5 Ῥγτοπος ΠΙΟΠΗΡΗ5, 1η (α]- 
Πάπα (γα]οοῖί ουπὰ. Οσ ή ογογαπη. ππογορπαΓΙοΓΗΠΗ 41 8Πά 6οΠ- 
[Ταχογαί ΠαΡΗ. Αίάπο Ἰος πιοᾷο, Παἰΐς ἱηβοίομέίας, ἵΒ 
ΠαΠίαπι οοπ{οηα1(. 

ΧΧΙΝ. αμα Ἰασα5 Βοπια τογεγςς δοἱρίοπί (αἰγὶ πα ποἶα- 
υέ, οορίίατε Ἠοπιάπος 46 ο0 οΗΠη Ἱπηροτίο ἵπ ΑΠΙΕΔΠΙ πη]{- 
ἴομάο.. Οποᾷ αποπίαηα ]απηργίάθηη ἴρ5ο 6{ γοιῖς 6ἱ «Ρο ργα,- 
οερεταί, 1 Παπη Ύπἱπαπε παγίρας ἵη ΑΠΙσαΠΙ αἆ ΘΥΡΙΙΑΕΟΠΙ 
Τ6βΘΙΗ ΟΠΗ ἀοπίς Ππηϊκιί, ππη αἱ ου 1 αἀπποποτοί 5οἱρίοπαΠη 
ἁπηϊοϊταο, {πα αἱ οΓαγθί ΒΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ Ποπιίπο,, οἱ ἵπ ΑΠΙΟΑΠΙ 

(γα[ἱοργεηέ, 5οσἷι5 Π]ί5 αὐ]αίοτα πο {ονοί.. 8γρ]ας ἀοηίς ας- 

οορ!15, α]ῆδαιιο ἱηγίοθπη τοηϊςαίς, ία 5ο [πο πταπα απηΕ, 14 

αρ «οΠδεγε Οαγ(αρϊηίθηςος, οἱ ἱρί Ἰοσαίος 4ο φοοϊθίαίαο αἲ 
ΥΡΙάΟΟΠΙ πηἰδογΙΠ!. Οµα το ευρηία”, δοἱρίο, Ἰιαιιᾶ ρατνὶ 

ΡΙΟΠΙΕΠΙΙ 5001 [ου6 τίς, 5ἱ 4ἀγοιδης ατ]ιαρἰηίεηςος ΦΥ ρ]ια- 

66Η 5οοἵππ 5ἱβί αἀ[αηχίςσοί οοπῄηηαδδείαπο, ἆμαβις παίη- 

απεγεπηίβις ἴρ5ο όμπα Ο. Τμ] αἲ οἳ Πα οοηίοπά1έ. 

ΧΧΧ. Αρργορίπαιαπ{ἰ (ουν, αἆ ΠΠ αδαπο {επάσηί{, 6α:- 

ἠμασιηιοηςίηπα Ἱοραί1, φαἱ αριιά ΘΥρµασσπη ογαΠΏέ, ἱπιργιάθηίς 

γοσθ, πανίρα5 αιιας Παβεβαπ{ Ἰοησίς, Ἰοςείου οσΈΙΓΓΘΓΙΠ/ : 

5εἆ Βαϊρίο, αιιοᾷ γε]ο α{σγσίαη, εο]ομί[ου 605 ῥγαίονοςίας, 

(αίο Τα Ῥουίαα αρρη, Ὀϊτοδφιο θΥρ]αν αἲ Ποβρίίατη 

Ἰηγ[ίανΙέ, 5οᾱ οἶαπα εαπῃ Βοἱρίοπε [ωάας ᾖαμχί{, βάεηπο ἀαία 

405 56 ἀῑπηϊςιί : οἱ ἀσπιο ςἰγπθηίος ΠΠ! Ιηςῖαἶας {απΙ5ρευ θα{- 

μαβίπίεηςος αριά 56 τοἰἱηι[ξ, ἆππ {απίαπα πηατῖς Πα γἰσα»και 

αἱ οχίτα ρογίοι]υΠῃ ο55εί. Ἠοο ἀῑποτίπιον 5αἱρίο, δἱ παπι 

αρρε][ετεί, αάΠε, οἱ επ τε]γοί. Ἐαπια οςί απἴθπη, 5οἱρίο- 

ΏθΠη Τπ τορῖο ερα]ο εοάεπα Ἰεσίο απο Αδάτα ρα] αοοαβιἰβο; 

ΑΦάναμαἸεπηαο, πηα]ἶ5 ἀπ γοις. ΠΠαΠη Ρεγεοπίαηίεπα, στα- 

ΥΠαΓεΠῃ οἷας αἀπηϊγαίαπῃ, ας ἰπίου απΠΐϱΟ5 ἀῑχίςδο, η 5πιοᾶί 

ΥΙτΙΠα ΠΟΠ {αΠ{ΗΠῃ 1π Ῥε]]ο, 5εἁ α[ίαπι ἵπ οοηγἰγίο 6556 ΓΟΓ- 

πι] αΡεπη, 

ΧΧΧΙ. Ῥου Ιάείῃ {επιρις Οαἱρογογαπα αΠογαπιαίε Ηῖ- 

ΞΡάΠΟΓΗΠΗ ΠΠάΠΗΠΙ, απὶ, παπ]απαΠα οἰγ]αίας 6οΓΙΠΙ αἆ ῬΤο- 

ΠΠάΠΟ5 ἀθ[οεθταπί, 5ηῦ Μαροπε αἆλιο φἱροπᾶία (αοϊοραηί, 

αἀογίας Ματοία5, πη]]]α ααἰηβοηίος οογυπη Ἱηίοι[οοῖί, τοἰίηιαῖς 

Ρο ορρίζα Ρασα ἀἱεροτςί. Ιά6πι αἰῖος 5ορησοη/ο5 οᾳ 1ος, 

Ροά[ίο5 δεχίος πα]]]ε, {ιος ΑΠΠΟ ἀποσβαί, ἵπ (ππηπ]αΠΙ 41η; 

ἆαπα ΟΟΙΗΡΗΙ5Ο5, 6ο ἱπορίω αἀορῖί, αἱ Ἰοσαίος 4ο ραύο πη[- 

(ογεηί. 1ος πρί Μαγείας {155 ΑΠΠΟΠΕΠΙ 4ο {Γαης[ασος 

5ἱ)ί (ταάστο, 6 ἴἨπῃ ΦΕ6ΕΠΠΙ ἆο ρασο ἄρογε, οχ{θιηρΙο ΗΠί 

ΟΟΠΙΡΓΘΗΘΗΣΙΠΙ ΑΠΠΟΠΘΙΗ, Ἠῶο ἔρδα απ ἰθηίοη, οἱ {γαηςβι- 

Κα5 ΟΠΊΠΕΣ ἀθάιάσγυπί, ΤΠ Υθγο Ματοῖας εαρίίνος Πάει 

Ροδοίέ; απἱρας οἱ 1ρ5ῖς αοοορ!ῖ5, οὐἷοε Ροίτο, αἱ ραείαπη οί 

ορηδπ{απα ροουηίαπη {π 00Η ΡΙΔΠΙΙΠΙ ἂ0 6ΠΠΡΕΣΙΤΘΠΙ ἆθ- 

το ἵπ (οταπί : Πο οηἶπι δαρῃΠοΙθας5 οοπνοπίγο 1ουα οὐ[ία. 
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των δὲ ἐς τὸ πεδίον, ἔφη" Ἄξιαι μὲν θανάτου δεδράκατε, 

οἳ, τὰς πατρίδας ἔχοντες ὑφ' ἡμῖν, εἵλεσθε μετὰ τῶν 

ἐγθρῶν ἐπ᾽ αὐτὰς στρατεύειν' δίδωµι δ᾽ ὑμῖν, τὰ ὅπλα 
καταθεῖσιν, ἀπαθέσιν ἀπιέναι, Ἀγανακτησάντων ὃ 
εὐθὺς ὁμοῦ πάντων, καὶ ἀνακραγόντων, οὐκ ἀποθήσε-- 
σθαι τὰ ὅπλα: µάγη γέγνεται καρτερά. ἸΚαὶ τὸ μὲν 
ἥμισν τῶν Κελτιθήρων, πολλὰ δρασάντων, ον 

τὸ δ) ἥμισν πρὸς Μάγωνα διεσώθη. “Ὁ δ᾽ ἄρτι μὲν 
ἔς τὸ στρατόπεδον τὸ Ἄννωνος χατεπεπλεύχει ανιόν 

ἑξήκοντα μακραῖς μαθὼν δὲ τὴν Ἄννωνος συμφορὰν, 
ἐς Γάδειρα διέπλει, καὶ λιμῷ καχοπαθῶν περιεσχόπει 
τὸ μέλλον. 

ΧΧΧΗΠ. καὶ Μάγων μὲν ἐπὶ ἀργίας ἦν. Σιλα- 
νὺὸς ὃ) ἀπέσταλτο μὲν ὑπὸ τοῦ Σκιπίωνος, Κάσταχκα 

πόλιν προσαγάγέσθαι. Πολεμικῶς δ) αὐτῷ τῶν Καστα- 

καΐίων ἐχόντων, παρεστρατοπέδευε, καὶ τοῦτο ἐμήνυε 

τῷ Σκιπίωνι. ὍὉ δὲ, προσπέµψας τινὰ παρασχενὴν 

πολιορκίας, εἴπετο' καὶ παροδεύων ἐνέθαλλεν ἐ ἐς ῦλυρ- 

γίαν πόλιν. Ἡ ᾿Ῥωμαίων μὲν ην ν φίλη κατλ τὸν πρό- 

τερον Σχιπίωνα, ἀναιρεβόντος ὃ) ἐκείνου, χρύφα µετε- 

τἶθειτο. χαὶ στρατ ὰν ὑποδεξαμέ ῥ Ῥωμαίων, ὡς ἔτι 

φθη, Καργηδονίοις ἐχδεδώχει, ὧν χάριν ὁ Σκυπίων, 

σὺν ὀρΥῃ τ τέσσαρσιν ὄραις ἐ ἐξεῖλεν αὐτήν' τρωθεὶς ! μὲν 
τὸν αὐχένα, τῆς δὲ μάχης οὐκ ἀνασχὼν, ἕως ἐκράτη- 
σεν. Κάὶ ἡ στρατιὰ δι αὐτὸν, οὐδενὸς ἐπικελεύσαν-- 

τος, ὑπεριδοῦσα τῆς ἁρπαγῆς, ἔκτεινον ὁμαλῶς καὶ 

παιδία καὶ γυναῖκας, µέχρι καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς ἐπι- 

κατέσκαψαν. Ἆ φικόμενος δ) ἐς τὸν Κάστακα ὃ Σχι- 

πίων, τὸν μὲν στρατὸν ἐς τρία διεῖλε, χαὶ τὸν πόλιν 

ἐφρούρεν μάχης δὲ οὐκ ἦρχε, διδοὺς ἔτι τοῖς Καστα- 
χαίΐοις μεταγνῶναι. Καὶ χὰρ ἤκουεν αὐτοὺς οὕτω φρο- 

Οἱ δὲ τοῖς φρουροῦσι σφᾶς ἐμποδὼν οὖσιν ἐπι- 
θέµενοι, καὶ κρατήσαντες, ἐνεχείρισαν τὴν πόλιν τῷ 
Σχιπίωνι. Καὶ τοῖσδε μὲν φρουρὰν ὅ Σκχιπίων ἐπέ- 
στησε, καὶ τὴν πόλιν ἐπέτρεψεν ἑνὶ τῶν Κασταχαίων 

ἐπὶ δόξης ὄντι ἀγαθῆς' αὐτὸς δ᾽ ἐς Καρχηδόνα ἀνεζεύ- 

Ίννε, Σιλανὸν καὶ Μάρκιον περιπἔμψας ἐπὶ τὸν πορθ- 
μὸν, ὀγοῦν ὅσα 2ύναιντο. 

ΧΧΧΠΙ. Ἀσταπὰ δ) ἦν πόλις, Καρχηδονίοις ἀεὶ 

διεμμείνασα ὁμαλῶς' οἳ τότετοῦ Μαρχκίου σφᾶς περικαθη- 

µένου, συγγιγνώσκοντες ὅτι Ῥωμαῖοι λαθόντες αὐτοὺς 

ἄνδραπο 
συνήνεγκαν' καὶ 

γειν. 

διοῦνται, τὴν περιουσίαν σφῶν ἐς τὴν ἀγορὰν 

ξύλα περιθέντες αὐτῃ, τὰ τέχνα καὶ 

τὰ ὗναια ἐπέβθησαν ἐπὶ τὸν ὕλην. ΠΗεντήκοντα δὲ 
σφῶν ὥρκισαν τοὺς ἀρίστους, ὅταν ἡ πόλις ἁλίσχηται, 

τὰ γύναια καὶ τοὺς παΐδας ἀνελεῖν, καὶ τὸ πῦρ ἅψαι, 

καὶ ἑαυτοὺς ἐπικατασφάξαι. Οἱ μὲν δὴ, μάρτυρας 

τῶνδε ποιησάµενοι τοὺς θεοὺς, ἐξέδραμων ἐπὶ τὸν Μάρ- 

χιον, οὐγ ὑφορώμενον οὐδέν ' ὅθεν αὐτοῦ τοὺς ' ψιλοὺς καὶ 

τοὺς ἵππέας ἐτρέ! ψαντο. Ὁπλισαμένης δὲ τῆς φάλα' 4 

ος, τὰ μὲν τῶν Ἀσταπαίων ἦν ἄριστα, ἐξ ἀπογνώ- 

σεως µαχομένων' Ῥωμαῖοι δ᾽ ὅμως ἐκράτουν αὐτῶν 
διὰ τὸ πλῆθος οὗ γὰρ δὲ τῇ γε ἀρετῇ χείρους ἦσαν 

οἳ Ἀσταπαῖοι, Πεσόντων δὲ ἁπάντων, οἳ πεντήκοντα 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ Υ1, 

οαππραπα. ἀεδορπάίςθοηί, Μοτίοπα, ἱπαμίτ, [ος νοδιτῖφ 

οοπηπιον! ο5Η5, απἲ, απ ραἰτία γεκίτα ποὺὶς ρατεαηί, 

ορ νας Πποἶ οοπίτα οἳς ατππα [ογτο ας {ἱηπ]ςείς. 86 Πῖ. 

Ἰή]οπηίπα5 γοβίς Ρειπηίο, ἀοροφίῖς ατπηῖς, Ίππραπε αβίτο, 

Οε1ἡρονί ρταγ]ίεγ οοπηΠΙοΙῖ, ΟΠΊΠΕΡ Πα Ύοςς οοπο]απηδηές 

4ΓΠΙ3 56 ΠΟΠ ἀδροδίίμτοςδ. Ἠίπο αίτοκ τα ταπα οοΠΡΕΓΙΓΗΓΣ 

απο ρατς ΠΟΠ Ιπη]ία «δα οδί, Ρρατς ἱπεο]απηϊς αἆ Μαροπεπι 

οναφίέ; απἱ ραυ]ο απίο αἆ οπδίτα Απηοης ΟΙΠΙ 5οχαρἰπία 

πανίρα5 Ἰοηρί5 αάγεποταί, 5εᾷ απᾶ[ία εἶας οἰαάο Οᾳ.ᾷες ἴτα- 

Ίδερταί : αὈί οὔἴοδας ἵπ πιασηα Ἱπορία οχ{αΠι ΓΟΓΗΠΙ εχ5Ρ6- 

οἴαμαι. 

ΧΧΧΠ. Ῥαπι Μασο σαάίρας απἰσίαπη 56 {οποί, Β8ΙΙαπι5 ἃ 

561ρίοπο αἆ Οα5ίασθῃι α1Ώθπα, αἱ οαπη Ποπιαπος ἀἡοπί 5ὐ- 

Πσογεί, παδδα5, αρί οσα αἱ τοδςίεπά απ ραταίαπη τερετ]ῖ, 

οὐφίάστο ης ΗΕ, 5 Ππαα οοηςαπα Βοἱρίοπϊ εἰρηϊβσαν τι, 

Βοϊρίο, Ργῶπη]ςεῖς αἆ οὐδίάίοπεπι αΠαποί πιασλήηῖς, 5αΏ5θ- 

απεραίατ. 96 ἵπ ποιο Πιρίπι ορρήρπατο εἰααές απα» 

υτὸς ἆππα 5αρογίος Βοἱρίο γ{γεγεί, 5οσία Γαεγαί ἨοππαπογΠα; 

ευᾷ Π]ο ρογοηίο, ροτ[ασίεηίος αἆ 5ο εχ οᾳ οἸαᾶε Βοπιαπος, 

αππα (οδια {1π1 ἆποσιαα απαῖσα) οχορρίςςεί, οοδεπα Οατ]να- 

αἰπίθηρίρας ρτοδ]ά{ί. Ου απΙ ρου βἀἴαπι αἰέατας 5οἱρίο, αιια- 

{που Ἠοτίς οαπα δα ργογί : οἱ απαπινίς ἵπ οετνῖσρ τη]πΗς 

ποζορίςςοαί, ΠΟΠ {4ΠΊΕΠ Ῥάσπαπα τοαδίε, (ποσά οργία γἱοοτία 

αρραταί, ΜΠΙίες, ποπιἶπε Ποτίαπία, ργα 4 ἀῑπεριοπίσαιο 

ΙΠΙΠΊΦΠΙΟΓΕ5 (46ο γα]πεταταί αΠίΠΙΟς γα]πας ππροτα[οτίς) πες 

φοχιί που ία ρερετοστυπ{, πθυ Ρπῖας ἀεδοον ί τα, α παπι 

υγΏς 5οἶο ο5ί σαπαία. Ὑεηπίωπῃ ἴπάο α Οαδίασεπα; σορδαυα 

(πραν Πίο ἀῑνΙδίς, ἀ1Ῥοπα βοἱρίο οὐδίάσραί : αὖ ορρασπα[ἶοπε 

{απ16ς οἱ ράσα αὐδπεραί (αηίΐρον, ἆππι ορρίἀαηϊς γεςὶ- 

Ρίδεσπάϊ ρα(ἴαπα οοποθάστεί, απος απαἰσθαί εα 6 το ]πῃ 

οοηςῖ]ία Ιπίοτ 5ο αρίία55α, Νου πλα]ίο ρο5ί 1ρ5ῖ, οσο, ποσά 

πίτα ατΏσπη ογαί φαἶσαπο οοης]ἠῖς οὐδίαλδαί, Ῥεορλίάῖο, 8εῖ- 

Ρίοηί 5ο (γαάἰάσγυηί.  Ἰπηροδίίο πογο ργανἰάἶο, ππαπάαίασαε 

υπυῖς οπγα απὶ οχ οἴνίρας, Ἱηίορτα [απια» γίτο, Οαγναβίπεπα 

5αῇρίο τοργδά τη, ἀῑπαϊςεὶς α [ιοίαπη παπα 5Παπο οἱ Μαγοῖο, 

οἱ Ύπα Πα Ια{ἱ551Π]ο ροβδοπ{ οπηπία ἀῑτορτοπίθς Υακίατοη!, 

ΧΧΧ. Ένα! απίοπα Αδίαρα ορρίάσπα, αγ ναρἰηἹθηςία πα 

8οπηρος ραπΐς τ Ἠα]ας ἰποσία α- Ματοίο οὐδοφεί, καΐκᾳαο 

ρταγάοπίος, οἱ οχραρηατοπίητ α Ποπιαηίς, δἱ ονίγο παπα 

Ἱπηροπάσγο 5οςν ΠΗ{οπη, ϱγοἱοβἱςβ{ηλᾶ ΤΟΓΗΠΗ ΔΗΑΓΗΠΗ ἵη ΓΟΓΟΠΗ 

εοηροτυηί, οἱ Πρηα οἶεοα οοηςτασηί : 5αρος οἳπα οὐ Τα α 

Ιήνογος οοπ]αποδα ο (αεί, Ὠοίπς φαἱπφπαρίηία οχ 5056 

οτε ἰπαῖς. νἱτίς, απο] Ταπάο αἀαοιῖδ, ργαο ραπ, 401Π1 ἵῃ 

ο6 ΤΟΠ 6.56 νἰάσγονέ, οἱ ατὴς οαρογοίας, Πα ογομ]ας 1106- 

τοβήὸ [οτο ΠΟςΚΤΟΠΙ, ΠΙΟΧΟ16 5ΙοςθηςΟ Ίμῆθ ΕΊΡΔΟΑ Ρο- 

ΜΙΤΟΠΙΟ Ιαρη]ατοηί, Ἰπά46, ος 54ρο οἳ τὸ οομ{σδίαΗ, πἄνοτ. 

5.5 Μαγοίασα ου απαραηῖ, πΙΗ] οἷας το κα5ρίοπΠίοΙ”.  Ο.τς 

Ἰονἱς αγππστητα οὐ ηἱ{σξαιο [πο] ρα]κί : 5οᾱ αλ αγηηαία Ἱορίο 

ἀδνοηίῖ, ΓοΓἱδίΠΙΟ φμἱ άσμα Αδίαροησος, αἱ πι ΤοΓΗΠΗ οπηπίαπα 

ἀοδροταοπο, ἀἰπσααπές 5οὰ απ υἱτη{ο πο εγαηί ἵῃ- 

[οίογος, Παπ πάἴπο αν 1 νἰποσραπίας, ΟΠΙΠΙΡΗ5 π Ῥάρπᾶ 

οσείς, φαἱππαρίπία ΠΗ ἵπ νο [οηίπᾶς οἱ ρυσγος (γησἰάᾶ. 



ΡΕ ΒΕΡΙΡ ΠΗΙΡΡΑΝΙΕΝΡΙΡΟΣ, 

τὰς γυναῖχας χαὶ τὰ παιδία κατέσφαξαν, καὶ τὸ πῦρ 

ἐγείραντες, ἑαυτοὺς ἐπέῤῥιψαν, ἀκερδῆ τοῖς πολεμίοις 
"τὴν νίκην ἐργασάμενοι. ὍὉ δὲ Μάρχιος, τὴν ἀρετὴν 
τῶν Ἀσταπαίων καταπλαγεὶς, οὐκ ἐνύθρισεν ἐς τὰ οἱ- 

χόπεδα αὐτῶν. 
ΧΧΧΙΥ. Μετὰ δὲ τοῦθ) ὃ μὲν Σχιπίων ἐς ἀῤῥω- 

στίαν ἐνέπεσεν, καὶ ὃ Μάρχιος αὐτῷ διῴχει τὸ στρατό- 
πεδον. "Όσοι δὲ τῶν στρατιωτῶν ὑπ ἀσωτίας ἀναλώ- 
χεσαν τὰ πεπορισµένα, ἠγούμενοι, τῶν μὲν πόνων 

οὐδὲν ἄξιον εὑρῆσθαι, παρὰ τὸ μηδὲν ἔχειν, σφετερίζε- 
σθαι δ) αὐτῶν τὰ ἔργα καὶ τὴν δόξαν Σχιπίωνα, ἀφί- 
ταντο ἀπὸ τοῦ Μαρχίου, καὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐστρατοπέ- 

θευον" ἔκ τε τῶν φρουρίων αὐτοῖς πολλοὶ συνέτρεχον. 
Καὶ παρὰ Μάγωνός τινες ἀργύριον φέροντες, ἔπειθον 

αὐτοὺς ἐς τὸν Μάγωνα µεταθέσθαι. Οἱ δὲ τὸ μὲν 
ἀργύριον ἔλαθον, στρατηγοὺς δ᾽ ἀπὸ σφῶν ἑλόμενοι καὶ 

ταξιάρχους, καὶ τἆλλα διαχοσµηθέντες, ἐφ᾽ ἑαυτῶν 

ἑτάσσοντο, καὶ συνώμµνυον ἀλλήλοις. Πυθόμενος δ) ὁ 

Σχιπίων ἐπέστελλεν ἐν μέρει μὲν τοῖς ἀφεστηχόσιν, ὅτι 
διὰ τὴν νόσον αὐτοὺς οὐχ ἀμείψαιτό πω; ἐν μέρει δὲ τοῖς 

ἄλλοις, ἵνα µεταπείθωσιν αὐτοὺς πλανωμένους' κοινἩ δ᾽ 

ἅπασιν ἐπιστολὴν ἄλλην, ὡς ἤδη συνηλλαγμένοις, ὅτι 

αὐτοὺς αὐτίχα ἀμείψεται' καὶ ἐκέλευεν εὐθὺς ἤἥχειν 

ἐπὶ οἵτον ἐς Καργηδόνα. 

ΧΧΧΥ. Ἀναγιγνωσκομένων δὲ τούτων, οἱ μὲν ὑπώ- 
πτευον. οἱ δὲ πιστεύειν ἠξίουν. καὶ συνετίθεντο, καὶ 
πάντες ὥδευον ἐς τὴν Καρχηδόνα ὁμοῦ. Ἡροσιόντων 
δὲ αὐτῶν, ὁ Ἐχιπίων προσέταξε τοῖς συνοῦσίν οἳ βου- 
λευταῖς, ἕκαστον τῶν ἐξάρχων τινὰ τῆς στάσεως προσ- 
Εταιρίσασθαί προσιόντα, καὶ, ὡς ἀπ εὐνοίας διορθοῦντα, 

ὑποδέξασθαί τε καὶ δῆσαι λαθόντα. Ἡροσέταξε δὲ 
καὶ τοῖς χ ιλιάρχοις, τοὺς πιστοσάτους ἕχαστον ἀφανῶς 

ἅμια ἕῳ ξιφήρεις ἔχειν, καὶ τὰ εὔχαιρα τῆς ἐκχλησίας 

ἐκ διαστημάτων χαταλαθόντας, ἦν τις ἐπανίστηται, 
κατακεντεῖν χαὶ κατακαίνειν αὐτίκα ἄνευ παραγγέλ- 

Αὐτὸς δ᾽ ἄρτι Φφαινομένης ἡμέρας ἐπὶ τὸ 
βηµα ἐκομίζετο, καὶ τοὺς χήρυχας ἐς ἐχκλησίαν ἐπο- 

ματος. 

ἵ δὲ, αἰφνιδίου μὲν αὐτοῖς τοῦ 
κηρύγματος γενοµένου, αἰδούμενοι δὲ ἔτι νοσοῦντα 
στρατηγὸν σφῶν παρακρατεῖν, καὶ νοµίζοντες ἐπὶ τὰς 
ἅμοιβὰς Χαλεῖσθαι, συνέθεον ὁμοῦ πάντοθεν: οἳ μὲν, 
ἄζωστοι τὸ ξίφη: οἵ δὲ, καὶ ἐν γιτῶσι µόνοις, οὐ φθά- 

σαντες οὐδὲ τὴν ἐσθῆτα. πᾶσαν ἐπιθέσθχι. 

ΧΧΧΥΙ. Σχιπίων δὲ, φρουρὰν ἔχων ἀμφ αὐτὸν 
3 

ἀφανη, πρῶ τα μὲν αὐτοῖς ἐπεμέμφετο τῶν Ὑεγονότων" 

/ 

τρύνειν περιέπεµπεν. 

τὸν 

ο. 

ε 
3 τ' ἔφη, τν αἰτίαν ἀναθήσειν µόγοις τοῖς ἄρξασιν' 

οὓς ἐγὼ Χολάσω δι ὑμῶν. Καὶ, λέγων ἔτι , προσέταξε 
τοῖς ὑπηρέ έταις διχστῆσαι τὸ πλ θος. Οἵ μὲν δὲ διί-- 
στανον’ οἵ δὲ βουλευταὶ τοὺς αἰτίους παρῆγον ἐς τὸ µέ- 
σον. Ἀναθοησάντων δὲ ὃΕ αὐτῶν, καὶ τοὺς συστρατιώτας 
Ῥοηθῆσαι σφίσι παρακαλούντων, τοὺς ἐπιφθεγγομένους 
εὐθὺς ἔκτεινον οἱ χιλίαρχοι. Ἰαὶ τὸ μὲν πλῆθος, 
ἐπειδὴ τὴν ἐκκλησίαν ώς εἴδεν, ἐ ἐφ Ἠσνχίας 
ἦν σκυθρωποῦ. Ὅ δὲ Σκιπίων, τοὺς εἰς τὸ μέσον 
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Ῥαπί : 46ΓΗΗΠΗ 5Η 60ΡΗ5Ο Το0µο,, 5056 θο4θπη ἱπ]οσσγιη!, πι]]ο 
υιο(ογί πο. Υἱεοίρς το]σίο. Ματοίας, Αδίαροηςίπηι 
γγπίοη αἁπαταίας, αἳ αάἱβΟΙογΗΠΙ οχοἰάίο αὐὈδίίποτο Πηῖ- 
Πίος Ἱας5ῇί. 

ΧΧΝΧΙΥ. Ρο5ί µας Βαἱρίο ἵπ πποτραπη. ἰΠποίά(έ, οορίίδηια 
ργεγαί Μανοας, Τη πηΠ[ίος, αποίᾳαοί Ίακα. ροου]ίαπα 

ρτοιάογαηί (γα ὰ, απἷα ΙΙ] Ππαβοβα{, παπα 5) ρῖ ΙαΟΓΗΠΗ 

πηογζθά σπα τες], δοᾷ οἱ [υποίαΠα οἱ Ἰαάθπα ΓΘΓΙΠΗ σοβία ΙΙ 

ἃ ΡΟΙΡίοΠΕ Ἱπίογορρίαπα ο556) α Ματοῖο ργορα]απα ἀδεοῖεεση- 

ἴο5, 5εουςίπι οπδίτα ροπεβαπί; οἱ αἲ ο05 οκ ΡορδίαἾῖς πι] 

οοπ/εβαΠί. Φαπα εἰ α Μαποπθ ΥθΠογθ ΠΟΠΠΙΙΤΗ ουΠα ρθςιΙ- 

ης, απἱ αᾱ ἀο[οσίίοποπι 5οΠἱοίατοπί. Πασας ρεσηηῖς 

ἁοθερίϊ5, ΠΟΥΟ5 εχ 5656 ἆπσο εοΠ{ΗπΊοΠθδ(Πθ οΓοβγΙΠ{, ἃς 

οσ[ειῖς τειας Ρο Ηρίάΐπα οοπ5Η{15, ἱραίπιαί 5ο πςίγαεραηί, 

Ιηίου 5ο(ιο οοπ]αταβαΠί. Οποᾶ αὈὶ τοφοϊν{ί δαἱρίο, Πεγας 

υπ» 5ορατα [η αἆ 605 αἱ ἀε[εεσιαπί ΠηΠΜ1Ε, 5ο ΠΙΟΙΡΟ Ῥτο- 

ΡεάΙαπα, ποπάΙΠΙ 605 Ροίαῖςςαο γοιηπογαί : αἰίοτας αἰῑς, 

ἃἆ 41ος πια]! οοπίασἰο Ποπ Ρογγοποταί, αἱ ἱηςαπίοηίος ο0Π]- 

ΠΙΠΠίοηες ἵπ γίαπι τογοσατεηί. Ταπάσιη αἆ οΠηΠο5 5ἴπι]ν 

(απαπαΠΙ τουοηοΙ]αίος, 5οπϊΡ]!, 5ο Ργοροάἴθηι σια[ἴαπα οχ5ο- 

Παίγαῦ: εἀ[σίαπα, αἱ αἲ 5ἱροιάίαπι αοοἰρἰοπᾶ πα Οαγία- 

ΕΙΠΕΠΙ «οηΥεΠΙγοηί. 

ΧΧΧΥ. Ηω ἀἆππῃ τεςἰίαπίν ορἰςίο]α", π6γο απὶ 685 5Η 5Ρε- 

εἴας Παβειθη{; αἲΠ, απ Πάσα ΠαβαπάαΠα εΘΠΞΘΤΘΗ{. ΤΘΙΗΙΠΙ 

Ιη{ει 5α ραοἶ δαπέ, αἱ απίνουςὶ αἴπηα]. Οαγ{ασίησιη γοηί. 

Τηίουθὰ Β61ΡΙο 15, 4ος 56ΕΙΠΩ Μαβιέ, 5οπα{οτῖριας π]αηζαξ, 

αἱ αἀγεπίοπίεπα ππΙπΙ(πσπη(αθ οχ απείοτῖρας 5οαἡ]οπίς αὖἲ 

56 αὀΠπηρογεΠί, αἱ αππίσο ρ]ασίάεσιο αἀπιοπίίος, οἱ ἵῃ Ι1ο- 

βΡΙπηα Ἱηγίίαίος, εἶαπι γπεϊτουί, ἘάῑσΙί ομαπα ἐηραηίς, 

αἱ Π4ἱςείπιος 4ποδααθ 5πογάΠα παπα 5αῦ Ἱασσπα σ]αά1ῑς 

ἁσσ]ηοίος Παβεγοηί, Ἰοεΐσαιθ εοπηπιοΚἰοτῖθας ἵΠ εΟΠΟΊΟΠθ ρου 

ἱπίεγναμα οσοαρα(1ς, δἱ αας (απιπ]έαπα οχοἰίαςδεί, ο γος/σίο 

οοπ[οάετεπί ἰγαοϊάατεπίαιπα Ἰαιά αχεροοίαίο βἰσπο. ΧΟΠ 

πηη]ίο Ροδί Ἰηοίς οχογίαΠη Ίρ5ο Ἱπρογαίος αἆ (πίραπα] ἀε[ει- 

{απ Ῥηῶεοπεδ6θ |]158ί πηλΠίαος αἆ οοΠοΙΟΠΘΙΙ οΙ[α{ἴπα σοΠ- 

γοσαγα. ἩἨΠ τορεμίῖπο Ῥγῶσοπίο οἵαα, παπα ρυάριεί 

Ἱπιρογαίογείῃ ΠΟΠάΠΠΑ Ῥ]απα οοπβτιπα(ἶς νίρας ἁῑπίας 

τεπιοταν!, εο(τθ π]αβί5, αποά αἆ αοαἰρἰοηᾶα ργαπηῖα οἵατὶ 

56 ορεάσβαπ{, οΠΊΠ65 ππάἶΠιιο 6ΟΠΟΠΙΤ6ΥΘ, Ρα15 δἱπο σ]α:ῖς, 

ΔΗ1 5ο]ἱ5 (πηΐοί5, Ῥγο (οςΠΙΠα[ῖοηε πο γος[ία ααἰάεπι Ιπίεστο 

πά 11. 

ΧΧΧΥΙ. Ραρίο, Ιαίεπίῖ Ηραίας ρυαδίάϊο, Ργπεῖρίο αῖ- 

4ση Γαοἶηα5 ΟΓΙΠ1 σναγ]ίου αοοιιδανί. 5εᾷ {αππεῃ, ἱπαμ]έ 

Ρ6ΠΕ5 5ο1ο5 αμείογος επ]ρα οοηφἰςίαί : ἵπ ααἴριας ρυηίοιιά(ς 

γοδίνα υίαν ορετα. Ἠσο νὶκ ἀϊχεταί, σαὐπα, ἀῑτοπηρία Ρεγ 

Ποίοῦες εχ ἱρδίας ππαμάαίο ίατρα, 5ο 1οπῖς Ρτ]πεῖρος α 56- 

πα(οτίρια5 η ππεδίαπα ργοἰταμαπίατ. Οἱ αΏί οχο]απαπ{, α 

οοπηπηΠίοπΠ1 ορεπη πηρ]οταπέ, «πἱοπππ(αθ αἆ ϱΟΓΙΙΗ Υ0” 

Πε- 

Ίσια (ατρα, αἱ αγηηῖς οΏδορίαπα απάίσααε οοΠΟΙΟΠΕΙΑ γἰάΙ, 

ϱεπ αἀππαπηπταραπέ, οχίοπηρ]ο α (ηραπίς ποσαβαπ{1, 

(]ςίῖ 5Πεπ{ῖο οῬίοτρι{. Ῥτοάιοίος ἵπ πιοάῖαπα δοἱρίο γἱγ. 



4Ν 

παραχθέντας αἰκισάμενος, καὶ μᾶλλον αὐτῶν τοὺς ἐκ- 

θοήσαντας, ἐχέλευσε τοὺς αὐγένας ἁπάντων ἐς τοὔδαφος 

παττάλοις προσδεθέντας ἀποτμηθῆναι, καὶ τοῖς ἄλλοις 
3 / κ τεγὉ μ ιο“ ἀμνηστίαν ἐκήρυξε διδόναι. Ὥδε μὲν τὸ στρατόπε- 
δον χαβίστατο τῷ Σκιπίωνι. 

ΧΚΧΥΙΠ. Ἰνδίθιλις δὲ, τῶν συνθεµένων τις αὐτῷ 

δυναστῶν, στασιαζούσης ἔτι τῆς Ῥωμαϊκῆς στρατιᾶς, 

χατέδραµέ τι τῆς ὑπὸ τῷ Σχιπίωνι γῆς. Καὶ αὐτῷ 

τοῦ Ῥχιπίωνος ἐπελάσαντος, ὑπέστη μὲν τὸν ἀγῶνα 

Ἰνναίως» καὶ Ῥιλίους καὶ διακοσίους Ῥωμαίων ή 
φθειρεν' ἀπολομένων δ) αὐτῷ δισµυρίων, ἐδειτοπροστέμ- 
ψας. Καὶ ὅ Σχιπίων αὐτὸν γρήµασι ζημιώσας, συγ- 

πλλάσσετο. Λαθὼν δὲ καὶ Μασσανάσσης Ἀσδρούδαν, 

ἑπέρασε τὸν πορθµόν' καὶ φιλίαν τῷ Σκιπίωνι συνθέ- 

µενος, ὤμοσε συμµαγχήσειν, ἂν ἐς Λιῤύην στρατεύη. 

Ἔπραξε δὲ τοῦτο ἀνὴρ ἐς πάντα βέβαιος, διὰ τοιάνδε 

αἰτίαν: Ἀσδρούθου, τοῦ τότε οἱ συνόντος στρατηγοῦ, 

θυγάτηρ ἐς γάµον ἐγγεγύητο Μασσανάσση" Σύφακα δ᾽ 

ἄρα τὸν δυνάστην ἔρως ἔχνιζε τῆς παιδός' καὶ οἵ Καρ- 

, ” Γ κα -- οὐ, --. δολ 2 τδ { 

ναύαρχος, ἀπογνοὺς Ἀπὸ τῶν παρόντων τὰ ἐν θηρία 
3 - 3 ο - / ι 

πλεύσας ἐς Λίγυας καὶ Κελτοὺς, ἐξενολόγει. Καὶ 
μὲν περὶ ταῦτα ἦν. Καὶ τὰ Γάδειρα ἐκλειοθέντα ὑπὸ 
τοῦ Μάγωνος οἵἳ Ῥωμαῖοι παρέλαβον. 

ΧΧΧΥΠΙ. Στρατηγοὺς δὲ Ἰθηρίας ἐτησίους ἐς τὰ 

ἔθνν τὰ εἰλτιμένα ἔπεμπον, ἀπὸ τοῦδε ἀρζάμενοι, µι- ἔθνη τὰ εἰλημμένα ἔπεμπον, ἀπὸ τοῦδε ἀρξάι . 
. .) .. 4 -. 

κρὸν πρὸς τῆς τετάρτης χαὶ τεσσαραχοστῆς χαὶ ἕχατο- 
-. . η) Δ ταν 3  .. ., 

στῆς ὀλυμπιάδος, ἁρμοστὰς Ὦ ἐπιστάτας αὐτοις τῆς 
ο / - χωρ κι ... / 

εἰρήνης ἐσομένους. Καὶ αὐτοῖς ὃ Σκιπίων ὀλίγην στρα- 

τιὰν, ὡς ἐπὶ εἰρήνῃ , καταλιπὼν, συγῴχισε τοὺς τραν- 

µατίας ἐς πόλιν, ἣν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας Ἰταλικὴν ἐκάλεσε: 
καὶ πατρίς ἐστι Τραϊανοῦ τε καὶ Ἀδριανοῦ, τῶν ὕστε- 

ρον Ῥωμαίοις ἀρξάντων τὴν αὐτοχράτορα ἀργήν. Λὐτὸς 

δὲ ἐς Ῥώμην ἐπὶ στόλου πολλοῦ διέπλει, λαμπρῶς τε 
κεκοσµημένου, καὶ καταγέµοντος αἴγμαλώτων ὁμοῦ καὶ 

/ ” 1 

ρημάτων καὶ ὅπλων καὶ λαφύρων ποικίλων. Καὶ ἡ 

πόλις αὐτὸν ἐπιφανῶς ἐξελέχετο, μετὰ δόξης ἀοιδίμου 

τε καὶ παραλόγου, διά τε γεότητα καὶ ταχυεργίαν καὶ 

μέγεθος εὐπραξίας. Οἴτε φβονοῦντες αὐτῷ τὴν πάλαι 

κουφολογίαν ὡμρλόγουν ἐς ἔργον ἀποθῆναι. Καὶ Σκι- 
/ 

πίων μὲν, θαυμαζόµενος, ἐθριάμβενεν. Ἰνδίθιλις δὲ, 
΄ -- - ” .) 3 

οἰχομένου τοῦ Σκιπίωνος, αὖθις ἀφίστατο, Καὶ αὐτὸν 
. -- / . . - , 

οἵ στρατηγοὶ τῆς Ἰθηρίας, τὸν στρατὸν ἁγείραντες ὅσος 
.. . /΄ .α -/ .. 

αὐτοῖς ἦν περὶ τὰ φρούρια, καὶ δύναμιν ἄλλην ἀπὸ τῶν 

ὑπηκόων συναγαγόντες, ἔκτειναν. Τοὺς δ᾽ αἰτίους τῆς 

ἀποστάσεως ἐς κρίσιν παραγαγόντες, θανάτῳ µετηλθον, 
χαὶ τὰ ὄντα αὐτοῖς ἐδήμευσαν. Τά τε ἔθνη τὰ συνα- 

.ν . κ 
ράµενα αὐτῷ»γρήμασιν ἐζημίωσαν, καὶ τὰ ὅπλα αὐτῶν 

η 4 - 

παρείλοντο, καὶ ὅμηρα ᾖτησαν, καὶ φρουρᾶς δυνατω- 
-. . 4. “9 ' Ὕ .ρἲ 

τέρας αὐτοῖς ἐπέστησαν. Καὶ τᾶδε μὲν ἦν εὖθυς μετὰ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΗΒ ΤΙ. 

αἱ ορᾶῖ, κα νῖας εο5 αἱ εχεἰ]απ]αγαπί; ἀείπᾶς Πηπηῖ αἆ 

ῥαΐαπα ἀθραίος οπηπος 5δοπτί ρετο!{ Ι1βοί; γοἰἰᾳαἱ5 γοηίαπα 

ἁατί Ῥοτ Ῥγάοοπεπι ἀοηιποῖαί. δἱο εαπιρορῖία 5οά(ίο ον, 

απο η δΟἱρίομί5 εχετοῖία οοοτία ογαί. 

ΧΧΧΥΤΙ. Εο 1ρ5ο {6Ππρογ6, απο ἴἵη οαςίγῖς Βοπηαηίς 5εζ]- 
{ο νῖσοραί, ΤπάΙΡΙΗν τορυ]α5, ππΗ5 6ογΙπα απ οππη 5ο1ρίοπε 

απηϊοΠίαπα Γ[αάμδαπθ Ρορίρεταηί, Ππος 5οοἴοταπι 5οἱρ]οηῖς 
ΠοςΠίοι ἀερορη]αίας εταί. Τάεπι, αὈὶ πιοκ αἆγειδηας 6πῃ 
561ρίο οχοτοϊαπα ἀμχί, 5ίτεππε οοπηπηῖςο Ῥτο]ίο, πηῖ]]α 
ἀποεπίος οκ Ῥοπιαπῖς εοοϊάΠ. Ῥοεὰ απηϊςεῖς ἵπ οοὔεπα ργας- 
9 βπογαπα υἰσίηΙ πη]ρας, Ἱεσαίος αἆ Βεϊρίοπεπα ἆἂε ρασε 
πηὶδΙ!; αἳ 6οΠπ6, Ἠπροταία ροευπία, ἵπ απηοίαπα οδί Γοςθ- 

Ρίμ5. {απ εί Μαφίηίςσα, εἶαπα Αδάταρα]ε [γοίππι ἵταηδρτες- 

555, ουπι Φ.ρίοπε ἵπ εοἰοφυίαπα γεπῖς ἀπίαπις ἀρτίτα 

Ρτοπηἱςίέ, 5ἳ ἵπ Α[πίοαπα ἱταηδ[εττεί Ῥο]]απα, οπηπί ορ6 5ο εἶ 

αααταπα.  Ὑἱταπι απο οπππίρς ἵπ τεῦης εοηρἰαπ! βά6, 

πί α Οατιπαρϊηϊοηςίθας ἀο[βορτεί, η] α5πιοάϊ οπδα οΠῃ- 

πηογ]έ: Απάταβρα]ϊς ἀποῖς Πα, σπο {οπιροτε οΙΠῃ 1ο παία- 

Ραΐ Μας]ηίςσα, μηίο ἀθδροησαία εταί. δεᾶᾷ αποπίαπι εαπιάεπι 

5ΥΡῄαχ τον ἀοροτῖναί, ϱαγἱ]αρϊηίεηδες, ΠΙΑΣΠΗΠΙ ΠΙΟΠΕΠ- 

{ππι αἆ Ώο]]1Π] {οτο τα(, 5ἱ {απ ΡοίεηίοΠα ΓοσοΠῃ 5ἱρί αἆγετ- 

5η5 ΒΟΠΙαΠος αἀ]αηχίς5επέ, Ιποσηςυ]ίο ραΐτε, Η[ίαπα εἵ ορ]- 

Ἰουαη{ : απο 14 Απάτη ρα] Μαθίπίδεαπα, πποῖας Υπ ΤΕΥθτεῃ- 

ἴα, οεἰανῇ. 5δοᾷ 116, το αἰππάς οοπηροτία, Ίαπ1 5εἱρῖοηῖς 

απηϊοΠίαπη αθδῖγῃ. Μαρο, εἰαδεῖς Ῥτα[εοίας, τερης ἵη 

Ηἱδραπία ἴ5ίο ΤοΙΠΗ 5ίαΐα ἀδεροταίϊ5, ἴπ Ἰήρατος (αοδαπε 

(τα]οοῖέ, αἱ Ἰπᾶς αχ ῖία πιοτοεάα οοπίταµοτεί. Ῥοί επ]α5 

ἀϊδορδεαπι (πάίαπί, α- Μασοπε Ῥτο{, ἵπ Βοπιαπογαπη 

ΥΘΠΕΤΟ ἀΠΠΙοΠεΠη. 

ΧΧΧΥΠΙ. Ίπάς Ῥεπ πα αριᾶά Ἠοπιαπος οτίας5 Πιο, ἵπ 

Ηιεραπίαπ}, σεηίῖρης ἀθγ]ο[ῖς, πιαρϊςίταίας αηπηος πη{οπά!, 

Ραµ]ο απίο οθηίεδίπαπα αααἀτασεςίπιαπα απαγίαπα Οἰγπυρία- 

ἀοπι, αἱ Ίαπι Ρας ργαθβ5εηί Ρργονϊησία., ϱαππ(υο ορηςί[]- 

(πθγοπί. ἨΗϊ5 Ἠαιά ία πηᾶσπο, πἱροίαο ρασαία ρτον]ησία, 

οχοτοῖία τοµοίο, δοἱρίο πο δας γαἸηθτίρας ἀερμίαιϊς, 

ἩΤΡΘΠΙ Παβιαπάαπα ἰταδΙάξ, παπα αὓ Πα]ία Τα]ἱσαπα ποπηί- 

πανί: ατα ἀθμίπο παϊα]ίρας Τγα]απί εί Ἠαδτίαμϊ, ααὶ 

Ρορίοτῖς {οπηροτίρα5 ἨΠοπιαπΙα ἱπροτίαπα {ομαστο,  Ίρ5ο 

5εἱρίο Πι]ία εἸα55ο πιασηίῃου ἱηίτηεία, Ώ]αρπο οαρίνογα πα 

ΠΙΠΊΘΓΟ, Ρουυη(ἶς, ἀγηϊΐς, δροίσᾳπο ομΗδία, Πο Πλαπη τος 

ρ]οπά(άσαπο ἵπ ατωο οχοορίης οί, ἱηποπίί ἰποοδρήί(πο 

μἰορία, οσα οὗ Ιανουαίοπα, σπα τη ἑαη1ς τοῦ» ἴαπα εἰ - 

(ο ρες[ῖς οε]ογαίοπα : π5ᾳπο αὖσο, αἱ, αἱ οἷας Ἰαυἱ [ην]- 

ἀετοῦί, οσα Γαἰσοτοπίατ, απα ἴσπιοτο ῥγοπηϊσίς5ο τῖδης 

(ηἱδεοί, οπληία το Ίρδα ρτςήςκο, Ταπάσπα ΟΠΗ οΠΠΙΗΠΗ 

πάηταίομς απηρ]αν.  Ππαρηί5, ἀϊμτοδκο Βδεἱρίοπο, 

εἰαΐπα τοβο]αγ.  Ἠππο Βομιαπί ργαίογος, Ηἱδραπία ργα- 

Ροδἱ, οοἡσσῖο πα ος εωκἰδ(ίς, πα δοοἴοΓΗπη αν ηΐς, 

οχοτο ία αἀοπί, οσο μπι. Βοί οοποαίοτος ἵπ [αάἱσίαπα 

γοσαίο5, Ὀοπίς ρυ]οδίῖς, «αρρ]ίοίο α[Ππολαη, 

αὐσν πηὰ εοηκοσἰαταηξ, πηυ]εία ἑγεορλία: αγποίσσιιο αάοπηλέα, 

ποπίίρας, 



ΡΕ ΛΕΡΟΣ ΗΙΡΘΡΑΝΙΕΝΡΙΡΟΣ, 27-41. 

Κκιπίωνα. Καὶ ἡ πρώτη Ῥωμαίων ἐς Ἱθηρίαν πεῖρα 

ἐς τοῦτο ἔληγε. 

ΧΧΧΙΧ. Χρόνῳ δ) ὕστερον, ὅτε Ῥωμαῖοι Κελτοῖς 
τε τοῖς περὶ Πάδον ἐπολέμουν καὶ Φιλίππῳ τῷ Μαχε- 

δόνι, ἐνεωτέρισαν αὖθις ἐς τὴν ἀσχολίαν αὐτῶν οἱ Ἱδη- 
ρε. Καὶ αὐτοῖς ἐπέμφθησαν ἐκ Ῥώμης στρατηγοὶ 
τοῦδε τοῦ πολέμου, Σεμπρώνιός τε Τουδιτανὸς χαὶ 
Μάρχος Ἑλούϊος: μετὰ δ) ἐκείνους, Μινούκιος. καὶ 

ἐπὶ τούτῳ, μείζονος ἔτι τῆς χινήσεως Ὑιγνομένης» μετὰ 
πλέονος δυνάμεως ἐπέμφθη ἹΚάτων: γέος μὲν ὢν ἔτι 
πάµπαν, αὐστηρὸς δὲ καὶ φιλόπονος, συνέσει τε γνώμης 

χαὶ δεινότητι λόγων ἀριπρεπής: ὥστε αὐτὸν ἐπὶ τοῖς 

λόγοις ἐκάλουν οἵἳ Ῥωμαῖοι Δημοσθένη, πυνθανόµενοι 
τὸν ἄριστον ἐν τοῖς Ἕλλησι ῥήτορα γεγενῆσθαι Δημο- 

σθένη. 
ΧΙ,. Ὡς δὲ κατέπλευσε τῆς Ἰθηρίας ἐς τὸ καλού- 

µενον ᾿Εμπόριον ὃ Κάτων, οἳ μὲν πολέμιοι πάντοθεν 
ἐπ᾽ αὐτὸν ἐς ο ομαώρως ἀγηγέρατο. ὍὉ δ) ἐπὶ 

μέν τι τὴν στρατ τιὰν ἐγύμναζεν. Ὡς ὃ ὃ) ἔμελλε συνε- 

νεχθήσεσθαι μάχη, τὰς ναῦς, ἃς εἶχεν, ἐς Μασσαλίαν 

ἀπέπ τοῦτο εἶναι 
φοθερὸν, ὅτι πλήθει προὔγουσιν οἳ πολέμιοι" (τὴν γὰρ 

εμΨεν" καὶ τὸν στρατὸν ἐδίδασχεν, οὐ 

ο ωά ν σ/ κά 

εὐφυχίαν ἀεὶ τοῦ πλέονος ἐπικρατεῖν), ἀλλ᾽ ὅτι νεῶν 
-- Μ λ - - ἀποροῦμεν' ὡς οὐκ ἔχειν, εἰ μὴ κρατοῖμεν, οὐδὲ σωτη- 

- ”ν 

ρίαν. Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν, αὐτίχα σὐνέβαλλεν: οὐκ ἐλ- 
ο πίσας, ὥσπερ 

/ ο) ὃ α) -” ΑΝ 3 / ο {8 

Γενομένης δ ἐν χερσὶ τῆς μάχης, ἐς πάντα µετεπήδα, 
-- / μα) πώ ο» 4 

παραχαλῶν καὶ παροξύνων. Ἀκρίτου δ᾽ αὐτῆς ἐς δεί- 
λ οω / [ά / λην ἑσπέραν ἔτι οὔσης, καὶ πολλῶν πιπτόντων ἕκατέ- 

λ δν λ / 
ἕτεροι, τὸν στρατὸν, ἀλλὰ φοθήσας. 

ο ο βερα. 

ἑωΐεν, ἔς τινα λόφον ὑψηλὸν μετὰ τριῶν τάξεων ἐφέ- 
ς 

δρων ἀνέδραμεν, τὸ ἔργον ὁμοῦ πᾶν ἐποψόμενος. Ὡς 
δὲ εἰδε τοὺς μέσους τῶν ἰδίων μάλιστα ἐνογλουμένους, 

ὥρμησεν ἐς αὐτοὺς προχιφθυνεύων, ἔργῳττε καὶ βο συν- 
ο -” ο / 

ετάραξε τοὺς ἐγχθροὺς, καὶ πρῶτος χατῆρξε τῆς νίκης" 

διώξας τε νυχτὸς ὅλης, ἐκράτησεν αὐτῶν τοῦ στρατο-΄ 

πέδου, καὶ πολλοὺς ἀπέχτεινεν. ᾿Επανιόντι δ᾽, ὥς 

ἡγεμόνι τῆς ο συγήδοντο συμπλεκόμενοι. Καὶ 
ι Ν λ .. αν 

μετὰ τοῦτο ἀνέπαυε τὴν στρατιὰν, καὶ τὰ λάφυρα ἐπί- 
πρασχεν. 

ΧΙΙ. Πρεσθευόντων δ' ἐς αὐτὸν ἁπάντων, ὅμηρά τε 

ἤτησεν ἄλλα, καὶ βιθλία ἐσφραγισμένα ἐς ἑκάστους 
περιέπεµπε, χαὶ τοὺς φέροντας ἐχέλευεν ἡμέρα μιᾶ 

πάντας ἀποδοῦναι: καὶ ὄριζε τὴν ἡμέραν, τεκμηράµε- 
κα / 3 η 3 / μ.χ» 

νος, ὅτε µάλιστα ἐς τὴν ποῤῥωτάτω πόλιν ἀφίζονται. 
σεν 1 {ὰ α - 3 .. πω /' ς / 

Ἐχέλευε ὃ) ἡ Ὑραφὴ ταῖς ἀρχαῖς τῶν πόλεων ἁπά- 

σαις, καθαιρεῖν τὰ τείχη σφῶν, αὐτῆς ἡμέρας ἡ τὰ 

γράμματα λάβοιεν. Εἰ δὲ ἀνάθοιντο τὴν ἡμέραν, ἀν- 
1] Ι δὲ, ἆ ἐ ζ ὁραποδισμὸν ἠπείλει, Οἱ δὲ, ἄρτι μὲν ἠττημένοι 

/ / « παν / .) / γρ) ο µεγάλη μάχη, ὑπὸ δὲ ἀγνοίας, εἴτε µόνοις εἴθ᾽ ἅπασι 
προσετάγθη, φού ούμενοι μόνοι μὲν, ὡς εὖχα- 

ταφρόνητοι”ι μετὰ δὲ τῶν ἄλλων, μὴ μόνοι βραδύνωσι), 
χαιρόν τε οὐχ ἔχοντες περιπέµψαι πρὸς ἀλλήλους, καὶ 
τοὺς στρατιώτας τοὺς ἐληλυθότας μετὰ τῶν γραμμάτων 
ἐφεστῶτας σφίσιν εὐλαβούμενοι" τὸ σφέ έτερον ἀσφαλὲς 

ΑΡΡΙΑΝΓΡ. 

ταῦτα 
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ομαίάος ἆαγα οσαο(ἶ5, Ργαφίάἶα να]ἰάίογα ἱπροδίία, Ἠίς βηῖς 
εχιίηδᾳα ΓΕ ρηπηί Ρο)1{ πι Ηἱδραπία α Βοπηαηίς η5οδρ!ῇ, 

ΧΧΧΙΧ. Ρορίοι]οτίρις (οπιροίῦς, Ποπησηϊς Ώο]]ο αἆνοι- 

55 64105, Ῥαᾶἱ αορο]α5, εί ΡΙήΗρρπι ΜασράσποΠη, οσοι - 

115, Ηἱδραηί Ίαο εαρίαία οὐςα5ίΟΠ6, Το πογας πποἰἰοραπίη. 

Αά 605 ϱΟΡΓΙΠΙΟΠ4Ο5 Ποπια πηῖς»ῖ 5ηΠί Ργαίογος δοηργομίης 

ου, 

πηα]ος ογαί πιοίας, πηα]ογίριας οορί{5 α606550ς Πηίκεης Οπίο : 

Τά [ίαπαςς (απι Μ. Ηοϊνίας, ἀείπάς ΜΠπησίας. απία 

Ιαγοηίς φπἰάεπα, αἲ 5ενογας, ας Ἰαμοτίς ραΐἴεῃς, ρτηά ση {ἷα- 

απε οἱ εἰοφποεπίία {αμία, αἱ οϐ 5ουπιοηίς Γαου]ίαίοπα Ώσππο- 

5ίοηος γοσατείατ α- Πουηαπί5, απ ογαίογΗ πα ΟΥ ΕΟΓΗΠΗ 

Ίοησο Ρα (αΠΙΙΡΦΙΠΊΙΠΙ Ώοηλοςί]λθηοήη Γηἱςςο ἱπίο]ονίςκόηι, 

ΧΙ. 6αΐο αΡί, ἵπ Ηἱδραπίαπα γοσίας, Εππρονίας Ρετγοπί, 

υπάίαπε αἆγαιδις οΙΠΗ Ἰοςίος αὖ φπαἁγασίηία πηϊ]α οοἴθγαηί. 

Ῥαἱ η αΠαπαπ{α]άΠα (οπιροι15 οχογεσπάἰς πηΠήρας, Ὠείπᾶςο, 

(1 1Π1 ]απη ο55εί οἱσηῖς οο]]α(ἶ5 οπΠ1 Ἰιορίο ἀἰπηοαίητας, σαΐο 

οἶα556 ΜΙαςςΠίαπα τοηῖσδα, πηϊ]ίος οἀοσμέ : Ποπ. (πηίαπι 

Ιηπηίποτε ρεγ]ου]ἱ α Ιοδείνα5 πιηθτο φαροτίοίρις (γὶσίο- 

τΙαΠὰ θΠΙΠΙ 5ΕΠΙΡΕΓ Ρ6Πες [ογίογε5 αΠΙΠΊΟ, ΠΟΠ Ῥ6Πο» Ρίητος 

ΏΠΠΙΕΤΟ ἐ556), (παπίαπα αχ Ῥοπηγία παγΊαπα : ηθο, Πἰςί Υ]οίο- 

πρις, ρεναρίαπα πἰ]ανη απί φα]αίοι οβ οτε, ΑίΠπο 5ἷο 

Ιουμέα5, ΠΟΠ 5Ρο6, αΙἴογΙΠΙ Ώ]ογς ἀµοΙΙΠΙ, 5οά {ογγογο Γ- 

ΡΙθέιΠι πηϊ]ίθπη ϱ γορίϊσίο αἆ ρασηᾶπι οὐ μοῖί. Οοηβεγίο 

Ρνο]ίο, αἆ οπηηία αεοιΠΤογε, Ποτίαϊ , φπηπ]ατο. Εέ ρο5ἰ- 

4141 ἁπΟΙΡΙΗ ππατία αἆ γεδρεταπ πδαιθ ραρηα(απα ογας, 

οπἀεπίίριας αἱρίπιαπε πο ραποῖς, ἴρ5α οππα {πῖρας οοἵου- 

Πλας. δαρΣιάἰανϊ5 οχεεϊκαια απεπιάαπα {απππ]απα ἱπδεδ]ί, 

απάς ἰοίαπα οογίαπθη οσμ]ίς ρεγ]ηςίτατο Ροςδεί. Ιπάο Π]θ- 

ἀἴαπα 5πογάπη ἀοἴθΠ1 ρο(ἱβκίπλαπα Ῥγθιηί οοηδρίἰσαίας, Ἱπίος 

ΡΙΙΠΊΟ5 Ῥεγίου]ο 8656 οὐῄίσίεης ασοαέ :. αἴᾳαο ἱπρεία οί 

6απ1ογς αιρα(ἰς Ποδίίνας, γἱοίογῖα ργἰπεϊρίππη ἀθά[ε. Τοίαπα 

ποςίθηα Ἰοδίες ἱηδασσίας, πηη]ἶς Ππίοτ[ος(ἶς, οας{τῖς οΕίαπη 

εχριρηα(1δ, σππΏὰ τοδῖτοί, πη]ίαος αἱ νἱοίοτία αποίογθΠι 

βυαἰαἰαριπάί οοπαρ]οοίοραηίας. Ῥοδί Ἰας σαΐο, τοπᾶἶία 

Ριοράα, απἱείθια αλαπαπ{ῖδρου πηρα οοπορςςί{. 

ΧΙΙ. Τηίεία απατά εχ ομηίρας ραγίβις Ἱοσαίίοπος αἆ 

Οαἴοπεπα γοηίγεηί, ΡΙΙΠΊΠΠΙ ΠοΥος οὐφίάος Ροίί; ἀείπᾶς 

Πίενας ορίρπαίας αἆ ἱησα]ος Ρορι]ος πηῖΕ, (αὐο]αγίίκαπο 

θά(σΙί, τ{ ΠΊΠΕ5 11ΠΟ θοάεπιαπε ἀἱθ Πίενας γοζάσγοῃ!, ααμη] 

ἀπίοη} 4ἱοίῃ ἀεβηϊγογαί, απο αἆ τοιπο(ἰκεπιαπα π1Ώοίη Ῥου- 

Ππρετε {αρι]αγίαπα ρο556 ΠπάϊσανΙε.  Πετίς Π]ίς Πα ποβαπίατ 

»ἱηρι]αγαπη απρίαηα πηαρϊσίταίας, 60 {ρ5ο ἀἱδ, 4πο Πέογας 

ἀοθερίςδεη{, ΠΙΙΓΟ5 5105 ἀδηιο]ἰπ : ργουγαςΕἰπαπίῖθης οαρίῖ- 

γιίας ας φουγΊέας ἀοπιποίαραίαν. ΠΠ τευσῃς ἱησοηίϊ ῥτα [ο 

γΙο, απαπὰ ἰρπονατοηί, 5ἱβί-πο δο]ἱς, απ ολη ας ΙάεΠα 

ἱπιρενατοία, (ἴππογο απσαβαπίΙΣ : Παπ οἱ 5ο]ἱ ο55οη{, 

(εμηποπάο5 5ο ἱηίε]]εχογιηίς ἱ α]ῖς ἱάουα ομ5οί Πππροταίαπα, 

γογεπά απ ογαί, Πο 5ο]ἱ η Πιογᾶ ομδοπί.. ΟπαΓ6 αποπίαπι 

ου” 

ηθ(ηε 5Ρα {μπα οαί παποῖος αἲ 5056 πηίο πα] {ορς1, ϱΟΓΙΠΗ. 

ασ Πίοιας αἰπ]εταπί ργακοπίία αἴ(πο πΙπα αροβαη!, 
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/ / 1 

ἕκαστοι προὔργου τιθέμενοι, τὰ τείγη χαθήρουν μετὰ 
η 

σπουλδῆς. Ἐν ᾧ γὰρ ἅπαξ ὑπακούειν ἐδόκει, καὶ τὸ 
2 -- α 

ταχέως εἰργάσθαι προσλαθεῖν ἐφιλοτιμοῦντο. Οὕτω 
κ. { 

μὲν αἱ πόλεις αἱ περὶ δηρα ποταμὸν, μιᾶς ἡμέρας, 

ὑφ᾽ ἑνὸς στρατηγήµατος, αὐταὶ τὰ τείχη τὰ ἑαυτῶν 

καθήρουν' γὶ Ῥωμαίοις ἐς τὸ μέλλον εὐέφοδοι γενό- 
µεναι, διέµειναν ἐς πλεῖστον ἐπὶ εἰρήνης. 

ΧΙΙ. Ὀλυμπιάσι δ) ὕστερον τέσσαρσιν, ἀμφὶ τὰς 
πεντήκοντα καὶ ἔχατὸν, πολλοὶ τῶν Ἰθήρων, γῆς ἄπο- 

ροῦντες, ἀπέστησαν ἀπὸ ᾿Ῥωμαίων' ἄλλοιτε, καὶ Λού- 

σονες, οἳ περὶ τὸν θηρα ὤκηνται. Στρατεύσας οὖν 
ἐπ᾽ αὐτοὺς [ὕπατος] Φούλβιος Φλάκκος, ἐνίχα μάχη. 
Καὶ πολλοὶ μὲν αὐτῶν κατὰ πόλεις διελύθησαν’ ὅσοι δὲ 

/ πο - / ) 2. ). 6 43 »] κ μάλιστα γῆς ἠπόρουν, καὶ ἐξ ἅλης ἐθιότενον, ἐς Κομ- 
πλέγαν πόλιν συνέφυγον, ἡ νεόκτιστόςτε ἠν καὶ ὀχυρὰ, 
καὶ ηὔξητο ταχέως. Ὅδεν ὁρμώμενοι, τὸν Φλάκκον 

/΄ / / [4 ᾿ -” 3 / / 

ἐκέλευον, καταθέντα σφίσιν ὑπὲρ τῶν ἀνηρημένων ἑκά- 
/ ν Σ/ 3 εν. 2.219 

στου σάγον τε καὶ ἵππον καὶ ξίφος, ἀποτρέχειν ἐξ Ἰθη- 

ρίας, πρίν τι χαχὸν παθεῖν. Ὅ δὲ, πολλοὺς αὐτοῖς, 

ἔφη, σάγους οἴσειν' καὶ τοῖς πρέσθεσιν αὐτῶν ἑπόμενος, 

τῇ πόλει παρεστρατοπέδευσεν. Οἱ δ ἀνομοίως ταῖς 
ὀ. .- -” 3 / 3 δν υ ὰ -”. 3 ." 

ἀπειλαῖς σφῶν, αὐτίχα ἀπεδίδρασχον, χαὶ τὰ τῶν ἐγγὺς 
βαρβάρων ἐληΐζοντο. Ἀρῶνται δὲ διπλοις ἵματίοις 

παχέσιν, ἀντὶ γλαμύδων αὐτὰ περιπορπώµενοι, καὶ 
τοῦτο σάγον ἡγοῦνται. 

ο γ 
ΧΙΙ. Φλάκκῳ μὲν οὖν διάδοχος Ίλθεν ἐπὶ τὴν 

/ λος / αμ ων τα 
στρατηγίαν Τιβέριος Σεμπρώνιος Γράχχος. Καράουϊν 

δὲ πόλιν, ἡ Ῥωμπίων ἦν φίλη , δισμύριοι Κελτιθήρων 
ἐπολιόρκουν: καὶ ἐπίδοξος ἦν ἁλώσεσθαι, Γράκγου 

σφόδρα μὲν ἐπειγομένου βοηθῆσαι τῇ πόλει, περιιόντος 
ας 3 / Λ ί ) 3 ο Α μη 33 δν 

δ) ἐν κύκλῳ τοὺς πολεµίους, καὶ οὐχ ἔχοντος οὐδὲ µη- 
νῦσαι τῃ πόλει περὶ αὑτοῦ. Ἰῶν οὖν τις ἱλάρχων, 
Κομίνιος, ἐνθυμηθεὶς πρὸς ἑαυτὸν, καὶ Γράχχῳ τὸ 
τόλµηµα ἀνενεγκὼν, ἐνεπορπήσατο σάγον Ἰθηρικῶς, 
χαι λαθὼν ἀνεμίχθη τοῖς γορτολογοῦσι τῶν πολεμίων" 

συνεισῆλθέν τε αὐτοῖς, ὡς Ἴδηρ, ἐς τὸ στρατόπεδον, 

καὶ εἰς τὴν Καράουϊν διαδραμὼν, ἐμήνυσεν ὅτι Γράκχος 
ἐπίοι. Οἵ μὲν δὲ) διεσώθησαν, ἐγχαρτερήσαντες τῇ 

/ / / -- -. ν 
πολιορκία’ µέχρι Γράχκχος αὐτοῖς ἐπῆλθε μετὰ τρίτην 
ῥᾳέραν, καὶ οἵ πολιορκοῦντες ἀπανέστησαν. Δισμύ- 

ριοι ὃ' ἐκ τῆς Κομπλέγας διέτρεγον ἐς τὸ ΤΓράκχου 
στρατόπεδον σὺν ἱκετηρίαις' καὶ πλησιάσαντες, ἀδοχκή- 

τως ἐπέβεντο αὐτῷ, καὶ συνετάραξαν. Ὅ ὃ᾽ εὐμηχά- 
νως ἐξέλιπεν αὐτοῖς τὸ στρατ ὶ ἡ ο..- 21 εδον, καὶ ὑπεκρίνατο 

΄ ’ 

φεύγειν' εἶτα διαρπάζουσιν ἐπιστραφεὶς, ἐπέπεσέν τε 

καὶ πλείστους ἔκτεινεν, καὶ τῆς Κομπλέγας κατέσχε 

καὶ τῶν περιοίκων. Τοὺς δὲ ἀπόρους συνώκιζε, καὶ 
-- λα. ο κ έτρ ω . -- Υῇ Μ κ .. -.. 

γῆν αὐτοῖς διεµέτρει' καὶ πᾶσιν ἔθνεσιν ἔθετο τοῖς τῆδε ἳ - α) 
συνθήκας ἀπριβεῖς, καθ’ ἃς ᾿Ῥωμαίων ἔσονται φίλοι" 

4 3 ” ΄ - 

ὄρκους τε ὤμοσεν αὐτοῖς καὶ ἔλαβεν, ἐπιποθήτους ἐν 

τοῖς ὕστερον πολέµοις πολλάκις γενοµένους. Δι ἃ καὶ 

ἆ μπι 5ἰησα]ϊ 5αα) 5οουπα ΕΙ εοηδυ]απέ, οΠΊΠος Ιπρίστο 58 

πιαπία ἀθ[ιοϊαηί,  Ναπι απαπἀοαπ]άθπα 5επιεὶ ρᾳΓετο ἆθοτθ- 

τοταπί, οχ οε]οτίίαία 4ποσΠθ, 5ἱ αἰίος απίογογίϊςεοπί, πτᾶ- 

ὕαπα οαρίαναπί.. Ἠοο Ρασίο οπΊΠ6ς εἶτοα ΤΡεΓΙΠΗ 4ΠΙΠΕΠΙ 

αγίίαίος πο ἀῑο, Ἠπο Ἱπροταϊοτῖς αδίπίο οοηςί{ο, 5108 

ἱραίπιοί πππτος θα Ὀγπεγηπί. Τπά6 Γαείαπα, αἱ ρτορίε Ππῃτ- 

πη(αίοπα ἀἰαίῖας ἵη Ῥασο 56 οοπ πθεῖηί. 

ΧΙΙ. Οπατία αρ]ήπο Ο]γπιρίαᾶε οἵτεα ΟΙΥπρ. ολη[εςί- 

ΙΙΙ απἰπααρεκίπααπα, ο«Πῃ αλ πε]! Ηἱδραπί, ἔππα Τ5ΟΠεΣ, 

Ἠνογί Ππηϊπίς ασσο]ῶ., Ῥοπυτία 5ο εοπηρι]ςί, ἃ Βοπιδηϊς 

ἀείοοριο. Ἠίΐα Επ]νίο Ε]ασσο [ουηδη]ε] Υἰείῖ αεῖε, Ρετ οΡ- 

Ρίάα πιασπαπα ρατίενη ἀ[ίαρετε : 5ο αἱ οπιηί Ροπί(ης 5ο]ο 

εατοπίος, ἱπερτίϊς εεάΐρας ἀορομαπί, ΟοπιρΙεραπι εοπ{αᾳε- 

τυπί, ατΏθη προς οοπα[ίαπα, πηππἰίαππσαε εἰ οε]οτί ἴπεγθ- 

πιοπίο αοίαπῃ. Ιπάς ογαπηρεπίος, Ἐ]ασσο Ἱππροταπί αἱ 5ἵη- 

πι]ογήπα Ὑἰτογαπα ποπηίπα, απῖ 5αροτίογε Ῥο]]ο ορεϊἀεταπί, 

φᾶσιπα, 6(1 ΠΠ θἱ ϱΠ5εΠΙ ἀερεπάετοί; οσἱήδαπα, Ρεϊαξ(παπα 

στανίας απἰά(παπα οὐγεπίτοί, Ἠϊεραπία εχορἀετεί. Ὠαίο 

τ66ροΏ5Ο Ρ]ίηια 56 Ι]5 5ασα αἰαίαγαπα, Ἐἰασσας, Ἰεραίο5 

Ροπ6 5αμδεουία5, ατΏεΠ1 οαδίτῖς Ιαχία ροςί1ἱ5 εἰγεαπηδεά[τ. 

5οᾷ ΠΠ, Ίοηβεο 5εοΙ5 σπαπα πηίπα(ἲ οταηί, Ργαοἱρῖῖ Γ1σο 

5656 πιαπάατιηί, ας ΥΙΟΙΠΟΓΙΠΙ ῬατβατογΗπ] ἄρτος ΡεΓροΡρ- 

Ιαἱἱ ευη{. Ὀίμπίαγ απίθπι πεηίες ἴ]α γεςίο ἀπρ]οί οἱ 

εΓαδδα, παπα ο]απηγάἰς ἵπ ππογεπα Πα] αἀδιπησιπί, 

ΠΙαάσαο δαραπῃ αρρε]απί. 

ΧΙΜΠ. Ἐἶασςο ἵπ ἱπιροτῖο 5ποσεςςίί Τινεγίας Βοπιρτοπία5 

Οτασσμας, 4ο {εππροτο ΟοΗδεογαπα γἱαἰηἰί πη]ία Οατα- 

γη, ΤΡΘΠΗ ἨοπΙαποταπη 5οοἶαπα, ομδίάεραπί, Οµα1Η απἷα 

{ασια ρογογοῦηοταί οαρίπΠα 1τὶ, 6ο πια]ογο τασεβα5 5ἴπάῖο 

ορεπῃ οἱ [εγτο ῥτορεταβαί, Οἱ απίθπα, οἰτουπη[αςίς απάἰ- 

απο υτδί ἠοδίρας, αἀγοπίσπα 54ΗΠ1 ορβεςεῖς ἰσηίΠσατα ΠΟΠ 

Ροβ5εί; Οοπϊπίας απἰάαπα, {αγλος οηυίαπα ρτα[εοίας, τΤ8 

86οΙΠΙ ἀολροταία, οἱ ὤτασς]ο απά ρατατεί αἀπποπίίο βαση 

Ηἱεραπίοο πα πάνε, οἱ, Ποδαπα ραρααἰοτίρας εἶαπι 5056 

αὐπιίςορης, υ{ ΗΙδραπι5 οαδίτα 6ογάΠα αἱ : ἴπάς Οαταγἵηι 

{Τ4ΠςΟΙΙΤΟΠ5, ορρίἀαπῖς ατασσλί αἀγοπίυπα πυποίαί. Τα ΠΠ] 

{οτίος οπηπία ρεγρος»ὶ, ἀἱς {ογίίο αἀγοπία ΟτασοηΙ Ἰος0σης 

ἀἱρτοςίς, ομδίάϊοπε οχοπ{ υπ. Εοάσπη ΓΕΠΙΡΟΓΟ εχ Οοπ]- 

Ρ]ορα 196 οροδα Ἰομίπαπα υἱρϊηἳ πΠία, οἳ εὐπα οἶοα» 

ταῖς φρρ]ἰοση Γ{1Πα Πογο πα οπδίτα Οτασομί νοποηίία, οί 

αρρτορίπ(ιαβδοηΕ, ον ἱπηρτου {ο ἱπαροίαπῃ {η οαδίτα [δουταη!, 

οἱ τα] Ρανοτο(ο ομηπία τορ]ογοτηηί, βἰηση]ατί αδίι- 

ία Οτασος, ἰπηυ]αία Γασα, οαδίτα ἀοδοτοί : πχον ΟΗΥΟΓ: 

5.5, οἱ ἀἰτορήοπί ἱπίοπίος αἀοτίας, Ῥ]ανίηιος πίοτίοςί, 

ἱρρασιο οιἶαπα Οοπηρ]ορα οἱ οἰτομη]αοθηίο τοβίοηο οί ρο- 

Ενας, Ῥορί Ίμος, ἀῑνίο ἰπορίθας αρτο, ἀπίίσᾳαο αἱ Ἰαβί- 

(απάσηα οά (δα, οί ρα5 ος Ίσσα ἱποο]ορίρας ρορυ]ΐς Ίομες 

ποσητα(ίο ἀεεοηρίας, οκ απ ρας ἵπ απαἰοἰία πο 5οοἰοίαίο ρο- 

ρ! τοπιαπί νἰγοτοπί, ἆπίο αεοορίοφαο Πο[αγαπάο Ππηια» 

γίετ ου]ας [αἁσεῖς «ουσίας «οφ ποπ ῦας Ρος 50ρο οχορίαία 

που]ής 1. ΟΡ οἳς τον οἸαγάπα οἱ ἵπ Ἡἱδραπία οἳ Βοπηᾶ» 
- ..χγ/ . / 9) . , | ͵ . 

ἐν θηρία καὶ ἐν Ῥώμῃ διώνυµος ἐγένετο ὁ Γράκγος, [. οτασοἰνὶ ΠΟΠΛΟΗ ογαξ, ππάρηίβοσφαο ἐαπρ]ναν 1, 
καὶ ἐθριάμβευσε λαμπρῶς, 

ΧΙΥ. ᾿"Ετέσιν δ᾽ οὗ πολλοῖς ὕστερον πόλεμος ἅλ- ΧΙΗΥ. Δηπὶς ΠΟΠ πη](ς ροδί, µτανο ἆσππο Εοίαπι πν 



ΡΕ ΠΕΡΙΙ5 ΗΙΡΡΑΝΙΕΝΡΙΡΒΙ5, 42 --ᾱὖ, σι 

λος ἠγέρθη περὶ Ἰθηρίαν χαλεπὸς, ἐκ τοιᾶσδε προφά- 
σεως"' Σεγήδη πόλις ἐστὶ Κελτιθήρων τῶν Βελλῶν 

λεγομένων µεγάλη τε χαὶ δυνατὴ, καὶ ἐς τὰς Σεµ-- 
πρωνίου Γράκχου συνθήχας ἐνεγέγραπτο. Αὔὕτη τὰς 

βραγυτέρας πόλεις ἀνώχιζεν ἐς αὑτὴν, καὶ τεῖχος ἐς 

αλ σταδίους κύκλῳ περιεθάλλετο" ωμή 

τε ὅμορον γένος ἄλλο συνηνάγκαζον ἐς ταῦτα. Ἡ ὃ 

σύγκλητος πυθομένη τότε τείχος. ἀπηγόρευε τειγ. [ζειν, 
καὶ φόρους ἦτει τοὺς δρισθέντας ἐπὶ Γράχχου, ατρα- 

τεύεσθαί τε Ῥωμαίοις προσέτασσε᾿ χαὶ Ὑὰρ τοῦθ) αἵ 

δε ιού συνθῖκαι ἐκέλευον. Οἱ δὲ περὶ | μὲν τοῦ τεί- 

χους ἔλεγον, ἀπηγορεῦσθαι Κελτίθηραυν { ὑπὸ Γράκχου 3 
μὴ κτίζειν ὸ οὐ, τειχίζειν τὰς ὑπαρχούσας" τῶν 
δὲ φόρων καὶ τῆς Ἐ αεί ὑπ αὐτῶν ἔφασαν Ῥωμαίων 

ἀφεῖσθαι μετὰ ου Καὶ τῷ ὄντι ἦσαν ἀφειμέ- 

νοι. Δίδωσι ὃ᾽ ἡ βουλὴ τὰς τοιάσδε δωρεὰς , ἀεὶ προσ- 

τιθεῖσα, χυρίας ἔσεσθαι µέχρι ἂν αὐτῃ καὶ τῷ δήµῳ 

δοχῇ. 

ΧΙ Υ. 
πετο μετὰ στρατιᾶς οὐ πολὺ τρισμυρίων ἀνδρῶν ἆπο- 

πειδὸ σφίσιν οἱ Σεγηδαῖοι προσιόντα 

Ἄτρατη γὸς οὖν ἐπ αὐτοὺς Νωθελίων ἐ ἐπέμ- 

ὧν δεούσης. "Ὃν 

ἔγνωσαν, οὕπω τὸ τεῖχος ἐκτ 

Ἀρουακοὺς | μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν, καὶ σφᾶς ὕπο- 

ἔχεσθαι τοὺς Ἄρουακοὺς παρεκάλουν. Οἱ ὃ πο 

Χονταί τε, καὶ Κάρον, αὐτὸν Σεγηδαῖον, πολεμιχὸν εἰ 

ναι νομιζόµενον, αἱροῦνται στρατηγό. Ὅ δὲ τρίτη 

μετὰ τὴν Ὑειροτονίαν ἡμέρα, δισµυρίους πεζοὺς καὶ 

κ) 3 
ελέσαντες, πρευχον ες 

/ / - / 3 ον / 

ἱππέας πεντακισχιλίους ἔς τινα λόχμην ἐνεδρεύσας, 

παροδεύουσι τοῖς Ῥωμαίοις ἐπέθετο" καὶ τῆς µάγης 
/' 

ἐπὶ πολὺ ἀγγωμάλου Ἡε νοµένης, ἐκράτει τε λαμπρῶς, 

χαὶ Ῥωμαίων ν τῶν ἐξ ἄστεος ἔχτεινεν ἐς ἑξαχισγιλίους" 
/ 

ὧς µέγα τῇ πόλει Ἰενέσ σθαι τὸ ἀτόγχημα. Ἀτάκτου δὲ 
. ο ς Δ 

αὐτῷ τῆς διώξεως ἐπὶ τὸ νίκή τς νοµένης, οἵ τὰ σχξευο- 
/ ιά ” / {ΝΔ Δ 

φόρα Ρωμαίων φυλάσσοντες { ἰππεῖς ἐπέδραμον, καὶ 
Κάρον τε αὐτὸν ἀριστεύοντ τα ἔχτειναν, καὶ ἕτέρους ἀμφ᾽ 

Ἡ” 

αὐτὸν, οὐκ ἐλάτσους καὶ οἵὸς τῶν ἑξαχισχιλίων" μέχρι 

νὺξ ἐπελθοῦσα διέλυσεν. Ἔνά ἴΎνετο ὃ δὲ ταῦθ᾽, ὅτε Ῥω- 
μαῖοι τῷ Ἡφαίστῳ τὴν ὺ ἑορτὴν ἄγουσιν" ὅθεν οὐδεὶς ἂν 

ἑκὼν ἆ ο ἐξ ἐκείνου μάχης παρὰ τήνδε τὴν ἡμέραν. 
ΧΙΙ. 

Νομαντίαν, . ο ωάςη 
στρατηγοὺς Ἄμβωνα καὶ Λεύχωνα {ροῦντο. Νωθελίων 
ο ᾳ / [ή 

ὃ' αὐτοῖς τρισὶν ἡμέραις ὕστερον ἐπ πεχθὼν, παρεστρα-- 

ουακοὶ μὲν οὖν εὐθὺς αὐτῆς νυχκτὸς ἐς 
πόλις ἦν, συνελέγοντο, καὶ 

Λ / / 

τοπέδευσεν ἀπὸ σταδίων τεσσάρων. χαὶ εἴχοσιν. Πα- 
/ ζ 

ραγενοµένων δέ οἵἳ Νομάδων ἵππέων τριακοσίων, οὓς 
- ’” 

Μασσανάσσης ἐπεπόμ. φει [ 

Ἀ/ π 
καὶ ἐλεφάντων δέκα, τὴν 

.. / .. Κ ή 

στρατιὰν ἐπλγε τοῖς πολεμίοις, ἄγων ὀπίσω τὰ θηρία 

θάνοντ α. . καὶ Ὑενομένης ἐν χερσὶ τῆς μάχης, οἳ 

μὲν ἄνδρες ὃ διέστησαν, τὰ δὲ θηρία ἐ ἐξ ξεφαίνετ Καὶ οἱ ο] 

Κελτίθηρες, αὐτοί τε καὶ οἱ ἵπποι σφῶν οὐ πρὸ ἑω- 

ρακότες ἐλ έφαντας ἐν πολέμοις ς, ἐθορυθοῦντο χαὶ χατέ- 

φευγον ἐς τὴν πόλιν. ὍὉ δὲ καὶ τοῖς ς τείχεσιν αὐτοὺς 

ἐπῆγε' καὶ ἐμάχετο γενναίως, µέχρι τῶν ἐλεφάντων 
3 ν) Ν 

τις, ἐς τὴν κεφαλὴν λίθῳ µεγάλῳ καταπίπτοντ, πλη- 

Ἠιεραπία οχᾶτδ]{, Ίχας οοςαδίοΠθ : 8θροᾶα, Οο]ρογισα» 6εη- 

15, ααἱ ΒεΠί γοσαηίας, ατης απηρ]α οἱ ροίοης, [απ ἀργίαυθ 

Ῥεπηργοπήϊ Οτασσμί πἀδοηρία, πηἰπονίρας ορρίἀἰς εχεῖίος εἷ- 

γε αἲ 5ο (παάμοθβαί, ΠΙΙΠΙ(ις ἵπ απιυίέυπα «μία 

ΓΙ ΠΗΠΗ ρα ή ἀποεραίς ΤΙΠ{5, γἱοίπα ροηίο αἲ οἶαδ επι 

οοηδΙΗ{ φοσἱεἰαίειη οοπηρι]»ί5. δοπαίας οοτίῖον (αοία5, ρτῖ- 

ΠΠΗΠΙ γοίατο ΠΙΙΤΙΠΙ οχδίταῖ; ἀοϊπάαο (Πρυία α Οτασθ]ο 

Ππροδίία ρο»ίμ]ατο : Ροδίτοπηο, πί οππῃ Ἠοπιαπίς πηΠίαγοί 

(παῦα Παρεραί Οτασσμί (4 ας) ἵππρετατθ. Οιοᾷ αἲ ΠΠ ΓΗΠΙ 

ΔΠεί, τοδροπάεταπί : Οει ή δετίς αάεπα ἱπίογδΙείαπ α 

(ας61ο, πε ΠοΥᾶ5 11ῇε5 εοπἀετοπί; αἱ, πο γοίογος πιηπί- 

τοηί, ΠΕΙ πη γεΓθπα ε55ο [αοίαπη, Τηβαία απίεπα οἱ πη[]- 

Παπη 18 {ρδίδ Ῥοπιαπίς Ρο5ί ταςσΙΙΠΙ εἰπάθπῃ ο.5θ γοηιῖβ- 

841. ΕΙ Ιία 56 τε5 Παβυραί. 5ο 4πΠΙ 5οπαία5 ο[αςηιοςἱ 

ῬτίνΠερία αἰἰομί Ιπάπ]σοί, 5οπρεγ Ἰαπο αάάΙ{ οχοερίίοποίη: 

Οµαπιάῖα δἳδί Ῥορι]οσιο τοπηαΠο Πρίέαπα θαου]έ, 

ΕΝΥ. Πασιε αἀνδιςις 605 πηῖδδις οδί ΝΟΜΟΥ, οΙΠ1 οχογ- 

οἵία [εγο (πδίηία πα λαα, Οσ]ας αἀγοπίαπα αἱ «οσποτετε 

Ῥορθεάςεηςος, απίᾶ ΠΙγα5 ποπάµπα Ροτίοσ{α5 εγαί, οΙΙἩ Ιχο- 

τρις ας Πραῖς αἆ Ατεγᾶςος εοη[ασονο; ῥτοσαίίαπε αἱ ετεῖ- 

Ρεγεπίατ, ηΟΠ πιοάο οχοερίί 5υηί, τεγΙπῃ δἴίαπι Οαγας απ- 

ἆαπ1 εκ Φερεάεηςίαπα ΠΙΠηΘΤΟ, γῖν Ῥε]ίο ίτοπας Παδίης, 

4µς οδί εἰεείας.. 15, ἵγίο ρο5ί ἀε]αίαπι ἱπιρογῖϊ 5η πηαΠι 

ἀἱ6, υἱρῖπ(ϊ ρεδ[ίαπα, θ({ίαΠα απἴπαια τη ρας Ίοσο αγΏο- 

τρις γος/[ίο ἵπ ἰηδιά[ῖς οο]]οσα(ἶς, Ρτα(εγουηίος ασσθςςς 

Ἠοπ]απος, Ῥοδίαπαπα ἀἷα αποϊρΙ ρτα]ο ρασηαίατη ο5ί, 

5Ρ]επάἰάαια οΡιΙπι{ γἱοίογίαπα, 5εχ πα ίρας οἴγίαπι Βοπ]ᾶ- 

ΠΟΓΗΠΗ ας είς, Ταπίαπι 60 ἀῑε εα]αηίαίεπα τεδριῦ]ῖσα 

ἁοοθρίί. Ρεὰ ἀππι Ρο5ί τὶοίογίαπι ο[ίαςο Ιποτάϊπαίοσια 

ἄδηηίπε ρειςεα ία Γασθίεηίο5, Βοπιαπί εσυῖίαες, ααϊ ἱπιρθάϊ- 

πιερία οαδίοάἹεραπί, {αείο ἱπιρεία, επ ΟΤΙ ἵρδιπη σηᾶ- 

Ίο) ρασηαηίσπα, ἴππι α1ἱο5 Ποπ ῬαμοίοΓες 5ες πι] ρηας, 

π{εΠοϊαπί. Ῥτα]ίμπῃ ποχ ἀῑτοπί, Ασοϊάί απίειι Ίνα 

εἰαάθς οο ἀῑα, απο Ὑπ]οαηα Γεςίαπα Βοπιαπί σε]οβρταπί : απατθ 

αΡηίηο ἴο (αΠπροτο ἨΘΠΙΟ [αοῖα ἁαπ τοπ]απΗ5, ηϊδί ο08- 

οίμ5, 6ο ἀῑε ργορί πα οοηηη δεῖ, 

ΧΙΙΥΤ. Έα ἵρδα ποεία Ατεγαοί Ναππαπίίαπα, γαΠάΙςςίπιαπα 

α1Ῥοπ1, οοπγοπίιΠί, ΠΟΥΟΣ4Π6 ἆπσες ογεαηί, ΑΠΙΡΟΠΕΠΙ οέ 

Τ.6ΠΟΟΠΕΙΑΛ. Τηάπο Ρο»5ί Νορῆῖογ 5υβξεουίας, αἆ πα πηΗῖα 

Ρὰδδιπῃ 4 1106 οαδίτα πηπηϊί.  Ταπῃ αἆ 6Πὴ {γεζθη(ἶ οᾳ]- 

(ο, α Μαδιηϊςδα Πηἶ55Ι, 6ΗΠ1 ἀεσσπι ο]ερ]απίϊς αεοοΠ{. 

Ομἵρς αδδιπη(ῖς ἵη Ποδίθπι αεἴεπῃ ΡΤΟΠΙΟΤΕί, Ῥε]]αᾶξαια 

Ρο5ΐ ρεϊποῖρία, πο οοηδρίοί αΏ Ιοδρα5Ρροξ5εη{, Ιοσαί.  ΟοπΠ]- 

πη]ςσο Ρτα]ἱο ἀιάμχιί 56 αοἶθς, αἱ Ώε[]αςς ον ΙπΙρτογί5ο 60Π- 

ερεσία; (απίμπα {ογγοτῖς ἰπ]εσθγαπί εαπα Οε]ρογίς ἔαπα εοΓΠ1 

οηαῖς, απὶ απίοα ΠΙΠ(ΠᾶΠΙ εΙερ]απίος γἰάεγαηί, αἱ ἵεγρα 

γοτίοηίος ἵπ ορρίάαπι οοη/ασογοηί. Ευρβίοπίρας Ἰη5ίαη5 

γοπιαπα5. Ἰππροταίος, πιορβῖρας οἸερ]απίος αἀπιογεί. 10 

"αοτίίοι ρησησέαπα : αποαᾶ απας οχ εἰορίαπίίς, ἱπβοπ[ϊ 5αχο 

ἵπ οαριί αἀαοίο φαποἰαίμς, ἶτας οοποθρίέ; οἳ ΠηπιαΠί οἰαπηογο 

͵ 



τα 

53 ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ ΥΙ, 

χεὶς, ἠγριώθη τε, καὶ ἐκθοήσας µέγιστον, ἐς τοὺς φίλους 

ἐπεστρέφετο" καὶ ἀνῄρει τὸν ἐν ποσὶν, οὗ διακρίνων 

ἔτι φίλιον ἢ πολέμιον. Οἵ τε ἄλλοι ἐλέφαντες πρὸς 

| 
| 

τὲν ἐκείνου βοὺν διαταραγθέντες, ὅμοια πάντες ἔδρων, 

καὶ τοὺς Ῥωμαίους συνεπάτουν τε καὶ ἀνέτεμνον καὶ 

ἀνεῤῥίπτουν. Ὅπερ ἀεὶ θορυβηθέντες οἵ ἐλέφαντες 

εἰώθασι πάσχειν, καὶ πάντας ἡγεῖσθαι πολεµίους" καί 

τινες διὰ τήνδε τὴν ἀπιστίαν αὐτοὺς καλοῦσι κοινοὺς 

πολεμίους. Φνγὶ οὖν τῶν Ῥωμαίων ἐγίγνετο ἄτακτος: 

ἂν οἵ Νομαντῖνοι κατιδόντες ἀπὸ τῶν τειγῶν, ἐξέβορον, 

καὶ διώκοντες ἔχτειναν ἄνδρας μὲν ἐς τετρακισγιλίους, 

ἔλέφαντας δὲ τρεῖς' ὅπλα τε πολλὰ καὶ σημεῖα ἔλαβον. 

Κελτιθήρων δὲ ἀπέθανον ἐς δισχιλίους. 

ΧΙΥΗ. Καὶ ὁ Νωβελίων, μικρὸν ἐκ τοῦ πταίσµατος 

ἀναλαθὼν, ἀγορᾶ μέν τινι τῶν πολεµίων ἐπεχείρει περὶ 

Ἀξείνιον πόλιν σεσωρευµένη' οὐδὲν δὲ ἀνύσας, ἀλλὰ 

κάνταῦθα πολλοὺς ἀποθαλὼν, ἐπαντλθεν νυκτὸς ἐς τὸ 

στρατόπεδον. Ὅθεν Βιήσιον ἵππαρχον ἐπὶ συμμαχίαν 

ἔς τι γειτονεῦον ἔθνος ἔπεμπεν, ἵππέων δεόµενος. Οἱ 

ὲὲ συνέπεμγαν αὐτῷ τινας ἱππέας, οὓς ἐργομένους 

ἐλόχων οἵ Κελτίθηρες. Καὶ τῆς ἐνέδρας ἐκφανείσης, 

οἳ μὲν σύμμαχοι διεδίδρασκον ὃ δὲ Ἠιήσιος, μαχόμε- 

νος, αὐτός τε καὶ σὺν αὐτῷ πολλοὶ Ῥωμαίων ἀπέθανον. 
Συνεγῶν δὲ τοιῶνδε πταισµάτων αὐτοῖς ἐπιγιγνομένων, 

πόλις Ὄκιλις, ἔνθα ἡ ἀγορὰ καὶ τὰ χρήματα ἦν τὰ 
Ῥωμαίων, µετέβετο ἐς τοὺς Κελτίθηρας. Καὶ ὃ Νω- 
βελίων, ἀπιστῶν ἅπασιν, ἐν τῷ στρατοπέδῳ διεχείµαζε, 

στεγάσας ὡς ἐξύνατο, καὶ τὴν ἀγορὰν ἔγων ἔνδον, καὶ 

κακοπαθῶν αὐτῆς τε τῆς ἀγορᾶς τῇ ὀλιγότητι, καὶ νι- 

φετοῦ πυκνότητι, καὶ κρύους χαλεπότητι” ὥστε πολλοὶ 

τῶν στρατιωτῶν, οἵ μὲν ἐν τοῖς φρυγανισμοῖς, οἵ δὲ καὶ 
ἔνλον ὑπὸ στενογωρίας καὶ κρύους ἀπώλλυντο. 

ΧΙΙ ΥΠΙ. Τοῦ 2) ἐπιόντος ἔτους Νωβελίωνι μὲν ἐπὶ 

τὴν στρατηγίαν ἀφικνεῖται διάδοχος Κλαύδιος Μαρ- 

χελλος, ἄγων πεζοὺς ὀκταχκισγιλίους χαὶ ἵππέας πεν- 

τακοσίους. Λογώντων δὲ καὶ τόνδε τῶν πολεμίων, 
δλθε πεφυλαγµένως, καὶ σὺν παντὶ τῷ στρατῷ παρὰ 

τὸν Ὅκιλιν ἐστρατοπέδευσεν. ᾿Ἐπιτυχὴς δὲ τὰ πολέ- 
µια ὧν, τὴν πόλιν αὐτίκα παρεστήσατο, καὶ συγγνώµην 
ἔδωκεν, ὅμηρά τινα καὶ ἀργυρίου τάλαντα τριάκοντα 

λαθών. Νεργόέριγες δὲ αὐτοῦ περὶ τῆσδε τῆς µετριο- 
παθείας πυθόμενοι, πέμψαντες, ἠρώτων, τί ἂν πρά- 
ξαντες, εἰρήνης ἐπιτύχοιεν; Ὡς δὲ αὐτοὺς ἐκέλενεν 
ἑκατὸν ἱππέας δοῦναι συστρατεύσοντας, οἵ μὲν ὑπι- 

σ/νόῦντο δώσειν" κατὰ ὃ) ἄλλο µέρος τοῖς οὐραγοῦσιν 
ἐπετίθεντο, καὶ τῶν σκευοφόρων τι περιέσπων. Εἰτ᾽ 
ἀφίκοντο, τοὺς ἑκατὸν ἱππέας ἄγοντες, ὡς δὴ κατὰ τὸ 

συγκείµενον’ περί τε τῶν ἐπὶ τῆς οὐραγίας γενοµένων 
Όεγον, τινὰς ἀγνοοῦντας τὰ ὡμολογημένα, ἁμαρτεῖν. 
Ὁ δὲ τοὺς μὲν ἑκατὸν ἱππέας ἔδησε, τοὺς δ᾽ ἵππους 

αὐτῶν ἀποδόμενος, καὶ τὸ πεδίον καταδραμὼν, τὸν 
λείαν διεῖλε τῷ στρατῷ, καὶ τῇ πόλει παρεστρατοπέ- 
δευσε. ἈΝεργόθριγες δὲ, προσαγοµένων αὐτοῖς µηχα- 
νημάτων ἅμα καὶ γωµάτων, χήρυκα πέµψαντες, λν- 

εὄίο ΠΠ 5405 ΟΟΠΥΘΓΣΗ5, 5ἶπο ἀῑφοτίπιῖης, απηἶσης, 8η Ιιοβῖῖφ 

εκεεί, ἵπ ογίαπι 4πεππαπε φαογῖτο οαρρῇ. Οπειοι!, αἆ εἶαφ 

γοεθπη (ηγραί!, οπάεπα αἱ 1ροί [Ἀορτε, ρα55ίπι(πε ΒοπιαποἙ 

Ρτοίετοια, ἀῑδοίπάρτο, 5α)]ήππες ρτο]ίσσταο. δο]οπί οΠίπι 

οἸερ]ιαπίες, απ απη (αερα Γἱ δη, τά [ασετε, αἴφπε οΠΊΠες ΡτΟ 

Ἠοδίίρας Παβοτε; Ρτορίετ παπα ρεγῇάίαπι α ποπ ῖς οοπι- 

πιηηος Ποδίος τοσαπίατ. Έπσα ἴπάς ΒΟΠΙάΠΟΓΗΠΗ ε[ζαςα Πουῖ 

οωρρία οί : αμαπα ἰπ{α]Η α πιαπίῖρας Ναπιαπϊπ, εγαρίίοπε 

[ασία, ρεγ5οαυπίατ Γασίεπίες, εἰ απαίποτ πηῖ]]ία Ποππίπαπη, 

εἹερ]ιαπίος {τες ἱπίογβείαπί; ἄγπΙιασιε πλη]ία εἴ 5ἶσηα πηία- 

τία οαρίαπῖ. ΟοΠήρετογαπη οἰτοΙίετ ἆπο πηΏ]ία ρογίεγαηί. 

ΧΙΥΠ. ἈΝορήίος, 4Πππα 56 εκ Ίνας εἶαᾶε (απίπ]απη εο]]ο- 

βίςςεί, εοπηπηεαίαπα, απεπῃ Ποβίες αἆ Ανπίαπα ΠΤΏΣΠΙ 60Η- 

ρεβεοταπί, [γηδίτα οΡρρσηατε οοπα(Η5, απηϊςεί ο 5ηἶ5 ΠΟΠ 

Ραμοίς, ποσία ἵπ οαδίτα τεβ(α.  Ἰπάε Ρἱεδίαπα (ρταεταί ἶς 

εφ ρας) αἆ γἱείπαπι απαπιάσπα ϱοηίεπη πηςε, αἱ Ἱαποία 

απηϊοία θᾳπεςίπία ααχΏία ροδεθτεί. Ἠεάευπίῖ, εἰ απο 

οᾳυ(ίο5 5εσαπΙ αἀθπερπίϊ, Οε]ἡρετῖ Ιηείάϊίας (εἴεπάετιηί : 

ααΐρας ἀείεε[ῖς, 5οεῖἵ απἰάεπα Γαπετε, 5εᾷ Ῥϊεξίας οἳ εχ Πο- 

πιαηίς, απΐ ευΠῃ 60 εγαηί, πη]ῖ ρηρηαπίος ἱπίογ[οςίῖ δηί. 

Ταπῃ οτεργα» εἶαίες οἰἴαπῃ 5ο0ΙΟΓΙΠΗ απίπιος αγογίετυ!. Οεἷ- 

15 υτῇς, ἵπ απ ΕΟΠΙΑΠΟΓΙΗΠΙ οοπ]πηθα(α5 οἱ ρεουΠΙ αξδθινᾶ- 

Ῥαπίατ, αἆ Οεἱρογος ἀείεο. Οματο τεῦης οππίθας ἁῑΠι- 

ἀοπς Νοβρῄῖος, ἵπ οα5[τῖς ρτο ργαξοη!ῖ [αου]ίαίο {οοιῖς ή ετ- 

πανί. 56 Ἱπορία [γαπησπή (ια βαέ απίοπα 5δευπα φπ]άφπ]ά 

λατ) π]αρηα Γηί. Αά]ναο ετερτα" πῖνες οἱ [ποτῖς γἱς ΠΟΠ 

ΡαΓυΠΙ πη]ίος αΠϊχίί : πδαπε αἆθο, ηἳ παυ1 Ππίου σπαη- 

ἆαπι, αἲ Τη 1ραῖς Ἰήβρεγπασυ]ῖς οϐ αησησίίας ΓΠήραδηι6 ΠΙο- 

τοτοηίαγ. 

ΧΙΙ ΥΠΙ. Ρτοκίπιο 4ΠΠΟ 5αοσεςςίί Νορηιοτϊ ἵη Ἱπρετίο 

Οἰαμάΐας Ματοε]α5, 5εοΠΠπ(6 αἀανίί οὐ (ἕαπῃ οσἵο πη(μα, 

οαπῖίο5 φπἱηροηίο5. Ἠπίο 4ποαιο ἵηπ {ήπετο αἲ Ποδρας 

5εᾷ οππίο οἱ οἰγτομπηςροθεία ποσδεπᾶο, 

οχογοΙαπα Ιπεο]άΠπθΠη (ταάαν1{, οἱ οορίῖς οπαηῖοα5 αἲ ΟσΠίπι 

οαδίτα ροδ. ΟπαΠ1 αγῦθπη (πἳ ογαί Ῥο]]ο Γον ἱππροταίο) 

κἰαϊΐπι ἵπ ἀθάῑίοπεπα αεοθρίε; ἱπιρεταιίεασα οὐκίά ας, οἱ 

αγροπί! {α]οπίῖς (πρίηία, Υοπίαπα ἰποοίῖς 4εάΠ. λαδίία Ίαί 

εἸεπιοπίία, Νοτρουτίρες, πηὶςείς Ἱορα[ΐς, απακίνοτο, αίὰ 

ἱηδίάία ραταπίΓ. 

5{ρί πἆ ρασσπι ομποπάαπα αροπά σπα [ογεί, Πο ορηίμη 

Ηος αυλή ἀαίητος ΗΗ 

ῥτοπηδοτυπί, ἰπίοτοα αία οκ ρατίο οχ τοπ] ἄΡΠΙΟΗ Πουια- 

οσφηἱ τος, 5δουΠὰ η Παίατος, Ρε. 

Μον αὖνο- 

ποτο, απί οσίπα ος οᾳίος ον ῥραοίο ἀο]μίος αὐἀάπες- 

τοπί : φὐἱ ἱπιοιτοραί ἆς καγοἰηίς ἀῑτορίϊν, ποςροπύσγαηί, 

πομημ]]ος ἱρποτα[ίοπο ῥασίογΙΠα 4 αὐπι]κίκκα, ΑΙ Ματοε]- 

15 ορπίαπα οηυ(έος γἱποἰεί 115518, ο4π 0546 νομάί, Ὠοίϊπᾶο 

Ρουνα λα [ἷς οογη πα αμτῖ» οἱ ρτα α [Πίο πας ἀῑνίκα, πγνοη 

οβοάἩ.. Νεγμοριίρος αδί ἁρβοτο εκεί πια λήπαδ πο 

πάππον οτί κας πα πίρης οοπεροχοτυηί, ΡΓ ΟΠΕ πηίκδο, φή 

ΠΟΓΙΠΙ αρρτοςςί, ΠΟΠ Πλ] ον ςαγεῖηῖς ἀῑπρίαηί, 



ΡΕ ΠΕΡΙΣ ΗΙΡΡΑΝΙΕΝΡΙΡΙΡ, 47 ---5ι, σ3 

χην ἀντὶ χηρυχι (ον περικείµενο», ἧτουν συγγνώµην. 
Ὁ δὲ οὐκ ἔφη δώσειν, εἰ μὴ πάντες Ἀρουακοὶ χαὶ 

Ρελλοὶ καὶ Τιτθοὶ δεηθεῖεν ὁμοῦ. Ὃν τὰ μὲν ἔθνη πυ- 
θόμενα, προθύµως ἐπρεσθεύετο, χαὶ τὸν Μάρχελλον 

ἠξίουν, ποινὴν αὐτοῖς ἐπιθέντα µετρίαν, ἐς τὰς Γράκχου 

Ἀντέλεγον δ) αὐτοῖς ἐπιχώριοί 

τινες ὑπ᾽ ἐχείνων πεπολεμημένοι. 

ΧΙΙΧ. Καὶ ὁ Μάρχελλος ἐ ἐξ ἑκατέρων πρέσθεις ἐς 
Ῥώμην ἔπεμπεν ἀντιλέξοντας ἀλλήλοις' ἰδία δ᾽ ἐπέστελ- 

λε τῇ βουλῆ, προτρέπων ἐς τὰς διαλύσει. ᾿Εθούλετο 

γὰρ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὸν πόλεμον ἐχλυθῆναι, δόξαν οἱ χρη- 
στὴν καὶ ἀπὸ τοῦδε νοµίζων ἔσεσθαι. Τῶν δὲ πρέ- 

σόεων οἳ μὲν ἐκ τῆς φιλίας, ἐς τὴν πόλιν ἐσελθόντες, 

ἐκ τῶν πολεµίων, ὡς ἔθος ἐστὶν, ἔξω 

Ἀποθοκιμάζουσα δ) ἡ βουλὴ τὴν 
ὅτι μὴ, καθάπερ 

συνθήκας ἀναγαγεῖν. 

. Δ 

ἐξενίζοντο" οἱ δὲ 
-. / 

τειχῶν ἐστάθμενον. 

εἰρήνη», χαὶ Ἰαλεπῶς 9 φέρουσα, 
/. [4 ’ 

τοὺς ἠξίου Νωθελίων ὁ πρὸ Μαρχέλλου, Ῥωμαίοις αὖ- 
᾿ 3 ῳ ον. } ./ 

τοὺς ἐπετετρο φεσαν, Μάρχε λλον αὐτοῖς ἐξοίσειν ἔφη 
” .] / 

δόξαντα. Καὶ σ ἐκλήρουν ἐς Ἱδηρίχν 
/ - 3 ”» .. ο Δ 3 

τότε πρῶτον, ἀντὶ χαταλέζεως. Πολλῶν γὰρ αἴτιω- 
” ὴ 

ποιεῖσθαι τὰς χαταγρα- 
’ 3 - μι τ ο δε. 

φὰς, χαίτινας ἐς τὰς χουφοτέρας στ ερατείας χαταλέγειν, 
- 

ς 
αν- 

σ στρατιὰν εὐθὺς 

’ Ν ε / ὼν/ 

μένων τοὺς Ὁπατους, ο κι 
᾿ 

ἔδοξεν ἀπὸ κλήρου τότε συναγαγεῖν. Ὃν ἐστρατήγει 
’ “” ο. 

Λικίνιος Λούχουλλος, ὕπατος, πρεσθευτ η χβώμενος 

Κορνηλίῳ Σκιπίωνι, τῷ Καρχηδόνα μετ οὐ πολὺ 
ἑλόντι, καὶ Νομαντίαν ὕστερον. 

Ι.. Ὁ μὲν δὴ Λούχουλλος ος δὲ Μάρκελλος 
προεῖπε τοῖς Κελτίθηρσι, χαὶ τὰ ὅμηρα 

αἰτοῦσιν ἀπέδωχε. ἘΤὸν ὃ᾽ ἐν Ῥόμη τοὺς λόγους δια- 

τῶν Κελτιόήοων, ἴδία ποὸς αὐτὸν ἄνα- Ίρων, ἴοια πι 
Ὕπ λ ια καὶ λ ο ΞΞ 

πὲρ ὅτου δὴ καὶ ὑπω- 

τόντε πόλεµον π 

χαλέσας ἐπὶ πολὺ διέτ τριθεν. 

πτεύετο μὲν χαὶ τότε, μᾶλλον δ᾽ ἐπιστώθη τοῖς ὕστερον 
γενοµένοις, ὅτι αὐτοὺς ἀνέπειθεν ἑχυτῷ τὰ κατὰ σφᾶς 
ἐπιτρέψαι: ἐπειγόμενος ἄρα, πρὸ τοῦ ας νρή τὸν 

πόλεμον καταλυθηναι. Μετὰ γὰρτὴν συνουσίαν, Χερ- 

γόθριγα μὲν Ἀρουαχῶν πενταχισχίλιοι κατέλαθον" 

Μάρχελλος δ᾽ ἐπὶ Νομαντίαν ἐχώρει, χαὶ πέντε στα- 
δίους ἀπ ποσχὼν παρεστρατοπέδευεν αὐτοῖς, καὶ συνε-- 
δίωχεν ἐς τὴν πόλιν" ἕως ὅ τῶν Νομαντίνων στρατηγὸς 

Αιτέννων ὑποστὰς, ἐθόα βούλεσθαι Μαρχέλλῳ συνελ- 

θεῖν ἐς λόγους. Καὶ συνελθὼν, ἔφη Βελλοὺς καὶ Τϊτ- 

θοὺς καὶ Ἀρουαχοὺς ἑαυτοὺς ἐπιτρέπειν Μαρχέλλῳ. Ὅ 

δὲ, ἄσμενος ἀχούσας, ὅμηράτε καὶ χρήματα πάντας ᾖτη- 
σε" καὶ λαθὼν, ἀφηχεν ἐλευθέρους. ὍὉ μὲν δὲ πόλεμος 
ὅ Βελλῶν τε καὶ Τιτθῶν καὶ Ἀρουακῶν ἔληγεν οὕτω, 
πρὸ Λουκούλλου. 

ΤΙ. Ὁ δὲ Λούχουλλος, δόξης τε ἐπιθυμῶν, καὶ ἐκ 
πενίας γρήζων γρηματισμοῦ, ἐς Οὐακκαίους, ἕτερον 
γένος Βελτιόήρ ἴρων, ἐνέθαλεν, οἳ γείτονες τῶν Ἀρουακῶν 

εἶσιν' οὔτε τινὸς αὐτῷ Φηθίσματος γεγονότος, οὔτε 
Οὐακκαίων Ῥωμαίοις πεπολεµ.ηκότων, οὐδὲ ἐς αὐτόν 
τι Λούχουλλον ἁμαρτόντων. Περάσας δὲ τὸν ποταμὸν 
τὸν καλούμενον Τάγον, ἀφίκετο πρὸς Καύκαν πόλιν, καὶ 
παρεστρατοπέδευσεν. ἵ δ᾽ ἐπύθοντο μὲν αὐτοῦ, τίνος 

"εχογοῖία Ιηβγρςς5 ε5ί : 

΄Ἰαμογοί α δεμαίω, που Ὑασοσί Ρε]]αὰ. Βοπιαπίς ἰπία]ίδδεηί, 

Ρτο επάοθο Παρί ρο]ἱο ογαί απηίσία5, Υοπίαπι οιγογῖς ροί]ο- 
τυµί, Ῥαίπτυνη 5ο απ Ἱππροιαίος, ἱδί πια] οΠηηος 
Απεναοϊ, ΒΕΠ, Τί ρείογοπί. Οποῦ αἱ ροπίης α]ίς 
ἱπηοία]έ, ΕχίεΠΙΡΙΟ ΟΠΊΠΕς Ἱοραἰοπίθις ηηἰκοίς, Ματοσ]]απι 
οα56, αἱ πιεδἰοο ρωπα οοπίοπία5, φἱηρυ]ας αἲ [πάς 
ογασσλῖ τεη[(ίουοί. 5οὰ Ἰαῖο Ρο ομῖ ρορι]ἱ δαποί ραπ]ο 
πο αΏ Η]ἱ5 Ώο]1ο Ιαοσςςῖῖ οοπίγακογο, 

ΧΙΗΝ. Ομαρτορίοι Μαγοθ]]α αἰγίπη(αο Ιοραίο5 ΒΟΙΠάΤΗ ϱΓ0- 
Ποϊκοῖ αῇθί, εογάΠὰ δεμα{α ἰπίατ 5ο ἀῑεορίαίμτος, Ρήγα ἶπι 
θΕαπ) Ρος Πέογας οπα(ηπα Πουίαίας οδί, αἱ ρασσΠη 6θΠΙΡΟΠΕ- 
γε. π1ρρε προ δα] {επηρογα Ρε]]ο΄ Πίο ἱπιροπί Πποπη, 
ουρίεραί; ταία5, οκ οἳ 4ποηΠο ΤΟ ΠΙᾶΡΠΔΠΙ 56 Ι1ΕΠΙ οοΠ- 

εομίώτυπη, Ῥαάσγαίαγη οοαταπι(πε αγοίαπι Ἱοσα[ί τη 

αἱ 0ο. αἀπηῖςςὶ, Ἱοδρίίοσιε φα5οορίί : αἱ αἱ αὐ. Ποξίίρις 
γοπεταΠ{, οχίτα πΤΏοπα, αἱ πποτῖς ο5ί, ἀἰνογκανί [155ί 5Π{. 
Ῥεηαία5 ΡαΟΘΙΛΙΠΙΡΤΟΡΑΗΣ, οἱ ἱηάῖμηο [ογ6µ5, 41ο δα, 4ποπι- 
ἁἀμπούππα. Νοριίος, απὶ απίο Ματοε]ίαπι ἵπ Ηἱεραπία {1ο- 

ας, οεηδη]ςδεί, Ποπιαηϊς Πο Ροτπηϊφίσδοπέ, Ποῃ αἰιά το- 
ΞΡΟΗΣΙΗΠΙ Ίος. νε ἀεαΙε, απαπα, Μαγοθ]]απα Π]ίς ἀεε]αγαίηναπα 
εµαίη5 γο]υηίαίεπα.  Ρίαήπσπο ἀροτοίο ἵπ Ηἱςραπίαπι 
εχετοῖία » [οτία (απο ρηπχαπη πηΠίος, ΠΟΠ ἀοῑοοία, αἱ απίεα 

εοηδεγεΓαη{, γοζαα δυηί.. Ναπι αποπίαπα πα] 4πεγοβα- 

ία, α οοηδυ]ρας Πη]αδίας οοπααἱς[ῖοπος Παβενί, οἱ οργίος 

αποδαπα αἆ Ἰεγίογος πηϊηίας αξδιηῖ, Ρ]ασπῖξ ἔπηο, εχογοῖ- 
{άπα 5οΠ{1ΐο Ιορῖ.. Ἠπίο εχογο(αῖ ργα[εοίας οδί Γἠο]πίας Ἱμι- 

ου]α5 6005. αἱ Ἱεραίατη αβιῖ! Οογπε]ίαπη 5οΙρίοΠΘΠΣ, ΠΟΠ 
πη]ίο Ροςί 6Υείξα Οαγ{]ασίπα Νιππαπίίασιέε οἸαγάπῃ. 

ῶ. Όαπα Ἰωπου]]ας αἆ Ῥομαπα ῬτοβοΙςοΙίαν, ἱπίεγοα ΜαΓ- 

οσµα5 Ιπιρεμάεπίϊς Ρε] ΟεΙίρετος αἀπποπα]έ, οΏείάοκαπε 

τερείεπίῖριις τεἠδϊάΠί. Ὠείπάε Ρηπείρε Ἱεραιἰοπίς οἶας, αααν 

α Οε]Ηἡρετῖς Βοπαπῃ π]ῖσδα Γαθγαί, οἶαπῃ αἆ 5ο αεοθις]ίο ἁἵῃ- 

ααε τείομίο; απ {παπα Τη δΗ5ρΙΟΙΟΠΕΙΩ γεπῖί, 4παπ1 Ροδίθα 

πηη]ίο πιασί5 εοπβγηπαν]έ, {οηίαςςο Οε]{μθιίς Ροτςιαάστα, 

αἱ δε 5υασ16 οπιπῖα αἲβΙτίο 1ρδίας Ῥετηογοηί : απἱρρε 

απ οηιΠί 5(πά1ο ηΠεραίαν, απίο αἀγοπίαπη Τωπου]Ι Ῥοί]ο Π- 

ΏΕΠΗ ΙΠΙΡΟΠΕΙΕ. ἈαΠῃ δία{ἶπι αῦ Ἠος οοἱἱοαμίο, ΑγαγασοσΙΠι 

ααπώο πα]ία Νετουτίσαπα ΤΡεΠΙ οσσπραταη{. Ματεθ]]ας 

αὐίθη αἆγοιδις Ναπλαπίίαπη εχογοῖίαπα ἀαχί, οἱ, οαςἰτῖς αἆ 

απἴηαιο κίαάία αὖ πγΏο Ροδί5, ΝπΙαΠΙΙΠος ἵπ ΠΓΏΘΠΙ 60ΠΙ- 

Ρυ]!. δεά εοτυη ἀάχ ΤΗίεηπο, ΠΠ] ΡΙίο 5ΠΟΡΗΤΗ οὔτδα, 

εχο]απιανί{, 56 61 ΜαΓοε]]ο εο]]οσυῖ Υο]ε; ἀαίοσιιε οο]]ο- 

απίο , ἀῑν]ί : Βε]]ο5., Τήί]ιος, οἱ Ατθγαζος Ματοσ]]1 Πάοί 5ο5α 

εοπιπ]/ετα. Οιοᾷ ἴ]ο Ἰαἱ1ς αὐπίρας αιἀίοης, ἱππρογα[ἰς ας- 

εορίίδαιο ομδίάίρας εἰ ροειηῖΐ5, οιπείος Ἰρογος ἀῑπηϊδιε, 

Ἠος ρασίο, Ῥγϊαδαπαπη Ἰαου]]ας αοεθξδἰςδεί, Βε[ογαῦῃ, Τίί- 

Ώογαπα οἱ ΑτεγασοτΙΠΙ Βε]άπη οχςΙποίαπῃ ο». 

11. Αί Ἰπου]α5, ουπι σ]οηίςς, ἴαπι το [απηματῖς απσεῃ- 

ἀα., απαπ απσηδίαπι μαβεραί, αγίάας, ΎαοσσοτΙΠὴ. [Πες 

(αί ο σοης Οο]1ρενῖεα οδί, Υἱοῖπα ΑπεγασογΙΠ1) Ιπ[οΣίο 

αυαηγῖδ πθ(αθ πιαπάαίαια ο απη 

που υ]]α η το Ἰου]απα ο[[οπάϊςδεηί. Ττα]εείο Παπιίπε, 

απεπη Τασυη αρρο]]αηί, αἆ 6απσαπα ΙΤΌΕΠΙ Ρει γοηῇ, οἱ Ργορε 

[παπα οαδίτα ροδυΐἱ.. Οπώγεπίίρυδαπε ορρἰάαηϊ5, οα]15 γεί 



σ4 ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΙΡΕΑ ΥΙ, 

ὕκοι δεόµενος, ἡ τί πολέμου γρήζων; Φήσαντος δὲ, 

ὅτι Καρπητανοῖς ὑπὸ Οὐακκαίων ἀδικουμένοις βοηθοίη, 

τότε μὲν ἀνεγώρουν ἐς τνπόλιν. Ἐνλενομένῳ δὲ αὐτῷ 

καὶ γορτολογοῦντι ἐπέκειντο, καὶ κτείνουσι πολλοὺς, 

καὶ τοὺς λοιποὺς διώκουσιν ἐς τὸ στρατόπεδον. Τενο- 

µένης δὲ καὶ παρατάξεως, οἵ Καυκαῖοι , ψιλοῖς ἐοιχότες, 

ἐκράτουν ἐπὶ πολὺ τοῦ Λουκούλλου, µέχρι σφῶν τὰ 
ἀκόντια πάντα ἐξαναλώθη” καὶ τότε ἔφευγον, οὐκ ὄντες 

μενεμάχοι, περί τε τὰς πύλας αὐτῶν ὤθουμένων, ἄνη- 

ρέθησαν ἀμφὶ τοὺς τρισχιλίους. 

ΙΙ. Της δ᾽ ἐπιούσης οἱ πρεσθύτατοι, στεφχγωσᾶ- 

μενοί τε καὶ φέροντες ἱκετηρίας, τὸν Λούκουλλον αὖθις 

Ἰρώτων, τί ποιοῦντες ἂν εἴεν φίλοι; ὍὉ δὲ αὐτοὺς ὄμδηρά 

τε ἦτει καὶ ἀργωρίου τάλαντα ἑχατόν: καὶ τοὺς ἵππέας 

αὐτῶν ἐκέλευσέν οἵ συστρατεύειν. Ὡς δὲ πάντα ἔλα- 

6εν, ἠξίου φρουρὰν ἐς τὴν πόλιν ἐσαγαγεῖν. Δεξα- 

µέγων δὲ καὶ τοῦτο τῶν Καυκαίων, ἐσήγαγε δισχιλίους 

ἀριστίνδην ἐξειλεγμένους: οἷς ἐσελθοῦσίν εἴρητο γίγνε- 

σθαι περὶ τὰ τείχη. Καταλαθόντων δὲ αὐτὰ τῶν δισ- 
./’ 3 / Ν να) λ ’ 

Ἰτλίων, ἐπήγαγε τὴν ἄλλην στρατιὰν ὅ Λούχουλλος, 

καὶ τῇ σάλπιγγι ὑπεσήμαινε χτείνειν Καυκαίους ἅπαν- 
ας ἡθηδόν. Οἱ μὲν δὴ, πίστεις τε καὶ θεοὺς δρχίους 
πικαλούµενοι, καὶ Ῥωμαίους ἐς ἀπιστίαν λοιδοροῦντες, 

διεφθείροντο ὠμῶς, ἐκ δισμυρίων ἀνδρῶν κατὰ πύλας 
ἀποκρήμνους διχφυγόντων ὀλίγων. Ὁ δὲ Λούκουλλος 
τὴν πόλιν διήρπαζε, καὶ δόξης Ῥωμαίους ἐνεπίμπλη κα- 

κῆς. Οἵ 2) ἄλλοι βάρβαροι συνέθεον ἐκ τῶν πεδίων, 
οἵ μὲν ἐς τὰ ἀπόκρημνα , οἵ δὲ ἐς τὰς ὀχυρωτέρας 
λεις, συμφέροντες ἃ δύναιντο, καὶ ἐμπιμπράντες 
λείποιεν, τοῦ μηδὲν ἔτι Λούκουλλον εὑρεῖν. 

ΠΠ. Ὁ δὲ, πολλὴν γῆν ἔρημον ὁδεύσας, ἔς τινα 
πόλιν ντερκατίαν ἀφίκετο, ἔνθα πεζοὶ μὲν ὑπὲρ δισμυ- 

ρίους συνεπεφεύγεσαν, ἵππεῖς δὲ δισχίλιοι. Καὶ αὐτοὺς 
ὅ Λούκουλλος ἐς συνθήκας ὑπὸ ἀνοίας προὐκαλεῖτο. Οἱ 

δ) ἐπ᾽ ὀνείδει τὰ Καυκαίων αὐτῷ προὔφερον, καὶ ἔπυν- 
θάνοντο, εἰ ἐπὶ τὰς ἐκείνων πίστεις αὐτοὺς καλοίη; 
ὍὉ δ', οἷον ἅπαντες οἵ ἁμαρτόντες, ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ τοῖς 
ὀνειλίζουσι γαλεπαίνων, ἔκειρεν αὐτῶν τἀπεδία. Ναὶ 

περικαθίσας χύκλῳ τὴν πόλιν, γώματα ἤγειρε πολλὰ, 
καὶ συνεχῶς ἐξέτασσε, προχαλούµενος ἐς µάχην. Οἱ 

ὃ) οὕπω μὲν ἀντεζέτασσον, ἀλλ ἦσαν ἀκροθολισμοὶ 
/ αὖ φῳ / ν/ ” 4 

μόνοι, Θαμινὰ δέτις τῶν βαρβάρων ἐξίππενεν ἐς τὸ 

µεταίχµιον, κεκοσμημένος ὅπλοις περιφανῶς, καὶ προὺ- 

καλεῖτο Ῥωμαίων ἐς μονομαχίαν τὸν ἐθέλοντα. Οὐ- 
δενὸς ὃ ὑπακούοντος, ἐπιτωθάσας, καὶ τῷ σΓήματι 
κατορχησάµενος, ἀπεχώρει. ᾖἸγνομένον δὲ τούτου 
πολλάκις, ὃ Σκιπίων, ἔτι νέος ὧν, ὑπερήλγησέν τε καὶ 

προπηδήσας ὑπέστη τὸ µονομάχιον. Εὐτνγῶς ὃ) ἐκρά- 
τησεν ἀνδρὸς μεγάλου, μικρὸς ὤν. 

Ι1Υ. Καὶ τόδε μὲν ἐπτρε ᾿Ῥωμαίους. Νυκτὸς δὲ 

φύθοι πολλοὶ κατεῖγχον" οἱ γὰρ ἴππεῖς, ὅσοι τῶν βαρβά- 
ρων, πρὶν ἀφικέσθαι Λούκονλλον, ἐπὶ γορτολογίαν 
προεληλύβεσαν, οὐκ ἔχοντες ἐσελθεῖν ἐς τὴν πόλιν, Λον- 
κούλλου περικαθηµένου, περιθέοντες ἐθόων καὶ συνε- 

/ 

πο- 
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ταϊῖα γοπίτοι» εεφιἰἀνα Ἠε]]ο ο5δοί ορΙς2 τοβροπά1ί : «ο 

Οατρείαπῖ5, 4105 0αποί γιοἱαδςρηί, απκῆίο γεπίτο, ΗΗ 

(ππη πίτα ΤΏΕΠΗ 5ο ΓΘζερεΓε : ππάς6 ΠΟΠ πηπ]ίο ροῖ ἵῃ Ἱωα- 

επ]ή πηηες, Πρπαίαπα ΓΓαπιοπίαίαπι(αο 6ὔτεςκος, ἱπρεία 

[αείο, πη]ίο» ορθά πηί, το]Ἓαιος ἵπ οαδίτα εοπαρε]]απί. Ὠείη 

γοτο, υδή Ἱαξία αεῖο Ῥασηαίαπα εδί, 0απσα, εἰπη]ος [ρτο 

νο ρας ΠοΙΠάΠΟΓΗΠΙ, αΠ(παπςρος 5αρογίογο5 ογαη! : αἲ 

υἨή ἴε]α ϱο5 ἀο[εορτο, ἴαπα ἴουσα γετίεγηπ{, εἰαἰατίος ρυσπ 

τηᾷοες οἱ ἱηδαείί. Γαρα αἲ πτροπη Γαεία, 1η ἵπ ρογῖ5 

οοµιάστεπίας, οἰγοῖίος πα πλ ]]ία ροτΊεΓο. 

1]. Ῥοβίειο ἀῑςα 5οηἱοτος οΙΠΑ ορτοηῖς ας ταπαῖς οἶθι αἆ 

Ἰου]απα ἀεοθἀεπίες Πατιπα πτεβαπί, (πἵρης ορπὀ[1ο- 

πίρας απἰοΙΠαπα επηθγεη{2 Ἠδβδροηξπη οί : οὐρίάες εί αἲ- 

Εοπιῖ {α]εηία ορηίυπη δἱ ἆαγεηί, ϱΟΥΠΠ(ΠΘ δη ες ΟΠ Το- 

πηαηῖς πηΠίατοπί. Ομ ρας Ῥτορστε οοποεςξίς, ροξίπ]αν]ε 

Ἰου]ας, αἱ ρτδἰά πα ἵπ υτροπα αὐπαϊετεπῖ,  Δηπαθηιι- 

Ρα5 οἱ μου Οαπσσῖς, ἆπο πηῖ]ία γίτογιπα εχ ορ ]πηῖς 5ε]εεῖο- 

ΕΠΗ, ἵπ ατῬεΠα Ιπάποῖί : απῖθας πιαπάαξ, αἱ ἵηρτοςςί πιαπ]α 

οσσαρεπί. Ἠοου [αείο, ΠΙΟΧ τεφπαπα οχοτοΙίαπα Ἱπαϊε, 

οἱ ἵαμα 5ἶσπο ἀαίο, 6αΠο.θο5 οΠηπος ΠπίογΠεϊ 5ἶπο π]]ο αἰαῑῖς 

ἀῑςοιϊπιίπε ]αμοί. ΠΠ [α4ετα ἀθοδααο Παής]αγαπᾶ{ ργωρίάος 

Ἰηγοσαπίες, οἱ ΠοπαποΓΙπῃ ρογβάίαπα οχξοζταπίος, οταζ αἲ]- 

(οι ποεαβαπίαν, Ἐν νἱρίπϊ πα] θας ρα ρος ργανηρίας 

Ροτία5 6Υ45616. Ἰωπουας, ατοο ἀῑτορία, πάσα” ἴπ[α- 

πια Ποπιαπίς οοηβανΠ. ΟΦίογί Ρατανί οχ οαπιρεςῖῦας 

ἵπ ργατηρία αἴσαο ἵπασσθδσα Ίοσα, αί ἵπ πππηΙίοτα ορρῖάα 

εοη[ασίοραπί; οοπαρογ{αἰἰς, ααδοπη(πο ροίοναπί; αμα γοτο 

τοἸππετα εοφοραπίας, Ἰπεθηςίς, αἱ Ἰωπου]ο ἀῑπρίεπά ατα 

πλ] 5αρεγεβςεί. 

11. Π]ε βίας, Ρειαρταία σαἲῖς Ίοησβα τορίοπο ἀρεοτία, 

αὖ ορρίάαπα Ππίογοαίαπα Ῥοτγοπίέ, απο ρε ρίας ν- 

βπῖῖ πηῆ]ία, οσα ἆπο οοηγεποταΠί. Ο1605 σπα Τ- 

ου]]5. δαΐἲς. εἰπ]ίο αἆ Γαάμς ραοϊδοσπά πα Πογίατοίας, ΠΠ 
απο ογάΠ. Ἰαάεία Ρος ῬτοβγΙπα ομῄίοσγο, «0 ΤεΓε(Πο : 

4η αἲ θα ιά ἀθχίταπα ΠάσΠπ(αε {ρ5ο5 γοσατεί, απαἲα Οσι- 

ος ἀεϊςδοί 2 Πο (αἱ πιο οδί οπηπΙα πα οί π]α]ο εοηςε(ο- 
ΓΗ) ΟΠ 5101 1ρ5ο ἱταςοῖ ἀοβοτοί, οχρτοῦγαπθας ἴδία ἴγα- 

5, Αρτα οογΙΠ ρογναδίαν.  Ὠοϊπαο οἴτοππι οΏδεσξα 

υτρος οοπρ]ατος ασφοτος Ιου! οἱ ἵπ αοἶοιι 4ποφας πΠτος 

ἰηδίτασίος δαρίπάο οὐμχίέ, 5ἳ πα ταἴἴοηο αἲ ΡΗΡΠΑΠΗ εἰίοστο 

ῥοφφοί.. Αἲ ΠΠ, αἱ Ιηδίο ρτα]ίο αὐδιήποραηί, δἷο Ίου ἴσας ας 

νομαίρας οσγιοπηἰηίρας οοπίοπάεραπ!, Ῥουγο ἰπίοτ Όατ- 

ματας νἰ απἱά σπα, δρ]οπάσηίθας αγηηῖς Ἰηκίσηί», οοῦτο που 

υπ 16 αοἴθία 410 γοσία5 ρτουσάσθαί, ο Πομηααῖς ΠΜ, 

απί 5οοασα θἰπρι]ατί οσγἰαπηἶπο ἀθοσγποτοῖ, ρτογοσαης. 8ο 

υλή ΠΟΙΟ εο5ο οΠοτοραί, Ποπιαπος Ἰγηάστο, 8ο δα αἰογβ 
μοδα» Πμπάστο, δἶοφο πα 5ος τούίτο, οοηδπονοταί.. Τὰ 

ασία κα ρίας Ποραί, δοἱρίος ἔππα αά ας Ιανοπῖς, σαν [τοι ἵη- 
ἀοαε, ῥγορ(οηδήαος ἱηρα]αγο οΘΓΙΔΠΊΟΗ θα )ΗΗΕ : πο ναξίο 
οΓροΓΟ ΥΓΕΙΑ ΠΙοδΙοὰ ἔρφο ἰαίητα {ο σοίοτ ἀσντο, 

ν. Ηωο φπἱάσπα γἱοοτία οκ Ηῖ Πο ΙαΠΟΓΗΠΗ 4ΠΙΠΙΟ5 1 

εο οὐβάοπη ῥγονία. ποσίο μτανίς {οίτος αν. Ῥατ]να» 

ΤΟΓΟΠΑ θφΐος, απίο Του αἀνοπίαη ρα αίαπα ομεονεῖ, 

αποπίαπα ἵπ α(νουα α- Ἰωποσ]]ο οΏδοβεαπα γορεσσςης5 π]]ης 

οταΓ, οΓοποαγγοηίος γοςἱ[ογαμίδδαο ράγοτο οπηπ]ᾶ τορίθ- 
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ΡΕ ΠΕΡΙ ΗΙΡΡΑΝΙΕΝΡΙΡΙΣ, 

Ὄθεν ὁ 
Ν 

χαι 

τάρασσον’ χαὶ συνεπήχουν οἵ ἔνδον αὐτοῖς. 

φόθος Ἡν τοῖς Ῥωμαίοις 

π φυλακῇ; δι’ ἄγρυπ τνίαν κχὶ ἀήθειαν τροφῶν ἐπ ιχω- 

ρίων. Οἴνου γὰρ οὐκ ὄντος, οὐδ' ἁλῶν, οὐδ ὄξους, 
.” 3 / Δ Ι θλ να 3 ο .. ολ) Ν 

οὐὸδ ἐλαίου, πυροὺς καὶ κριθὰς καὶ ἐλάφων Χρέα πολλὰ 

ποικίλος. Ἔκαμνον δὲ 

λ ρω . ) ς ανά ! / ’ .] ο 

καὶ λαγωῶν γωρὶς ἁλῶν ἑψόμενα σιτούµενοι, κατεῤῥή- 
ἓ, / 

γνυντο τὰς Ὑαστέρας, καὶ πολλοὶ καὶ ἀπώλλυντο. Μέ- 
Χρι πο τὲ τὸ γῶμα .ἠγέρθη, καὶ τὰ τείγη τῶν πολεμίων 
τύπτοντες μηχαναῖς, μέρος | μέν τι χατέόαλον, καὶ ἐσέ- 
δραμον ἐς τὴν πόλιν" μετὰ δ᾽ οὐ πολὺ βιασθέντες τε 

καὶ ἀναχωροῦντες, ἐσπίπτουσιν ἔς τινα δεξαμενὴν 
τος, ὑπὸ ἀγνωσίας, ἔνθα οἵ πλείους ἀπώλοντο. ἸΚαὶνυ- 

.) 

κτὸς οἱ βάρθαροι τὰ πεσόντα ἀνῳχοδόμουν. ὃ 
ἑκατέρων κακοπαθούντων (ὁ γὰρ λιμὸς ἀμφοῖν ἥπτετο), 
ον / .) νά » / δν λὰ οφ εμι 

Σχιπίων ἀνεδεχετο τοῖς βαρθάροις, οὖδεν ἔσεσθαι πα- 
/ ο Α Δ Δ / 3 ο  / 

ράσπονδον. Καὶ πιστευθεὶς κατὰ χλέος ἀρετῆς, διέ- 
λυσε τὸν πόλεµον ἐπὶ τοῖσδε" Λουκούλλῳ δοθῆναι παρὰ 
τῶν Ἰντερκατίων σάγους μνρίους, καὶ θρεμμάτων τι 

.- 
ες 
{η 
υοα”» 

Πάνυ ὃ 

πλῖθος ὥρισμένον, χαὶ πεντήκοντα ἄνδρας ἐς ὄμηρα. 

Χρυσὸν δὲ καὶ ἄργυρον Λούχουλλος αἰτῶν, (οὗ δὴ γά- 
ριν, ἡγούμενος ὅλην Ἰθηρίαν πολύχρυσον είναι χαὶ πο- 

λυάργυρον, ἐπολέμου) οὐκ ἔλαθεν: οὐ γὰρ εἶχον: οὐδ) 
ἐν δόξη ταῦτ᾽ ἐκεῖνοι Κελτιθήρων τίθενται. 

ΗΝ. Ἐτὶ δὲ Παλλαντίαν τε ἐπόλιν, ἢ ἢ δόξαν τε ἄρε- 
τῆς εἴε μείζων χαὶ πολλοὶ συνεπ πεφεύγεσαν ἐς αὐτήν: 

ὅθεν αὐτῷ συνεθούλενόν πινες ἀποχωρεῖν πρὸ πείρας. 

Ὁ δὲ, 
χώρει, µέχρι σιτολογοῦντα αὐτὸν οἱ Παλλάντιοι συνε- 
γῶς ἵππεῦσιν ἠνώχλουν τε χαὶ σιτολογεῖν ἐκώλυον. 
Ἀπορῶν δὲ τροφῶν ὃὅ Λούκουλλος, ἀνεζεύγνυ, τετρά- 
γωνον ἐν πλινθίῳ τὸν στρατὸν ἄγων, ἑπομένων αὐτῷ 
καὶ τότε τῶν Παλλαντίων μέχρι Δορίου ποταμοῦ. 

δεν οἵ μὲν Παλλάντιοι γυκτὸς ο. ὁ ὃ 

Τορδιτανῶν χώραν διελθὼν ἐ ος Καὶ τοτοτέλος 

ην τοῦ Οὐαχκαίων πολέμου, παρὰ Ψήφισμα Ῥωμαίων 

ὑπὸ Λουκούλλου γενοµένου. Καὶ ὃ Λούκουλλος ἐπὶ 
τῷδε οὐδὲ ἐκρίθη. 

ΤΥΙ. Τοῦ δ) αὐτοῦ χρόνου µέρος ἄλλο Ἰθήρων αὖ- 
τονόµων, οἳ Ἀνσιτανοὶ καλοῦνται, Πουνίκου σμων 
ἠγουμένου, τὰ Ῥωμαίων ὑπήκοα ἐληίζοντο, χαὶ τοὺς 

στρατηγοῦντας αὐτῶν, Μανίλιόν τε, καὶ Καλπούρνιον 

Πείσωνα, τρεψάµενοι κτείνουσιν ἐξακισχιλίους, καὶ 

ἐπ᾽ αὐτοῖς Τερέντιον Οὐάῤῥωνα ταµίαν. Οἷς έπαρ- 

θεὶς ὃ Πούνιχος τὰ μέχρι, πρ υἳ χατ έδρα μεν" χαὶ 

Οὐέττωνας ἐς τὸν στρατείαν προσλαθὼν, ἐπολιόρκει 

Ῥωμαίων ὑπηχόους τοὺς λεγομένους Ὦλαστοῳ ροΐνικας" 

οἷς φασιν Ἀννίθαν τὸν Καργηδόνιον ἐ ἐποιχίσαι πας ἐκ 

Λιδύης, καὶ παρὰ τοῦτο κληθῆναι Βλαστοφοίνικας, 

Πούνικος μὲν οὖν λίθῳ πληγεὶς ἐ ἐς τὴν κεφαλήν, ἀπέ- 
θανεν. Διαδέχεται ὃ) αὐτὸν ἀνὶρ ᾧ ὄνομα ἣν Και- 
σαρᾶς. Οὗτος ὅ Καισαρᾶς Μουμμίῳ μετὰ 'στρατιᾶς 
ἄλλης ἐπελθόντι ἀπὸ Ῥώμης, ἐς μάχην συνηνέχθη: καὶ 
Ἱπτώμενος, ἔ ἔφυγε. Μουμμίου ὃ) αὐτὸν ἀτάκτως διώ- 

Χοντος, ἐπιστραφεὶς, ἔκτεινεν ἐς ἐννακισχιλίους, καὶ τήν 

πολυγρήματ ον εἶναι πυνθανόµενος, οὐχ ἄνε- 
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Ῥαπί : απἴρας «αυ Εἱ, απ {π Ίο οαμΗ, ἀοζἰποτοηί, οµ- 

ορ ἱπορίάαμοπο Ποπιαμί η ἑπαδαπίαν.  αβροταῦαυί 

οἵσμι ανα Πα) {αοπος, 4εΡΙ Πας ἴαπι αρρίάαἷς γἱρηήν 

(μπα {η5Ηο{ο οἵρο μη Η βας, ΕἰοΠίπα 4 άΠΗ ΥίΠο, 5816, αεθίο, 

ο1οο οατογεΠί, ας ίσου, Ἰογάσο , ορνογαπα Ἱερογαπιαπο 

οαΠΙΡ5 Πημ]ἱς 5ἶίπο βα1ο οοο(ἶς Υδδερτομίας, ἀγδοπίοτία 

Ι4βοΓα16 οσροταΠ{, 6ού16 ΠΠΟΓΏΟ ΠΗ1 οἴαπα αβταπη(ἳ δυΠ{, 

Ταπάσπα, ροι[οςίο 4ρροτα, απείθας ΠΙΙΓΙΠΙ αμα σηί; 

Ίαπ1, ῬΡατία παπί ἀῑκ]οσία , ἵπ αν ροπα ἱεγαπριπί, πάς πιοχ 

ας νἱ τορι]5!, ἆμπχ 5ο γουρίηί, Ἰούσγαπα ἰσπογα[ίομα 

ἵῃ Οἰδίογηαπα ασια τορ]είαπη Ἰηαρ»!, Ῥ]οτίαο ρογίογαηί. 86- 

απεη!ῖ ποσία Ῥαγρατί πα ΓΗΠΙ Ἱηδίαυτατήπί. 56ἆ 41ΗΠΗ 181 

που(τῖς, σγαςδαη{ο αἰγίππααθ {άΠ1ο, 5α1ῑ5 Ῥθηο ο58ρί, 56ἱρίο 

Ραγρατῖς τοδροπά({, ἳ [αάμ5 Ποεί, πμ (γαπάΐς απί ῃονῇ- 

ἀἱα αἀπηϊκίαπα πι. Εί οριηίο γἱγαίῖς υἱπὶ {απίήνη ναα]ε 

αἱ Ῥατρανί Πά6ἱ εἶας 5ο σοιηπη{ογοηῖ. Βο]]απῃ 5 σοπά(ίο- 

πρ» ἀἰπεπίαηα τ ΤηίεΓσα ΓΙ] Τάοµ]]ο ἆαγεῃί 5εχ πηϊΠ]α 5.8σο- 

τάπα, Ῥοσπά πα 6θΓ{άΠ1 4ποηιάαία ΠΗΠΠΕΡΗΠΗ, ομρίάςς απἶη- 

απαρίηία, Αατὶ αἴᾳαο α’δεη(ῖ (οπ]α5 ς, αποᾶ Ηἱεραπίαπη 

5 αηπάατο ογθάἰά]δεεί , Ῥοαπα Ἰπ{π]θγαί Ἰωπου]]ας) πΙ] 

ἆανγε ροίοταπ{ : Πεαιθ οπίπα Παβοραπί, πεαια ἵῃ ΡγόΗο ϱ5- 

56 αριιᾷ Ίῆας γοσϊοηἰ5 ΟΙ νεγος πηθία]]α ἰδία 5ο]θηί. 

ΤΝ. Ἰπάο Ῥαἰ]απίίαπα Πάπα οδί, α1Ώοπι υἰγία(ἶς [απια ο]α- 

ΤΙΟΡΕΙΗ , ἵπ απαΠι οἴίαπα ρ]αγ1πΙ οοη/ασεγαΠί..  Οια 4θ ζαδᾶ 

πεια, απἳ Παουαπα αἀπιοποτεηέ, αἱ Ἱπίοπίαίο ορρίἀο αὖς- 

οράετεί : 5εᾷ Ἰοηιὸ αγαγα5 αὐ αρα, Ύπαπα Ἰοευρ]είεπα 6556 

ἱπαιάϊνεναί, ΠΟΠ απίε αὐ5ίγαΒΙ ροία{ξ, απαπα εγοβεῖς Ῥα]]αή- 

Ώποναα οᾳ ίαση {πουγίρας (ππιοπίανί ΡγοΠΙβίέα5, σοΠΊπηθᾶ- 

ἴπ5 Ππορία Ἰάβονατε εαρΙί. Ταπα 4δπΙΙΠῃ ᾳπαἀταίο ασπηῖηθ 

εχογοΙαπ γεάυχΙέ, αγβεηίῖρας οἰἶαπα α {ουσο Ῥαλαπίηῖς, 

4οπες αἆ Ώιίαπα ΠΗΠΙ6 Ρογγοηίαπη οί.  Ἠίπο Ῥα]απϊπῖ 

ποςία ἵη δια τεσγοςςί 5αηίς Ἰαου]]ας γενο ἵπ Ταγάσίαπίαπα 

Μἰεμιαίαα 6οπεθςςίί.  Ἠοο ιηοᾶο οοη[οσίαπα οδί ὙασσσρογΙΤὴ 

Ῥοβαπα : αποᾶ απαπηνῖς Πη]ήδδα ρορι]{ Βοπιαπί φαςορρίςεεί 

μεςε!δεείσιιε Ἰωπου]ίά5, ΠΙΠ(ΠΑΠΗ {αππθη οἳ τά πο ἵῃ ]4ἱοἵ Πα 

απἰάθπα γοσαία5 οί. 

ΗΥΙ. Ώυπα ο ἵῃπ ΟεΙαρενία σονηπία!, Ἰμαδιίαπί (ρᾶ15 

Δία Ηϊκραπογαπα αἱ5 Ἱορίρας γ]γοπίϊαπα), ἆπσα Ῥιπῖεο, 50- 

ἀογαπ Ῥορα]ί Ῥοπιαπί αριο ἀερορι]αί! καηί; Γασα[ἴσαθ 

τοιηανῖς Ῥυωίοιίρας, ΜαπΙΙο παπα, ἔαπι Οαἱραγπίο Ρί- 

80Π6, 5εχ πημία ΠΟΠΙΑΠΟΤΗΠΑ, 6Πὰ αῶδίοτο Ταγοπίίο Ὑαγ 

τοης, πίεγ{εσσγΙηί. Οτα νισίοτία οἰαίας Ῥμπίοις αἆ Οσορα- 

ΠΗΤΑ Πδαθ ροινασαίας ο5ί, οἱ Ὑειίοπίρις 566ΙΠΙ αδδυπη]ς, 

ἨοΠΙαΠΟΓΗΠΗ 5βά1ίο5, Β]αδίορ]λωπίοας αρρο]αίος, ο,ςοά[{. 

Ηο5 εκ Ἰήβγα, [εγιηί, αἲ ΑπηϊραΙο Οατ{αρἰμίοηςί ϱ0 {τᾶ- 

ἀμείος, ἴπᾷς ΠΟΠΙΘΗ {παχῖς6, Ῥιπίοις 5αχο ἵπ οαραί τυ]- 

ποταία5, ππονίας. Τη οἷας Ἰοσα] εα[εσίας γἰγ οοσποπΊθηίο 

Οωὥκαγας. Ἠῖο οππα ΑΠαπλπΙΙο, (αἱ οππα οχογοῖ(α Ώοπηα προς 

αἀγοεποεταί, οοπηηῖςςο ργα]ἱο γἱοίας,, (αρ : 5οὰ αααπα οί[αςο 

Ἰηουπαρορίίοφπε ασιπίπο ΠαΠΙΠΙΙΗ5 ἱηδοφαθγοαία, ΟΠ ΥΘΙΡΗς 

61ΠΑ 5μἱ5, αἆ ΠοΥ6ΠΙ Πλ]]ία ορο]ᾶΤί; ας Ῥταα οπηηῖ, 41 4η 
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τε λείαν τὴν ἡρπασμένην καὶ τὸ οἰκεῖον στρατόπελον 
ἀνεσώσατο, καὶ τὸ Ῥωμαίων προσέλαθέ τε, καὶ διήρ- 
πασεν ὅπλα καὶ σημεῖα πολλά: ἅπερ οἱ βάρθαροι κατὰ 
τὴν Κελτιθηρίαν ὅλην περιφέροντες, ἐπετώθαζον. 

Τ ΥΠ. Μούμμιος ὃ) ὑπολοίπους ἔχων πεντακισγι- 
λίους, ἐγύμναζεν ἔνδον ἐν τῷ στρατοπέξῳ, δεδιὼς ἄρα 
προελθεῖν ἐς τὸ πεδίον, πρὶν τοὺς ἄνδρας ἀναθαῤῥησαι. 

Φυλάξας δὲ εἴ τι µέρος οἳ βάρθαροι τῆς ἀφηρημένης 

λείας παρέφερον, ἀδοχήτως αὗτοις ἐπέθετο" καὶ πολλοὺς 

διαφθείρας,, ἔλαθε τὴν λείαν καὶ τὰ σημεῖα. Άυσι- 
τανῶν δ᾽ οἵ ἐπὶ θάτερα τοῦ Τάγου ποταμοῦ, χάκχεῖνοι 

Ῥωμαίοις πεπολεμωμένοι, Καυκαίνου σφῶν ᾖγου- 

µένου, Κουνέους ἐπόρθουν, οἳ Ῥωμαίοις ἦσαν ὑπήκοοι, 
καὶ πόλιν αὐτῶν μεγάλην εἷλον Κονίστοργυ. Παρά 
τε τὰς στήλας τὰς Ἡρακλείους τὸν Ὠκεανὸν ἐπέρων" καὶ 

οἵ μὲν τὴν ἄλλην Λιθύην κατέτρεχον, οἱ δ) Ὀκίλην πό-- 
λιν ἐπολιόρκουν. Μούμμιος δ᾽ ἑπόμενος ἐ ἐννακισχ. λλίοις 

πεζοῖς καὶ ἵππεῦσι πεντακοσίοις, ἔκτεινε τῶν μὲν 

δηούντων ἐς µυρίους καὶ πεντακισχιλίους, τῶν δ᾽ ἑτέ- 

ρων τινάς: καὶ τὴν πολιορχίαν διέλυσε τὸν ᾿Ὀκίλης. 
Ἐντυγχὼν δὲ καὶ τοῖς φέρουσιν ἃ σεσυλήκεσαν, ἔκτεινε 
καὶ τούσδε πάντας, ὡς μηδ ἄγγελον ἀπὸ τοῦ καχκοῦ 
διαφυγεῖν. ὮΤὴν δὲ λείαν διαδοὺς τῷ στρατῷ τὴν δυ- 

νατὴν φέρεσθαι, τὰ λοιπὰ τοῖς θεοῖς τοῖς ἐνυαλίοις 

ἔχαυσε. Καὶ Μούμμιος μὲν, τάδε πράξας, ἐπαντλθεν μμιος | 
ἐς Ῥώμῃν, σα ἐθριάμβευσεν. 

ΙΥΠΙ. Ἐκδέχεται δ) αὐτὸν Μάρχος Ἂ Ἀτθνος" ὃς 

Λυσιτανῶν μὲν ἐς ἕπτ αχοσίους ἐπιδραμὼν ἀπέ ώς 

ααὶ τὴν µε Ὑίστην πόλιν ἐ εξεΏλεν, ᾗ ὄνομα Ὀξθράκαι-τ 
5) ἐγγὺς καταπ ηξάμενος, ἅπαντα ἐπὶ συνθήκαις ο. 
λαβε. Καὶ τούτων ἦν ἔνια τοῦ Οὐεττώνων ἔθνους, 
να ψν τοῖς Ὡς ὃ᾽ ἀνεζεύγννε γειμάσων ὁ 
᾿ Ατίλιος, αὐτίκα πάντες μετετίθεντο, Χαΐ τινας Ῥω- 

Λυσιτανοῖς. 

μαίοις ὑπηκόους ἐπολιόρκουν ' οὓς ἐπειγόμε νος έξε εν 

τῆς πολιορχίας Σερούϊῖος Γάλβας, ὃ Ἀτιλίου διάδοχος, 
/ .. / . 

ἡμέρα μιᾶ καὶ νυχτὶ πεντακοσίους σταδίους διελθὼν, 
- / 33 

ἐπιφαίνεται τοῖς Λυσιτανοῖς ο. καὶ εὐθὺς ἐς μάχην ἐξέ- 
Ε) 

.ασσε, ας Ὕββάν τὸν στρατὸν ἔχων. ρει αν Τρεψάµενος ὃ 
εὐτυχῶς τοὺς πολεµίους, ἐπέκειτο φεύγουσιν ἄπειρο- 

πολέμως. "Ὅθδεν ἀσθενοῦς αὐτῷ καὶ ἀσυντάκτου τῆς 
διώδεως οὔσης διὰ κόπ τον, οἵ βάρθαρ οι κατιδόντες αὖ- 

ποὺς διεσπασµένους τε καὶ ἀναπανομένους κατὰ µέρη, 

συνελθόντες ἐπέθεντο, καὶ κτείνουσιν ἐς ἑπτακισγιλί ίους. 

Ὁ δὲ Γάλῥας μετὰ τῶν ἀμφ) αὐτὸν ἱππέων κατέ φυγεν 

ἐς Καρμένην πόλιν" ἔνθα τοὺς διαφυγόντας ἀνελάμ- 

ῥανε, καὶ συμμάχους ἀθροίσας ἐς δισμυρίους, δίσλθεν 

ἐς Κουνέους: καὶ παρ εγείµαζεν ἐν Κονιστό όργει. 

111. μόλις δὲ, ὁτοῖς Οὐακκαίοις ἄνευ ψηφί- 

σµατος πολεμήσας, ἐν Τυρδιτανία τότε γειμάζων, 

ᾖσθετο Λυσιτανῶν ἐς τὰ πλησίον ἐμβαλόντων. Καὶ 

περιπέµψας τοὺς ἀρίστους τῶν ἠγεμόνων, ἔκτεινε τῶν 

Λυσιτανῶν ἐς τετρακισγιλ. ίους. Περί τε Γάδειρα τὸν 

πορθμὸν ἑτέρων περώντων, ἔχτεινεν ἐς χιλίους καὶ πεν- 
τακοσίους: καὶ τοὺς λοιποὺς, συμφυγόντας ἔς τινα λόφον, -- ------αο.ἈἈἈἈ......οοο.ῖ' ο σσ ο ο...  ο..ἎμμὙμυυ μμ μμ μμ μμ μμ μμ οσο αρ ο ο οομ-υ-υ μμ" 

εκ 5αροπίογίρης ταρίπἰς Ἠαριεγαί, οἈἰτίδαπε φμῖς οΟΠΦΟΓΥΔ- 

[ἱ5, ῬοπιαποΓυπη οβ5ίγὶς οδί ροβΐμ5,, οἱ αγπια εἱσπασαο πηυ]{ 

παηΠατία οορίί; πα ἀεϊπᾶς Ῥατρατί ροτ δι ρτίαπη ἰοία Ηϊ- 

5ραπία οἰτουπη[ετεῦαΠί. 

ΙΥΗΠ. Μαπηπία5 φπίπ(πο πα Βία, αμα; αρετ[αεγαη!, ἱπίτα 

ναβυπῃ οχοτοσβαί; πο Ργῖας 51βί ἵῃ οαΠΙΡΗΠΗ ἀρπεσπάεπάπηι 

Σίαίαοῃς, παπα ΠηΙαπα αΠΙΠΙΟ5, τουθηίί οἰαάε {αιτίος, 

οοπῄτπαδδοί. ΟἱΗΠΙάΠ6 {εππρας οῬδειναδδεί απο ρα" 

ῥατίθπη αἰαπαπα ἱταηβ[εγεβαπί Ῥατρατί, ον Ιπιρτογῖςο ο05 

αἀοτίας, πηυ]15 Ππίετ[εοίΐ5, εἰ ργαἆαπα οἱ γεχΏ]α τουιροτᾶ- 

γι. ὅαπι οἳ Ηἱ οχ Ἰωαδίαπίς, αὐἱ ἵταπς Τασιπῃ Ιπου]υπί, 

αἆ Ἠοαπ αἀγοιδας Ἠοππαπος οοποϊα, 0απσςπο ἆπεα, 

61Πε05, Ἠοπιαπογηπῃ 5υβά1ίος, ἵπναδοτο, ουΓΗΠΙ(Π6 ΤῬΘΠΙ 

ΑΠΙΡΙάΠΑ ΟοηΙκίογβίπα αχρΡΙΡηανετο. Ὠοίη (τα]οείο αἲ Ηετ- 

ομ]ἱ5 οοήπηηᾶς ΟεεάΠο, Ρατ5 τε]μ[ααα ΑΠείσαπη [ο] ρορυ]ατῖ, 

αΏῖ Οσ]απα 41 Ώθπη ομφίάστο,. Μαπηπας 5αΏδοσμίης ποΥεπι 

πι] (θας ρεδἴίαπα, οφ απα απἰηροπήϊς, αἆ φπἱπάροῖπα πη]- 

Ίία 6ογΙΠῃ απϊ αστος γαδίαραπί, ΠοπΠΠ]]ος 4ποΠπθ εκ α[ίθγα 

ππαπα, οσσἰᾶ1, οἱ Ο1 αγρῖς ομβιάΙοπεπα φο]νῖί. ΟσοΙΓ- 

της θ[ίαπη 5 απὶ ρταἆαπαῃ αγοτίεβραπΕ, οΠηπος Πα ἀθ]ενίε, 

αἱ πο πυποῖας απἰάθπη οἶαάίς 5αρεγ[ασπ!.  Οεἴεγαπ τα 

4 πα ΟΠΊΠΟΠΗ, ασ [ο Ῥοβδεί, πηἠηῖρας ἀῑνίες τοσα 

415 ΡεΠ1 τας ρας εοηξεοταίαπη ογεπιαγΏ. Ηϊς τεβα» σε- 

ειΐς, Ἠοπ]απῃ Τ6ΥθΙ5Ι5 Μαπηπηίας (Παπρ]ιαν]{. 

ΙΥΠΙ. βαοσεδδος Μαπηπη, Μ. ΑΠΙΗ5, Ιποιδίοπε [αοία, 

πἆ 5ερηποπίος ]μαδίίαπος Ιπίοτ[οοϊξ, οχοίδασιο ΘΟΓΙΠΗ ηλα 

χἱπια πτῃθ (Οχίμτασας γουίαβαπ{), σἷο γ]οῖπα Ίοσα {ογαῖε, 

μί οπηηία ἵπ ἀθάΠΙοπεπα Υγοπτοη{; ΙΠπῖοί 41 ποππΗ]]α τα! 

γΥεΠοπαΠα, σοη:ἶς ΠπΙ ήπια, Πμαςἰαπῖς. 5οᾶ ΑΙΠΙο ἵπ μίροττα 

Ρτο[δοίο, οπηπος Ποσο ἀε[οορταπί, οἱ ΠοπιαπογΗπῃ αποδάαπα 

επρά[ίος ορςσοάσταπί. Οπο5 ἆππα ομξίάίοπο οχίππθτθ Ῥγορε- 

τας Φουνίας α]ρα, απ ΑΙίο 5 ο0θδ5ο ἵῃ Πα5ΙαΠίαΠα Ύθῃθ- 

ταῖ, πΠο ἀἱδ 4ο ποοία 5ργα Ἐκ πια Ρα55ΗΜΠΗ ΘΠΙΘΗΣΗ5, πι 

οοπδροοίαπῃ Ποδπα γουίί; οἱ, π]]α Ιπίοτροδίία πηογᾶ, πηῖ- 

Ιοπα Ἰαμουο γἷα" οοΠΓοοΙΗΠ1 ἵπ ἁοἶοπῃ θά αχὴ. ΑίΠιο Ἰορίος, 

(ο]οίίον απἰάσπα Γα5ο5 Γαραίοδασο, Ἱπργαδοηίοτ αὐπιοάππι 

οδί Ἰηδοσμίας. Νάπα 4υαπα οϱ Ἰα55αζἵποπα δοσηίοτ αἴηπο 

ἱποσπηροδίίο ασιηίπο Ποπησηί πέος 5οηπεγοηίας, Ἰωαδαπ, 

ἀἰδε]ραίος ᾖ]ο5 ας Ρροτ γίσος τοφἰοςοσηίος οοηδρίσα.1, η ΠΑΠΑ 

5056 ραπ]αἶπα αρρ]οπιοταπίος, ἱγγπσγαηί, οἱ δορίοπα πο ῆ]ῖα 

ῥογοπποτυηί. Οαἶρα ουσ οφυἱ ρας 4πος οτοα 56 αρ, 

ΟΓΠΠΟΠΟΗ [0αΓΠΙΟΠΑΙΗΖΙ 1ΡοΠ1 [αρα Ροτγοη{{, 410 οἱ πχαί 

αΏί οοη{αροταΠ! : φαἱρης τοσορ!{5, οοεοΓἰδαπο 5οσἴογαα ν- 

μἰπί πα Η(θας, ἵπ 0ΗΠ0ο05 (ταηδΗ!, οἳ Οοπἱδίουρί Ἠήδηλαν ἰτ, 

ΗΝ. Ἰο]Ης, φαἱ πο ρορι]ί Βοπιαπί οὐἱοίο Ὑποζηοῖς 

Ἁπηα ἠπεη]οταί, π Ττάσίαπία Πθηλαης, Ροδίφπαπα Τα ςίία- 

πος ΕΠ Ἴπλας γοβίοηος Ἰηνασίςεο ἰπ[ο]ον[ε, ἀἰπηίςκίς (ογ[15εί- 

πηής οκ Ἱοραής εἰς, οἰγοοτ απαίπος πο βία Τα 5ΠαπογΗ Πα ος- 

Ο41 1 ἴππα οκ αἶία οογΗπΙάθΠ Ρρορυ]ογύὸ παπα, απ) αἆ 

Οοπάες Ποπ ἰτα]είεαί, πα πή]ο φπἱηροηίίς ἰπίο[οςΐς, 

γο φον, φαἱ ἑαπα απ φποπηάαπι οοσυραγοταη!, οἰγουιηάαείο 

| 
ι 
ι 
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ἀπετάφρευσε, πληθός τε ἔλαθεν ἀνδρῶν ἄπειρον. Καὶ 
τὴν Λυσιτανίαν ἐπιὼν κατὰ µέρος ἐπόρθει. ᾿Επόρθει 
δὲ ὁ καὶ Γάλβας ἐπὶ θάτερα. Καί τινων πρεσθευοµένων 
ἐς αὐτὸν, χαὶ θελόντων βεθαιοῦν καὶ ὅσα Ἁτιλίῳ τῷ πρὸ 
αὐτοῦ στρατηγῷ συνθέµενοι παρεθεθήκεσαν, ἐδέχετο, 

καὶ ἐσπένδετο" καὶ ὑπεκρίνετο αὐτοῖς καὶ συνάχθεσθαι, 

ὡς δι) ἀπορίαν ληστεύουσί τε καὶ πολεμοῦσι καὶ παρε- 
σπονδηχόσι. Τὸ γὰρ λυπρόγαιον, ἔφη, καὶ πενιχρὸν 
ὑμᾶς ἐς ταῦτα ἀναγκάζει. Δώσω ὃ᾽ ἐγὼ πενομένοις 
φίλοις γῆν ἀγαθὴν, καὶ ἐν ἀφθόνοις συνοικιῶ , διελὼν ἐς 

; 
πο - κι /. ο πὺ . Φἱ ον 3” 

ΙΧ. Οἶ μεν δὴ, τάδε προσδοχῶντες, ἀπὸ τῶν ἴδιων 

ἀνίσταντο, χαὶ συνῄεσαν οἵ προσέτασσεν ὅ Γάλθας. Ὁ 
δὲ αὐτοὺς ἐς τρία διῄρει. Καὶ πεδίον ἑκάστοις τι ὑπο- 

δείξας, ἐκέλευσεν ἐν τῷ πεδίῳ περιµένειν, µέχρι πολί- 

σειεν αὐτοὺς ἐπελθών. Ὡς δ᾽ ἦχεν ἐπὶ τοὺς πρώτους, 
ἐκέλευεν, ὡς φίλους, θέσθαι τὰ ὅπλα: θεµένους δ) ἄπε- 

τάφρευέτε, καὶ μετὰ ξιφῶν τινας ἐσπέμψας, ἀνεῖλεν 
ἅπαντας, ὀδυρομένους τε χαὶ θεῶν ὀνόματα καὶ πίστεις 

ἀνακαλοῦντας. Τῷ δ᾽ αὐτῷ τρόπῳ καὶ τοὺς δευτέρους 

καὶ τρίτους ἐπειγθεὶς ἀνεῖλεν, ἀγνοοῦντας ἔτι τὰ πάθη 

τὰ τῶν προτέρων’ ἀπιστία μὲν ἄρα ἀπιστίαν μετιὼν, 

οὐκ ἀξίως δὲ Ῥωμαίων μιμούμενος βαρθάρους. Ὀλίγοι 
δ αὐτῶν διέφυγον: ὧν ἦν Οὐρίατθος, ὃς μετ οὐ πολὺ 
ἡγήσατο Λυσιτανῶν, καὶ ἔκτεινε πολλοὺς Ῥωμαίων, καὶ 
ἔργα μέγιστα ἐπεδείξατο. Ἀλλὰ τάδε μὲν, ὕστερον γε- 

νόµενα, ὕστερον λέξω. Τότε δὲ ϱ Γάλθας, Λουκούλλου 
’ Ά 2 / τ5 πώς - πι 

φιλοχρήματώτερος ο ὀλίγα μεν η τῆς οδικό ση 

στρατιᾶ διεδίδου, καὶ ὀλίγα τοῖς Φφίλοις, τὰ λοιπὰ δὲ 
ἐσφετερίζετο, καίΐτοι πλουσιώτατος ὢν ὁμοῦ τι Ῥω- 
µαίων. Ἀλλ) οὐδ) ἐν τῇ εἰρήνη, φασὶν, αὐτὸν διαλι- 
πεῖν ψευδόμενόν τε χαὶ ἐπιορχοῦντα διὰ χέρδη. Μι- 

σούμενος δὲ καὶ χατηλορούµενος, διέφευγε διὰ τὸν 
πλοῦτον. 

ΧΙ. Οὐ πολὺ δὲ ὕστερον, ὅσοι διέφευγον ἐκ τῆς 
Λουχούλλου καὶ Γάλθα παρανοµήσεως, ἁλισθέντες ἐς 

µυρίους, τὴν Τυρδιτανίαν κατέτρεχον. ἸΚκαὶ αὐτοῖς 
ἀπὸ Ῥώμης ἐπελθὼν Γάΐος Οὐετίλιος, ἄγων τέ τινα 
στρατὸν ἄλλον, καὶ τοὺς ἐν Ἰβηρία προσλαθὼν, ἅπαν-- 
τας ἔχων ἐς µυρίους, ἐπέπεσε προνομεύουσι, χαὶ πολ- 
λοὺς ἀνελὼν, συνέωσε τοὺς λοιποὺς ἔς τι χωρίον, οἳ 

κινδυνεύειν τε μένοντας ἐχρῆν ὑπὸ λιμοῦ, καὶ ἀπιόν-- 
τας, ὑπὸ Ῥωμαίων" ὧδε γὰρ εἶχε δυσχωρίας. Καὶ 
διὰ τοῦτο πρέσθεις ἐς τὸν Οὐετίλιον ἔπεμπον σὺν ἴχε- 
τηρίαις, γην ἐς συνοικισμὸν αἰτοῦντες, ὡς ἀπὸ τοῦδε 
ἐσόμενοι Ῥωμαίων ἐς πάντα κατήχοο. Ὅ δὲ ὑπι- 
σγνεῖτο δώσειν, καὶ συνετίθετο ἤδη. Οὐρίατθος δ, ὁ 
ἐκτῆς Γάλέα παρανοµέίας ἐκφυγὼν, τότε συνὼν αὐτοῖς τ 
ὑπεμίμνησχε της Ρωμαίων ἀπιστίας, ὃσάχις τε αὐτοῖς 
ὑμόσαντες ἐπιθοῖντο, καὶ ὡς ὅδε πᾶς ὃ στρατὸς ἐκ 
τοιῶνδε ἐπιορκιῶν Γάλβα καὶ Λουκούλλου διαφύγοιεν" 
οὐδ ἀπορεῖν, ἔφη, σωτηρίας ἀπὸ τοῦδε τοῦ χωρίου, ἂν 
ἐθέλωσι πείθεσβαι. 

Τ.ΧΠΙ. Ἐρεθισθέντων ὃ) αὐτῶν, καὶ ἐν ἐλπίσι γενο- 

| 

 ππαν τε, 

ή 

Υα110 [ο55αύµ6 οὐδοά1ί, οἱ παπα Που ήμαπη πη Πέπσι 
οδρί.. Βεπίππε Πδ[απίαπη ἱπστοδδης, οατρίίπι ἀδρορι]αίη» 
εδἰ. Ἰάεπιαπε α[ίοτα εχ Ρρατίο (αοἶεθαί «αἶμα..  Δά αποῃι 
αππῃ Ἰομαί{ γοηίβδρηί, 56ο ἀἰοργοπί νο]ο ϱα [αάστα Πτ. 
πηΆΤΕ , 41105 οΗΗ ΑΗΠΟ, αὐ! Ραμ]ο απίο ἀιχ ΡοΓ{ (αογας, ραο1ῇ, 
γιοἰαταμ!, Ῥοπίρης απἰάεπι Ἠ]ος οχοορίέ, Πάεππηπο ἀρά[ε; 
5ΙΠΙΗΙΦΗ5, 56 ΘΟΓΗΠΗ Υ{ζθΠῃ ἀοϊθτα, ααοᾶ οὗ ἱπορίαπα Ἰαἰνοςῖ- 
ηΙὰ 6χεγζεγΘ 3ο Ρε]]α σογοτο οἱ [ράρτα ἐγαηδστοᾶί οοαε({ ος- 
5οηί.. Χες ϱΡΙπη (αἴεραί) αριά πηε ἀυίαπα οί, απἷη αρτῖ 
γεδί [η[εζυηα[ίας, εἰ ραηροτίας, ο γον οοπηρη]ογ{{. Ῥγοίηά ο 
5ἱ απηἰοί 6556 νο]ησγηῖς, Ιπορίρης ἆαῦο ἴθγγαπι Ῥοπαπα, οί 
ἴτος ἵη ρατίες ἀῑνίκος Ἰουῖς αΏογγηιϊς φἰαίααπι. 

Ελ. Ηϊς ΠΙΙ ρυοπηΐςείς ρε]]οεί1, τε]οιῖς ειίς φοάΐνης, {:6- 
απεηίος εο οοηγεπ]εβραη{, ἆπο (αἶδα ᾖα5ςεγαί. Ιβίέαγ 1η ἑγία 
Ἀβιπίπα ΡατΗίος, ππυππζποᾶσιε αριποῃ ἵπ εργα ρ]απ](ῖο, 
αυαπα οπἶᾳαα ἀθπιοηςίταγΙ{, οχδροείατο ᾖηςδίί, ἆππα αἆ ςἵη- 
Σα]ος γοηίγεί, εἴ]οεα, φπ{ρας πογας 5εἆος οπροτοηί, Ιησι][5 
Ἀδείρπανεί.  Βοϊπᾶε αἲ Ῥηπιο5 ασσθἆσης, δι ατη απηίσος, 
ἂγπιᾶ ἀδροποτε ᾖηβοί : ατπηῖς φρο]ίαίος, γα]]ο οἴγοππιάαί : 
Ροίγεπιο Ιπηπηῖςςίς πηΠΐρις οµΠη σἰαᾶ[ῖς, οΊΠο5 (πασ]άαί, 
Ἰαπιοηίαηίες εἱ ἀεογιῃ ποπηῖπα Πάοπια ἱπηρ]ογαπίος. Ἐο- 
ἆ6μῃ Πιοᾷο 5δομηάος, οί {ογ[ῖο5, ἱησοηίί Γο5{ἴπα[ἴοῃο ἀε]ογ]ή . 
ΡΠπς(παπῃ 46 5οεἴογαΠα σα]απη[ίαίο αἰἰα]ά γοςοῖςεεγο ροίμῖς- 
5εηί. δἱ6 Ρογβάίανη Ῥειβάῖα υ]ίας ο5ί (αἰμα, ταῖοῃθ το- 
ΤΠΑΠΟ Ἠοπηίπθ ργοςιις Ιπάίσπα Ῥαγβατογυπα [ογαίοπα Ππηῖ(α- 
ἴπδ. Ένασετε {αππεῃ, εκ ΠΠ]ς ραοῖ; πίογ απος Υἱπαί]ας, 
απ] ΠΟΠ πηπ]ίο ρο»ί Τφίίαπίς ργα[αἴξ, οἀἰίᾳπο ργορο]ατῖς- 
5ἴηιῖς [αοἴποιίρας, ΠΟΠΙάΠΟΓΙΙΠΗ Πλη]έος οεσιᾶ1{. 5οἆ ἆε Πς, 
απα Ῥορίθηα5 σοδία 5ιΠε, ἀείποσρς πιοπιογαίπιης. Τί 
ἴαπι 6α]ρα, Ἠπου]]ηπα αγαπῖα «πρεταῃς, οχ φρο]ῖῖς Ραισα 
πα ας, Ῥαυσα απιῖοῖς ἀῑφιπρηῖές τε]ίαιια Ίρεα, απαπαπαΠι 
Ῥοπ]απογΙΠ1 Ῥγορο ἀΠΙςείπιας ογαί, ἱπίογγογίί. 5εᾷ οπΠι- 
ἄθπῃ πο ἵη ραςς απἰάσπα, αἰαηέ, απί πιθπᾶασἴο απΐ Ρογ]αγῖο 
αρε[[ηη]ςςα, ἆππα τοη1 [αοθγοί. Πηνῖσας ἰπίίαν οππῖρις . εί 

ἃἆ Παάἱσίαπα {τασίας, ἀῑγΠίαναπη ἵαππεη ργωςἰάἶο ογαξί!. . 

ΧΙ. ἨΗαιά πιυ]ίο Ροί, απος Του] οἱ (αἶθα ρογ[ίᾶία 
τε](ιος [εερταί, αἆ ἀεορί πα εοηστορα!1, Τατάε(απίαΠι 
Ιπουγείοπίρι5 γαςίαγαηί.. Αἀγειδις ᾳπο5 Βοιηα γοπίοης 6Ο. 
γείήίας, αἀάπείῖς πονῖς οορίῖ5, εἰ απο ἵπ Ηἱςραπία εταπί ἃς- 
δηηηῖ5, ΥΙΤΟΓΙΠΑ ἵη απίγεγςπι ἄοζθπα πη][ίθις Ἱοσίος ργα-- 
4αρυηάος ασστεςειΙ, πια] εἶς ἱπίου[οε (15, τεῖαπος ἵπ οα5ίθ]]απι 
αποάἆαπα οοπηρι]; ἵη 4πο πιαπεηβι5 ῥπηος, αβθυπΗῖ μις 
ΒΥΕ α Ἠοπιαπῖς Ρογίευ]απα πηπηίποβαί : {απίαπα ἀἰβοι]ία- 
[5 ε[ίς ]οοί α[ζεγεραί. Θπαρτορίοι ]εραίῖς αἆ Ὑσοήίαπα σπα 
ταπηῖς 01605 Πηϊφείς,, Ίοευπα αἆ Παβιίαπά σπα Ρο[ἴθγις, 5οηιιο 
ἀεῖπεερς ἵπ Ρορι]ϊ τοπιαπί ροίεδίαίο [ογα Ρτοπηΐδεγιηί. 
Ἰάπηᾳπε Ὑείῆῖας ἀαίαγυπη 5ο οἶς 5οὖες, Ρο]ἱοῖίας εταί, οἱ 
1811 [ωά15 Ραεἰεσραίας, απππη Ὑἱγίαίῆας (ᾳ0ἱ ο Ιπῖαια ]α 
6α]μ εγαἀοΠίαίο ογαδεταί, οἱ [ογίο Γογίππα {ηπο (επιρονῖς 
Ἰηίεγ 605 γογςαβα(ηγ) αἀπιοπογο ἴ]]ος ΒΟΠΙΠΟΓΙΠΙ Ρογβαϊα" 

' εαρίε: σα ἀαία {οίίες β4ε ἵη οο5 ἱππρδίαπα [οοῖςςοηί, ἀάου 
π{1ρ56 Π]α εχογοῖ(α5 ΠΙ]] αἰῑιά ο55εί, πὶςί τοηία: ρογ]αῖο- 

ΤΗ (αἱ εἰ που]. ῬὨοπίαια, 5ἱ πιοᾶο ΡαΓεΓ ΥοΠηῖ, 

παπα εχ 60 Ίοοο γευβρρίΗΠα ΠΙΙΠΙΠΙΟ 5οξο ἀθδρετατο, πΠΙΓ- 

Ι.ΧΗ. Οµἱρης τοτρίς ΡοτιηοΙί5 οἱ η 5Ροπι οΓ6ο[ἰς οιΠΠΙΗΠΙ 



µένων, ἠρέθη τε στρατηγὸς, καὶ πάντας ἐκτάζας ἐς 
µέτωπον ὡς ἐπὶ μάχη, τοὺς μὲν ἄλλους ἐκέλευσεν, ὅταν 
αὐτὸς ἐπιθῃ τοῦ ἵππου, διαιρεθέντας ἐς µέρη πολλὰ, 

φεύγειν, ὡς δύνανται, κατ ἄλλας καὶ ἄλλας ὁδοὺς ἐς 

Τριθόλαν πόλιν" ἔνθα αὐτὸν περιµένειν. ἉἈιλίους δὲ 

μόνους ἐπιλεξάμενος, ἐκέλευσεν αὐτῷ συνίστασθαι. 

καὶ Ὑγνομένων τούτων, οἳ μὲν εὐθὺς ἔφυγον ἐπειδὴ ὁ 
Οὐρίατθος τὸν ἵππον ἀνέδη. Ὁ δὲ Οὐετίλιος αὐτοὺς 

είσας διώκευν, ἐς πολλὰ δυρρηµένους, ἐπὶ τὸν Οὐρίατ- 
ϐον ἑστῶτα χαὶ ἐφεδρεύοντα τῷ γενησομένῳ τραπεὶς, 

ἐμάχετο. “ὍὉ δ) ὠκυτάτοις ἵπποις αὐτὸν ἐνοχλῶν, καὶ 

ὑποφεύγων, καὶ πάλιν ἱστάμενος, καὶ ἐπιὼν, ἐκείνην 
τε τὸν ἡμέραν ἐν τῷ αὐτῷ πεδίῳ, χαὶ τὴν ἐπιοῦσαν 
ὅκην, διέτριψε περιθέων. Ὡς 2 δ) εἴκασεν, ἀσφαλῶς ἔ ἔχειν 

τῆς φυγΏς τοὺς ἑτ τέρους, τότε νυχτὺς ὅρμήσας δι’ ὁδῶν 

ατρίέων, κουφοτᾶτοις ἵπποις ἀπέδραμεν ἐς Τριθόλαν, 

Ῥωμαίων αὐτὸν διώκειν ὁμοίως οὐ δυναµένων, διά τε 
βάρος ὅπλων καὶ ἀπειρίαν ὁδῶν, καὶ ἵππων ἀνομοιότητα. 
Ώδε μὲν ἐξ ἀέλπτου στρατὸν ἀπογιγνώσχοντα αὐτοῦ 

περι ζσωσκ- καὶ τὸ στρατήγηµα τόδε, περιφερόµενον ἐς 
τοὺς τῇδε βαρβάρους, ἐξῆρεν αὐτόν" καὶ πολλοὶ παντα- 
7ό0εν αὐτῷ προσεχώρουν. Ὁ δὲ ἐς τρία ἔτη Ῥωμαίοις 

ἐπολέμει. 
ΙΧΙΗΠΠ. Κάί μοι δοχκεῖ τὸν Οὐριάτθου πόλεμον, σφό- 

ζρα τε ἐνο χλήσαντα Ῥωμαίοις, καὶ δυσεργότατον αὖ- 
τοῖς Ὑενόμενον, συναγαγεῖν ' ἀναθέμενον, εἴ τι τοῦ αὐτοῦ 
Ἰρόνου περὶ Ἱθηρίαν ἄλλο ἑ ἐγίγνετο. Οὐετίλιος μὲν δὲ) 
αὐτὸν διώκων, Ἴλθεν ἐπὶ τὸν Τριθόλαν. Ὁ δ) Οὐρίατ- 
θοςν ἐν λόχμαις ἐνέδραν . ἐπικρύψας, ἔ ἔφυγε" µέχρι, τὰς 

λόγμας ὑπερελθόντος τοῦ Οὐετιλίου, αὐτός τε ἐπεστρέ- 

φετο, καὶ οἵ ἐκ τῆς μις. ἀνεπήδων, καὶ Ῥωμαίους 

ἑκατέρωθεν ἔχτεινόν τε καὶ ἐζώγρουν, καὶ ἐς τὰς φάραγ- 

γας ἐώβουν. ᾿Εζωγρήθη δὲ καὶ ὃ Οὐετίλιος: καὶ αὐτὸν 

ὁ λαθὼν ἀγνοῶν, γέροντα ὑπέρπαχων ὁρῶν, ἔκτεινεν, 
ὡς οὐδενὸς ἄξιο. Ῥωμαίων δὲ µόλις ἐκ µυρίων ἕξα- 
κισχίλιοι διέδρασαν ἐς Καρπησσὺν, ἐπὶ θαλάσσῃ πόλιν" 

ἦν ἐγὼ νομίζω πρὸς Ἑλλήνων πάλαι Ταρτησσὺν ὀνο- 
μάζεσθαι, χαὶ Ἀργανθώνιον αὐτῆς βασιλεῦσαι, ὃν ἐς 
πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔτη ἀφικέσθαι φασί. ἘΤοὺς μὲν 

οὖν ἐς τὸν Καρπησσὺν διαφνγόντας ὅ ταμίας, ὃς εἴπετο 

τῷ Οὐετιλίῳ, συνέτασσεν ἐπὶ τειχῶν δεδιότας. Παρὰ 

δὲ Βελλῶν χαὶ Τιτῶν αἰτήσας πεντακισχιλίους συμ- 

µάχους, καὶ λαβὼν, προὔπεμψεν ἐπὶ τὸν Οὐρίατθον. 
Ὁ δὲ πάντας ἔκτεινεν, ὡς μηδ᾽ ἄγγελον διαφυγεῖν. 
Καὶ ὁ ταµίας ἠσύχαζεν ἐν τῇ πόλει, περιµένων τινὰ 

βοήβειαν ἀπὸ “Ρώμης. 

ΙΓ. ΧΙΥ. Οὐρίατθος δὲ τὴν Καρπητονίαν, εὐδαίμονα 
γώραν, ἐπιὼν ἀδεῶς, ἐλεηλάτει: ἕως ἦκεν ἐκ Ῥώμης 

Γάΐος Πλαύτιος, ἄγων πεζοὺς µνρίους καὶ ἱππέας χι- 

λίους ἐπὶ τριακοσίοις. Τότε δ αὖθις ὑπεκρίνατο φεύ- 

γειν ὃ Οὐρίατθος" καὶ ὁ Πλαύτιος αὐτὸν ἔπεμψε διώκειν 
ἐς τετρακισχιλίους" οὓς ἐπιστραφτὶς ὃ Οὐρίατθος ἔκτεινε, 
χωρὶς ὀλίγων. Καὶ τὸν Τάγον ποταμὸν διαθὰς, ἐστρα- 
τοπέλενεν ἐν ὄρει περιφύτῳ μὲν ἐλάαις, Ἀφροδίτης δ 

ΑΡΡΙΑΝΙ Τ1ΡΕΒ 1, 

απρηϊς, αχ ελαίων Ύἱπίαίμας : ας ῬηΙΠΙΙΠΙ ΟΠΥΠΕΣ {ΠαπαΠς 

πᾶ ραρηαπα ἰηίγαείος ἵη [τοηίε εοΠοσαί; ἀείπᾶε 08ο, αἲ, 

απ πα 1ρ5α ε(αΗπη {ηδοσπάετίε, ή ἵπ νατίας ρατίες ἀἱερετεῖ, 

ἀῑνοιεί Πἠπεπίρας ἵπ Ττίρο]απα υ1 θεα Ύπαπι οε]οιτίπαρ {α- 

Εἰαπί, ἰρίᾳαο 56 ορετίαπίατ. Ἰπίετεα παῖ]]ε εεἰεείο, απῖ 5ε- 

οπῃ ἵῃ αοἰα 5ἰατοηί, γεϊπεί, Ἠί5 ρετας!ῖ5 τεβας, «ἴτηπ] αἴπας 

γΙΠαίλας ού 1πῃ ἱη5οεηάΙί, οΠΊΠες Γασαπα αττήριοτο. Ὑοιῖ- 

Ίία5 απίοπα ἵπ πημ]ίας ρατίος ἀῑδίτασίος ρετεεφα γετίτας, ἵη 

γα απα φἰαπίεπη, οἱ οσσαδ]οπί, 5ἱ απα 56 ἀατεί , Ιπππηῖπεη- 

ἴ6π1, οΟΠΥΘΓΞΗ5, Ράρπαπη οἶοραί. δεᾷ Υἱπίαίμας γε]οσἰφεϊπιῖς 

εσαῖς ηυπο θµπι η[εςίαπάο, ΠΠΠΟ 5ε5ο εαράπορπᾶο, παπο 

Πίετυπι οἈ]ιοἰεπάο Ιποιγςαπάσααε, {οίαπα Π]απῃ ἀῑεπῃ εί Ρρο- 

βίογΙΠ 1Π 60 1ρ50 ϱ6ΑΠΙΡΟ οἴτομιποΙγξαης εοηδυπη!. ὍΌι 

απο οοη]δοίητα εο]]ορῖέ, 5οοῖος οχ [αρα ἵπ {Πίο 6556 Ρο556, 

ποσία Ρτο[οοίας ἀθγ]ῖς Ιἠπετίρας οᾳπἴδαε ρεγηϊοἰςεἰπιῖς Ττί- 

Ῥο]απα Ρετγοπ]έ; Βοπιαπὶς 6ἳ Ρτορίογ ΡταΥεΠΏ ΑΓΠΙΔΙΠΤΑΙΩ εἲ 

ΊοεργυΠ ΙσηοταΙοποπα (αἀάο ααοᾶ ἀῑςξιπη νας οσιῖς γεῖε- 

Ῥαπίιτ). 5αΏςοσιί ποη γα]οηίρας, Ἠοο Ραείο Ὑἱπίαίας 

οχετοῖ(απα, 5αἱ5 τ6βας ἀῑῃάοηίοεπα, οχ ἵπερεταίο εοηξειναν!. 

Ο/α5 Γαοἰποτίς [αππα, αἆ Ῥατηῦατος Ρετ]αία, ρ]ατίπναπα ΠΗ εἰ 

ἀθοοτῖς αἱ γϊτίαπι αἀλαπχ]ξ; σπαγαπῃ ργαἰά(ο {γιοηπίαπη ἴ0- 

πα Γρούἵμ5δ, Ρε ΟΕί0 ΔΠΠΟ,] αἀγειδα5 Ἠοπιαπος Ῥείαπα 

ειδη. 

1 ΧΠΙ. δεὰᾷ πηλὶ ἵπ απίπιο ο5ί, Ἠ Πα (μΙοπη Ίος Ώδίπην, 

αποᾶά Βοπιαποξ ΠΟΠ Ῥαταπι αχετου{έ, 5εοτείπα «ΟἨσετετε, εἰ 

5ἱ απἷά οοάεπα {οππροτε ἵπ Ηϊδραπία σείππα ο5ί, ἵπ αππι 

Ἰοσπῃ το]ίσθγο. Ὑείῆίας οιβο Ύἱπίαίαπι ρειδεσαθης, Ττι- 

Ῥο]αϊη οοπίοπαάί. 9ο Ὑϊπίαίμας, οοοσα{ῖς ἵη Ίοσο ε]γεςίτὶ 

Ιηδίά1ΐ5, γε]α(ί Γαβίοης 5ε τεεθρίέ; ἆοπος Υεἰίας Ίοσαπα ἵῃ- 

5ἰάίαγΙΠη ο55εί Ργἴεβτθδδας. Ο1ο0 [αοίο, πιοχ οἱ {ρςο εἶσπα 

εοπγετέ, οἱ 1ἱ ος ΙηδίάΙϊς ρτοςπογυπί, δἱο πτππσπε Ἱπῃ- 

Ροία ἵη Ἠοπιπαπος Γαοίο, πυ]ίος πτοτποίαπί, αος ἵπ γοτᾶ- 

Είπος ργαοἱρίίαηί, πλα]{ο δἰἶαηα γῖγος οαρίαηί,  Τπίες οδρίος 

{ρδο Υαιϊας εταί; άπεπ απὶ οερεταί, παπα 56ΠεΠα γάτες 

0Ώθ8ο οοΓροτ6, ἱβηαΓας απῖ5 ο55εί, [απα ΠΑΠΑ Ποπηίπεπα π]- 

5 του ἱπίοτ[οοί. Ἐν ἀοοσπι πα] θας Ἠοπιαπογυπα υἷκ 

5οκ πη]]ία ΟαγρεδξΠΙ ῥτοβαροτήη{; πΤΏοπι αἆ πατε 5ἰίαπα, 

απαπα ορο ατ]ίτου αποπάαπα α Οταοῖς ΤαγίοςδΙπα ποπη]ηᾶ- 

(ασα, τεβειπ(θ Αγραπιοπίαπα (αἱ επί οἱ φααἰπαπαρίηία 

ΔΏΠΟς οοπιρ]εγἰ55ο Γογίατ) ἵη ἑα ΤορΏ3556. Ποθρρίος ες [αρα 

πηϊμίο5, απαςίου ΥουΗί ρος πιωπία απυὶς ἀἱδροπίί, αἆμαο 

ἱπορίἁαπίος : αο ααἰπαο πχἰ]ία φοοἴοτΠα, ἆπσ5 α Βοίς ΤΗ- 

ἠήδφπο ἱππρείγανοταί, ο γίαπη Ύ ία ιο Πηκ απο 1Ἠς πχοχ 

ία οσοἰά1ί, ὉΝ πο πυηοῖας απἰάσπα οἰαάἷς 5αροεβασηί, Ενίπαε 

απακίος, πίτα ΙΤΡΟΠΑ 56 οΟΠΙΗΙΠΕΗΣ, αχ Πάπα Ῥουμια 6χδρο- 

εἴαμαί. Β 

ΧΙ. Ἰπίστοα Ὑἱπίαίλας ΟαγροίαπΙ τα αρτοπα, ΓΕΓΠΟΠΙ 

πάμηού η, λογο ἀερορυ]αίας οί: αποσπά 0, ΡΙαμΐη5 Ῥουηα 

οὕὰ Ρο αμα ἆθοσῃα πι] θα», οφ αἱ ας πο (πουρηής, Υο- 

ο, Τοπα νοτο Πογαπα ἱπυ]αία αμα, πηίσδα α 56 [Πδο(αοη» 

4 σα ᾱ- Ῥ]αυ ο φπαίαος πηἠία, οοηγοτκἰς εἰμηίς, αἀοπίας, 

Ραμοἵς οχοερίΐς ἀο]ονίι, Ὠοϊπάο ἰτα]εείο Πυππίπο Ταμο, 

οαδίγα {η Πλοηίο οἱοῖς οοηδί{ο, φαί Μου» Ὑοποτίς ποπηἰπδίατ, 
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Ἔνθα ὁ Ἠλαύτιος καταλαέὼν, καὶ τὸ ἐπωνύμῳ. 
ε 

Ηττη- ;πταῖσμα ἀναλαθεῖν ἐπειγόμενος, συνέόαλεν. 
θεὶς δὲ, φόνου πολλοῦ γενοµένου, διέφυγεν ἀχόσμως ἐς 
τὰς πόλεις. Καὶ ἐκ µέσου θέρους ἐχείμαζεν, οὐ θαῤῥῶν 

οὐδαμοῖ προϊέναι, Ὁ ὃ’ Οὐρίατθος τὴν ̓χώραν ἀδεῶς 

περιιὼν, ἦπει τοὺς πεκτηµένους τιμὴν τοῦ ἐπικειμένου 
καρποῦ" καὶ παρ) ὧν μη λάόοι, διέφθειρεν. 

ΙΝΧΥ. Ὃν οἱ ἐν ἄστε Ῥωμαῖοι πυνθανόµενοι, 

Φάδιον Μαάξιμον Αἰμιλιανὸν, Αἰμιλίου Παύλου τοῦ 
Περσέα τὸν Μακεδόνων βασιλέα ἀνελόντος υἱὸν, ἔπεμ- 

πον ἐς Ἰθηρίαν" καὶ στρατιὰν ἑαυτῷ καταγράφειν ἐ να 

τρεπον. Ὁ δὲ, Ῥωμαίων ἄρτι Καρχηδόνα καὶ τὴν 
Ἑλλάδα ἑλόντων, καὶ τὸν τρίτον ἐν Μακεδονία πόλεμον 
κατωρθωκότων, φειδοῖ τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐκεῖθεν ἐληλυ- 
θότων, κατέλεγε πρωθήθας, οὐ πρὶν πολέμου πεπειρα- 
μένους. ἐς δύ. τέλη Καὶ παρὰ τῶν συμμάχων στρα- 

ιν ἄλλον αἰτήσας, ἦχεν ἐς ᾿Ορσῶνα τῆς Ἰθηρίας, 
/ Λ / 

σύμπαντας ἔχων πεζοὺς µυρίους καὶ πεντακισχιλίους, 
ὶ ο Δ Ρε  ν { "ό) ε ν ο, ΑΕ 

χαὶ ἵππέας ἐς δισχιλίους. θεν οὕπω μάχης ἄργων, 
/ ὴ / 3 {3 

µέχρι τὴν στρατιὰν γυμνάσειεν, ἐς Γάδειρα διέπλευσε 

τὸν πορθμὸν, Ἡρακλει θύσων. “Ὅ δὲ Οὐρίατθος, αὐ-- 

τοῦ τῶν ξυλευοµένων τισὶν ἐπιπεσὼν, ἔχτεινε πολλοὺς, 
καὶ ἐφόξησε τοὺς λοιπούς. Τοῦ δ) ὑποστρατήγου συν- 

τάξαντος αὐτοὺς, αὖθις ὃ Οὐρίατθος ἐ ἐκράτει, καὶ πολ- 

λὴν λείαν περιεσύρατο. 

συνεχῶς ἐξέτασσε προχαλούµενος. Ὁ δὲ ὅλῳ μὲν οὐ 
συνειίσγετο τῷ στρατῷ, γυμνάζων αὐτὸν ἔτι" κατὰ δὲ 
μέρη πολλάκις κροθολίζετο, πεῖράν τε ποιούµενος τῶν 

πολεμίων, καὶ τοῖς ἴδίοις ἐντιθεὶς θάρσος. «Χορτολογῶν 

τε, ἐνόπλους ἀεὶ τοῖς ̓γυμνοῖς περιστη, χαὶ περιέτρεγε 

μεθ)’ Ἱππέων αὐτός" οἷα, Παύλῳ τῷ πατρὶ συστρατενό- 

µενος ἐν Μακεδόσιν, ἑώρα.. Μετὰ ὃ δε ήκωγα γεγν- 

μνασμένῳτ τῷ στρατῷ τρέπεται δεύτερος ὅδε τὸν )Οὐρίατ- 

θον, καλῶς ἀγωνισάμενον" χαὶ πόλεις αὐτοῦ δύο, τὴν 

μὲν διήρπασεν, τὴν δὲ ἐνέπρησεν αὐτόν τε, φεύγοντα 

ἐς χωρίον ὁ ᾧ ὄνομα ἦν Βαικὸρ, διώχων, ἔχτεινε πολλούς. 

Καὶ ἐγείμαζεν ἐν Κορδύδη. 
ΙΧΥΙ. Ἐφ οἷς ὃ Οὐρίατθος, οὐγ. ὁμοίως ἔ ἔτι χατα- 

φρονῶν, ἌἈρουακοὺς καὶ Τιτθοὺς καὶ Εελλοὺς, ἔθνη 

μαχιμώτατα, ἀπέστησεν ἀπὸ Ῥωμαίων. Καὶ πόλε- 
μον ἄλλον οἵοε ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐπολέμουν, ὃν ἐκ πόλεως 

αὐτῶν μιᾶς Νομαντῖνον ἡγοῦνται, μακρόν τε καὶ ἐπί- 

πονον Ῥωμαίοις γενόμενον. ἸΚαὶ συνάξω καὶ τόνδε ἐς 

ἓν, μετὰ Οὐρίατθον. Οὐρίατθος μὲν ἐπὶ θάτερα τῆς 

Ἱθηρίας ἑτέρῳ στρατηγῷ, Ῥωμαίω, Κοϊντίῳ συνεπλέ- 

χετο" καὶ ἡ ἠσσώμενος, ἐς τὸ Ἀφροδίσιον ὅ ὄρος ἀνέστρεφεν. 
ὋὋθεν ἐπιστραφεὶς, ἔχτεινε τοὺς ἸΚοϊντίου χιλίους, καὶ 

σηµεῖά τινα ἥρπασε" τοὺς δὲ λοιποὺς ἐς τὸ στρατόπεδον 

αὐτῶν συνεδίωξεν, : χαὶ τὴν ἒν Ἰτόκκη φρουρὰν ἐξέβαλε, 

καὶ τὴν Βαστιτανῶν χώραν ἐληίζετο, Κοϊντίου διὰ δει- 
λίαν καὶ ἀπειρίαν οὐκ ἐπιθοηθοῦντος, ἀλλ᾽ ἐν Κορδύθη 
χειμάζοντος ἐκ μέσου µετοπώρου, καὶ Γάΐον Μάρχιον 

θαμινὰ ἐπιπέμποντος αὐτῷ, ἄνδοι Ἴβηρα ἐκ πόλεως 
Ἰταλικῆς, 

Ἀφικομένου τε τοῦ Μαξίμου, | 
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ροειί,  ὈΡί ευη αβδοουίας Ρ]αίας, ἆππι κατοἰοπςἶ ἁαπηπί 
ἀοζθρίῖ οπρίἀΠαίο οομα[ίς αἰσηίς ἀἰπιίσαί, γἱοίας ἱπροπίϊ 
οα46, 5ἱπθ π]]ο ογάΐπε Ἱπίνα ορρίδα το[αρίέ; οἱ οἴτοα πηοδίαμα 
Πκίαίοπι αά Ἠήρογῃα 56 τουρίί, παδαπαπα ρεοδίτο 4ξης, 
Οπαρτορίος Ύπαί]ας {οίαπα τοβίοπεΠη Ἰρογο ροιναραίας, αΏ 
ἄρτονμη ἀοπη[ηίς ππααγο5ζθΗΓἴππα αἴθυο Ἱηςίαπ Παπ ΓΓΗΦΗΠΗ 
Ρυοίἵηπα οχἰρεραίς αἱ, 5ἱ απϊ ΠΟΠ ροι5ο]γεναπέ, γαδίαναί ας 
Ῥογάεμαί. 

ΗΝΥ. Οπἱρ5 Ῥοπια Ππίο]]οσ[ί5, Ῥαΐτος Γαβίπα Τα κ ΠΤΙ ΤΗ 

ππμαπαπα, πηηϊ Ρα (ααἱ Ῥεγεουπη ΜασοάοπΗπη ΓΕΡΕΠΙ 

η5ίυ]) παπα, ἵπ Ηἱδραπίαιη πηϊφογιηί, ἀθ]οσίας Ἰναοην] 

[αοία Ροίεείαία. Ἠε Υετο, φπἷα σατ(]ιαρίπο οἱ Ογασἷα Πάρος 

δημασία, ἰαγίοπαςο Ῥο]ιο Μασράοπίσο οοπ[εοίο, υὶτῖς γης 

αχ]αιισία εγαί, αἱ 15 ρατεστοί απῖ εχ ΠΠίς Ρε]]ὶς τοὐίογαηέ, 

Ριβθγῦ ΕἰΤοπΠΙ ἆπας Ἰορίοπες οοηφοπῖρεί, Αά Ίνως ἵπι- 

Ροείνα(ῖς α- εοοῖῖς αλί5 εορίΐ5, εχογοϊίαπι Ἰαβοῃς Ροὐ[έηπῃ 

φπἱπάραίπα, οφ έηπη οἴγοῖίον ἀπογαπα παπα, ΟΓΣΟΠΟΙΗ, 

Ηιβραπίῳ αρεπι Ῥειγοπίί. Ἰπάε, αποᾶ Ἰιοδίοπι ασσγεί 

Πηο]Ιεί, 4οπες φαΐ οχεγεϊίαία ςἳρὶ εορίῶ ο5δεπί, 4465, 

(τα]οείο [οίο, Ρο έ, Ηοτου]ῖ ςαοηϊβοαίπτας. Ἰπίοίπι Ὑἱγία- 

| Όμας, η Βοπ]απογΙπη Πσηαίαπα εβιεςΦᾶΠα ΠΠΑΠΙΠΗ ΙΠΙΡΘΙΗΠΗ 

Γαυἵθης, πημ]ίος Ιπίοτ[εοΙέ, τοῖς {ογγογεπα ἱποιςδίές Ἰχος- 

σπα, ἃ 4πσε αἆ 5ἶσηα τετοσαίος, οοπιηηῖςςο Ργα]ίο,, Ιδγη 

| ἀενιοῖς, οί Ιησοπίϊ Ῥναᾶα φροἱαγί. Μακίππαπι απίεπη, 

Ροδίᾳπαπα ἀαάΐρας τοδΙΠἳ, αςρῖά πε ἱηδίγασία αςἴθ, αἆ ΡισΏαΠη 

| Ρτογοέαβαί. Αί Π]α {ος γτρας ἀεεεγπετε τεζακαβαί, αποά 

5105 εΠαηΠΙΠΙ 6χκθγζεΓο γε]]εί; 564 Ρατία οορίαγαΠα Ιεγίρις 

5αμ]πά6 οοππηϊΠεπάἰς ργω]]ς, Ποδίαπι γίτος {επίαραί, εί 

ἱ εμΐς τοῦ Πάποίαππαπο απσοβαί. Οπο[ος απίθπα [Γαπηρπία- 

| {απα Γραίατ, ατπια(ἶδ πηϊίθις Ποπ] 56ΠΠροΓ οἴησειο οί 

| Ίρ5ο οβοφυίατε ΟΠΠ ο(πρις φο]οραί : φποᾶ ραΐτίς Ῥαι]ί 

| εχεπηρ]ο, 548 απο ἵπ Μαεθάοπία παΠίαγοεγαί, {αθγαί εἀοείας. 

| Ἐχαεία Ἠίθπια, εχογο]ίαίο εί οοπβιππαίο οχογοῖία, Ίαπι γἱ- 

ηἱαίμΠα Εαβίας (ααὶ αἰίον ογαί Ἠἱπία(μΙ γΤοίο), ΓογΗέες ρτᾶ- 

| Παηπίσα, ἵπ [σαπα γανΗί; ἆπαγαππαπο οἶας ατυῖαΠα α{ογαΠα 

ἀιπρα]ε, αἰίοταπα Ἱπορπά[έ : εί Ἱοδίοπα, αἆ οαδίε]]απα, οι] 

Ῥαεου ΠΟΠΠΕΠ εταί, Γαβϊοπίεπα ρει5εειίας, πηπ]ίος Ρρεγοπη]ξ. 

Ῥεϊπάε Οοτά αρα Πεπιαν]{, 

ΕΧΥΙ. Ῥομί Ίο Ὑἱπαί]ας ποῃ ]αμ1, πί απία, 6ΟΗΓΗ5, 

ΑΤΕΥάΟΟ5, ΤΠί]ιος εί Βε]]ο5, εμἱοοδί55ίπιος Ρορι]ος α Ἐο- 

ΠΙΑΠΟΤΙΠΙ 5οο]είαία αβάαχΙ. Εί Ἰ απἰάθπι ϱετ 5ο αι 

Ῥε]]απα βεβδεγυπί, ἀπίαγπαπα εί Ἠοπηαπίς Ἰαρογίοδτης α 

Χπαπιαπ[ία, ππᾶ οοΓαΠα αρα, Ναπιαππαα Ῥο]απα αρρε]]α- 

απ1 1 αποᾶ δἱ ἱρδαπαῃ ροςί Ἠἱπαίμίοσπα ςίαβπα οοπιρ]οείε- 

παν. Ὑππαί]ας απίοπη ἵπ αοτῖον Ηἱςραπία η αἶῑο Ἠο- 

ΠΙΔΠΟΤΗΠΗ Ἰπιρεταίουα, Οπἱπίίο, οο]α(ἰς εἶσηῖς ἀἰπιίσαν ές εί 

γίοίας5 Μοπίεπι Ὑοποτῖς τορα. Ὁπάο Ιίγαπα ἵῃπ Ἰοδίος 

ΕΟΠΥΟΙΣΗ5, εκ Ουἱπ[Ιαπῖς πῖρις πι]]α ποσανΙέ, εἰσηῖς 

ἁμαιος εαρίΐ», αἴηια Ἰοδίβας ἵπ οαδίτα οοπηρια]ςῖς. ΟΗΙΗ 

ειίατα ργαδἰάἴαπα, αποά Ππεσα οταί, γἱ ἀθ]οοί, εί Ῥα5ιία- 

ΠΟΤΗΠΙ ταβίοπεπι ἀορορι]αίας οδί : αππα Ιπίεγεα Οπἱπίῖας 

οϱ Μπα [ίαίθηα οἱ ἱπιρογίῖαπα ποῦ 5αργοηίγοί; 5οἆ Οοτάυ η 

Ππε]άδα5 (ᾳπο 56 πιεᾶίο απ{ΠΠηπο αἆ Πίρογηα οοπ{π]εγαί) 6 

Ματεῖαπα (ποπιάαπα, Ηϊςραππη ον Ταῖσα 196, ἱάεπηάεπι 

ἵη Ποδίες οΠη({ογοί. 
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ΙΧΥΙΙ. Τοῦ δ' ἐπιόντος ἔτους, Κοιντίῳ μὲν ὃ ἆλελ- | 

φὸς Αἰμιλιανοῦ, Φάδιος Ἀ]άξιμος Σερουϊλιανὸς, ἦλθεν | 

ἐπὶ τὴν οτρατηγίαν διάδοχος, δύο ἄλλα τέλη Ρωμαίων 

ἄγων, καὶ συμμάχους τινὰς, ἅπαντας ἐς µυρίους καὶ 

ὀχτακισγιλίους πεζοὺς, χαὶ ἵππέας ἐξαχοσίους ἐπὶ γι- 

λίοις. Ἐπιστείλας δὲ καὶ Μικίνη τῷ Νομάδων βατι- 

λεῖ, πέµψαι οἵ τάχιστα ἐλέφαντας, ἐς Ἰπύκκην Ἠπεί- 

γετο, τὴν στρατιὰν ἄγων κατὰ µέρος: καὶ τὸν Οὐρίατθον, 

ἐξαχισγιλίοις ἀνδράσιν ἐπιόντα οἱ µετά τε κραυγΏς καὶ 

θορύθου βαρθαρικοῦ καὶ κόμης μακρᾶς (ὴν ἐν τοῖς 

πολέμοις ἐπισείουσι τοῖς ἐγθροῖς), οὐδὲν ὑποπτήξας 

ὑπέστη τε γενναίως, καὶ ἀπεώσατο ἄπραχτον. Ὡς δέ 

οἳ καὶ τὸ ἄλλο πλῆθος ἀφῖκτο, καὶ ἐκ Λιθύης ἐλέφαν- 

τες δέκα σὺν ἵππεῦσι τριαχοσίοις" στρατόπεδον ὠχύρου 

μέγα, καὶ προεπεγείρει τῷ Οὐριάτθῳ, καὶ τρεψάµενος 

αὐτὸν ἐδίωχεν. Ἀτάκτου δὲ τῆς διώξεως γενομένης, 

ἴλὼν ἐν τῇ φυγῇ τοῦτο ὅ Οὐρίατθος, ἐπανηλθε" καὶ 

κτείνας ἐς τρισχιλίους; τοὺς λοιποὺς συνήλασεν ἐς τὸ 

στρατόπεδον" καὶ προσέθαλε καὶ τῷδε, ὀλίγων μόλις 

αὐτὸν ὑφισταμένων περὶ τὰς πύλας, τῶν δὲ πλεόνων 

ἐς τὰς σκηνὰς καταλδύντων ὑπὸ δέους, καὶ µόλις ὑπὸ τοῦ 

στρατηγοῦ καὶ τῶν γιλιάρχων ἐξαγομένων. Τότε μὲν 

οὖν Φάννιός τε, ὃ Λαιλίου κηδεστὴς, λαμπρῶς ἠρί- 

στευε, καὶ νὺξ ἐπελθοῦσα Ῥωμαίους περιέσωσεν. Ὅ 

δὲ Οὐρίατθος ἡ νυχτὸς Ἡ καύµατος ὥρα θαμινὰ ἐπιὼν, 

γαὶ οὔ τινα καιρὸν ἀλόκητον ἐκλιπὼν, Ψιλοῖς ἀνλράσι 

χαὶ ἵπποις ταγυτάτοις ἠνώχλει τοῖς πολεµίοις, µέχρι 

τὸν Σερονϊλιανὸν ἐς Ἰτύχκην ἀναστῖσαι. 

ΙΧΥΙΠ. Τότε δὲ ἤδη τροφῶν τε ἀπορῶν ὁ Οὐρίατ- 

θος, καὶ τὸν στρατὸν ἔγων ἐλάττω, νυχτὸς ἐμπρήσας 

τὸ στρατόπεδον, ἐς Λυσιτανίαν ἀνεγώρει. Καὶ αὐτὸν 

ὃ Σερουϊλιανὸς οὗ καταλαβὺν, ἐς Βαιτουρίαν ἐνέβαλεν, 

καὶ πέντε πόλεις διήρπασεν, αἲ τῷ Οὐριάτθῳ συνεπε- 

Μετὰ δὲ τ 
ἐπὶ επ 

μα 3 / ΄ - , 
οὕτο ἐστράτευεν ἐς Κουνέους. / 

πο σεσ πράχεσαν. ἀνδμν νά κα 
τὸν Οὐρίατθον αὖθις ἠπείγετο" “Οθεν ἐς Λυσιτανοὺς 

. . 5 / κ’ Απο. Ἡ τὰ ἕα Ἅ- 
καὶ αὐτῷ παροδεύοντι δύο λῄσταργοι μετὰ µυρίων ἂν- 
- αγ. - / ας Αυλή ἐθορύό: 
δρῶν ἐπιθέμενοι, Κούριός τε καὶ Ἀπουλήϊος, ἐθορύβη- 
σαν, καὶ τὴν λείαν ἀφείλοντο. Καὶ Κούριος μὲν ἐν τῷ 
ἀγῶνι ἔπεσεν: ὃ δὲ Σερουϊλιανὸς τήν τε λείαν μετ) οὐ 

α 4 . κά 3 -/ 3 

πολὺ ἀνέλαβε, καὶ πόλεις εἷλεν Εἰσκαδίαν τε καὶ Τέ- 
μελλαν καὶ Οθόλκολαν, φρουρουμένας ὑπὸ τῶν Οὐριάτ- 

θου” καὶ διήρπαζεν ἑτέρας, καὶ συνεγίγνωσχεν ἄλλαις. 
/ υ) ι 3 - .. ὁ 4 / 3 λ 

Αἰγμάλωτα ὃ ἔχων ἀμφὶ τὰ μύρια, πεντακοσίων μὲν 
ἀπέτεμεν τὰς κεφαλὰς, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀπέδοτο. Καὶ 
[ἐγείµαζε, δεύτερον ἔτος ἦδη στρατηγῶν τοῦδε τοῦ πο- 

λέμου. Καὶ τάδε μὲν ὁ Σερουϊλιανὸς ἐργασάμενος, ἐς 

Ῥώμην ἀπΤρε, διαλεζαµένου τὴν ἀργὴν Κοίντου Πομ- 
πτίου Λύλου, Ὅ δὲ ἀδελφὸς αὐτοῦ Μάξιμος Λἰμιλια- 

νὸς] Κοννόβαν μέν τινα λήσταρχον ἑαυτὸν ἐγγειρίσαντα 

λαθὼν, καὶ φεισάµενος αὐτοῦ μόνου, τοὺς σὺν αὐτῷ 
πάντας ἐγειροκόπησεν. 

ΙΧΙΧ. Οὐρίατθον δὲ διώκων, Ερισάνην αὐτοῦ πύ- 

Ἆιν ἀπετάφρενεν. . Ἐς ὃν ὁ Οὐρίατθος ἐσδραμὼν νυ- 
κτὺς, ἅμα ἕω τοῖς ἐργαζομένοις ἐπέχειτο' ψέχοι τὰ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΗ ΥΠ, 

ΤΧΥΠ. ΑΠΠΟ εχασίο, 5αοοθςείί Οµἱπίῖο Ἐπηηϊαπϊ [αίοτ 

Γαίας Μαχίπιας ΒοινΠίαπις, αράαχίίαπε 5εουπῃ ἆνας Ἱεμίο- 

πες ΠΟΠΙΑΠΟΓΗΠΙ, οἱ 506105 ποππμ]]ο5; ία αἱ οἶας οορία 

οπηπος ο55επί οἶτοα οσἰοάσείῖπι παπα ροάἹαπα, (τσι 

πη]]]ο οἱ οχορηίογΙτη. βεηραῖϊί οἰίαπῃ αἲ Μοΐρεαπα, Ναπηϊ- 

4 αγάπη Τ6σεΠΗ, αἱ αἲ 56 ε]ορ]ιαπίος (παπῃ οε]εγτίπηε η {οτεῖ. 

Ῥτορεταπίί απίεπα Πποσαπα, οἱ ραίεπῃ εχετοας ἀποεπιί, 

οσους Ύ Ππαίνας δοχ πηίρας πο ίαπα, Π]ασπο 5ἰτθρίίη ας 

οἸαπποτο, Ἰοπσααπθ ορρατίο, “παπι ἵπ ργα (5 αἲ ἴ{ριτεπᾶο» 

Ἠοδίος αι αγί απαΐοτε οοηδπεγετυπί.. Ου]15 ἱπιρείυπῃ {αη[1ς 

απίπιϊς φας πυῖε, αἱ Ποδίεπη το Ἱη[οοία τερε]]οτεί. Ὠεΐη αϱί 

το]ίαπα ρατς οχοτοῖίης, ἀἴ(υο εχ 1ήῦγα ἀεσεπι εἰορ]απίες 

επι ἱγευθηίϊς οπηἱ μας αἀγεποτιπί, ΒεγνΠίαΠΗς, ΠΙΡΙΙ5 

πιυη(ἶ5 οαςίτῖς, Ῥείος ἵπ Ἠπαί]ναπα ασἶεπι ἀθάυχίί, οἱ 5- 

Ροταίαπα Γαά1ϊ θαραν]ίααθ. βεᾶ ἀππι {αγρα(ἶς ογά[πίθης ἵη- 

φοαπ(αγ Παρίεπίοπι, Ὑἱπίαίμας, ο εοπΓηδίοηο απἰπαἄγεισα, 

ΤΟΥΘΙΣΗ5 οχ {ασα, οἴτοῖίοι ἵτία πη]]ία Ποππαποτηπα ΠπίοιξεοΙε, 

το]ί(πος ἵη οαδίτα θρῖί. Οαδίτα 4ποαπθ Ίρεα αἀοτίας εδί, 

(παπα σὶν ραιιοῖ ἱγγαθη{ί Ἰοδίϊ αἆ Ροτίας 5ε56 οὐήίοσγεη!, 5ρᾶ 

Ῥ]ητος πησία ρετοι]5ῖ {επίογϊ5 56 αμάεγεπί, πες Πἶςί αργα 

30. 1ρ5ο Ἱππρεταίοτο αἱ (Πριπῖς πηΠίέαπι αἲ ρησηαπη εὐμο 

Ροδεηί. 10ί ἵαπι απ γἱτίας, ααἱ 6οπετ ΤΠ ογαῖ, τα» 

οαοτῖς οἰαχίί; ποείῖ5 απίοπη 5αρογγεπίεη{ϊς Ρεπεβοῖο Ἠο- 

πιπηϊ 5ογγα({ 5υΠί. 9εά Ὑππαίμας, τε] ποοία, εί Ιπετόία, 

υγοπίο 5οἱ6 5αρίΗ5 ΙΠΟΙΓΣΠΒ, πη]]α οὐσαδίοπε ρα [ογπηίδσα, 

απα Ιπεχδροσίαίας Ἰοδίρα5 αρρατοτεῖ, πα ρης εχρεο[ῖς 

εηπΐσαπο γο]οςῖςεἰπηῖς ΠοΠΙΩΠΟΣ Ἰπ[οδίαπάο, {απάεπι δετν]- 

Ἱαπιπα εοθρί{ το]ο(ῖς οαςίτῖς Πποσαπα τομηίρτατο. 

ΙΧΥΠΙ. Ταπι ἆσππαπι Ύἱπίαίμας, ἀεπεῖοπίο ]4Π1 Το [γα- 

πηοπίατία, αἱ οορίαΓΙΠα ΠΠΠΙΟτΟ πυ]ίαπα πηηπίο, ποσία 6ὰ- 

εἰτῖς Ἰπορηςίς ἵπ Ἰ]μπδιίαπίαπα τοστοδδης οί. δοινπαπας, 

αρουπίθπη ποῃ α5δοομί15, η Ῥα{Ητίαπα, (ταηδ]αίο Ῥε]]ο απἱπηήπο 

ορρίάα, απ. Υἱπία(μΙ τοις κἰπάποταπῖ, ἀῑπιροί. Ἰπᾶς ἵη 

Οσπεος εορίας (ταδανΙί, Όπάς τηγδς τη Τωηςἰαπίαπα οοπίγα 

ἵρευπα Ύπαίλλαπα οοπίθηά[ῖ, Τη 1ήποτο ἆπο Ἰαίτοπαπα ρτίη- 

οἷρες οὐγ!ϊ [πο Οπὐτίας οἱ Αριῄεῖας, οσα ἀοοθα πα ρας 

ἸοπηΙΠπη. ἨΤοΠΙαΠΟς. Ἰη[οδίατυπ!ς οοηδετίοφυο ῥργα]ο, απο 

Ουσίας οσοἰαΙ{, ρα" ἆαπι οἳς οἱρησγυηί.  8οὰ 6ςΠὰ ΠΟΠ πηαο 

Ρο5ΐέ οπΠοΠΙ δουν Πίαπς τουρρίε, οἱ Εδοπδίαα, ΟεΠπε]αΠα 

ει ΟΡο]οσ]απα, 1ος πα η ργανἰααῖς Εγπαίας, οχρυησηα- 

γι: ααφαο ποηπη]α ορρίαα ἀπιροί, αἲς νοπίαια ἀθο[ι. 

Ἐν ἆθοθπῃ απίοπη πα (ρας οαρΗνοαα, απος αυ ε, ααἴη- 

βοηίος 5οοιπὶ ρογουἱ 1558, τοσο νοπδίαα,  Εἰ [ροςί 

μας µήρονπα αάΠί, αἰίογο Ἰα]ας Ὀο]]ή, οαἱ ρτα αογαῖ, Ώπο, 

Αἴηπο 5 τες βο5ΐδ, Ἠοιπαπα του, δαοσεάομίο ΕΙ ἵῃ 

ἱπιροτίο ϱ. Ῥοπιρείο Λο, ΟαΤοταῦα [αίος οἷας Μακίπιης 

Απ Ιαηας] Οοπποδαπη αποππάαπα, Ἰαίτοπυπα ἀπσσπα, 4 πι 

ἀράίοπο οερίςδοί, ραπ φπἱάσηι κα γαπα ἀῑπίκίε, 5εὀ 

οπηπίαπα ο] ας παπα πιαπα5 απηραία νε. 

ΙΧΙΧ. Ὀπη γογο Υ ἠεα Ίνα ρογκοφ ας ΡοΓΥΗΙΑΠΗΣ, οἱ 

ΕπίκαπαΠα ο] αγ ]νοπα να]]ο [οβδασιο εἰτοπηνόαί, σα νης, 

υγ ροπα ποσα ἱπρτοδεας, [πεία 548 Ίποσαι ογυροηο, ποῦ 

ο .µ--ᾱ-- 
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ΡΕ ΠΕΡΤ5 ΗΙΡΡΑΝΙΕΝΡΙΗΙ5, 68 - 7ο. οι 
σκαφεῖα ῥίψαντες ἔφευγον. ΆΤήν τε ἄλλην στρατιὰν, 

ἐχταχθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Σερουϊλιανοῦ, τρεψάμενος ὁμοίως 

Οὐρίατθος, ἐδίωχε, καὶ συνήλασεν ἐς κρημνοὺς, ὅθεν 
οὐκ ἦν τοις Ῥωμαίοις διαφυγεῖν. Οὐρίατθος δὲ ἐς τὴν 

εὐτυγίαν οὐχ ὕβρισεν' ἀλλὰ, νοµίσας ἐν καλῷ θήσεσθαι 
τὸν πόλεµον, ἐπὶ χάριτ τι λαμπρᾶ συνετίθετο Ῥωμαίοις, 

χαὶ τὰς ΗΕ ὁ δημος ἐ ἐπεχύρωσεν" Οὐρίατθον εἶναι 

Ῥωμπίων φίλον, καὶ τοὺς ὑπ᾿ αὐτῷ πάντας ἧς τας 

γῆς ἄργειν. δε μὲν ὁ Οὐριάτθου πόλεμος ἐ ἐδόχει πε 

παῦσθαι, γαλεπώτατός τε Ῥωμαίοις γενόμενος, καὶ ἐπὶ 

εὐεργεσία καταλυθείς. 

ΤΧΧ. Οὐ μὴν ἐπέμεινεν οὐδ) ἐς βραχὺ τὰ συγκεί- 
µενα. Ὅ γὰρ ἀδελφὸς Σερουϊλιανοῦ, τοῦ ταῦτα συν- 
θεµένου, Καιπίων, διάδοχος αὐτῷ τῆς στρατηγίας γενό- 

µενος, διέθαλλε τὰς συνθήκας, καὶ ἐπέστειλε Ῥωμαίοις 
ἄπρεπεστάτας εἶναι Καὶ ἡ ῥουλὴ τὸ μὲν πρῶτον 

αὐτῷ συνεχώρει;, χρύφα λυπεῖν τὸν Οὐρίατθον ὅ ὅ τι δο- 

κιμάσειεν. Ὡς δ᾽ αὖθις ἠνώχλει, χαὶ με ἐπε- 

στελλεν, ἔκρινε λῦσαί τε τὰς σπονδὰς, καὶ ῶ 

πολεμεῖν αὖθις Οὐριάτθῳ. Ἐψηφισμένου δὴ ή ] 
Καιπίων Ἄρσαν τε πόλιν ἐκλείποντος Οὐριάτθου πα- 

ρέλαθε, καὶ αὐτὸν Οὐρίατθον, φεύγοντά τε καὶ τὰ ἐν 
παρόδῳ φθείροντα, περὶ Καρπητανίαν κατέλαθε;, πολὺ 
πλείονας ἔχων. "Όθεν ὅ Οὐρίατθος οὐ δοχιµάζων αὐτῷ 

συμπλέκεσθαι, διὰ τὴν ὁλιγότητα, κατὰ μέν τινα φά- 
θαγγα ἀφανη τὸ πλέον τοῦ στρατοῦ περιέπεμψεν ἀπιέ- 
ναι" τὸ δὲ λοιπὸν αὐτὸς ἐκτάζξας ἐπὶ λόφου, δόξαν 

παρεῖγε πολεμ.ήσοντος. Ὡς δ᾽ ᾖσθετο τῶν προαπε- 

σταλµένων ἐν ἀσφαλεῖ Ὑεγονότων, ἐξίππευσεν ἐς αὐτοὺς 

μετ τὰ τα ταφρονήσεως, ὀξέως οὕτως ὡς μηδ᾽ αἰσθέσθαι 
κ « ἡ / 3 

τοὺς διώχοντας, ὅποι διέδραµεν. Ὅ δὲ Καιπίων ἐς 

Οὐέττωνας χαὶ Καλλαΐκουςτ τραπεὶς, τὰ ἐκείνων ἐδῄου. 

ΕΧΧΙ. Καὶ ζήλῳ κῶν ἔργων Οὐριάτθου, τὴν Άυσι- 
τανίαν ληστήρια πολλὰ ἄλλα ἐπιτρέχοντα ἐπόρθει. 
Σεξ τος δὲ Ἰούνιος Ὡροστός, ἐ ἐπὶ ταῦτα πεμφθεὶς, ἆ ἀπέγνω 

μὲν αὐτὰ διώχειν διὰ χώρας μακρᾶς, ὅσην ὁ Τάγος τε 
καὶ Λήθης καὶ Ἀόριος καὶ Βαῖτις ποταμοὶ γαυσίποροι 
περιέχουσιν " ὀξέως, οἵα δὴ ληστήρια, μεθιπταµένους 
δυσεργὲς ἠγούμενος εἶναι καταλαθεῖν, καὶ αἰσγρὸν οὐ 
καταλαθόντι, καὶ νικήσαντι τὸ ἔργον οὐ λαμπρόν. Ἐς 
δὲ τὰς πόλεις αὐτῶν ἐτράπετο, δίκην τελήψεσθαι προσ- 
δοκῶν, καὶ τῇ στρατιᾶ πολὺ κέδρος περιέσεσθαι, καὶ 
τοὺς ληστὰς ἐς ἑκάστην, ὡς πατρίδα κινδυνεύουσαν., 
διαλυθήσεσθαι. “Ὁ μὲν δὴ ταῦτ) ἐνθυμούμενος, ἐδῄου 
τὰ ἐν ποσὶν ἅπαντα" συμμαγομένων τοῖς ἀνδράσι τῶν 

Ὑυναικῶν, καὶ συναναιρουµένων, καὶ οὔ τινα φωνὴν 

οὐδ) ἐν ταῖς σφαγαῖς ἀφιεισῶν. Εἰσὶ δ᾽ οἳ καὶ εἲς τὰ 

ὅρη μεθ) ὧν ἐδύναντο ἀνεπήδων : καὶ αὐτοῖς δεοµένοις 
συνεγίγνωσχεν ὃ Βροῦτος, χαὶ τὰ ὄντα ἐμερίζετο. 

ΙΧΧΙΙ. Καὶ τὸν Δόριον περάσας, πολλὰ μὲν πο- 
λέμῳ κατέδραµεν, πολλὰ δὲ παρὰ τῶν αὑτοὺς ἐνδιδόν- 

των ὅμηρα αἰτήσας .. ἐπὶ Αήθην μετῄει, πρῶτος ὅδε 
Ῥωμαίων ἐπινοῶν τὸν ποταμὸν τόνδε διαθΏναι. Τε- 
ῥάσας δὲ καὶ τόνδε, καὶ µέχρι Ἠίμιος ἕτέρου ποταμοῦ 

5ο]ήπ1 οο5 απἱ να πα ἀποσραπί αἲ (αραπα Προπίβις αὐ]οοίἰφ 
αροδδοπάαπα οοθρῖί; γογαα οἴίαπη τοἰίᾳπας οορίας αἲ { ἵππρο- 
Γ4ἱΟΓ6 ΤΠ. αοἴεΠῃ οποία ρτοβίσανίέ, εἰ, απροµάο ἱηδίαπάο- 
πε, ΤΠ Ίοσα ρυναρία οοπιρη 1, παπάς τουσρία5 πα]]ας Ἠοπυλ- 
πἱ5 ἀαραίαν. ΑΙ Πδἱ έωπ ϊπίαίμας πο]αῖς ἱηφο]οπίίας [οείαπα 
δια {1 ος Υαη, ]Η1 ΟΟΠΠΙΟΔΟ. {ΘΠΠΡΟΤΟ Ῥο]]απι ἀοροπί 
Ρο». γαΐη5, {ωά115 ΙΠΗΕ μπα Ἠοπηαηίς, 41ο ππαρηαη αἰ)ί 
ἄΏ Π]{5 σταἶαπα Ρασίας οί. Ἠ[αάαιο (ωάμς Ρορίθεᾶ Ρορι]ης 
γοπαΠ5 Ταἴαπα Παρα] ές ἱρδυππσαο Ὑἱπίαίίαπα ΑπιΙσΗΠΙ αρ- 
ρε]ανγίέ, αἱ οἶα5 5ο6ἱ08, 4105 αρτος ΡοβδεάεταΠί, Ἰιάβογα 
αδδί, δίο βοαπα, απιᾶ Ποιηαηῖς ρναγἰβδίππαη Γπθγαί, 
ππυ{πο ῬεΠοβοῖο εοΠηροβί(άπα οκΕἰποίαπηαο γἰάεραίατ. 

ΗΧΧ. μοᾷ ρακ Ἰαιὰ ἁἰπίαγηα πιαηςίί, Εἰοπίπι σαρίο, 
[ταίον Βευ γ{μαί, [αάθνίς πας αποίογί5, οἱ ε[αβάθη ἵη πη- 
Ρεγ]ο 5ΙΟΟΘΕΦΟΣ, οππηίπαπάο ραεία, {απαπαια Ἱπάῖρηα Ρο- 
Ρη]ο Τοππαπο, Ρτίππα α- δοµα(α ἱπιρείταταί, ἱρί αἱ Πσργεί 
απ Ῥτο αΏ]ίτίο Ὑἱπαίμο Ιποοππποᾶατα, Ὠοϊηάς απείάμο 
ομίαπάεπάο, Πέονᾶδαιιο παϊφεΙίαπᾶο , ε[[εσσγαί, αἱ ἴάεπῃ 9ο- 
παία, ταρίῖ5 Γωάστίρας, ραϊαπα Ῥε[]απα Ύ ἰγίαί]ο τγςας Ἱη[ο- 
γεπάπΠη. ἀεοσγηθτεί. ΘΟµ0 5οπα(η5οοηςη]ίο ΓΓοίις ζσαρίο, 
ΑΓΓ αΏοπα, ἀοδετεπίο Ὑπείαίμο, ἀεάΠίοπα ασορρίί, εί 
ἱρδυη Ὑππαί]ναπα Γαρίεηίοπα, οἱ ομγία (πῶᾳπο ναδίαπίθιη, 
ἵπ ϱαγροίαπία α5θθουία5 οδί; πηπ]ίο πιαίοτος, σαπῃ Ἠ]α, ο0- 
Ρῖα5 5οοιΠ1 Ἰάβθῃς. ΘΟἱαγο Ὑηαίμας, ο Ραποϊίαίοπι 5110- 
γ1πὴ ΡΓΟ2ΙΟ αἨςίίποτε δα{ἴμς 6556 οχἰςίίπιαης,, Πηα]ογῖ Ρατία 
οορίᾶραα ρου γα[ϊσπα 4ααπιάαπα οΏδομταπι ἀἰπιίςεα, το]ί(ας 
ἵῃ {πη]αΙο άποάαπα Ιηδίανῖέ, αἱ ροείοπα ἀπιίσαγο γοἱθῃ[ῖς 
Μοδ ρταρογεί. Βεᾷ Ρί, απος ργωπηΐδεγαί, Ίάπη οχίτα Ρε- 
ποπ]απα ο55ο δεηςίέ, αἆ ος αἀγο]αγ]έ, {απίο οοπίσιηίυ Ἰο- 
515 {απίασιο οε]ε]ίαία, αἴ, απϊ ἱπςοπιεβαπία, 4ΠΟΠάΠΙ 5ο 
Ργοριΐςςεί, ποῦ 5οηίἴτοηί. Οωρίο, ἵπ Ὑοίίοπας οἱ σα]]αῖ- 
605 γαηςάποίο εχετοῖία, Π]ογαπῃ αστος ἀερορι]αίας οί. 

1 ΝΧΙ. 4π1 γετο Υἱπία[]ῖ εχεπηρ]ο ΤμηςΙαπίαπα πω] ία. α]ία» 
Ια{ΓΟΠΗΠΙ Ππαῃα5. ἱπουγεϊοπίρας γαδίαραπί.  Οοπίτα απος 
ηιΐδεις Ῥεχί. [οεῖ Ῥ.] Φαπίας Βγαίας, 4πππη Ῥ6υ απιρ]ςεῖ- 
Π]αΠ ΓΕΡΙΟΠΕΠΙ (ᾳμαπίαΠα 5οη]σσί Τασας, εἰ ΟΕ](νϊοπίς Π- 
γίας, οί Βυπίας, εἰ Βαιῖς, απηηος πανἰσαθί]ος, οοπηρ]εςίπη- 
(απ) Πη5εφ] 605 λαιιά οοπδυ]ίαπη ἀπ χίαςοί; ᾳαἱρρο ορ]οε](ες 
Ίο ἴλας, ἸαίποπΙπα Πποις, (παηςγο]απίος οοπαρτθ]οπάετο 
ἀἰΠΠο παπα, ποτ. οοπηρτολεηάθτο απ{οπῃ 5ἰρί ίατρο, αί εχ 
Υ16Ι15 πο ἁἀπιοάιπα Ιηδίσηεια 5ἳΡί {ογα γἱείογίαΠα, ΤαίΠ5; ἵπ 
Ια{ΓοΠΙΠΙ ραίτία ορρίάα εχενοἰέαπα ἀιῑχίέ, αἱ εαἆθηῃ ορεγα εί 
46 ΠΙ5 ραπᾶ5 5π]εγοί (αἱ ἆπος οοηβάεμαί αἆ 5ιια απεπ](ε 
ἀε[οπάεπάα ἀΠαρδιτος) εί ποπ δα πά ρτα ἆα Ἰοουρ]είατοί. 
Που οηΦΗΙο οργία ᾳπῶᾳπε ἀῑπίροτα οαρί. Αά οπ]ας γἷπι 
ἀτοθηάαπα πα ΟΠΗ γἱεῖς πημ]ίθγος ἄΠΊα οαρίθηίος, {απία 
οοηΣίαπίῖα ραρηαβαηί, αἱ πο ἵη πηθᾶῖα ᾳπἱάσπα οὔρᾶο γοςεῃι 
επ(ονεπί. Ἐπετο ἴαπιεῃ, ααἲ, ταριῖς απ ροίοταηί, 
πποηίος εοη[αρἰεραπί.  Ομίρας ρείοπίίρας γοπίαπι ἀθίί 
Ῥτηίας, Ῥατίε Ῥοποτυίη πην]οία([ἶς. 

ΕΧΧΗΠ. Πεϊπάο ἰτα[οείο Ὠυτίο Παπίπα, πππ]ία Ίος Ῥο]]ο 
Ιοηβο Ἰαίεαια ρειναραίας, αἲ ουηΐρας, αὐἱ ἵπ ἀεά[ίοποπι 
γοπΙεβραΠ{, Πιᾶσηο ΠΙΠΘΤΟ ομβιάαπα αεοθρίο, αἆ ΟΡΙνΙο.- 

Πίς, αἱ ἀῑσίας, Πα γἴππα ροττοχῖί ΒΕγαίας, ου ηαθ ἨΟΠΙΑΠΟ- 
τά} ΡΓΙΠΊΗ5 φαροταν{{. ἸΙπάε αἆ Να [Νερίηρανι λΠΠΙ- 
απι2] αιά ΠΗΠΠεΠ Ῥτοβτεθεδη5, απάπα οοπηπηεαίας, ααῖ αἱ 



60 ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΠ ΥΙ, 

προελθὼν, Βρακάρων αὐτῷ φερομέγην ἀγορὰν ἅρπα- 

σάντων, ἐστράτενεν ἐπὶ τοὺς Ἡρακάρους: οἵ εἶσιν 

ἔθνος"', καὶ ἅμα ταῖς γυναιξὶν ὠπλισμέναις καὶ οἵδε 

ἐμάχοντο, καὶ προθόµως ἔθνησκον, οὐκ ἐπιστρεφόμενος 

αὐτῶν οὖδεὶς, οὐδὲ τὰ νῶτα δεικνὺς, οὐδὲ φωνὴν 

ἀφιέντες. ὍὍσαι δὲ κατήγοντο τῶν γυναικῶν, αἵ μὲν 

αὑτὰς διεγρῶντο, αἱ δὲ καὶ τῶν τέκνων αὐτόγειρες 

ἐγίγνοντο, χαίρουσαι τῷ θανάτῳ μᾶλλον τῆς αἴγμαλω- 

σίας. Ἐϊοὶ δέ τινες τῶν πόλεων, αἲ τότε μὲν τῷ 

Βρούτῳ προσετίθεντο, οὐ πολὺ δ᾽ ὕστερον ἀφίσταντο. 

Καὶ αὐτὰς ὃ Βροῦτος χατεστρέφετο αὖθις, 

ΙΧΧΠΙ. Ἐπὶ δὲ Ταλάόριγα πόλιν ἐλθὼν, ἡ πολ- 

λάκις μὲν αὐτῷ συνετέθειτο, πολλάχις δὲ ἀποστᾶτα 

ἠνώχλει, παρακαλούντων αὐτὸν καὶ τότε τῶν Ταλα- 

Ερίγων, καὶ διδόνγτων αὑτοὺς ἐς ὅ τι γρήζοι, πρῶτα 

μὲν τοὺς αὐτομόλους Ῥωμαίων ἦτει, καὶ τὰ αἴγμά- 

λωτα., καὶ ὅπλα, ὅσα εἶχον, καὶ ὅμηρα ἐπὶ τούτοις" 

εἴτ αὐτοὺς ἐκέλευσε σὺν παισὶ καὶ γυναιξὶν ἐκλιπεῖν 

τὸν πόλιν. Ὡς δὲ καὶ τοῦθ) ὑπέστησαν, τὴν στρατιὰν 

αὐτοῖς περιστήσας ἐδημηγόρει, καταλέγων, ὁσάκις ἆπο- 

σταῖεν, καὶ ὅσους πολέμους πολεμήσειαν αὐτῷ. «Φό- 

έον δὲ καὶ δόξαν ἐμφήνας ἐργασομένου τι δεινὸν, ἐπὶ 

τῶν ὀνειδῶν ἔληξε. Καὶ τοὺς μὲν ἵππους αὐτῶν καὶ 

τὸν αἴτον καὶ γρήµατα ὅσα χοινὰ ἦν, ἢ εἴ τις ἄλλη δη- 

µοσία παρασχενὴ, πάντα περιεῖλε" τὴν δὲ πόλιν αὖθις 

Τοσάδε μὲν δὴ, Βροῦτος 

ἐργασάμενος, ἐς Ῥώμην ἀπήει. Καὶ αὐτὰ, ἐς τὴν 

Οὐριάτθου γραφὴν σννήγαγον, ἐν τῷ αὐτῷ γρόνῳ, διὰ 

τὸν ἐκείνου ζζλον, ὑπὸ ληστηρίων ἄλλων ἀρξάμενα γί- 

Υεσθαι. 

ΙΧΧΙΥ. Οὐρίατθος Καιπίωνι περὶ συμβάσεων τοὺς 

πιστοτάτους αὑτῷ φίλους ἐπέπεμπεν, Αὔδακα καὶ Δι- 

τάλκωνα καὶ Μίνουρον" οἳ διαφθαρέντες ὑπὸ τοῦ Και- 

πίωνος δώροις τε µεγάλοις καὶ ὑποσχέσεσι πολλαῖς, 

ὑπέστησαν αὐτῷ κτενεῖν τὸν Οὐρίατθον. Καὶ ἔκτει- 

ναν ὧδε" ὀλιγοὐπνότατος ἦν διὰ φροντίδα χαὶ πόνους 

ὃ Οὐρίατθος: καὶ τὰ πολλὰ ἔνοπλος ἀνεπαύετο, ἵνα 

ἐξεγρόμενος, εὐθὺς ἐς πάντα ἔτοιμος εἴη. τς οἷς ουν 

φίλοις ἐξῆν καὶ νυχτερεύοντι ἐντυγχάνειν. Ὦ δὲ) καὶ 

τότε ἔθει οἵ περὶ τὸν Λὔδακα φυλάξαντες αὐτὸν, ἆργο- 

µένου ὕπνου παρΏλθον ἐς τὴν σκηνὴν, ὡς δή τινος ἐπεί- 

γοντος" καὶ κτείνουσιν ὠπλισμένον ἐς τὴν σφαγήν' οὐ 

γὰρ ἦν ἄλλοβι, Οὐδεμιᾶς ὃ) αἰσθήσεως γενομένης , διὰ 

τὸν τῆς πληγῆς εὐκαιρίαν, διέδρασαν ἐς Καιπίωνα, 

καὶ τὰς δωρεὰς ἧτουν. Ὁ δ) αὐτίκα μὲν αὐτοῖς ἔδω-- 

χεν, ἁδεῶς ἔχειν ὅσα ἔχουσι" περὶ δὲ ὧν ᾖτουν, ἐς Ῥω- 
ο. . ϱἳ - κά. 

μην αὐτοὺς ἔπεμπεν. Οἱ δὲ θεραπευτήρες Οὐριάτθον, 

οἰκεῖν ἔδωκεν ἐξ ἀέλπτου. 

καὶ ἡ ἄλλη στρατιὰ, γενομένης ἡμέρας, ἀναπαύεσθαι 
΄ . . “/ 

νοµίζοντες αὐτὸν, ἐθαύμαζον διὰ τὴν ἀήθειαν" µέχρι 
- ” 4 τη) 

τινὲς ἔμαθον, ὅτι νεκρὸς κέοιτο ἔνοπλος. Καὶ εὐθὺς ἦν 

οἰμωγή τε καὶ πένθος ἀνὰ τὸ στρατόπεδον, ἀλγούντων 

τε ἐπ᾽ ἐκείνῳ, καὶ περὶ σφῶν δεδιότων, καὶ ἐνθυμου" 
. | --- . 

µένων ἐν οἴοις εἰσὶν κινδύνοις, καὶ οἵου στρατηγοῦ στε- | 
. 

5η Ἠγεμεβαίητ, ο55οί α Βγακατῖς ἀἹτερίας, αἄγετεις ΡΙάςβΓΟΒ- 
ἀπχί, ΕΙ Ίο βεῃ Φε]ἱοοφὶασίπια ο5ί, οἱ ή ᾳπο(αο πι. 

Πεγες αγππαία5 56ο πῃ ἴπ ρήσπαπη ἀποεραπί: οἱ αἆεο Γοτίϊέοτ 

Ρρπαβαηί οΓηπες, Πῖ Ῥγῶδοπίεπα πιοτίοπη ροίΐη5 οσσΗπινο- 

τοπί, (παΠῃ απί ἴεγπα γεγίετοί απἱδαπαπα, απί νσερπι α]]απι 

ἱπάίσηαπα επ ({εγεί. Ου εἰίαπα οκ πππΠονῖρας, ασ. Ἱπίοτ- 

οερία: τοὐἠποεραηίατ, αἰία 1ί πάπας α[εγεραπε, αίαν 5.05- 

πηοί ἱρρα Ιρεγος Ιασυ]αραπ{, πποτῖοπιαθ 5ογν{ῖο ρο[ἴοτοπι 

6εηδεραπί. Ορρίᾶα ἴαππεπ αΠαποί ἵπ Ἐγυϊ ροίοδίαίεπα ἆθ- 

ἀΠοπο γοποτυπί: ασ φπἱάθπῃ που πηπ]ίο ροδί ΤΗΓ5Η5 ἆθ- 

φεἰφορηίία, αΏ οοὔεπῃ ἄθ Ιπίοστο 5υπί ρετάοπηία. 

ΙΧΧΠΙ. Τηίοι αἰία Τα]αῦτίσα ορρίάππη [αἱ απας, αρίας 

τοβο]]αταί. Ἐο Υοπίοις Ῥταίας, 5αρρΙοαηίο ορρίάαπος, 

εἱ 8056 εἶας ατβ]νίο Ρρετηίεηπίος, ΡΥΙΠΙΙΠΙ ἱταηδίασας Ἐο- 

ΠΙ4ΠΟΓΙΠΙ οἱ σαρίγος αγππααΙαὍπηπία, αἆμαο ομδίάες, ἴτα- 

4εγε ]αβίί : ἀεπάςα, αἱ ουπα αχοτίρη5 ας Ἠοτῖς ατήε παῖστα- 

τοηί, ἱπιροταγίί. Οποᾶ αἱ ρδαπα υδί [αεθτο β5Πππετιη!, 

οἰτουπι[αςίς εορίῖ5 605 Ιπο]αάρης, οταίοπεπα Ἰαθαε, σπα 

αποίῖες ἀε[εοῖςδοπέ, αποίίο5 απαπίο οοπαία Ῥο[απι ΓεΠΟΥας- 

5οπί, οὐἱβεεγιί. Τία πιοία Πίς Ιπ]οείο, αίᾳιο ορίπίοπα, 

απαςί ρτανίης ἵπ 605 απἰπιαἸγογδηγης ο556ί, ἴαππεῃ πίτα 

οβ]αγρα[ἴοπες Ιδίας ἵταπι 5παπη (ογπήπανΗ. Ἐσαῖς οἱ 6Όπ- 

πιααία οἱ ροουπῖϊς ρα β]οἱ5, οπι γε]Ἓαπο ρα μ]οο αρραταίη, 

αἀεπηῖς, ορρίάσπη 1ἱ Ρνσίογ 5Ροιη, Παραπά πι τοδίᾶ(ε, 

Ῥομί ἰαπίας τος πεςίας Βγηίας Ἠοπιαπα τού, Οφίοταπη ϱᾱ- 

ΤΗΠΗ ΤΘΓΗΠΑ Πδίογίαπα πλ! γίδυη οδί επατγαἰοπὶ  ἱγία ]οἳ 

ΡΕΙΙ Ἱπήροτο, αποπίαπα Πῖς οἰςάοπα {οπιροτῖρας πιοίας ἰδι, 

44 Υ πα(ηί οαχοππρ]Ηπα, 4 αἲῑ5 Ἰαίγοπα ηττηῖς οἴετί ορ 

5Πί. 

ΤΧΧΙΥ. Υἱπαίας απίοΠα Πάἱδδίπιος οχ απη]οῖ5, Απάασετη, 

ΡΙίαϊοσποπι οἱ ΜΠΙΠΙΓΗΠΙ, αἲ Οαρίοποπα οοπεϊαπάα ραςῖΒ 

εαιδᾶ Ππηίοραί. Πο Οαρίο Ἰησοπίρας ἀοπίς, ἄο πιπ]ῖς 

Ρτοπηἱςεί5, 60 Ἱπά αχ, αἱ ἰπααπα 56 πίογ[οσίατος Ροἱ]- 
ορτοπίαγ.. Ἐαιιαιθ Το] Πί 1ρ5ί ἰα]ἱ πιοῦο οοη[δοσγηηί, Ύ- 

παϊνας οὗ, νατίας απίθης ἀῑδίταλοραίας εατα5, ἀδίάποδαυε 

Ἰαῦονος, οχίσαο πἰεθαίας δοΠΊΠοΟ.. Οπίη οίίαπα ρ]ογάππ(ο ἵη 

απτηῖς ααἱοδοεβαί, αξ, εχοΠαίας, αὖ οπηηία εἰία η ομοππόα 

ο5δεί ραΥα{ίογ, ΟΠΡτορος γα] ποοία αά θ0π ραἴοραί απηῖ- 

οἳς αἀῑίας. Ἠοο Πποτο οἱ ας Πλοτίαϊο ἄθοθαδας, Λιάανς εί 

οἱ ηκάσπα φοο]θεῖς φοοῖξς οΏβογγαίο ΡΕίΠΙΟ οἷας 8οΠΠΟ, φπαςί 

στανί αΠηπο ατροηίο Ποροίίο, ἵπ ἱαογηαου]απα αοσεηί 

Π]αίασαο ἵπ ασα]ήπα ρίαρα (ρα15 Ίαο 5οἷα οοπροΓίς απλα 

πυοαία οτα) ανα πα Πποσαη!, Μον, Ποπίηο φοπομίο, 

ἝΠά Πο νο γης οΡΡοΓΤΗΠΟ Ίου ΩΠΙΟίΠΠΗ 5ο, 

πά Οαρίοποπα (ταηςβαρίαπῖ, ραπ πηἽπο ρείαπί.. Ου νης 

Π]ο ἵπ ρε ςοηίἱ φπἰάσπα, αἱ ο, πα) ]40 ορ η] δοηΕ, πίο 

ΡοβδίάσΓοηΕ, οοποθαδίες 4ο οσ[οτῖς απίσηα, απα) ρος(η]ααηέ, 

Δ ΟΠΑΓΗΠΗ ϱ05 τομηϊδί, Οτία Ἰάσο, [απηυ]ἱ Ύ Ιπαή αἴφαο 
ομηηίς οχογοίας τα ἱ ου πα φπἱοδοστο, παἰταραπίας, οἳς Ρρία 
«ο]ήο ΦΟΠΗΠΗΠΑ ρτοδπορτοί : ἆσπος ποπ ί, ΠΙΟΓΕΗΠΠΗ {η 

αγηΐς Ἰαοσγο, δοηλοτυΙ. Τα οκ{οπηρ]ο {οί επ [ν]ς ρ]αη- 
ος ας οοπηρ]ογα ο απαἰία ορδές ουποῖῖς οἳ οἷας πποπίοηὴ Ἰα: 

ποπίνης, οἳ Ίππι 4ο 8ης α]αίο απχ{ἶδ, οἱ αἱ 5δοπΠα τορι” 

ατοΠί, ἰηίο ἆπσο ον ναί απαη(ἷς η ροπἱου[(5 νογκατοπίης. 
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ροῦνται. Μάλιστα δὲ αὐτοὶς, 
εὔρισκον, ὑπερήλγυνεν. 

ΓΧΧΥ. Οὐρίατθον μὲν δὲ λαμπ τρότατα κοσμήσαν- 
τες, ἐπὶ ὑψηλοτάτης πυρᾶς ἔκαιον" ἱερεῖά τε πολλὰ 

ἐπέσφαττον αὐτῷ" καὶ κατὰ ἴλας οἵ τε πεζοὶ καὶ οἱ ἵπ- 

εἲς ἐν κύχλῳ περιθέοντες αὐτὸν ἔνοπλοι βαρθαρικῶς 

ἔπήνουν: µέχρι τε σθεσθῆναι τὸ πῦρ, παρεκάθηντο 
πάντες ἀμφ) αὐτό. Καὶ τῆς ταφῆς έχτ τελεσθείσης, 

ἀγῶνα µονοµάχων ἀνδρῶν ἦγαγον ἐπὶ τοῦ τάφου. 
Τοσοῦτον αὑτοῦ πόθον κατέλιπεν Οὐρίατθος: ἀρχικώ-- 
τατος μὲν, ὡς ἐν βαρθάροις, γενόμενος: φιλοχινδυνότα- 

τος δ᾽ ἐς ἅπαντα πρὸ ἁπάντων, χαὶ ἴσομοιρότατος ἐν 

τοῖς Χέρδεσιν. ὉΌὐ γάρ ποτε πλέον ὑπέστη λαβεῖν, 
ἀεὶ παρακαλούντων' ὃ δὲ χαὶ λάθοι, τοῖς ἀριστεύσασιν 

Ὅλεν αὐτῷ, δυσγερέστατον ἔργον καὶ οὐδενί 
πω στρατηγῶν εὐμαρῶς ἐγγενόμενον, ἔτεσιν ὀχτὼ τοῦδε 
τοῦ πολέμου, παμμιγὴς στρατὸς ἀστασίαστος Ἰ ὃν, καὶ 
χατήχοος ἀεὶ, καὶ ἐς τοὺς χινδύνους ὀξύτατος. Τότε 
δὲ σφῶν Τάνταλον ἑλόμενοι στρατηγεῖν, ἐπὶ Ζάκανθαν 
ἐφέροντο" ἣν Ἀννίθας καθελὼν, ἔχτισεν, καὶ ἀπὸ τῆς 

αὐτοῦ πατρίδος Καρχηδόνα προσεϊῖπεν. Ἀποχρουσθεῖσι 
δ᾽ αὐτοῖς ἐκεῖθεν, καὶ τὸν Βαϊτιν ποταμὸν 

Μαιπίων ἐπέχειτο' µέχρι κάµνων ὁ ως, αὐτό 

καὶ τὴν στρατιὰν τῷ Καιπίωνιπαρέδωκεν, ὡς ὑπηχόοις 

” . .ώ / - 

τι τοὺς ὀράσαντας ουγ 

ον ο, 

χοῆσθαι. “Ὁ δὲ ὅπλατε αὐτοὺς ἀφείλετο ἅπαντα, καὶ 
Ἴ ο μὰ ἕ- / ς 

ι ἔδωκεν ἵκανὴν, ἵνα μὴ ληστεύοιεν ἐξ ἀπορίας. Ὅ 

μὲν δὴ Οὐριάτθου πόλεμος ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. 
ΤΧΧΥΙ. Ἐπάνεισι δ᾽ ἐς τὸν Ἀρουαχῶν καὶ Ἀομαν- 

ίνων πόλεμον ἡ γραφή: οὓς Οὐρίατθος μὲν Πρέθισεν 

ἐς ἀπόστασιω. Καιχίλιος ὃ αὐτοῖς Ἀ[έτελλος ἀπὸ Ῥώ- 

μης ἐπιπεμφθεὶς | μετὰ πλέονος στρατοῦ, Ἄρουακοὺςι μὲν 

ἐγειρώσατο, σὺν ἐκπλήξει χαὶ σάχε ει θερίζουσιν ας τν 
πτων. Τερμαντία δ᾽ αὐτῷ χαὶ Νομαντία ἔτι ἔλειπ 

Ἐν ὃ ᾗ Νομαντία ποταμοῖς δύο καὶ φάραγξιν ἀπ ο. 

χρημνος, ὕλαι τε αὐτῃ πυχναὶ περιέχει ντο" χαὶ µία 

μα 

ην 

/ -. Λ 

χάθολος Ἡν ἐς τὸ πεδί ίονν 3 τάφρων ͵ ἐπεπλίρωτο χαὶ 
-.ω ο . 4 με 

στηλῶν. Αύτ ὶ ὃ) ἦσαν ἄριστοι μὲν ἵππεῖς τε καὶ πε- 
/Λ 

ζοὶ, πάντες δ' μφὶ τοὺς ὀκταχισμιλίους. Καὶ τοσοίδε 
3 ο 

ὄντες, ὅμως ὑπ ἀρετῆς ἐς μέγα ἠνώχλησαν τὰ πω. 

µαίων. ἨΜέτελλος μὲν δὴ μετὰ γειμῶνα τὴν στρατι ἂν 
Νοΐντῳ Πομπηΐῳ Αὔλῳ διαδόχῳ τῆς στρατηγίας οἱ 

γενομένῳ παρέδωχεν, τρισµυρίους πεζοὺς καὶ δισγιλίους 

ἱππέας ἄριστα γεγυμνασµένους.. Ὅ δὲ Πομπήῖος τῇ 

Νομαντία παραστρατοτ τεδεύων, ἆ ὠχετό ποι" καὶ ἵππέας 
αὐτοῦ µεταθέοντας αὐτὸν οἵἳ Νομαντῖνοι καταθάντες 

ἔχτειναν. ᾿ΕἘπανελθὼν οὖν παρέτασσεν ἒς πεδίον, καὶ οἱ 

Νομαντῖνοι χαταθάντες ὗ ὑπεχώρουν κατ ὀλίγον, οἷα φεύ- 

Ύοντες’ µέχρι ταῖς στήλαις καὶ φάρα γξιν ὁ Ηομπήϊῖος 

ΤΧΧΥΛΗΠ. κά καθὶ ἡμέραν ἐν ταῖς ο ο. 

ἑλασσούμενος ὑπ᾿ ἆ υδρῶν πολὺ ἑλασσόνων, µετέθαινεν 
ἐπὶ Τερμαντίαν, ὡς εὐγερέστερον ἔργον. 

τῆδε συμαλὼν, ἑπταχοσί 

ἀγορὰν αὐτῷ ϕ 

Ὡς δὲ καὶ 
ους τε ἀπώλεσε, καὶ τὸν τὴν 

ρούτα γιλίαρχον οἵ Τερμαντεῖς ἐτρέ- | περεησεπίος πηϊίες απηϊδίε; αἱ πραπαπη πα Πτα ὰ  Τπ οβδίτα 

Μανίπιο απἰοΏ1 ο05 αηροβαί, 

τοροβοραη{. 

ΗΝΧΥ. Πασιο οογρΗς αμ μ πιασηίβορη (ἰος]ηηῖς ἱηςίτα- 
{σπα ναδίρ, ἵῃ αλἰςείπια γτα ογοπηατΠίς οαίδαιο πο] [ἷς 
ἱοδ1ΐ5, οσα ροά[ΐος, ἴππα οηίος, αγπια!! (πα ἴπα ἵπ οἵ- 
να ἀεουγγοηίος, Ῥαι αγίου πιοᾶο Ὑἱπαι]ί Ἰαιάος σοπζο- 
Ιεῦγαβαπί : που ρηία5 α τοσο ἀῑεσάσηί, απαπῃ {πηῖς ΡΓΟΙΣΙΙ5 
οχδηοία5 οί. Ῥογασίο (ππονο, ϱἰαδἰα{ογῖα Πα ΠηΙΠΙς πησαι 
(απη]ο οὐ μπα. Ταπίαπη φαἱ ἀοδίάονίαπα τοἠαἲί Ἠἱπαίίας:: 
γίς, αἱ Ππίου Ῥαγβαγος, ἱππρογαί(οηῖς νἰγμίριις ἵη Ρεηῖς [ῆ- 
αἱρηίς; ἵπ αἀθιάϊς ομ]ήσᾳπο σοπονῖς ρογίοιμ]ίς πι] Ρο»ίο6- 
που» Τη Ργαζα ἀῑγίάοηάα αᾳπαίαἰἰς φαϊοςίςείπης.  Ναπι 
ΔΠΡΙΙΟΤΟΠΗ ΡαγίεΓὰ, Ἰονίαπίίρις Ποθί 6εππρον απ], ΏΗ- 
σπαΠα 5ἱ0ἱ ΦΗΠΊθΥο ιδ]; οἱ φπἱάααἱὰ οίίαια απο ραί, 
14 α]ῑῑς (ογ[ἱ5ε]ηιῖς απἰβαξ(ο ταῖς ἀϊκμήρησμαί, Οπο 4 
ἃδδεομίας οδί (ᾳποά ἀΠοΙΠΙππαπη. [αεία ο5ί, ἃς Ποδεῖο, ἄπ 
ΠΙ παπα παπα ἀποὶ (αοἴ]ο οοπΗἱσονε) αἱ, απαπι οχογοἹέαπι Ἰνα- 
Ρεγεί εκ ἀῑνειείς βοπίίριις οοηΏΠα(αΠ1, {απηθη απηϊς οσἱο, 
απἴρις Ῥε[απα βοδςίέ, παῖ]α ςοάΠίο ἵῃ οἷας α5ίτῖς ογία 5ἲε, 
5εᾷ ηηΠΠίοπα 5επηρον Ἰαθαονῖϊ αἆ οπηπία οΏδειεπίοη οἱ αἲ 
5βειηάα Ρογίο]α ἱπρίαναπη. Μογίπο Ὑἱπίαί]ιο, παϊ](ος οἶης, 
ἨςΥο ἆποε ογεαίο Ταηία[ο, αἆγογεις βασιΠίαΠα οχροΚ Πἴοποα 
5η5οερετυη{, παπα αγροπα Απηϊμαὶ ογογςαπῃ Ιηςίαιτανογαί, 
αἱ Ῥαΐπίω ποπηῖπα Οαγήμασίποπι αρρε]ἰαταί. 5εᾷ τορι]κος 
ἱπάς, απ Βα.ηα ΑΠΠΠΟΠΗ ἐγαηβίτοηί, 5αηδθομίς οαρίο, 
ία Ῥτοςςίί αιδίίαπα, αἱ Ταπία]ας ας γοῦας ἀῑ[βάεης 5ο οἱ 
εχενοίαη ΟπρίοΠί (ναδϊάσνῖί ϱα οοπά{Ποπθ,, αἱ αμ [ίογαη 

Ίοςο 605 Ἠαβενοί. Οµο5 Πῑε, ἀείνας[ῖς απηϊΐ, ασγο-καιῖς 

πηρΙο,πε ἀείποερς]α{τοσ]η]ῖ5 γίνεγα οῦ ρεηηγίαπα οοσθγθη{ς, 
ἀομανί. Εἰ Ίου πιοο βπὶς Ὑπα[μίοο Ῥε]]ο Ππροδίέας οςί. 

ΤΧΧΥΙ. Ἀιπο αἆ Αγεγασοναπα αίᾳιο Ναππαπίπογιπι 

Ῥε]απη, απος αἆ ἀε[εσίίοπεπι Υἱπϊαίμας ππρα]ογαί, ποδίτα 

τεο1ί Ηςίορία.. Αάπειριι5 1ος οππῃ απο[ἰογίθις εορἰῖ5 Βοπια 

πηῖσσις ΟΦοία5 Μείε]ας Ανγεναςος, εεἰεγίαία ἰδιγίίος, 

άπ1ρρε απος Πχείθηίος οκ Ἱπιρτογίςο αἀογίας εγαί, Ρεγάο- 

πηυ.  Πεδίαραπί ορρῖάα ἆπο, Τεγπιαπίία ας Νιπιαηίία, 

Ναππαπίία απίοπα, Ῥτορίος ἆπο Παππα οἱ γα]]ος ἴ]γας- 

σπα ἀεηδίςίπιας οἴτουπη]θείας, ααία ἀῑΠίεῆίς οταί : ππα 

{απίαπα γἷα Τη Ῥ]απίΠεη [εγεραί, εᾶ(ε [ο55ίς ας εἰρρίς εγαῖ 

ἱπρεάίία. ΝαπιαπΗηϊ ἱρδί, οριοςῖῖ οί ρεᾶϊίες αἱ οπι]ΐος, 

564 που Ρ]αῦο5 οείο πα] βις : απο ΠΙΠΙΕΓΟ {απιοίςί οχίσιο, 

ο). 5ΙησιΙαγεΠα γγαίθηΙ, Ἠοπιαπος ἀῑα ππυ]έαπιαιις {αΐσα- 

τιμη, Φεἆ Μείε]ας εχαεία Ἠϊεπια, 5αεσθδςοτί Θ. Ῥοπηρείο 

Απο αχοιοΙίαπα {γαδίά[ί οριῖπιο οχεγοϊαίαπα, ρε [ίσων {πῖ- 

Εἰπία πηῖ]α, οηΙίΗπῃ ἆπο. Ῥοπηροίας, οαίτῖς αἲ Ναπιαή- 

Πάπα Ῥοΐ5, α απ αἱο [οτί ἴρ5ο αρίϊςδοί, Νιπιδη [η] 

ομτεςΣῖ, αλαιοί οἷας οᾳπ]ίος ἀἰκεπιτοηίες ορρτόςδοτυΠ{. 

Οπο [αοίο, ΤεΥειΙςιΙ5 ἴρ5θ αςἴειῃ ἱηςίναχ{{ Τη Ρ]απΙῖς : πδιο 

ορρ]άαπί ομγίαπι ἀθδοσπάετε τουαςατηη{. 5εἆ ῖ πιον Ρεάεπῃ 

Ραυ]αΓίπα ΤείΘΓΕ, γε]αί [αβίοηίες, οαροτυηί; ἆοπες αἲ {[05- 

5ᾶ5 «Ἰρροδαιθ Ῥοπιρεῖα πι ἱγιδογι(επίαηι εἰἰοιίδδοπή... 

ΟΗΧΧΥΗΠ, Έα το οοπηπιοίας Ῥοπηρείας, απαπ1 αποἀἰαπῖς 

είῖαπα γοµ(αιἰοπίθας εογηοτεί οορίας 5αας οατρῖ πϊπηῖ(αε α 

ΡαιοΙοτῖρας, Ταυπιαπίίαπα, (απαπατη 1 πηῖπις ποσο ιϊ Παβῖ- 

{πταδ, οαδίτα ΡΤΟΠΙΟΥΘΙ. 5οᾷ Ἰήο 4ποσιθ οοηδεΓίο Ργῶ]ο 

σποά. 5οε]οῖς αιοίογος ΠΟΠ 

-- 

άλλα λε ι ἠλο  λη χα ια ούλα. 
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ψαντο, καὶ τρίτη πείρᾳ κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἐς 

ἀπόκρημνα τοὺς Ῥωμιίους συνελάσαντες, πολλοὺς αὖ- 

τῶν πεζούς τε χαὶ ἵππέας αὐτοῖς ἵπποις κατέωσαν ἐς τὰ 
ἀπόκρημνα" περιφόθως ἔχοντες οἵ λοιποὶ, διενυχτέρενον 
ἔνοπλοι. ἸΚαὶ ἅμα ἔῳ προσιόντων τῶν πολεµίων, ἐκ- 
ταξάµενοι, τὴν ἡμέραν ὅλην ἠγωνίζοντο ἀγγωμάλως, 

καὶ διεκρίθησαν ὑπὸ νυκτός. "Οθεν ὃ Πομπήϊος ἐπὶ 
πολίχνης Μαλίας ἤλασεν, ἣν ἐφρούρουν οἵ Νομαντῖνοι. 

Καὶ οἵἳ Μαλιεῖς τοὺς φρουροὺς ἀνελόντες ἐξ ἐνέδρας, 

παρέδοσαν τὸ πολίχνιον τῷ Πομπηίῳ. Ὁ δὲ τά τε 
ὅπλα αὐτοὺς καὶ ὅμηρα αἰτήσας, μετήλθεν ἐπὶ Ση2η- 
τανίαν, ἣν ἐδήου λήσταργχος ὄνομα Ταγγῖνος" καὶ αὐτὸν 

ὁ Πομπήῖος ἐνίκα, καὶ πολλοὺς ἔλαθεν αἰγμαλώτους. 

Τοσοῦτον ὃ) ἦν φρονήµατος ἐν τοῖς λησταῖς, ὥστε τῶν 
αἰγμαλώτων οὐδεὶς ὑπέμεινε δουλεύειν' ἀλλ’ οἳ μὲν αὖ- 
τοὺς, οἵ δὲ τοὺς πριαµένους ἀνήρουν, οἵ δὲ τὰς ναῦς ἐν 

τῷ διάπλῳ διετίτρων. 
ΤΧΧΝΠΙ. ο δὲ Πομπήϊος αὖθις ἐλάσας ἐπὶ Νο- 

µαντίαν, ποταµόν τινα µετωχέτευεν ἐς τὸ πεδίου, ὡς 
λιμῶ πιέσων τὴν πόλιν. ἵ δὲ ἐργαζομένῳ τε ἐπέ- 

κειντο, καὶ σαλπιγκτῶν γωρὶς ἐκτρέχοντες ἀβρόοι, τοὺς 

ὀγετεύοντας ἠνώχλουν. "Έθαλλον δὲ καὶ τοὺς ἀπὸ τοῦ 
χάρακος ἐπιβοηβοῦντας, ἕως κατέχλεισαν ἐς τὸ στρατό- 
πεδον. Καὶ σιτολογοῦσιν ἑτέροις ἐπιδραμόντες, καὶ 
τῶνδε πολλοὺς διέφθειραν, ᾿Οππιόν τε γιλίαρχον ἐπ᾽ 
αὐταῖς ἀνεῖλον. Καὶ κατ᾽ ἄλλο µέρος τάφρον ὀρύσσουσι 
Ῥωμαίοις ἐπιδραμόντες, ἔκτειναν ἐς τετραχοσίους, καὶ 

τὸν Σγούμενον αὐτῶν. ἜἘφ' οἷς τῷ τε Πομπτίῳ σύμ- 
βουλοι παρτησαν ἐκ Ῥώμης, καὶ τοῖς στρατιώταις [ἐξ 

γὰρ ἔτη διεληλύθει στρατευομένοις) διάδοχοι γεοκατᾶ- 
Ἰραφοί τε καὶ ἔτι ἀγύμναστοι καὶ ἀπειροπόλεμοι. 
Μεθ) ὧν ὁ Πομπήϊος αἰδούμενός τε τὰ ἐπταισμένα, καὶ 
ἐπειγόμενος τὴν αἰσγύνην ἀναλαθεῖν, ἐπέμενε γειμῶνος 
ἐν τῷ στρατοπέδῳ. Καὶ οἱ στρατιῶται, χρύους τε ὄν- 

τος ἐν ἀστέγῳ σταθµεύοντες, καὶ πρῶτον ἄρτι πειρώ- 
µενοι τοῦ περὶ τὴν χώραν ὕδατός τε χαὶ ἀέρος, κατὰ 
«αστέρα ἔκαμνον, καὶ διεφθείροντο ἔνιοι. Μέρους δὲ 
ἐπὶ οἵτον οἴγομένου, κρύψαντες ἐνέδραν οἵ Νομαντῖνοι 
παρ αὐτὸ τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον, ἠκροβολίζοντο 
ἐρεβίζοντες' ἕως οἵ μὲν, οὗ φέροντες, ἐπεξήεσαν, οἵ δ᾽ 

ἐκ τῆς ἐνέδρας ἀνίσταντο" καὶ Ῥωμαῖοι πολλοὶ μὲν ἐκ 
οἵ 

.. ᾽ .. ΄ .] / 

) Νομαντίνοι χαὶ τοις τον σιτον Φερονσιν απαντησαν- 

τοῦ πλήθους, πολλοὶ δὲ τῶν ἐπιφανῶν ἀπέθανον. 

2 
τες, ἔκτειναν καὶ τῶνδε πολλούς. 

ΙΧΧΙΧ. Καὶ ὁ Πομπήϊος τοσοῖσδε συνενεχθεὶς κα- 
κοῖς, ἐς τὰς πόλεις μετὰ τῶν συμῥούλων ἀνεζεύγννε, 

ειμάσων τὸ ἐπίλοιπον, τοῦ ἔχρος προσδοκῶν Ίξειν οἱ 

διάδοχον. ἸΚαὶ δεδιὼς κατηγορίαν, ἔπρασσεν ἐς τοὺς 

Νομαντίνους κρύφα τοῦ πολέμου οἱ δὲ, 
καὶ αὐτοὶ κάµνοντες ἤδη φόνω τε πολλῷ ἀρίστων, καὶ 

Υῆς ἁργία, καὶ τροφῶν ἀπορία, καὶ µήκει τοῦ πολέ- 

µου, μακροῦ παρὰ προσδοχκίαν γεγονότος, ἐπρέσθευον 
ἐς Πομπήϊον,. Ὁ δὲ ἐς μὲν τὸ φανερὸν ἐκέλενεν αὖ- 
τοὺς 'Ῥωμαίοις ἐπιτρέπειν' οὐ γὰρ εἰδέναι συνθήχας 

διαλύσεις, Ἴοἶαηχ επα Ναπιαπἰηίν 46 Ὀο]1ο ἀἰκκο]νοπάο απο. 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΗΙΡΕΒ ΥΤ. 

οοπηππεαίυπα αἀγελεηίοπα, Τετπιαπηϊ .Ἡ Γήβπη εβετυπίς 

οοάεπιαπε ἀἴε, ἰογίο οοπβϊεία, Ποπιαπίς ἵ ρτῶγηρία Ίουα 

οοπηρυ]ςί5, πια] εν [5 οἱ ροᾶ(ΐες εἰ οφα[ίος σπα εᾳαῖς ες 

ρασορηία ἀείταςί δαπί. Ἠεϊφα{, Ρο5ίφπαπα ἱτορίά! ἵπ αγ- 

παῖς ΠοςίεΠΙ ΙΠΦΟΠΙΠΕΠΙ {αάμχετα, Ροβίτίάΐε, Ἱεταρηίθας 

Ρπιᾶ Ίπος Ποδίρα5, {οίαπα ἀῑεπι «πο Ματίε ἀἰπήεατυπί, 

4οπθ6ς πον 5αρετνοπῖεης ρτααπα ἀῑτοπη. Ίπάε Ῥοπιροίης 

τογςης ορρίἀπ]απῃ απο ἆαπα, ποπηίπε Μαἰίαιη, ααοᾶ Ἀσπιαη- 
Ώποταπι ργαςἰάἷο {οπεβαίατ, οοπίοπά!. Εἰ Μαϊΐεηςες, ρε 

ἀοαπι 60050 Ργῶδίάϊο, πΏοπι Ῥοπηρεῖο ἰταδιάριθ. Ατηης 

αἀειηῖῖς, αοορρίίδααε οὐφίάϊθας, ἵπ 5εάείαπίαπα ἰναηςδῆς, 

υἱ ε8ΠΙ α Υᾶδία[ῖοπε Ταηρίηϊ, Ιαίτοπαπα ρηποῖρίς, γπαϊςᾶ- 

τεί.. Αίαπο επ φπἰάεπι γἱοίξ, πυ]ίοξ(πε οερίῖ : 5εὰ {αηῖ 

αρηίη5 ἵπ Ἰαίγοπίρας {πετε, αἱ οκ σαιρίϊγίς πεπιο 5οεγ{τα- 

{επα [εγοῖ, 5εᾷ αἲί 5εἶρεος, αἰῆῖ οπηίογος 5105 ἰπίθγβερτεπΕ, 

ποηΠΙΗἰ ἵπ (τα]εϊεπάο Παγες Ροτίοτατεπ{. 

ΙΧΧΥΠΙ. Ροπιρεῖας αἆ οὐείάρηάαπα Ναπιαπίίατη γογεγσης, 

Πανίαπα απεπιάαπα ἀετίνατο οοπαβαίατ, ἵαπαπαια {απο ας- 

Ῥεπα εχρυρηαίυτας. 5δο6ᾷ ορρίάαπἰ, ἶπο (α)ίς οοπ[εγίῖ εκ- 

επγγεηίες, Ιη[εδίαπάο εο5 αὐἱ ΠΗΠΊεΠ αγετίεβαηί, τερεῖθη- 

ἀοαπε αἱ αὐἱ ο να]ο 5αμγεπίεραπί, Ἱτείαπα οοπααπα 

τοδάἰάεταηί, ἀεπίαπε Ἠοππαπος πίτα οαδίτα ἵρδοταπῃ ο0η- 

οἸαδογυπί. Ῥατεις ἵπ αποξάαπα Γγαππεπία απ θµτεςςος ἵπι- 

Ρεία [αείο, Ρ]ατίπιος οεοάεγαπί, αἱ ἵπ μὶς Ορρίαπα (τραπα τη 

παπα Ιπ{ογ[εοργαηί. Αα οίίαπι οκ Ρατίο Ποιπαπος [05- 

8ΠΙ ἀποεπίος αἀοτί, φπαἀτίηροπίος οὐη ϱΟΓΙΠ Ῥτα[οοίο 

οΡρτοβδεΓηί{. Ῥο5ί ιο Ῥοπηρείο Ώοππα οοης Πατ πηῖςςί α- 

τοπεταηί, εί ποσ5 ΠΓοπΙΠ εχοτοϊίας, ααἳ, ἀἰπι]ςδις γεῖθ- 

ταηῖς (56χ ϱηἴπι 4ΠΠΟς ΠλϊΠία εοΠςπηδογαΠ! } Τη ΘΟΓΙΠΙ ]0- 

οσπι 5πεσεάετεπί. Οππι ΙΠὶς Ετοπίρας Ῥοπηρθίας, «πεπῃ 

ιοί εἰαάίαπα ραάεβραί, οαρίεης πιασμ]απα εἸπογα, ἴοίαπη Ἠο- 

ΠπεΠΙ {ῃ οα5ίτῖς ορῖί. Βεὰ π[ες 50 ἀῑο, 5αγ]οηίε [τίποτε 

εἰαίΐνα Ἠαβοηίες, οἱ ἔππα Ῥηίπλαπα τεσιοηῖς αηᾶς οἱ οα11Πῃ 

εχρογίῖ, ἀγςοπίετία Ἰαῦοτατο οπροτυηί, οἳ ποππαΗί ροτῖε- 

τυπί. ΟαίετΙπΙ Ρατίο οχογοῖίας [γηπηεπίαίαπα οπηΐςσα, Νι- 

ππαηπῖ, Ρο5[εἶς ο]αΓῃ ]αχία ἴρδα ΒΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ οαδίτα ης] ῆς, 

Ῥοπιαπος Ἱενίρις ργα]15 αἆ ρήσηαπα Ἰαορςςοβαί. ΠΠ, ο0η- 

{απιο]ίαηα που Γεγοηίος, οαςίεῖς 5ο5ο εΠαπάσηῖ, Τα αἱ ἵπ 

Ἰηδίά1ῑ5 οταπ{, τοροπίο οοηδυγραηές εἰ πααἶ ον ρ]οῦα, ππ]- 

ἱ Ποπι οχ πορἰίαίαο, οαἁσηί. Ὠοπίααο οἱ τοὐσυη ας ἔσ- 

πποπα{οηίθας οοουσγαπί Ναππαπ ΕΠ, οἱ ον Ἰής ααοσπο Γαιιὰ 

ῥαμοο5 ΠπίογβοΙυί. 

ΤΝΧΝΙΧ. Τοί οἰαάίρης νοχαίας Ῥοπηροίας , ουΠη 5αἶς 60Η - 

βΙΠαγί(5 ἵπ ορρίάα 5ο τουσρί{, αποά 5αροτογαί Μοηηῖς Πἱ ἵγαης- 

ΔΕΙΗΓΗΦ ἀπ ΦΗο0δΑΔΟς, 41ο) Ρηίπιο γοτο οχδροεααῖ, 

αἀνομιτοί,  Ὑογαπα οἳ τοΠὰ Πα] µοδίαπα Πα ἱοἴαπα πηοίαεης, 

Εἰ Χι- 

πια πί {ρί, (γαςί οπρ4ο {οἱ [οτΓἱβκίπποτα πα νἰτογαπα, οἳ αρτὶ 

που1 ἰη[ουυπδ[αίο, (απαι οἰμαγίογάπα ἱπορία, ο ὈεΠί ἵη- 

εροταία ἀατηίαίο, [αοῖο αἆ Ῥοπηροίανη ογα{ογος ο ραο8 

πηγη. 4 {ρλο φπἱάσπα ῥτοραίαπα οὐ5, {56 Ἠοπιαηο- 

Για αγίο ρογα{ογοηί, Ἰνογίααίας που ομίὴ αἴῑα 96 ρᾶ- 
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ἵτέρας Ῥωμαίων ἀξίας. Λάθρα δ ὑπισχνεῖτο, ἂ 

ἔμελλε ποιήσειν. ΄ Καὶ συνθεµένων ἐχείνων, καὶ ἐπι- 
τρε' ἄντων ἑαυτοὺς, ὅμηρά τε καὶ αἲχμἄλωτα ἤτησε, 

καὶ τοὺς αὐτομόλους" πάντα ἔλαθεν. Ἴχτησε δὲ 

χαὶ ἀργυρίου τῶι αντα τριάχοντα: ὧν μέρος αὐτίχα ἔδο- 

σαν οἳ Νομαντῖνοι, καὶ τὰ λοιπὰ ὃ Πομπήϊος ἀνέμενεν. 

Π χραγενομένου δ) αὐτῷ διαδόχου Μάρκου Ποπολίου 

ἔφερον τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων. ὍὉ ὃδ) 

μὲν τοῦ περὶ τοῦ πολέμου δέους, τῷ 
τὰς δὲ συνθήχας εἰδὼς αἰσχράς 

τε καὶ ἄνευ Ῥωμαίων Ὑενομένας, Ἄρνεῖτο μὴ συνθέσθαι 

ς Νο ομαντίνοις. Καὶ οἱ μὲν αὐτὸν ζλεΊχον. ἐπὶ 

μάρτυσι τοῖς τότε παρατυχοῦσιν ἀπό τε βουλῆς καὶ ἵπ- 

νο χαὶ χελιάρχοις αὐτοῦ Πομπηΐῖου. Ὅ δὲ Πο- 

πίλλιος αὐτοὺς ἐς ἔπεμπε, δικασομέγους τῷ 

Πομπηϊῳ. τη 
μαντῖνοι μὲν καὶ Πομπήϊος ἐς 

χαὶ 

Κάδα, οἱ μὲν 

ωὧ- ὦω ἀπηλλαγμένος 
2 

Φξι} .« ὣ παρεῖναι τὸν διάδοχον, 

Ῥώμην 
Ἀρίσεως ὃδ᾽ ἐν βουλῖ γ ενοµένης, Νο- 

ἀντιλογίαν λθον: τη 

, πολεμεῖν Νομαντίνοις Καὶ ὁ Ποπίλ- 
6αλεν ἐς το Οοὐ- 

βἵασάµενος [ὅχε γὰρ αὐτῷ ες ἐπὶ τὴν 
στρατηγίαν Ὁστίλιος Να Ὑχῖνος) ἆ ἀνέζευζεν ἐς Ῥώμην. 

ΙΧΧΧ. Ὁ δὲ Μαγχῖνος, τοῖς 
λὼν, ἠττᾶτό τε πολλάκις, καὶ τέλος, ἀναιρουμένων 

πολλῶν, ἐς τὸ στρατόπεδον ἔφυγεν. Λόγου δὲ ψευ 
ἐμπεσόντος, ὅτι Νομαντ ίνοις ἔρχονται | βοη(οῦντ ες Κά.- 

ὺς γε ἴτονας αὖ τῶν Λούσονας, 

8 
Νομαντίνοις συµθα- 

νὰ 
νοους 

ταθροί τε καὶ κ λοῦ δείσας, ἄπυρον τὴν νύχτα 
διήγαγεν ὅλην ἐν σκότῳ, φεύγων ἐς ἔρημον τὸ Νωθε- 

λίωνός ποτε χαράχωμα. Καὶ μεθ) 
συγχλεισθεὶς, οὔτε κατεσχευκσµένον, οὔτε ὠγυρωμένον, 

ἡμέραν ἐς αὐτὸ 

/ ο. ο τ / Ν / 8 

περισγόντων αὐτὸν τῶν Νομαντίνων, καὶ πάντας ἄπο- 
εἰρήνην, συνέθετο 

ἐπὶ ἴση καὶ ὁμοία Ῥωμαίοις καὶ Νομαντίνοι. Και 
Ἶ , «να Τ / 

ὁ μὲν ἐπὶ τούτοις ὤδννε τοῖς Νομαντθνοις. Οἱ δ᾽ ἐν 

ἄστει, πυθόμενοι, χαλεπὸ ς ἔφε βον, ὡς ἐπὶ αἰσχίσταις 
πάνυ σπογδαῖς: καὶ τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων Αἰμίλιον 

έπιδον ἐς Ἰθηρίω ἐ ἐξέπεμπον, Μαγχῖνον δ' ἀνεκάλουν 

ἐς «σμά Καὶ τῷδε μὲν ἔσποντο πρέσθεις Νομαντί- 
χ 6 λ « / 

νων. Ὁ δὲ Αἰμίλιος, ἀναμένων καὶ ὅδε τὰς ἐκ Ῥώμ.ης 
3 / πο Εν) / ας /ε κ ο ο. ἀποχρίσεις, καὶ τὴν ἁργίαν οὐ φέρων (ὥς γὰρ ἐπὶ δόξαν, 

Ζ΄" Ἀ / { αμ. / κ - 5 ο) ἡ κέρδος, Ἡ θριάµθου φιλοτιµίαν, ἐξήεσάν τινες ἐς τὰς 
ο / / 

ο μ οὐκ ἐπὶ τὸ τῇ πόλει συμφέρον), Οὐαχκαίων 
ατεψεύδετο, ὥς ἀγορὰν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ Νομαντί- 

/ 4 ΄ 3 λ πο 

χτείνειν ἀπειλούντων, εἶ μὴ συνθοῖτ 

σ 

νοις παρασχόντων' καὶ τὴν γην αὐτῶν κατέτρεχεν, καὶ 
Παλλαντίαν πόλιν, ἡ μεγίστη Οὐακκαίων ἐστὶν, οὐδὲν 
ἐξαμαρτοῦσαν ἐς τὰ συγχείµενὰ, ἐπολιόρχει" καὶ Βροῦ- 

. .» σ νά 3 / 3 / ο 

τον, ἐφ᾽ ἕτερα τῆς Ιθηρίας ἀπεσταλμένον (ὥς µοι 

προείρηται), κηδεστὴν ὄντα οἳ, τοῦδε τοῦ ἔργου µετα- 
σγεῖν ἔπεισε. 

ΙΧΧΧΙ. Κατέλαθον δ) αὐτοὺς ἀπὸ Ῥώμης πρέ- 
’ ο ἁ λ λ Υ 

σθεις, Νίννας τε καὶ Καικίλιος" οἳ τὴν βουλὴν ἔφασαν 

ἀπορεῖν, εἰ τοσῶνδε πταισμάτων σφίσιν ἐν Ἰθηρία γε- 
νοµένων, ὃ Αἰμίλιος πόλεμον ἕτέρον αἱρεῖται. Καὶ 
ψήφισμα ἐπέδοσαν αὐτῷ, προαγορεῦον, Αἰμίλιον Οὐακ- 
καίοις μὴ πολεμεῖν. “ὍὉ δὲ, ἀρξάμενός τε ἤδη τοῦ πο- 

αΡΡΙΑΝΟΡ. 

μμ ωμιυμω ο ωμωως μμ .'''' ο μοι. 

----υ- ο --θ- --θθθθ---- 

μα -- μμ μμ ο” μμ μμ 

οἵα Π0556, 4000 ο5506Ηἱ οχ Ροριη1 τομιαπ] ἀἰρη 1ο), δρα σπα 

απ]ά αοἴαγα5 ο556ί, ἀοοσθαί. ΟΠΗ Πα ρα6 {1 6β5θΗΤ, δύ ήτο 

Βοπηαπῖς ἀεδΙά[δκοηί, ομδίάες, εαρίῖνος οἱ (γαηρίησας Ροι{, 

ἁοοθρίί(αο.  Τηρίπία αγροπίῖ, απ ρο[ῖεταί, (αἱοηίοτιπι 

ῥατίθιη 1η ργῶδοπίία Ναπιαπ{ηϊ πηπησταγηηί τ ραγίεΠα ῬοΠ1- 

Ρεῖα5 οχδροείαβαί. ὔαππ(πο αἆγοπεταί οἱ 5αοςσδςος, Μ. Ρο- 

Ρας Ἰω9πας, σπα ΙΙ 14 αποά τοδίαναί ροσυπίαγαπα αἆ 

Ῥοπηροθίαπα ἀθίπ]ογαπί. δεὰ 1]ο, ἀοροξίίο Ίαπα ΏοἨἳ ππεία, 

αία 51] 6ΙΠΟΘΘΑΣΙΠΙ ο, 50ἶ6Η5, 56 ΙΡΠΟΠΙΙΠΙΟΡΑΠΙ ΡάσΘΠῃ 

Ρορι]ία1ο ἵπ]αδδια [οοίδδαος ο Ναπηαηηῖς α 5ο (πἱάσμαπι 

ΓΓ4ΠΡΔΟΙΠΠ 6556, ποραί. ΟποπΙ υαἨί ΕΙ πηυ]1ς (ορ[ΐρᾳς, οἱ 

φοπα(οπίρια5 τοπηαπς, οἱ ργα[οοίῖς οφ αἱ έαπα, οἱ η πα. (τ]- 

Ρυπΐ5, αἱ ΠπίογβιταἨ{, [αοἵ]ε γουϊπουπί, Ῥορίίας εο5 Πο- 

ΤΙΣ γοπηϊςίέ, τί οππΙ Ῥοπηρείο ]πάίοΙο οχροιϊτοηίαγ. Βο 

3ά 86 5οΠαΙΙΠΙ Τεἰαία, Ἰπίου 5ο οοπίομάθγαπί Ῥοπιρείης οί 

Νιπιαππῖ,  Οείογαπη 5οηα(μΙ ρ]ασυ{, Ῥε[]απα οαπα Ναππαη- 

Ππὶς σου... Ῥορίίας αμίσπα, Πηπ]]α α]ία το σοσία, πὶςῖ ααοἀ 

π ΝαππαπποτΙΠα ΥΙοίΠος Ἰμαςοπας αχοτοίαπι ἀπχιε, αἀγθ- 

πἱθηίο ἱπρεγί 5Ι60ΘΒ5ΟΓ6 Ηο5[Ηίο Μαποίπο, Βοπιαπη τετ. 

Τ ΧΧΧ. Μαποίπας, εππι Ναπιαπηϊς 5πρίας εοηστθςε”ς, 

«εΙΠΡοΓ Ιη[ογίου ἀῑδορδςίί; ας Ῥοδίγοπιο οοπηρ]ατίρας. οεῖαπι 

απλϊςεί5,, {π οαδίτα οοπηρα]δας ο»ί. Ε{ [8ἱ5ο γΗΠΊοτε ]ασίαίο, 

Οαπίαβγος αἱ Ὑασσσος απλο Ναπιαπηϊς αἀγοηίατο, {Το- 

ρίάα5, πος({5 5Πεπ/Ιο (άπαπα {οίαα οχδ[ππε[ῖς Ισηίρας ἱταᾶι- 

κ} η ἀαδετίαπῃ Ἰοσὴ βασδῖί, αδί αποπάαπι Νορίμογῖς {16- 

τας γα]απη.  Οπο{ῃ Ίοσο, πε(Πθ γεβις πεοθςσαγῖἰς Ιη5ίτησίο, 

ηε(ιθ ΠΙηΠΙ{ο, 58. Ἰάςθῃ αἲ Μοδίθ ἵπο]αδας, οἰτουπηζαςίς 

υπάίσαα Χαπιαπί]ηίς, αἱ οηηίρα5 πθσσπι ππαπῖρας Πϊδι 

Ραχ Πενεί, αἲαμας ῬΡαοῖς οοπάΙοηπες οί Ποπιαπῖς οἱ ΝΗπια- 

ηπίς Ρερίρίί Μαπαπις, 5εΠΠθ 5ΡοΗδΙΟΠΕ 6ί Ιαταππεπίο οὔ- 

ήηχ]{. Οποἆ αδί Ῥοπιο εοσηίίαπα ο5ί, οπ]ηθς {απ [40 

οἱ Ισηοπιϊπίοςο {α.46γαο Ιπάῖρηαιἵ 5υπί, αἰίογαπι(αθ σοηςι]- 

Ίεπα, πιάτα Γερίάαπα, ἵπ Ἡιςραπίαπα πηδογαπ{; ἈΤαποῖπο 

αᾱ «αΠ5δαη ἀἱοσπάαπα τογοςαίο͵, 4πθπῃ αἱ ΝΙΠΙΑΠΗΠΟΓΙΠΙ ]6- 

σα[Ι Βοπ]απι 5οο{ῖ 5υηί. Ταγίπ Ἐπηας, ἆππι αἨ ατῃο 

γοςροηςᾶ οχδροοίαΡαί, Ἱπραίεης ο (ΠαΏι θα ἰδιηροσίαίο 

ΠΟΠΠΗΠΙ ποπ. ρυβ]οί οοΠΊπιοᾶΙ «ααδα, 564 ααί σ]οτία αί 

πο Ῥηγα(ἶ αιά (παπηρηϊ ρε απιρίίοξα, αἆ ἱπιροτῖα ϱ0Π- 

ίοπάεβαπ/), Ύαεορρος [αἱ5ο ογἰηλπαβα{αγ, (απαυαΠῃ Ώε]]ο Ώος 

Ναπηαπίῖπος οοπηπηθαία Ιαγίςςεεηί. Ῥγοϊπάα, Υαςίαἰἶς 6ογ0) 

αστῖς, Ῥααηπίίαπα, ορρίἰἀαΠα ΠΙανΙπππτη Ὑασσσρογαπ, αὐοά 

πη]ία ἴη το Ῥασία γἰο]αγαί, ο,δοᾶῖί : ααο]ίο Ιπάποίοσιε τη 

μα]α5 οροῦῖ5 5οοἰθίαίθιη Ῥγηίο αΏῃηί 5ο, απῖ, αἱ 6ΟΠΤΠΘ- 

πΙοΤανΙπΊ5, ἵπ αΠογίογθπα Ηἱςραπίαπη ΠηίςδΙΙ5 ΓαεΓαί, 

ΙΧΧΧΙ. δά Ίος Ἱοραιί Βοιπα γοπἱθηίες, Οἱμηα οί Ο9ε- 

Ἰΐμ5, τοπποἰαγηί, πτατὶ φοηαίαπα, αασᾶ, {οἱ οἰαάῖρας. ἴη 

Ηἱςραπία αοεορίί», αΠά ἆ6 Ιπίερτο Ῥε]απα Ἐπιῆίας α5οἴρογε 

οοσῖίοί : ας 51ρεγ θα το 5οηα(μ5ορηδυ]ίαπῃ αἰπ]οταηί, απο 

οανθραίαγ, πο ἀλπηϊΗα5 Ὑαοσος Ρε]]ο ροίθτοί. :Ὑαγαπῃ ]]ε, 

Ρε]]ο Ίαπι Ἱπερίο, ταί5, οαΠη Ἠου ἱρδαπα ἱπουσηίέμα [αῇσδε 
ὅ 
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λέμου, καὶ τὴν βουλὴν τοῦτ᾽ ἀγνοεῖν ἡγούμενος , ἀγνοεῖν 

δ) ὅτι καὶ Βροῦτος αὐτῷ συνεπιλαμθάνει, καὶ σἵτον καὶ 

γρήµατα καὶ στρατιὰν Οὐακκαῖοι τοῖς Νομαντίνοις πα- 

ρέσχον' ἔσεσθαι δὲ καὶ τὴν ἀνάζενξιν τοῦ πολέμου φο- 

θερὰν ὑπολαθὼν, καὶ σγεδὸν Ἰθηρίας ὅλης διάλυσιν, εἰ 

καταφρονήσειαν ὡς δεξιότων' τοὺς μὲν ἀμφὶ τὸν Κίνναν 

ἀπράκτους ἀπέλωσε, καὶ τάδε αὐτὰ ἐπέστειλετῃ βουλΏ. 

Αὐτὸς δὲ ὀγνρωσάμενος φρούριον, μηχανὰς ἐν αὐτῷ 

συνεπήγνυτο, καὶ σῖτον συνέφερε. Φλάκκος δ᾽ αὐτῷ 

σιτολογῶν, ἐνέδρας ἐκφανείσης, εὐμηγάνως διέδωκεν ὅτι 

Παλλαντίαν ἐξεῖλεν Αἰμίλιος: καὶ τοῦ στρατοῦ συνα- 

λαλάξαντος, ὡς ἐπὶ νίκη, πυθόµενοι τούτων οἵ βάρθα- 

ροι, καὶ ἀληθῃ νοµίσαντες, ἀπεγώρουν. Φλάχκκος μὲν 

δὲ τὸν ἀγορὰν κινδυνεύουσαν ὧδε περιέσωζε. 

ΙΧΧΧΙ. Μακρᾶς δὲ τῆς ἐπὶ τῇ Παλλαντία πο- 

λιορχίας οὔσης, αἵ τροφαὶ Ῥωμαίους ἐπέλειπον, χαὶ 

λιμὸς ἧπτετο αὐτῶν, καὶ τὰ ὑποζύγια πάντα ἔφθαρτο" 

καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐξ ἀπορίας ἀπέθνησχον. Οἱ 
α 91 ο] / Λ -” .. μ Ν 

στρατηγοὶ δὲ, Αἰμίλιός τε καὶ Βροῦτος, ἐς μὲν πολὺ 

ξιεκαρτέρουν: ἡσσώμενοι ὃ) ὑπὸ τοῦ κακοῦ, νυκτὸς ἄφνω 

περὶ ἐσγάτην φυλακὴν ἐκέλευον ἀναζευγνύναι" γιλίαρχοί 

τεκαὶ λογαγοὶ περιθέοντες ἐπέσπευδον ἅπαντας ἐς τοῦτο 

Οἱ δὲ σὺν θορύθῳ τά τε ἄλλα πάντα, καὶ 

τοὺς τραυματίας καὶ τοὺς νοσοῦντας ἀπέλιπον, συµπλε- 

κοµένους τε σφίσι χαὶ δεοµένους. Καὶ αὗτοῖς ἀτάκτου 

χαὶ θορυβώδους τῆς ἀναγωρήσεως γιγνοµένης, καὶ Φυγη 

μάλιστα ὁμοίας, οἵ Παλλάντιοι πανταγόθεν ἐπικείμε- 

νοι, πολλὰ ἔθλαπτον ἐξ ἠοῦς ἐπὶ ἑσπέραν. ἈΝυχτὸς δὲ 

ἐπιλαθούσης, Ῥωμαῖοι μὲν ἐς τὰ πεδία ἑαυτοὺς ἐρῥί- 

πτουν ἀνὰ µέρος, ὡς τύχοιεν, ἄσιτοί τε καὶ κατάκοποι’ 

οἵ δὲ Παλλάντιοι, θεοῦ σφᾶς ἀποτρέποντος, ἀνεχώρουν. 

Καὶ τάδε μὲν ἦν περὶ τὸν Αἰμίλιον. 

ΙΧΣΧΙΠ. Ῥωμαῖοι δ) αὐτὰ πυθόμενοι, τὸν μὲν 

Αἰμίλιον παρέλυσαν τῆς στρατηγίας τε χαχὶ ὑπατείας' 

καὶ ἰδιώτης ἐς Ῥώμην ὑπέστρεφεν, καὶ γρήµασιν 

ἐπεζημιοῦτο. Μαγκίνῳ δ᾽ ἐδίκαζον καὶ τοῖς πρέσθεσι 

τοῖς Νομαντίνων. Οἱ μὲν δὴ τὰς συνθήκας, ἃς ἐπε- 

ποίχντο πρὸς Μαγκῖνον, ἐπεδείκνυον' ὃ δὲ τὴν αἰτίαν 

αὐτῶν ἐς Πομπήῖον ἀνέφερεν, τὸν πρὸ αὐτοῦ γενόµενον 

στρατηγὸν, ὡς ἀργὸν καὶ ἄπορον τὸν στρατὸν ἐγχειρί- 

σαντά οἳ, καὶ δι αὐτὸ κἀκεῖνον ἡσσημένον τε πολλάκις, 

καὶ συνθήκας ἐμοίας αὐτῷ θέμενον πρὸς τοὺς Νομαντί- 

νους. "Ὃδρεν, ἔφη, καὶ τὸν πόλεμον τόνδε, παρὰ τὰς 

συνθύκας ἐκείνας ὑπὸ Ῥωμαίων ἐψηφισμένον, ἀπαίσιον 
αὐτοῖς γεγονέναι. Οἱ δ) ἐγαλέπαινον μὲν ἀμφοτέροις 
ὁμοίως' ἀπέφυγε δ' ὅμως Πομπήϊος, ὡς περὶ τῶνδε 
κριθεὶς καὶ πάλαι. Μα γκῖνον δ) ἔγνωσαν ἐκδοῦναι τοῖς 

Νομαντίνοις, ἄνεν σφῶν αἰσιρὰς συνθήκας πεποιηµέ- 

νου. πρ λόγῳ καὶ Σαννίταις οἳ πατέρες, ὅμοια γωρὶς 

αὐτῶν συνθεµένους Άγεμόνας εἴκοσιν ἐξελεδώκεσαν. 
Μαγκῖνον μὲν δὲ Φούριος ἀγαγὼν ἐς Ἰθηρίαν, γυμνὸν 

: παρεδίδου τοῖς Νομαντίνοι. Οἱ δὲ οὐκ ἐλέξαντο. 

Στρατηγὸς δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς αἱρεθεὶς Καλπούρνιος Πείσων, 
οὐδ' ᾖλασεν ἐπὶ Νομαντίαν' ἀλλ ἐς τὸν Παλλαντίων 

. [ή 

προ εξω. 

| 

 οταΠίες, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΙ ΥΙ, 
αοπα[η1, {Πα Ύετο, αἱ Παπά, φποὰ Βταίαπι αὐ]αίογεπι [να- 
ναί, οἳ φποὰ α Ὑαεοίς Ναπιαππί (ηπποπίο, Ῥοσυπίϊς, 
πηΗερας, Γαεγίηί αἀ]αῖῖ; Ργαίετρα, η 510 τουερίΗ πιανίπια 
τογΗΠὰ ΠηΟΠπεΠία γεν, ατυίταίας, Ῥοτίου]αππηπε 655616, 
αἱ Βοπιαπϊ, οἓα Επιεηίος, 48 Ποδίίθας βρογηοτοπίΗς, ευΠ- 
οἴα Ηἱδραπία τεβε]ατεί : Οἴππαπα απ οείοτίς Ἱεραίῖς το Ἱπ- 
[εεία τοπηϊςίέ, οἱ Ίο Ίρεα αἆ 5οηαίΗπη ρογςοπῖροϊ, Ῥο5ί 

Ίο, ΠημηΙίο οαδίεΙ]ο, πηαομίηας [αὈτίοππάας οἱ οοασθγνα- 

4 απα (Γαπποπίαπα ουγαν{{. Ῥετ 14 ἵοππρας Ἐἰασσίς, [γαπποπία- 

ίαπι αὓ ο0 πηίδδας5, αὈί 5αβίίο Ἱοδαπα ἰπειά[ς 5ο οἴγοσπι- 

γοπίμπα γἰάδί, οα]άε ἵπίει πηΗίος 51105 ΓΕΠΠΟΤΕΠΗ 5ρατβίί, 

Ῥααπ/ίαπα αἲ Γπιῖο οςξο οπρίαιη. ΑΔά απαπῃ τουρπα παπι 
Ῥ]αμδς οχξ]ίαπέΐς, το]υί οὗ γἱείοτίαπα, εχετοῖα5 ε5ςεί 6χ- 

οἵαίας, Ῥαπνατί απὀἰοηίος, οἱ Ἱία 5ο τοπῃ αῦθτο οχἰςίππαῃ- 

ἴο5, ἀϊδορκεογιπί. Ἠαο αδίπ[ία Ε]ασσοας Ρο] απίθΠ] 8ΠΠΟ- 

παπα οοπδετναν{. 

ΙΧΧΧΠ. δεά Ρααπίία ομδίάϊο ἁταιῖας ρτοίταπεβαίας, εἰ 

Ίαπα ἀαβοϊοπίῖρας οἰδῖς {απιος Ποππαπος α[ηϊσεδαι. ἆαπσας 

Ἰαπποπία οπιπῖα ρογίοταπ{, αἴᾳπθ ες ἱρδῖς εἰίαπα υἱτῖς πιαῖ 

Ἱπορία πιοποβραπίυτ. Εί Ἱπιρρταίοτος αῄάεπα, Ἐπιῆας εἰ 

Ῥναίας, ἀἷα πΙμΙ] πο οουσἰαπίετ ρογη]ετυπί : 5εἆ {απάεπι 

πηα[ῖ5 οαάθτο εοαοίῖ, τερεπίο ποσία οἴτοῖίετ πα ήππαπα νἱρῖ- 

Ἰίαπι ἀϊδορδξπι ἀεπαγοῖαπί : (γιραπίσια πηΠίαπα ας ργϊπηϊρϊ 

ἀϊδοπιτοηίες »ἱησι]ος αἆ ἀῑξοεάεπάππ απίε Ίασεπα ατρεθαπ!. 

Οσπη ἱπίίαν οπηπία (αν ρα]εηίοι σετεναηέ, ἴαπι Ὑθτο 5απεῖος 

εί αστοίος ἀες/τοραπί, αππρ]εοίοηίες, εί πε 5ε ρτοετεπί 

Ἐος [α εοπ{αςῖς οτάιπίρας αβευπίος, ας ἰαπίππα 

ποῦ Γησιοπίο”, ἰηπδοοπίί Ῥαἰαπίηϊ, ἱπ[οδίαπίεδαπο ἃ πΊαπο 

πδηπο αὐ ν βΡεταπα, πι]ῖς ἀθείππεη[ϊς αεσεταπί. Ταηὴ- 

ἀσπι, π5 κοηίο ποοίαο, Βοπιαπϊ, [αππο Ἰαῦοτοσις οοπ{εο, 

ῥαβοίπι ο τος [οτο]αί, ἵῃ οαπηρίς Ἱπαπναπα 56 ρτο]εσετυη!; εἰ 

Ῥα]]απί αἲ, ΠΗΠΙΙΠΟ αἰίαιο ϱο5 ατοτίοηία, αἲ 5υα γεβτεςςὶ 

ευη. δἱς56 τος γπηϊ Παβοβραπί. 

ΙΧΧΧΙΠ. Ομρας τος οορηῖς, Ποπιανί Ἐπίπαη, 

αὐτοραίο Ἱπιροτίο εἰ πιαρϊςίταία, Ῥγϊναἴσπα ἴπ ΠΤΡΘΠ ΤΕΥΕΤ- 

5Η}, ρεουπῖα ἵπ5αρογ πππ]είαταη{. Αοἰαπα ποσα [η 5επαἴα 

4ᾳ Μαποίπο αἱ ΝππαΠΙΙπογαη Ἰοσα[ἶ5: αποτάπα.  [αάεγα 

ο Μαποίπο αἰοραθαπί; 1ο ἵπ Ῥοπηροϊαπα, 54ΡΘΓΙΟΓΟΠΙ 

ἀπεσια, οπἱραπα (ταηςίοτοβαί, ααἲ ἵρσπαναπα 51ϱί ο πυ]ς γο- 

Ῥ5 ἱηςίτασίαπα οχογοϊίαπα (γαδίά(ςδεί, οἳ οπΙπ(ΠΘ ΟΔΠΦΑΠΙ 

οἳ {ρφο 5αρίας γἱοίας ο55εί, οἱ εἰπαῖ]ο [ού α5 ουσ Ναπιαπιῖ- 

μἱ5 Ρορίμίνδοί.. λάάεραί οιἶαπα , Ὠαά πίταπα 6556, δἱ Ίνος 

Ῥοαπι Ἱη[ολοίίος ορρδίδδοί, απο οοηίτα ιά [σάς 9ο- 

παΐας ἀθοτον]ςδοί. 9δοὰ αααπανῖς Ῥαΐτος ραπίος αἰήσαο 

αποζθηδογοπί, Ῥοπηρεῖας {ποπ πἱρρο ου]ας Ίαπα Ιαδ[οπία 

σαµδα (ογαί, οναδίί. Μαποπανα απίοπα, οἱ [ω4σ ραςῖς 

πΠΟΙΟΓΟΠΗ, Ἰπ]αδδα δοπαίας Πίο, Ναπιαημῖς ἀσάσπά η 

οθΏ κ ογὸ, ΡαΙΓΗΠΗ οχοπηρΙο, αἱ ποπ σπα Φαηπίρς γἱαίηί 

ἱππροιαίοιος, απἰ Ἰπ]ασδα 810 αἰπιί]ο [σόμς ρουοιβεογαη!, 

πζο5 ἀθάίάσταπί, Λάος ἵπ Ἠἱκραπίαπι Μαποίπις ἃ 

Εωτίο πας Ναπιαπιπίς ἀσδίίας, 5οἳ αἲ Ες πηπίηχο τεος; 

Ρίης ο51.. Ῥοδί Ίμοο, ἁἆνογδας εοκάσπα Ἰοοίις Ἱπιροταίος 

ο ἱραγίας Ρίκο πο ἀαχίς φαἰάσπη οοπίγα Νηπιαβίία[α εχου» 

ομπα τ οἳ Ῥαἱαπίίποταπα ἴπος ἱπρτοδδας, Ρίσοία οχίριᾶ 
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Ἡν ἐσθαλὼν, καὶ μικρὰ δηώσας, ἐγείμαζεν ἐν Καρπη- 

τανία τὸ ἐπίλοιπον τῆς ἀρχῆς. 

ΙΧΧΧΙΥ. Ἐν δὲ Ῥώμῃ κάµνων ὁ ὀημος ἐπὶ τοῖς 

Νομαντίνοις, μακροῦ καὶ δυσγεροῦς τοῦ πολέμου σφίσι 

παρὰ προσδοκίαν γεγονότος, ἠροῦντο Κοργήλιον Σχι- 

πίωνα, τὸν Καρχηδόνα ἑλόντα, αὖθις ὑπατεύειν, ὡς 

μόνον πρ τῆσαι τῶν Νομαντίνων δυνάµενο.. Ὁ 
δὲ χαὶ τότε ἦν ἔτι γεώτερος τῆς νενομισµένης. τοῖς ὕπα- 

τεύουσιν λαίάς. Ἡ οὖν βονλὴ πάλιν, ὥσπερ ἐπὶ 

Καρχηδονίοις αὐτοῦ ἸΕιροτονουμένου Σκιπίωνος. ἐ ἐψη- 
φίσατο, τοὺς δημάρχους λῦσαι τὸν περὶ τῆς Ἁλικίας 

.. χαὶ τοῦ ἐπιόντος ἔ ἔτους θέσθαι. Οὕτω μὲν ὁ 

Σχιπίων αὖθις ὑπατεύων, ἐς Νομαντίαν ἠπείγετο. 
Στρατιὰν ὃ) ἐκ καταλόγου μὲν οὐκ ἔλαθεν, πολλῶν τε 
πολέμων ὄντων, καὶ πολλῶν ἀνδρῶν ἐν Ἱθηρία: ἐθελον- 
τὰς δέ τινας, ἔκ τε πόλεων καὶ βασιλέων ἐς χάριν ἰδίαν 
πεμφθέντας αὐτῷ , συγχωρούσης τῆς βουλῆς, ἐπηγά- 

αἱ πελάτας ἐκ Ῥώμης καὶ φίλους πενταχοσίους, 
τα Γη «4 5 ν. 

οὓς ἐς ἴλην καταλέξας, ἐκάλει φίλων ἴλην. ΗΠάντας 

δὲ, ἐς τετρακισχιλίους Ὑενομένους, παραδοὺς ἄγειν 

ἀδελφιδῷ Βουτέωνι, σὺν ὀλίγοις αὐτὸς προεξώρµησεν ἐ ἐς 

Ἱθηρίαν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, πυνθανόµενος αὐτὸ γέμειν 
ἀργίας καὶ στάσεων καὶ τρυφῆς: εὐ εἰδὼς, ὅτι μὴ κρα- 

τήσει πολεµίων, πρὶν κατασχεῖ ἓν τῶν ἰδίων ἐγκρατῶς. 

1ΧΧΧΝΥ. Ἐλθὼν ὃ δὲ, ἐμπόρους τε πάντας ἐ ἐξήλαυνε; 

χαὶ ἑταίρας χαὶ μάντεις χαὶ θύτας, οἷς, διὰ τὰς Συσ- 

πραξίας οἵ στρατιῶται περιδεεῖς γεγονότες, ἐγρῶντο 

συνεγῶς' ἔς τε τὸ μέλλον ἀπεῖπε μηδὲν ἐσφέρεσθαι τῶν 

περισσῶν, μ.ηδὲ ἱερεῖον ἐς µαντείαν πεποιηµένον. ᾿Ἐχέ- 
λ Ἅ ο Δ λ ς 4. Δ λ ἀ κά ῷ ο αἳ /. 

ευσε 6ξ και τὰς ἁμάξας, χαὶ τὰ περισσὰ τῶν ἐς αυτὰς 

τιθεµένων, καὶ τὰ ὑποζύγια, χωρὶς ὧν αὐτὸς ὑπελεί-- 

πετο, πραθΏναι. Καὶ σχεῦος οὐκ ἐξῆν ἐς δίαιταν ἔχειν 
οὐδενὶ, πλὴν ὀθελοῦκιαὶ χύτρας γαλκῆς καὶ ἐκπώματος 
ἑνός. 

2 
κ 

ο 

- 

Τά τε σιτία αὐτοῖς ὥριστο, χρέα ζεστὰ καὶ ὁπτὰ 
εἶναι. Κλίνας τε ἀπεῖπεν ἔχειν, καὶ πρῶτος ἐπὶ στἰ- 

θάδων ἀνεπαύετο. Ἀπεῖπε δὲ καὶ ὁδεύοντας ἡμιόνοις 

Τί γὰρ ἐν πολέμῳ προσδοχᾶν, ἔφη, 
παρ) ἀνλρὸς οὐδὲ βαδίζειν δυναµένου; κἀν τοῖς ἀλείμ- 

µασι χαὶ λουτροῖς ἑαυτοὺς ἤλειφον, ἐπισκώπτοντος τοῦ 

Σχιπίωνος, ὣς αἱ ἡμίονοι χεῖρας οὐκ ἔχουσαι, Ἰρήζουσι 

τριβόντων. Οὕτω μὲν αὐτοὺς ἐς σωφροσύνην μετε- 
ϐαλλεν ἀθρόως. Ἐϊθιζε δὲ καὶ ἐς αἰδῷ καὶ φόέον, 

δυσπρόσιτος ὢν, καὶ δυσχερὺς ἐς τὰς χάριτας, καὶ µά- 

λιστα τὰς παρανόµους. ᾿Ελεγέν τε πολλάκις, τοὺς 
μὲν αὐστηροὺς καὶ ἐννόμους τῶν στρατηγῶν, τοῖς οἳ- 
χείοις" τοὺς δὲ εὐχερεῖς καὶ φιλοδώρους, τοῖς ο - 
εἶναι χρησίµους. Τὰ γὰρ στρατόπεδα τοῖς μὲν εἶναι 
κεΓαρισµένα τε χαὶ καταφρογητικά: τοῖς δὲ, σκυθρωπὰ 
μὲν, εὐπειθῃ δὲ καὶ πᾶσιν ἔτοιμα. 

ο ΗΧΧΧΥΙ. Οὐ μὸν οὐ) ὣς ἐτόλμα πολεμεῖν, πρὶν 
αὐτοὺς Ὑυμνάσαι πόνοις πολλοῖς. Τὰ οὖν ἁγχοτάτω 

πεδία πάντα περιὼν, ἑκάστης ἡμέρας, ἄλλο μετ ἄλλο 

στρατόπεξον ἤγειρέ τε καὶ καθῄρει, καὶ τάφρους ὤρυσσε 

3 / 
ἐπικαθεζεσθαι. 

67 

ἴπᾷο αλαοία, ααοᾶ 5αρογοΓαί (ομηρογί5 Ἱπιρογῇ ευἱ, ἵπ σαι- 

Ροίαπία Πἰμογπαπάο οοηδη»ί{. 

ΓΧΧΧΙΥ. Ἠοπιῷ ρορι]α5, Ίου Ώε]ο Ναπιαπίίπο, αποἀ 

ορΙπίοπο οἱ Ιοηρίής οἱ ἀἰ[ιοῆίας ασοἰάσγαί, Γαἱρα[α5, 00ΓΠ6- 

Ἰαπα βαἱρίοΠοπα, απῖ Οατασίποπι οχδοϊάσταί, Πογαπῃ 60η- 

5π]οπῃ ετοαν]έ; απο ΠΠΠΙ 655ο ογοάστεί, α απο ἀερο]]ατὶ 

ΝαπιαπΗΠῖ ΡοβδεΠί. 96ἆ αποπίαπα ο[ίαπα {παπα Ἱηίτα α{αἴοπι 

οοηδΙαΓθΠή ογα{, εοηδοιο Ῥαΐτες, αἱ, (ποππαάπιοάπα Ώ6]]0 

αι ιασἰηίοηςί [αοίαπη οιαί, (0 ρηπί Ρἱοβῖς Ἱοσαίῃ Π]αΠα αΠπΏᾶ- 

Ίεῦ1 αὐγοσατοη{, οἱ ΠΠΟ 5ο Πεμ (1 Πίογαπη φαποϊτοηί,  Β6ΙΡΙο 

Ἀος Ῥαείο Πίογαπα οοηςΗ] ἀθο]αναίας, Ναπιαπίίαπι Ῥτορεία- 

Ραΐς πι]]ο απἰάεπα Ἰαρίίο ἀε]οσία, ααοά ατῃς γαηῖς Ρε]]ς 

ἀῑδίταμεβαίας, οἱ δα1ἰς οορίαταπα {η Ἡἱςραπία οταί.. Ῥογρηϊ[- 

ἱεπία {αΠΠΟΠ 5οπαία, ποηπΙ]]ος γο]πίατίος, αΏ ας αγβῖβ5 

εί γορίρις οἨ ργϊναίαπι απη]οΠἶαπα π]ῖςδος, οἀαχί. Οπίρας 

ἀά4ῑ4έ οκ αχηθ οἰοπίες εί απηῖσος, αἆ απἠησοπίος; 4108, 

ἵπ {ΥΠΙᾶΠΙ ππαπα τοάαείος, γοσίαραί Απιϊοσγιϊι ΓΠΤΠΠΑΤΗ. 

Ἠο5 οπηπ6ς, Ονοῖίον απαίαοῦ πημία, ἀεάπεεπάος Ῥα{εοΠί, 

αἰνῖς Π]ο, (γαδια. Τρ5ο επ Ῥαιοῖς ἵπ Ἡιεραπίαιι αἆ 

εκοτοίαπι ργσιοέαν.  Απάίεταί οπίτη, ΙὈῖ οπηπία Ἱσηανία, 

ἀϊςοοταῖα, ας Ἰάχα οοιταρία 65565 5αἱίδατα ἰηίε]]εχοταί, ἃ 

56 Ἠοδίος γ]ηεῖ που Ῥο55α, Πὶςί Ῥηίας 5ΙΠΟΓΗΠΑ παπα γ]ῖια 

' οοπΙργεςςῖςκοί ας ρογάοη]ςδαί. 

1 

[ 

ΤΧΧΧΥ. Οπατο αρί ἵπ οαδίτα ροιγεπΙί Ροἱρίο, εοπ{ῖηιο 

πιθγραίογαο5 οΊηΠ6ς, δεοτία, Υαΐος ἀοηπίαας 5αοΠεοδαια, 

απῖριας {οί αἀγειδῖς ρισηϊῖς εοηςίειπα(ἵ πηη{ίες ῥ]ας π]πηῖο 

αἀαῑοιῖ οναπί, οαςίτῖ5 ακρι]έ: αἴᾳιθ αίῖαηι 1Π ΡοδίοΓΙΠα γ6- 

αἵί, απἰάσααπα, αποά πιῖηας ποζθδδαίαπα 6556ί, πο γ]οίῖ- 

ΠΊΠΩ απἱάεπα ἀῑγ]πα[Ιοπῖς ρταίία, Ἱπροτία. ΤΠ γετο εἰ 

ΡΙαιιδίτα εΙΠ1 5ατοἰηὶς πα Ηδς,, οί Ιαπιοπία οπηπία, Ρῶ{6υ- 

απαΏῃ ας 1ρ5ε 5ἰβι]]αίἴπῃ το]εία γεἰ]εί, ἀῑνεπαϊ Ιαςς. Νες 

Υογο ουἵσΠαπη Πεεραί αἆ γἱοίαπα τας π]απ Ἠαβετο, ργαίϱγ 

γοτα οἱ ο]]άΠ1 9ΠΘΑΠΙ οἱ ροο]άπ1 ΠΠΗΠῃ. ΟΙΡΙ ποσπε ριῶ- 

5οΏρίϊ εταηί, 6Δ1Ἠ65 εἰἶχα εἰ α5ξαω. Τ,αοίογαπ ροσγο ηδ5 

Ἰηίθγάϊείας, ας ῬπΙΙς ἶρ5ο ἵη {οτῖς τοιϊεςοεμαί. Μια]ῖς 

Ιπβίάστα Ἱηίαι ουπάσπα Ρνοβ]ρη]ε : απἷά οί οπίπι, ΙπαμΙέ, 

ἵπ Ῥε]]ο δρογαπάυπα αΏ 6ο, απὶ ροεάῖρας γα ποπ ρορςί{2 Δά 

Ἰαναπάυπα ἵπ Ῥα]ηαῖς, οἱ αἆ απσοπάαπα, {αΠΠΠΙΟΤΗΠΗ ορθά 

ΠΟΠ απηρ]ίας5 α{εβαπ{π]; ρου Παζ Ιργίαπη πἱάθηίο βεἱρίοπο Ἰος, 

απ, γε]αί τη]! πιαπίρα5 εανοηίας, αλῖς, ααὶ 5ο ςοαΊρετοθη!, 

ορα5 Παρεγοπί. Ἠαο νία, Ώνουί {6ιµρογε, αἱ {οπρεγεπ{ἶαηι 

πηβ]{ες ταγοσαγ!ί. Ῥο6ᾷ εί αἆ 5πϊ τονογοπίίαπα οἱ ΠΙΡίΙΠΙ 

α55ιιε[εοΙ{; ουΠ1 αἁ [ία 5ο, {παπα γετο αἆ οοπ/ογεηάας σταίῖας, 

Ρυ5ογ/πα ἵῃ τες ἱη]ηςείς, ἀῑ[βείϊοπι οχ]ἱροπάο. Αίσπε 

]αᾶ ετεβΓο ἵῃ ους Ἰαβεβαί : 56Υετος οί Ἱεραπῃ [ητῖσαιθ 5θτ- 

γαΠΙΙΦΡΙΠΙΟ5 Ιπρογαίογθς, απηϊοῖ5» [αοῖες απίεπα οἱ πηππῖ- 

Π6ο5, Ἰοδίϊμας Έ55ο Ῥογμί]ο5. ἨἩἨοτηπῃ πηΠ[ας Ἰαΐος απῖ- 

46η}, 5εᾷ Ρ8ΓεΓ6 Ποςοῖος : Π]ογΙη1, αἱ {πῖςίῖοτος, ἷο πιοι]- 

Γ θιο5 οί αἆ οπηπία Ρᾶταίος. 
ΓΧΧΧΥΙ. Ρεᾷ πο κἷο φάση οἳΠα Ἰοδίο Ῥεία5 οοπΠἰπετέ 

γο]αέ, απαπὶ πηϊ]ίος 505 πηπ]ῖς Ἰαμοτίρας οχετου]ςδεί. 

Τίασπις γΙοίΠΙΠΙ ΟΠΊΠΘΠΙ αΡτΙΤη ορειπάο, ᾳπο[άΐο ΠΟΥ4 - 

ςίτὰ αἰ[ῖς Ἰουῖς πηππίεβαξ, ἂο ηχος τάτδας ἀθππο]ίοναίας ; [06- 

βαθυτάτας καὶ ἐνεπίμπλη, τείγη τε μεγάλα ᾠχοξόμει ' βα5 ἀποεραί, οἱ οαςἆθῃῃ νομέραξ, ΠΊΗΓΟΣ ΠΊΑΡΠΟΣ οχδίτΙσΡαΕ, 

δ. ΄ 



08 ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΝ ΥΙ, 

χαὶ χατέφερεν, αὐτὸς ἐξ ἠρῦς ἐς ἑ ἑσπέραν ἅπαντα ἐφο- Ε πποκ Πογατη ἀἱγαεπάος. Ίρεεφπε α ρεῖπ]α Ίπος αἆ Ὑοδροτατη, 

ρῶν. Τὰς δὲ ὁδοιπορίας, ἵνα μή τις ὡς πάλαι, δικ- 

σκιδνῶτο, Ἴγεν ἐν πλινθίοις ἀεὶ, καὶ τὸν δεδοµένην 

ἑκάστῳ τάξιν οὐκ ἦν ἐναλλάξαι. Περιιών τε αλά ὅδοι- 

πορίαν, καὶ τὰ πολλὰ οὐραγῶν, τοὺς μὲν ἀῤῥωστοῦντας 

ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀνεβίθαζεν ἀντὶ τῶν ἱππέων, τὰ δὲ 

βαροῦντα τὰς ἡμιόνους ἐς τοὺς πεζοὺς :διεµέριζεν. Ει 

δὲ σταθμεύοι, τοὺς μὲν προφύλακας τῆς ἡμε μέρας ἐχ της 

ὁδοιπορίας ἔδει περὶ τὸν Ἰάραχα ἵστασθαι, χαὶ ἵππέων 

ἑτέραν ἵ Ώην ρα οἵ ὃ) ἄλλοι τὰ ἔργα ον 

χαὶ τοῖς μὲν ταφρεύειν ἐτέτακτο, τοῖς δὲ τειχίζειν, τ 

δὲ σκηνοποιεῖν' Ὑρόνου τε μΏχος ὡρίζετο αὐτοῖς χαὶ 

διεμετρεῖτο. 

ΙΧΧΧΥΠ. “τε δ’ εἴκασεν, ὀξὺ καὶ εὐπειθὲς αὐτῷ 

καλφερέπονον Ἰ γευονέναιτὸ στράτευμα»! μετέθαινεν ἆ ᾿ἀγχοῦ 

τῶν Νομαντίνων. Ἡροφνλακὰς δὲ, ὥσπ τερ τινὲς, ἐπὶ 

φρουρίων οὐκ ἐποιειτο: οὐδὲ ΓΗ ποι τὸν 'στρατὸν 

ὅλως, τοῦ μὴ, τινὸς ἐν ἀρχη Ὑενομένου πταίσμτος, 

εὐχαταφρόνητον τοῖς πολεµίοις αὐτὸν γενέσθαι, χαὶ 

0ὐδ) ἐπεχείρει τ τοῖς ἐχθροῖς, ἔ ἔτι 

τὸν πόλεμον καὶ τὸν αιρὸν αὖ- 

τοῦ, χαὶ τὸν τῶν Νομαντίνων ὁρμὴν, ἐ ἐς ὅ τι τρέψοιντο. 

τέως χαταφρονοῦσιν. 
.. ΄ 

περισκοπῶν αὐτὸν τε 

Τὰ Σ δὲ ὀπίσ σω τοῦ στ ρα τοπέδου πάντα ἐχορτολόγει, χαὶ 

/ 

τὸν αἴτον ἔκειρεν ἔτι γλωρόν. 
θέριστο, καὶ ἐς τὸ πρόσθεν ἔ 

” 3 

παρὰ τὴν Νομαντ (αν ἐπὶ τὰ πεδία σύντομος, καὶ πολ- 
) σσ /”. 3 ὍὋ Γ] 

λοὶ συνεβούλευον ἐ δ) ἔφη, τὴν 

« Γ ο) μι 

Ὡς δ᾽ αὐτῷ ταῦτα ἔξετ 

ἔδει βαδίζειν, ὅλὸς μὲν τν 

/ 

ς αὐτὴν τραπέσθαι. 
/ ή 

ἐπάνοδον δελιέναι, κούφων τρ. τότετῶν πολεµίων ὄντων, 

χαὶ ἐκ πόλεως ὁρμωμένων παὶ ὁ ἐς πόλιν ἀφορμώντω "ο 
2) 

ἡμέτερο .. 
/ κατάκοποι, χαὶ κτήνη καὶ ἁμάζας καὶ φορτία ἄγουσ'. 

. ώ ’ / μ 

Αυσ/: ρής τε ὅλ ως καὶ ἀνόμοιος ὃ ἀγών' ἡσσωμένοις μεν 
λ - ”ν 

γὰρ πολὺς ὅ κίνδυνος, νικῶσι δὲ οὗ µέ Ύα τὸ ἔργον, οὐ 2 
μή ος κ, ναι δ) ἄλογον, κινδυνεύειν ἐπὶ ὀλίγοις. 

--  ν βαρεῖς ἐπανίασιν, ὃς ἀπὸ σιτολ ογίας, χα 

Καὶ στρατη ὸν ἀμελῆ, τὸν ἀγωνιζόμενον πρὸ τῆς χρείας" 
ἀγαθὸν δὲ, τὸν ἐν µόναις τ παρακινὸ δυνεύονταταῖς ἀνάγκαις. 

Συγκρίνων δ᾽ ἔφη, καὶ τοὺς ἰατροὺς μὴ χρῆσθαι το- 

μαῖς μηδὲ καύσεσι πρὸ φαρμάκων. Ταῦτ' εἰπὼν, ἐκέ- 
καὶ 

συνεζήει τότε μὲν ἐς τὸ πέραν τοῦ στρατοπέδου: ὕστε- 
ρον δὲ ἐς τὰ Οὐακκαίων, ὅθεν οἵ Νομαντῖνοι τὰς τροφὰς 
ἑωνοῦντο, χείρων ἅπαντα, καὶ τὰ χρήσιμα ἐς μὰ έαυ- 

τοῦ τρογὰς συλλέγων, 4 δὲ περιττὰ σωρεύων τ 
χατακπίων. 
ΙΧΧΧΥΠΙ. Ἐν δέ τινι πεδίῳ τῆς Παλλαντίας, 

ὄνομα Κοπλανίῳ, πολλοὺς ἐπὶ τῶν ὁρῶν ὑπὸ λόφοις 

ἔκρυψαν οἵ Παλλάντιοι, καὶ ἑτέροις ἐς τὸ φανερὸν τοὺς 

σιτολογοῦντας ἠνώχλουν. Ὁ δὲ ᾿Ῥουτίλιον Ῥοῦφον, 
συγγραφέα τῶνδε τῶν ἔργων, τότε γιλιαρχοῦντα, ἐκέ- 
λευσε τέσσαρας ἱππέων ἴλας λαβόντα, ἀναστεῖλαι τοὺς 

ἐνοχλοῦντας. "Ῥοῦφος μὲν οὖν ὑπογωροῦσιν αὐτοῖς 

ἀμέτρως εἴπετο, καὶ φεύγουσιν ἐς τὸν λόφον σννανε- 

πήδα. ᾿"Ενθα τῆς ἐνέδρας ἐκφανείσης, ἐκέλενε τοὺς ἵπ- 

πέας µήτε διώκειν, µήτε ἐπιγειρεῖν ἔτι" ἀλλ’ ἐν προβολη 

- .. / 

λενεν τοῖς ἡγεμόσιν τὴν μακροτέραν περιάγειν. 

ε καὶ 

αποάππ(πθ ορετα Πεμαπί, Ἱπδρίοιεμαί. Λε πε απῖς, η{ αἳ- 
ἴρα, ἵπ Πήποτο ἃ τες 5ε5ο ἀἰκ]αηροτοί, απαάταίο 86/ΠΗ- 
ρεγ ασιηίηο περάεβαί, πες Ίοευπῃ η Ποεραί αἳ Ππηρεγαίογο 
ἀσίαπι πγηίατα.. Ῥτοσεάρηίο αρπηίπο, ἃ ργ]πηϊς αἆ ροδίτεπιος 

οτουπιουτείίαης, αἴαπο Ἱπίοτ εχίτοπιος αἱ ρ]ωτίππῦπη ορης]- 

5ίρης, ΠΙΓΠΙΟ5, Ἰηβεί ἀσδεεπάετε οφ ῖνας, ἵπ δ(πος 

ππροποβαί; οἱ απ; πἰπίαπα ρταναβαηί Ἰαππεπία , πῖετ ροά]- 
(ος ἀῑνίάείαί, Βία ΙΙνογΗΠΙ ΡοπεΠάοΓΙΠΙ Ἰής ογ4ο εταῖ : απῖ 
]ο ἄῑο η ΡΓΙΠΙΟ αρπηίπο Γαοταπί, 605 ον 1ήπετο οροπεραί 
Ίοσσπ1 οαδίτογαπη οἰγοιπιφίςίετο; οἱ οφ αἱ έαπη αἷα εἴτευπα θᾳἶ- 

(αραί.. Πε]ααῖς πα νας δια απἱραδααθ ο[]οῖα ἀρδοπίρία 
εταηί : 5 Γο5δα5 ἀπερτα, Πΐς γα απῃ οχδίταεγα, ας ἱεῃ- 

ἰοτία Πποτο. Οπίη οἱ (οπιροτίς, πίτα ααοᾶ οπηπία οΠΓΡΟΙΑ 
6556 οροτίεβαί, 5ραἵαπαι ἀεβηΙέαπι απο 4ἱππεηδΗπῃ εγαῖ. 
ΕΧΧΧΥΠ. ΑΙ ροδίᾳπαπ 5αἲΐς Ρτοιηίας οἱ πποτίρετ εί Ἰα- 

Ῥοτίς ραΐΐοης πιῖ]ος γίδας ο5ί, {ππῃ Υοτο Ρτορία5 Ναπιαπ{ΙΠα 

οαδίτα Ῥτοπποτ{ί Ραρίο.  δοᾷ Ιμίποι, αποταπηάαῦη Ἰηθτο, 

ρεγ οαφίε]]α Ρτορία5 υγΏοπη οοης ΕΕ αία 5ἰαΐΐοπος ὀἀἱδροδαί: 
αποά οορίας 5145 ΡΓΟΙΣΗ5 πο]εί ἀῑνίάετα, πε, εἰ οἶαάεπι 

αἰίφααπα ᾱ- Ῥηϊποϊρίο αοοἱρετεῖ, οοη{εΠΙΠΙΟΓΕΠΙ 5ε Ποδίρας 
τοὐάσταί, α αὐἴρας Ίαπῃ δαΐῖς εοπίεπιποβαπίατ Ποπιαπῖ.. Νες 

γοτο ασστοδἰεραίαν Μοδίες; τα(ἴοπειη εἴἶαιῃ πυπο Ώθ]Η{ πο 
τοπᾶ1, αἱ ορροτ(μη]αίθηα, οἳ Ναπαπίπογαπα ορηςῆία απο 

«ο τοτίογοηί, εχρ]ογαίαγας. Τηίογεᾶ ΟΠΊΠ65 Ρ0Π6 οαδίΓα 8πγο5 

Ροτναριραίας, Ιπάεσααε ραῦπ]α εο]σεραί; [Γασοδαπε, Πορί 
ΠΟΠ δαΐ ππαίητας, 5οεαβαί. Οπίρας ἀθπιοςδί5, 411Π1 Ίάῦν 

Ἰπ απ{ετῖογα ο5δεί Ρρτοσθάεπά σπα, εδεείαπε αἰία γἷα η Προ» 

γονίου, Ῥργσίοι ἵρεαπα Ναπιαπ[ίαια ἀποσῃς, Ἰογαηίρης 

5οἱρίοπειι απιϊσίς, αἱ Ῥγονίονί ἴῑα γἷα αἰοτείας: Αἲ 6ρο, 
ἰπαυε, Γοδίαπα Πηδίμο.. Ἠοίος οηῖπη {πο οχρεῖ εκ α1ήνε 
ογαπηροηίος, ἵπ αγνοπα τοοσρίη Ἰαβοβαπί : αἲ ποςί ἃ 
((απιοπίαίοπα τοδειηίος, οπας5 ῥταζα εταπί εἰ ἀε[εςεί : 

αάαρο γεμίου]α Ἰπππεπίασυο οἱ ςατοῖπας 56ου γελοπί. 
Όματε στανῖς Γαθγῖ{ πο οἱ Ἱπί(αα ποσο ας γιοί» 
πω] έαπα ρογίοπῖ, γἱειοτῖνας ποῦ πππ]άπα πεήπε β]ογία: πο- 
απο οοππηοςἶ ααίανα ορ5εί. αηπΙ απἴεπα, αἲί, ἀεπχειι- 

ίω 6556, ο γε Ίενος ἀῑςογίπιοι αἀϊτο. Αίαυε λαπι ποπ” 

(απη Ἰαβοπά πα Ππρογαίογεια , ααῖ πυ]]α πεεσθςς]ταίο οσαεἴα5 

Ραρηα αἶθαπι 5αμθαί : δίγοπΗ ΠΩ οοπίγα, φαί σπα ἀδΙΙΠ, 

(παπα Ἱία πδης οἱ οὐσπδίο Ῥοδία]αί, Ιπίτορίάο 5ο ρειου]ῖς 
ο[[ρεί. ΛάάῑάΙί οἴἶαπα Ίναπο ςἰπηάἴηποπη : ΠΟΠ 5οἶθγο Π1ὸ- 
ἀἴσος ρεῖα» 5οοοπί μες απ αδοπίθας, απαπα πιοδἰοαπεη!ς, 
μη, Ἠαπο Ἰοευμίας δοἱρίο, ἀπεῖρας Πποτίς πιαηδαί, αἱ 
Ἰοηφίοτο γἷα οχογζίαπα οἰτουηιάποστοηί. Άο ἴππο απἰάειι 
{ρ5ο οχουγκίομἰ 1, ἵπ αστο οπδιτῖς ορροςίίο5 εηδεορία, 

ηίθτοςςο νο]. Ῥοδίοα ἵηπ Ὑασσσσος ἀαχῖῖ, απο ΝΙΚΗ” 

επί οοπηηησαία5 οηορα!. Τί οπιηία Υαξίαία : αἱἀφπἷά αὖ 
οπβίγογαπα αλπποπίαπα Ρος, οοΠοσίαπα αἀγοςαπι(αο : 
το]ίσφηα ἵπ ουημ]ος οοημοΣία οἱ ἱπορπάϊῖο οοηδαπηία 51. 

ΙΧΧΧΥΠΙ. η οππηρο αποδαπα Ῥα]απηί αρτῖ, ουἱ Όοπη- 

Ρἱαπίο ΠΟΠΗ οί, Ρα αμ Πὶ, αυ] 15 ποτυὴ Ροδί πιοπίίυπν 

(υπη]ος αλά ΐς, αἶία πλ ρα]απα δοἱρίομίς (γππεπίαίοτες 

Ιπορρφοραη!,  δοἱρίο Πααπα Ἠωίαπα (παπα πΜυΠη, 

(απἱ ἀείπάς Ἠαγαα. τογάπα Ἠ]κίοπίαπα οὐλά{ε) οσπα απαἴίαος 

ο πέσο ἑαγπη αἱ ργορκαπά αρα ἠοβίαηη ἱπορείυπα ΠΜ, 

Φμος Ἠπίας, Ῥοάσπι το[οτοπίος, ἱππποδσταΐης Ἡγβρης, 

4 σπα ἵπ ρευπη α5αο οο]οπα, 41ο 56 γουρεταη! , οσο 1η” 

βοομίης; δα ίίο οσος({ς ἠηίά ία, Ἱνοτίαίατ οᾳυ{ίος 5.05, αἱ 

4ο ἱπβρηπσμάο. γοὶ αρμτοδίοπάο Ἰοδίο Ίαπ πηΙ οοβιιοπί, 
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τὰ δόρατα θεµένους ἑστάναι, καὶ ἐπιόντας ἀμύνεσθαι 
µόνον. “Ὁ δὲ Σχιπίων εὐθὺ, ἀνατρέχοντος αὐτοῦ παρὰ 

τὸ πρόσταγμα, δείσας, εἴπετο κατὰ σπουδήν. Καὶ 
ὡς εὗρε τὴν ἐνέδραν, ἐς δύο διεῖλε τοὺς ἱππέας, καὶ 

προσέταξεν αὐτῶν ἑκατέροις, παρὰ µέρος ἐμπηδᾶν τοῖς 

πολεµίοις, χαὶ ἀχοντίσαντας ὁμοῦ πάντας, εὐθὺς ἄνα- 
ζωρεῖν, οὐκ ἐςτὸν αὐτὸν τόπον, ἀλλ᾽ ἀεὶ κατ᾿ ὀλίγον προσ- 
τιθέντας ὀπίσω καὶ ὑποχωροῦντας. Οὕτω μὲν τοὺς ἵπ- 

πέας ἐς τὸ πεδίον περιέσωσεν. Ἀναζευγνύοντι ὃ) αὐτῷ 

καὶ ἀναχωροῦντι ποταμὸς ἦν ἐν µέσῳ δύσπορός τε χαὶ 
ἰλυώδης: καὶ παρ) αὐτὸν ἐνήδρευον οἳ πολέμιοι. ο 
δὲ, μαθὼν, ἐξέκλινε τῆς ὁδοῦ, καὶ µαχροτέραν ἦγε χαὶ 
δυσενέδρευτον, νυχτός τε ὁδεύων διὰ τὸ δίψος, καὶ 
φρέατα ὀρύσσων, ὧν τὰ πλέονα πικρὰ εὑρίσχετο. Τοὺς 
μὲν οὖν ἄνδρας ἐπιμόχθως περιέσωσεν" ἵπποι δέ τινες 

αὐτοῦ καὶ ὑποζύγια ὑπὸ τῆς δίψης ἀπώλοντο. 

ΙΤ ΧΧΧΙΧ. Καὶ Καυχαίους δὲ 
Ρα , ρα » ή λ. ἃ ) 

παρεσπὀνδησε Λούχουλλος, ἐχήρυζε, Καυχαίους ἐπὶ τὰ 

ἑαυτῶν ἀκινθύνως κατέρχεσθαι. ἸΚαὶ παρῇλθεν ἐς τὴν 

Νομαντίνην, γειμάσων. Ἔνθα αὐτῷ καὶ Ἰουγόρθας 
ἐκ Λικύης ἀφίχετο, ὁ Μασσανάσσου υἱωνὸς, ἄγων ἐλέ- 
φαντας δυοχαίδεχα, καὶ τοὺς συντασσοµένους αὐτοῖς 

τοξ τας τε καὶ σφενδονήτας. Ἀεὶ δέ τι δγῶν, καὶ τὰ 
1 Λ /’ 3 δν Δ 

περικείµενα πορθῶν, ἔλαθε περὶ κώµην ἐνεδρευθεὶς, ἣν 

ἐκ τοῦ πλέονος τέλµα πηλοῦ περιεῖχεν, ἐπὶ δὲ θάτερα 
φάραγξ ἦν, καὶ ἀφανὴς ἐν ἐκείνη λόχος ὑπεκρύπτετο. 
Τῆς οὖν στρατιᾶς τῷ Σκιπίωνι διηρηµένης, οἳ μὲν τὴν 
κώμην ἐπόρθουν ἐσελθόντες, τὰ σημεῖα ἔξω καταλι- 

πόντες" οἳ δὲ περιίππευον οὐ πολλοί. Τούτοις συνεµ.- 

πίπτουσιν οἳ λογῶντες. Καὶ οἵ μὲν αὐτοὺς ἀπεμάχοντο: 

ὁ δὲ Σχιπίων (ἔτυχε γὰρ πρὸ τῆς χκώµης παρὰ τὰ ση- 
μεῖα ἑστὼς) ἀνεκάλσι τῃ σάλπιγγι τοὺς ἔνδον, καὶ πρὶν 
αὐτῷ γενέσθαι ιλίους, τοις ἵππεῦσιν ἐνοχλουμένοις 
ἐπεθοήθει. Τότε δὲ τοῦ στρατοῦ τοῦ πλέονος ἐκ τῆς 
κώµης ἐκδραμόντος, ἐτρέψατο μὲν ἐς φυγὴν τοὺς πολε- 

µίους' οὐ μὴν ἐδίωχε φεύγοντας, ἀλλ ἐς τὸν χάρακα 
ἀνεχώρει, πεσόντων ἑκατέρωθεν ὀλίγων. 

Χα. Μετ οὐ πολὺ δὲ ἀγχοτάτω τῆς Νομαντίας δύο 
στρατόπεδα θέµενος, τῷ μὲν ἐπέστησε τὸν ἀδελφὸν 
Μαξιμον, τόῦ δὲ αὐτὸς ἡγειτο. Νομαντίνων δὲ θαμινὰ 

ἐκτασσόντων, καὶ προκαλουµένων αὐτὸν ἐς μάχη», ὑπερ- 

«14 3 Ἀ 

παροσενων, ες οὓς 

, 3 3 4 3 Ἀ, / “ν΄ - Φα, . 

εώρα: οὗ δοχιµάζων ἀνδράσιν ἐξ ἀπογνώσεως µαχο- 
/ λες ἄλλον, 3 .. ανν κ. 

µέγοις συμπλέχεσθαι μᾶλλον, ἡ συγκλήσας αὐτοὺς ἑλεῖν 
λιμῷ. Φρούρια ὃ) ἑπτὰ περιθεὶς, πολιορχίαν ” 3 ἐπι- 
γράψας ἕκάστοις, οὓς ἔδει πέµπειν. Ὡς δὲ ἦλθον, ἐς 
µέρη πολλὰ διεῖλεν αὐτοὺς, καὶ τὴν ἑαυτοῦ στρατιὰν 
. ο. σρ. ς / 3 / / / 
ἐπιδιειλεν. ΤΘ ἡγεμόνας ἐπιστήσας ἑκάστῳ μέρει, 

ή .-. 

προσέταξε περιταφρεύειν καὶ περιγαραχοῦν τὴν πόλιν. 
ΕΙ αἲ ο ς . .-” Ν / / 
Ην δὲ ἡ περίοδος, ἡ μὲν αὐτῆς Νομαντίας, τέσσαρες 

καὶ εἴκοσι στάδιοι: ἡ δὲ 

ἕκαστον. Καὶ προείρητο, εἴ τι ἐνοχλοῖεν οἱ πολέμιοι, 
σημεῖον ἐξαίρειν, ἡμέρας μὲν, φοινικίδα ἐπὶ δόρατος 

τοῦ γαρακώματος, ὑπὲρ τὸ ͵ 
ὃ Ἡ Ὀ 3 ττ α ὰ ς | . . θυπλάσιον. ἸΚαὶ τοῦτο διῃρεῖτο πᾶν οἱ κατὰ ψερος ἵ ζαπα Ῥου Ρατίες ἀῑκίγίριεγαί εῖρίο ορια» [αε[επ ρα» : 
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Ἰήνογεπί. 5εά Βεἱρίο, ]απα οχ (πο Βω[α5 Ιοηρίας απαπη ᾗάβδυς 

εταί οχουγΓεγαί, 4θ ογεπία 5ο]οίέας, οοη{είππααο 5105ο- 

ουσίας, αΡί οἱ {ρ5ο ἰηδίάίας ἀοργε]ιεπάϊέ, οφ θας ἵπ ἆμας 

ρατίος ἀῑγ]ςίς, ργοροίρίέ, αἱ αλενηῖς νἱοῖρις ἵη Ποδίοπι ργο- 
ομγαπέ, [εσαια ϱοΠΓΘΓΙΙΠΙ θμηήςςῖς ΠογΙπη 56 τοορίαηί; 
πο". επΠ]άθΠα ἵπ Ἰοσμπι ππάρ Ργογαρίςδοηί, 5εά απα[ρει 
γιος αΠαπαπίο απηρΙίας τοίτο οεάθηίο5. Ἠοο πποᾷο Ίποο]ι- 
πηεπα οηπΠίαίαπα ἵπ ρ]απίίεπα τοὐκ{έ. Ῥορί Ίο οσγΏΊος 
[οί5, Ἱαχία Πανἵαπι αποπιάαΠα {αηδία ἀῑβΙεῖ]οπι ας 1ἱππο- 

5Ηπη γεάδυη!1 ἱρί ἱηδίάΐας ρατατῖ, αἲῖα γἷα ἀεβεχίέ, Ἰοησῖογο 

απἱάείῃ, 5εᾷ πηίηας ἀοῑῑ ορροτίαπα : ποσία Ρτορίογ απ5ίπι 
Πε Ια6ἴεΠ5, Ρηίεοδαπε [οάΐθης, «ποτά Ρίηγος ΑΠπαΓα5 
ἆσπας Ἰαβοβαηί. Αίσιο εἷο, ὤστο Πσοί, πυὶεὶ ἱποσίαπιος 
οναςοτα; 5εᾷ εφ αἰϊαποί ας Ἱαπιομία 51ϊ οχςπεία 5υΠί. 

ΕΧΧΧΙΧ. ΟἱΗΠ1 Ύθγο Ρος ΟΔΠσΡΟΓΙΠΙ 4ποηιθ Ἀριῦηι, 
απο Του] οἰπη {αηία ρεγβᾶϊα νο]αταί, ἰταπεῖταί, ΡΓ0- 
οἸαπιαν! Ιηδείΐ, 0απσαῖς αἆ 5αα εο]επᾶα τονογίῖ {μίο Ἰίσργο, 
Τη4ε ρεγπαίαπα τη βπες Ναππαπίίπογηπη τοᾶΏί : ᾳπο 2 ησητ- 
ἴια, Μαθίηίςεα Ἠθρος, οκ ΑΠΟ αἆ θ1Πῃ Υθηίέ οππῃ ἆμμοῖα- 
οτι εΙερ]ιαπίῖς, οί, απϊ ῖς αετραῖ φο]επί, φασἰαγῖῖς οἱ 
βιπαϊίοιίρας. Ηῖς ἵη Ιοσίς, ογουῖς Ἱποιγεῖρις οἴτοιπ]]θε[ος 
ἃβτος γαςίαπ(ῖ εαγρεηί]ᾳπο 5αἱρίοπῖ ἰηςίαἶαρ εἶαπῃ αΏ Ποςίρας 
(οπάπηίαγ. Ὑϊοις εταί, [ετο απάί(πε Ἰίπιοςα ρα]αάο οἵη- 
οἵπς; 5οά ππα ρατίο να]ίς εταί, ἵῃ απα Ἰαίοραπί Ἰηςίάϊαν. 
Ρ0Ρίοπῖς πη][ίες ἴία ἀῑτί5ί ογαηί,, πί ρᾶτς γε]ίαε[ῖς απίς Υίουπι 
5]ᾳηΐ5, ἵρδιπῃ γίειπι ἵπατεςςί ἀἰπίρογοηί; αἲῑ, ποπ πα], 
επιῖπις οἴγουπιθαπἱίαγεηί. Οπος αἱ {η {ηςίά1ϊς εγαπί αἀ οτί, 
αοῖ]α Γαπάπί. δαΡίο, απὶ [οτί Γογίππα εχίτα ΥΙσιΠη εἶτεα 
εἶσηα εοηκί[(ογαί, ἵαβα τανοσαγί ᾖηςείέ οο5 αὶ ἄοπιος 5αβί- 
γαηῖ.. Ας Ρπαδ(παπη πηῖ]ε ΠΗΠΊΘτο οἵ αἀ[α]ςκοηί, οη1(ἴρας 
Ιαρογαπίΐρας ορεπῃ [οτγο οοη{επᾶ1ξ : οἱ ρ]ατῖθις ο γίσο οΟΙΙΓ- 
τεηβας, Ἰοδίος ἴογσα Υετίετο οοθαίί. Ἀοῃ ἴαπιθῃ ἱηςΗ(Ιέ 
Βαβιεπίρης, 5οᾷ Ἱηίτα γα]]απη 5ο γουερίέ, ραιοῖς πΙπΊαε 
ἀεσίάετα[ἰς. 

Χο. ἨΠαιά πιυ]ίο ροδί, σεπη]ηῖς οαςίτῖς ρεοχίπιο ΝΙΠΙΣΗ- 
(αρα ΡοδΗἶ5, απογΙπα α]ίεγῖς Γαίγοπι Μακίππαπα γα [εοσγαί, 

Δἱίοτίς ἴρ5α ργαογαί δοἱρίος αππα Ναπιαπεϊηϊ αοῖο ἱηςίταςία 
ΤοΠΊάΠΟς5 αἆ ἀϊπιϊεα[ῖοπεπα ἀερτο Ῥτογοσατεηί, 5ρτοεν1ΐ : 
πΟη οοη5η]ίάπῃ ἆπσθης, οπΠΙ Ποπη]ηίρις ΟΠΙΠΙΗΠΙ ΓΟΓΙΠΙ ἆ6- 
ερογαίίοπο ο[[εγαίἶς εοπῃίσετο ροίΐας, απαπι Ιπο]αςος [απιο 
εχρυρπαῦε. Οµ4Το 5ορίεπ οἴτεα υΤΏεπῃ σαβίο]ῖς Ρροίἱς, 
οΡριπηᾶΓε έαηι Ιπιδέ{ι1Μ. δοεἱἱδφιθ Ρ855ΙΠΙ Ρορι]ῖς αὐ κἰῖα 
ἱππροταν]{; εἰ μπἰσπἶφπε Ρορι1ο, αποί εἰ ου] σοπεγῖς ποϊ]]- 

ἰε5 αϱ 60 ΠηΗΙ γε]]εί, ργαοῖρε. Οἱ ροδίᾳπαπι Ύθηετο, 
ἵη ΠΒΙ]ία5 ρατίος ϱο5 ἀῑνϊςίέ, δἱ 5ἶας εἰπιι] οορίας επ ΠΠῖς 
ραγΐης δεί. Ὠεϊπᾶε 5ἱηρι]ῖς Ρραγίρας Ργα[οοίος ἱππροδιῦε. 

{ ἠαφείίασε, αἱ [οβ5απα γαἱαπηαπο υπο εἰποππιάσορτοηί. Ἐται 
απίεπι ΝαππαπΙ ἱρδίας απηθίέας (πίστα πα ίαπα ραβδαΠα 

να]! αὐἴεπα Ρ]ά5ᾳπαΠα ἀπρίο πηα]ου.. Ας (οίππα Ώαηο λπιρῖ- 

πΙαη- 
“ἀαίππιαπο ογαί, 5ἱ αὐἱς (απσ]ίας αὖ Πορΐριας ογἴγείης, δἰσηη 

ΔίίοΠεγεΓῖ, Ἱπίεγάῖα ραηπαπα τά ῦΓΙΠα οχ Ίοηρα Ἰαδία Ῥεη- 
ὑψηλοῦ , νυκτὸς δὲ, πΌρ" ἵνα τοῖς δεοµένοις ἐπιθέοντες Ἠοπίεπα, ποεία ἱσπθα; αἱ οε]ογίίος Ίρ5ο οπῃ Μαχίμιο μαίτε, 
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αὐτός τε καὶ Μάξιμος ἀμύνοιεν. Ὡς δ᾽ ἐξείργαστο πάντα 

αὐτῷ, καὶ τοὺς χωλύοντας εἶχεν ἱκανῶς ἀπομάχεσθαι, 

ἑτέραν τάφρον ὥρυσσεν οὐ μακρὰν ὑπὲρ ἐκείνην, καὶ 

σταυροὺς αὐτῃ περιεπήγνν, καὶ τεῖχος ᾠκοδόμει, οὗ τὸ 

μὲν πάχος ἦν πόδες ὀκτὼ, τὸ δὲ ὕψος δέκα, χωρὶς τῶν 

ἐπάλξεων. ΗἨύργοι τε πανταχόθεν αὐτῷ διὰ πλέθρου 

περιέκειντο. Καὶ λίμνην συνάπτουσαν οὐκ ἐνὸν περι- 

τειχίσαι, χγῶμα αὐτῃ περιέθηκεν, ἴσον τῷ τείχει καὶ 

τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος, ὡς ἂν εἴη καὶ τόδε ἀντὶ τείχους. 

ΧΟΙ. Οὕτω μὲν ὁ Σκιπίων ὅδε πρῶτος, ὥς ἐμοὶ 

δοκεῖ, περιετείχισε πόλιν οὗ φυγομαχοῦσαν. Τόν τε 

Δόριον ποταμὸν, συμφερόμενον τῷ περιτειχίσµατι; καὶ 

πολλὰ τοῖς Νομαντίνοις χρήσιμον ἔς τε ἀγορᾶς χομιδὴν 

καὶ διαπομπὺν ἀνδρῶν (ὅσοι κατ αὐτὸν κολυµθηταί 

τε χαὶ σχάφεσι μικροῖς ἐλάνθανον, ἡ ἱστίοις, ὅτε λάθρον 

εἴη τὸ πνεῦμα, ἐθιάζοντο, ἢ κώπαις κατὰ τὸ ῥεῦμα) 

ζεῦξαι μὲν οὐκ ἐδύνατο, πλατὺν ὄντα χαὶ πάνυ ῥοώδη" 

φρούρια δὲ ἀντὶ γεφύρας αὐτῷ δύο περιθεὶς, ἀπήρτησε 

χαλωδίοις δοκοὺς μαχκρὰς ἐξ ἑκατέρου φρουρίου, χαὶ ἐς 

τὸ πλάτος τοῦ ποταμοῦ µεθῖχεν, ἐχούσας ἐμπεπηγότα 

πυχνὰ ξίφη τε καὶ ἀχόντια. Αἱ δ᾽ ὑπὸ τοῦ ῥοῦ, τοῖς ξί- 

φεσι καὶ τοῖς ἀκοντίοις ἐμπίπτοντος, ἀεὶ περιστρεφόµε- 

ναι, οὔτε διανηχοµένους, οὔτ' ἐπιπλέοντας, οὔτε ὑποδύ- 

νοντας εἴων λαθεῖν. Τοῦτο δ᾽ ἦν, οὗ μάλιστα ὃ Σκιπίων 

ἐπεθύμει: μηδενὸς αὐτοῖς ἐπιμιγνυμένου, μηδ᾽ εἶσιόν- 

τος, ἀγνοεῖν αὐτοὺς ὅ τι γίγνοιτο ἔξω " οὕτω γὰρ 

ἀπορήσειν ἀγορᾶς τε καὶ μηγανῆς πάσης. 

ΧΟΠ. Ὡς δ’ ἠτοίμαστο πάντα, καὶ καταπέλται μὲν 

ἐπέκειντο τοῖς πύργοις ὀξυθελεῖς τε χαὶ λιθοβόλοι, ταῖς 

δ) ἐπάλξεσι παρέκειντο λίθοι καὶ βέλη καὶ ἀκόντια, τὰ 

δὲ φρούρια τοζόται καὶ σφενδονηται κατεῖχον" ἀγγέλους 

μὲν ἐπέστησε πυχνοὺς κατὰ τὸ ἐπιτείγισμα πᾶν, οἳ νυ- 

χτός τε καὶ ἡμέρας ἔμελλον ἄλλοι παρ᾽ ἄλλων τὸν λόγον 

ἐκδεγόμενοι, μηνύσειν αὐτῷ τὰ γιγνόµενα. Κατὰ δὲ 

πύργον ἐκέλευσεν, εἴ τι γίγνοιτο, σημεῖον ἐκ πρώτου 

τοῦ πονοῦντος αἴρεσθαι" καὶ τὸ αὐτὸ πάντας ἐπαίρειν, 

ὅταν τὸν ἀρζάμενον θεάσωνται" ἵνα τὸ μὲν κίνημα παρὰ 

τοῦ σημείου ῥᾷσσον ἐπιγιγνώσκοι, τὸ δὲ ἀκριθὲς παρὰ 

τῶν ἀγγέλων. Τῆς δὲ στρατιᾶς οὔσης σὺν τοῖς ἐπιγω- 

ρίοις ἐς ἐξακισμυρίους, τὸ μὲν ἥμισν διετέτακτο αὐτῷ 

τειχοφυλακεῖν, καὶ ἐς τὰ ῥναγκαῖα, εἴ πη δεήσειε, µε- 
ταχωρεῖν' δισμύριοι δὲ τειχοµαχήσειν ἔμελλον, ὅτε 

χρεία γένοιτο" καὶ τούτοις ἐφεδρεύειν ἕτεροι µύριοι, 
Χωρίον δὲ καὶ τούτων ἑκάστοις διετέτακτο" καὶ µετα- 

πηδᾶν, εἶ μὴ κελεύσειεν, οὐκ ἐξῆν. Ἔς δὲ τὸ τεταγµέ- 

νον εὐθὺς ἀνεπήδων , ὅτε τι σημεῖον ἐπιγειρήσεως ἔπαρ- 

θείη. Οὕτω μὲν τῷ Σκιπίωνι πάντα ἀκριβῶς διετέτακτο. 
ΧΟΠΙ. Οἱ δὲ Νομαντῖνοι πολλάκις μὲν τοῖς φυλάσ- 

σουσιν ἐπεγείρουν, ἄλλοτε ἄλλη κατὰ µέρη. ἘΤαχεῖα 
δ) αὐτίκα καὶ καταπληκτικὴ τῶν ἀμυνομένων ἡ ὄγις 
ἦν, σηµείων τε ψηλῶν πανταχόθεν αἱρομένων, καὶ 
᾽ἀγγέλων διαθεόντων, καὶ τῶν τειχοµάχων ἀθρόως ἀνα- 
πηλώντων ἐς τὰ τείχη, σαλπιγκτῶν τε κατὰ πάντα 
πύργον ἐξοτρυνόντων" ὥστε τὸν κύχλον ὅλον εὐθὺς 

υδ{ορας ε5δεί, απχΗίο αοσομττετεί. Τοίο ορεγε ροτ[οείο͵, {ίς 

αὐἰάεπα, αἱ ]αῦη Ἰοδίοπῃ , δἱ απἷά οοπατείας, 5αἱῖς Ργορυ]κατα 

Ρο56ί; αἰίαπα {0558Π1 ΠΟΠ Ίοημο 5πργα Ῥγίογεπα ὀἀμχίί, 4081 

ε{ ἱπιρασῖῖς ρα]ί5 πηϊγ{έ, οί αἆ εαπιάσπα ππύτπη οχδίτυχ[ί 

ἸαΜαάίπε ροάσπα οείό, αἰΜπάίπε ἆθορπα, εχορρίῖς ρἰπηῖς. 

Ας ΠΠΗΤΟ {ΗΓΓΕ5 εχ οπηπἰ Ρατίε, οεπίαπη εἰ γἱριηϊ ρεά απη ἵη- 

(εινα]ο, δαρετείγιοναπίατ. Εί απἷα οοπποηίεπη ρα]αάσια 

πιΠτο 6ΊΠρετε ΠΟΠ Ροΐοταί, ἃβσετεπῃ αἱ οἰτουπιάυχίέ, εί ]αἱ]- 

(πάϊπο οί αἰαάἴπο ππτο Ῥατεπα, απ γῖορ πηυτί ο5ςεί. 

ΧΟΙ. Οµα τα(ίοπο πημΙ γἰάείατ Βεἱρίο Ἠ]ο ρτίπαα5 οπηπῖατα 

ἱπιρεταίοταπα υΓῬείη, ασ οετίαππεη ποπ ἀείγεείαραί, εἴτ- 

οαπγα]]α55αο. Οδίοταπ Ὀυγίας απηπἰ5, Ῥγοίοτ ρα πημπῖ- 

ππεμία Ναπιαπίῖα Πποης, ορρἰάαπίς αἀπιοάππα ορροτίυπα5 

οταί, ου αἆ οοπΙπηθα {απ ἀεροτίαπά στη, {απα αἆ γῖτος ἴταις- 

γεµεπάος; ἆμπι δἶτο υγἰπαπάο, αππαν]ου]5 , οἶαπη ἵπ ατΏεΠα 

Ρεποίταγοηί, 5ἶνο γε], τελεππεπῖ δρίταπίο γεπίο, απί το- 

πιὶ 5οεπάο Πμππα, Ῥοτγαπηρετεπί, Ἠυ]ας Παπηηίς, 

Ρτορίοι ἸαΜπάίπεπα εί ααπαταπα ἱππρείαπῃ, Ροπίε {αηβεπάΐ 

απππῃ πα]]α ο5ςοί [αου]ία5; δεἱρίο Ρίπᾶ εχδίε]]α γίου ροπ!ΐς 

ομ]θοῖί : οκ ααἶθας Ίοηρας αἰτίπιαπε ἴταῦες Γαπίθας τε]ραίας 

ἵπ Πανίαπα, απα Ἰαΐο Ραΐεραί, ἀοπιῖοί. Ἐταπί απίετη Ἰηβχί 

(ταδίριας ογορεῖ ΠΠΠΕΤΟΠΟς οί ομδρίάες» σπα, ππα ουΠῃ ΠΠ ς γὶ 

ασ. οἰτουπιαοία., ΠεΠΙΙΠεΠη ἰταηδίγε εἰπεβαπί, 5ἶτε παϊαπάο 

αππαπάστο,, 5ἶτο παγ]σίο {α11εγε Ποδίοπι {επίαδςεί. Οπα τα 

4, ααοᾶ ππαχίπιο οαρίεραί, εοησεσπίας εδί Βοἱρίο; αἱ Ίιο- 

5ίο5, ποπ]]πο αἆ ο05 αοσθζεπία, (πἷᾶ Γοτῖς αρετείιτ ἰσηατῖ, 

οἱ οοπηπηθαία οἱ οοηδἰ]ο ἀεβοετεπίηγ. 

ΧΟΠ. Ῥοδί(παπι οπιπία ροτ[οσία 5υπί, οἱ (αττίρας οαίᾶ- 

ρυ]ίω οἱ Ῥα]ϊεία αἰίθᾳπε πιαςίπςς ἱπρορίία, εἰ ρτοριρηα- 

οσ]α δαχίς, ἴο]ίς, Ιαου]ΐς ρτοῦς πηπηίία, αἲ Ίναο οαδίεῖ]α 

εαρίι{απίς οἱ (απά[οτίρας Εγπιαία : ετεῦτος πυπεῖος Ρες {0- 

πα Υα]]απα ἀἱδροξυ]ί Βοἱρίο, απῖ ἀῑο ποοίοσπε, 5ΕΓΠΙΟΠΘΠΙ 

αΠῖ αὖ αἰῖς οχοῖρἰεπίες, αἰάσφαῖᾶ Πεταί, ἱρῖ τοπυπεἰατοπ!. 

Φα5δῖί οίαπα, π{ απζΗπησαοθ ρηπηα (αττῖς αΏ Ἰοςίθ ῬΓεΠ]θ- 

τοίατ, Ῥείπηα γαχή]απα οχίο]οτεί; ααοά υδί εοπερἰοετεοηί 

τοίαα., Ἰάεπαι εἱρπαπα αἰ{ο]ετοπί : αἱ Ἠη]αςπηοᾶί εἶππο 

οοογίαπα αἰἰουΕί ἐπ έαπα οἶδας Ιπίο]σετοί; οχ πυποῖῖς αἩ- 

(οτι, αιἰά τοὶ ο55εί, οχρ]ογαῖα5 εοβηοςοθτεῖ. ὁαπ γοτο 

απαπῃ εοχαρἰπία Ἰοπηίπαη πηϊΠία, οοπηυπηεγα (ἶς οορίἰς Ηἱςρα- 
πἰοηκίρας, Μαθοτοί, δἷο 605 ραγέα5 οταί, αἱ ἀἰπιίάία ρατς 

ΠΙΙΓΟΠΑ ομδίοδ τοι, οἱ αἲ αἰία ππυπία, αὈὶ ορας οδδοί, ρτα- 
ςίο ο5φοί : {πα αἰία νἰρίηἰ πα ]ία αἲ ρυρπαπάσπα οχ Πῃπτο, 

εἰοιδί ποοσςκίίας ηγροτοί, ραταἳ ορ5οη!; εἴδαπο τε]φαί ἆδ- 

οἷος πα]]]ο η 5αΏκίά1ἱς ο55οηί 5αοσοηηπία 1. Αίσπο Ἠς δαας 
οπίαπε Ἰοση5 οταί αθείμησία5τ αποπη εἰουί, Ἰη]α5δα ἱππρογδίο- 

εἰς, πο Πουαί οΠῃ ἁἲἱο οοπηπηπίατο, εἰς αἲ θυπα φπἱδαπο, 
εἰπια] ας βἱρπατα αλασος (απηυ]ίας ἀαραίατ, αἀγο]αδαί. Ἠας 

ἀΠίμοπίία 8οίριο επποία αἀπηηίσίταυαί. 

ΧΟΠΙ. Ἰπίσνοα Ναπιαπηί φα0ρίας, αἰῑς αἴ(πο αΏί εκ 

ῥαπήρας, πητὶ ουδίοᾶος αἀοπί υπ. 5οὰ ἴππο ορ]οηίοτ 

«ἰαθΐπα, 8ο ουπα (ορ! ροοίο, οηπία αἲ ρτορυρηαπά πα 

ῥιαραταία αρρατοραέ τ αἴπηα υπάίφαο ἵπ αἰξαπι αρ]αία: 

πεί ἀἰκουιτουρ; απἱ ἀο[οπάσπαΐς πατῖς ργπροςί! ογαηἳ, 

οοη{εγίπα τα πηγα ἠηοήίτος Ελίοίηος ος εἰηρα]ίς αίθας 

εἰαδείομπα οαποτο.. Αάθο αἱ [οίας Π]ο απηθίέας, φἰαάίοτα 



ΡΕ ΒΕΒΙΙ5 ΗΙΦΡΑΝΙΕΝΘΙΡΙ5, οἱ -υς. Τί 
ἅπασιν εἶναι φοθερώτατον, ἐς πεντήκοντα σταδίους | ααἰπᾳπαρίπία ἵῃ οΥθΙ, οΠΟ(ἶ5 εχίοιηρ]ο [ογηϊάαΡί( οκ εἰ. 
ἐπέχοντα ἐν περιόδφ. Καὶ τόνδε τὸν κύχλον ὅ Σχι- 
πίων ἑκάστης ἡ ἡμέρας τε καὶ νυχτὸς ἐπισχοπῶν περιῄει. 

Ὁ μὲν δὲ τοὺς πολεμίους ὧδε συγχλείσας,, οὐκ ἐς πολὺ 

ἀρχέσειν ἐνόμιζεν, οὔτε τροφῆς ἔτι προσιούσης σφίσιν, 

οὔτε ὅπλων, οὔτ᾽ ἐπικουρίας. 

Χαν. Ῥητογένης δὲ ; ἂνὴρ Νομαντῖνος, ὦ ὦ Καραύ- 

νιος ἐπίχλησις } ἦν, ἄριστοςἳ ἐς ἀρετὴν Νομαντίνων, πέντε 

πείσας φίλους, σὺν παισὶν ἄλλοις τοσοῖσδε, χαὶ ἵπποις 

τοσοῖσδε, ἐν νυκτὶ συννεφεῖ διῆλθε λαθὼν τὸ µεταίγμιον, 
χλίµακα φέρων πτυχτήν. Καὶ φθάσας ἐς τὸ περιτεί- 
γισμα, ἀνεπήδησεν αὐτός τε χαὶ οἵ φίλοι" καὶ τοὺς 
ἑκατέρωθεν φύλακας ἀγελόντες, τοὺς μὲν θεράποντας 

ἀπέπεμι αν ὀπίσω, τοὺς ὃ ἵππους διὰ τῆς χλέµαχος 

ἀναγαγόντες, ο ου ἐς τὰς ᾿Αρουακῶν πόλεις, σ κ σὺν 

ἱκετηρίχις, δεόµενοι, Νομαντίνοις συγγενέσιν οὖσιν 
Τῶν δ᾽ Ἀρονακῶν οἳ μὲν οὐδ) ὑπήχουον ἐπικουρεῖν. 

Λουτία δὲ αὐτῶν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀπέ πεμπον, δεδιότες. 

πόλις ἦν εὐδαίμων, τριακοσίους σταδίους ἀφεστῶσα 

ἀπὸ Νομαντίνων, ἃς οἳ μὲν νέοι περὶ τοὺς Νομαντίνους 
ἐσπουδάκεσαν, καὶ τὴν πόλιν ἐς συμµαχίαν ἐνηγον" οἱ 

πρεσθύτεροι δ᾽ ἐμήνυσαν χρύφα τῷ Σχιπίων. Καὶ 
ὅ Σχιπίων ὀγδόης ὥρας 7 πυθόμενος, ἐ ξήλαυνεν αὐτίχα 

σὺν εὐζώνοις ὅτι πλείστοις"' καὶ ἅμα ἕῳ τὴν Λουτίαν 

φρουρᾶ περιλαθὼν, ἥτει τοὺς ἐξάρχους τῶν νέων. ᾿Επεὶ 

δ) ἐξωρμηκέναι τῆς πόλεως αὐτοὺς ἔλεγον, ἐκήρυξε, 
διαρπάσειν τὴν πόλιν, εἰ μὴ τοὺς ἄνδρας παραλάθοι. 
Οἱ μὲν δὴ, δείσαντες, προσΏγον αὐτοὺς, ἐς τετραχο- 
σίους Ὑενομένους. Ὅ δὲ τὰς γεῖρας αὐτῶν ἐκτεμὼν, 
ἀνέστησε τὴν φρουρὰν, καὶ διαδραμὼν αὖθις ἅμ ἕω 
τῆς ἐπιούση ὶς παρὶν ἐς τὸ στρατόπεδον. 

ΧΟΥ. Νομαντῖνοι ὃ δὲ χάµνοντες ὑπὸ λιμοῦ, πέντε 
«ἄνδρας ἔπεμπον ἐς τὸν Σκιπίωνα, οἷς εἴρητο μαθεῖν. 

εἰ μετριοπαθῶς σφίσι χρήσεται, παραδοῦσιν. αὐτούς. 
Άδαρος δ) αὐτῶν { Ἰούμενος, πολλὰ μὲν περὶ τῆς προαι- 

ρέσεως καὶ ἀνδρείας τῶν Νομαντίνων ἐσεμνολόγησε" 
χαὶ ἐπεῖπεν, ὡς οὐδὲ νῦν ἁμάρτοιεν, ὑπὲρ παίδων καὶ 

Υυναικῶνν καὶ ἐλευθερίας πατρίου Χαχ: παθοῦντες ἐ ες το- 

σόνδε καχοὺ. Διὸ καὶ μάλιστα, εἶπεν, ὦ Σκιπίων, 
ἄξιόν ἐστι, σὲ, τοσΏσδε ἀρετῆς Ὑέμοντα, φείσασθαι 
γένους εὐψύχου τε χαὶ ἀνδρικοῦ, καὶ προτεῖναι τὰ φι- 

λανθρωπότερα τῶν κακῶν ἡμῖν, ἃ καὶ δυνησόµεθα 
ἐνεγκεῖν, ἄρτι πειρώμενοι μεταθολῆς. Ὡς οὐκ ἐφ᾽ 
ζμῖν ἔτι ἐστὶν, ἀλλ’ ἐπὶ σοὶ, τὴν πόλιν ἡ παραλαθεῖν, 
εἰ τὰ µέτρικ ελεύοις, 3 μαγομένην ὑπεριδεῖν ἀπολέ- 
σθαι. Ὅ μὲν Αὕαρος ὧδε εἶπεν. “Ὅ δὲ Σχιπίων 
(ἤσθετο γὰρ παρὰ τῶν αἰγχμαλώτων τὰ ἔνδον) ἕ ἔφη, δεῖν 
αὐτοὺς ἐγγειρίσαι τὰ κατὰ σφᾶς, καὶ σὺν ὅπλοις παρα- 

δοῦναι τὴν πόλιν. ὋὩν ἀπαγγελθέντων, οἵ Νομαντί- 
νοι, χαλεποὶ καὶ τέως ὄντες ὀργὴν ὑπ "Ελευθερίας ἆ ἀχρά- 
του καὶ ἀπθείας ἐπιταγμάτων, τότε καὶ μᾶλλον ὑπὸ 
τῶν συμφορῶν ἠγριωμένοι τε καὶ ἀλλόχοτοι γεγονότες,. 

-”. / 

τὸν Αὔαρον γαἱ τοὺς σὺν αὐτῷ πέντε πρέσθεις ἀπέκτει- 

5ίογεί.. ΘπεπΙ φπἰάεπα απαμΙαπη φἱηση](5 ἀἱορις ας που νιις 
Ροἱρίο ρεγ]ηςίταραί ; Ποδίθσφιιο 5ἱο {Πε]Η5ος,, αἱ Πθς ΟΠΠ Ρ1- 
ἴη5, πες ΑΓΠΙᾶ, πθο ααχΠία ἱπιρογίατί ροβδεη{, ἀῑμιίας Ροβ5ο 
γββἰκίθτε Ποη οχἰς παρα! 

ΧΟΙΥ. Ιπίεγεα Ἠ]ιείοροπος, ΝιπιαπίπογΗτη [ογ{ἱςκίπηις, 
ου! Οαγαμπίο εΟΡΒΟΙΠεΠ ογαί, απδηηἶς 66ΟΗΠΙ 41105 ἵῃ ΙϱΗΙ 
5εηίρη(ἴαπα ροτίταχογαί, απι]οίς φπἶπαπο,, (οἱ άεππ(ο ην - 
15, οἱ ρατί οηΟΓΙΠΙ ΠΙΠΙσΤΟ, ποείο απαδαπα πομη]οσα οἱ 
ἁάπιοάσπα ομδειτα, αποά Ππίου πἰταφαο οαδίτα ρα((ἱ ογαί 
απ 6ΠΊΘΗΣΙ5, Ροηίθ δοαηδογῖο 6 οοπηρασΏ{, απθιή ΞΘΟΙΠΙ 
ἁἰα]εγαί, Ίπ Ἰιοδίαπα ππηπἰπιοηία οΠΙ απη]οῖς οοΠςορῃά{, 
Ορρτεδςῖς αππ(πο νἰσηίρας, απια]ος ἆοπηππι τοπ υπ; 

εί, εφηῖς Ρος Ρροηίθπῃ 5αγ5πῃ ἀποιῖς, ἵπ ΑΓογασογΙΠα υγῆος 

εναδυη{; 4πος, φαΡΡΙΙοΙΠΗ πηοΓθ οΠη Γαπηῖς οἶεα αἀθυπίες, 
οταπί, αἱ Ναπιαπ/[ηϊς οοηςαησι]ηοῖς αχ] απ [ογγοη{. 5ο 
πημ]{1, ΠοΠΠαΠοΓΙΠΙ Πλοία, πο απάΙ{ος απἰάεπα, Επίρας οχζςο- 
ἆθτ ᾗηβδογαπί. Αἲ {υγοηίας Ππίῖω (ορρίάαπα Γα]ἱ οριοη- 

απ, (γευρηίῖς κίαᾶς Νππαπίῖα ἀῑδίαης) ΝΠιαΠΙΙΠΟΓΙΠΗ 

τεῬας {αγεῃς, οἴνΙαίθυι αἲ δαρρείῖας πηίοπᾶας Ἱπιρε]]ε- 

μαΐ. Οσα ἆᾳ το εἶαπι οστίῖονγ Φαϊρίο α 5οπίογίβας γἨ/8 
{αοίας, αδευπιίς 56επα εχροαεῖς φπαπυρ]ατίπηϊς, Τμ{Ἴαπα 
4γο]αί; απο, ΠΠ] Ίχογα οείανα ὨπΠΟΙΗΠῃ αρρρῖςσοί, Ργίηια 
Ία0ς Ρτοχἰπηί ἀἱεῖ Ρογγοπῖ. Έιπα επφἰοᾶῖα εἴπείο ορρῖᾶο, 
αγεπίπα(ϊς ἆπσος ας Ῥηπεῖρος αἳρῖ ἀεᾶί Ἰαβεί. Οιιος απππα 
γαρίς5ε αβίδδοφιιο ἀϊσεγεπί , 5εἱρίο Ρος ΡΓΑ"ΟΟΠΕΠΗ ΠηΠα(ια5 

οί, η (γαάσγοπίαν, Π1Ώδπῃ 5ο ἀἰτερίπταπι. Τετ ΠΠϊ εἴτεῖ- 

ἰου απαἀτησεπίος αἀάπχοταπί. Οπογαπῃ απαρα{α(ἴς ππαπίρης, 

αράπεία Ἰπᾶε εαδίοᾶΐία, Ροςίοθγο ἀῑς 58 αππογατη ΤΗ ΞΗς ἵῃ 

.εαδίτα ἀεγοπί{. 

ΧΟΥ. Ῥοξήιαο Ἡ 

ἂᾶ Βαϊρίοπθπα πα απί, 5οἰδο απ, απ οἸοπιοηίοι οἱ Ἰο- 

Νυπ]απΗΠ], {αΠηθ γεχα(ῖ, αππαιο γίτος 

π]σηθ, δἳ 5050 ἀεάεγοηί, εδδεί αεεερίωτας. 11, Ἱεραιοπίς 

ΡΕΙΠΕΘΡ5, Αγατα5, 4ε ἱης ας ας υΙτίπίο Ναπιαπ{ίπογαΠη 

πιαρηίῆερ ας 54ρειΏε ἀῑδδεαί; αἀἀῑαίαπα, ΠΠ] πο πυπο 

απίἀεπα ἀε]ίαιῖςςα Νπιαπίῖποςξ, αποά Ρτο Ιογίς οἱ αχοτῖ- 

Ῥα5 οί ρα(τῖο Προτίαίο. {απίας «ΓΗΠΊηα5 5αςοορίςςοπί. Οπο 

πιαρίς Ρατ οδί, ἱπαιί, ία, ο Ραἱρίο, φἰπρι]ατί υἱγίαία Ποηί- 

ΏΘΠΧ, Ῥ4γέθ6γ6 σεποτί Γογ{] αἰπια 5ίτοηπο, αίᾳαο οχ {πὶςίῖρις 

εοπάΙΠοπίρα5 οα5 ποΡίς ΡΤΟΡΟΠΕΙΕ, απα ο Παπιαπ](αία 

πηαχίπιο οοπ]απεία κἴπί, οἱ απας, [οτίαπο τῖσοος πιοάο 

οχρογίῖ, Γουγο Υα]θαπη5. Ἐίαηϊηι πο ]απα αγὈ{(χῇ ποςίτί 

οδί. 5εᾱ (πῖ, α1Ώ6π1 ΠοδίταηΏ, δἱ ἅσυα Ἰπηροτες, ἀθά[ίοηε 

αοοἴρετα, απί ῥασηαπίθηα 5ἴπειθ {οίαπι Ῥρεγῖθ. Ρίο Ιοομίο 

Ανατο, 5εἱρίο (Ίαπῃ απία ἆθ δἰαία αγΏίς α εαρίτγίς εογίος 

(ασίαδ) πΙμ] αλά τοςροπά1ξ, σπαΏ1 ορογίθτα, πί 5ε υΓΡεΠΙ- 

απο οππη αγηηῖς (ταάετοηί.  Ο1ο0 τοξροηςο ΝωπιαπίΙαΠ Ρεί- 

Ιαΐο, ορρΙάαΠ!, δα:5 {ΠΠ 5ιια 5Ροπίο Ίγα αεσθηςί (αἱ αἱ πλεγ 

Ἰροτίαίο (γα, πι]ίαδαιθ ἱπρογίο ράτοτο ἀῑάῑεῖδδεηί) ἴηπο 

πια] αγσοπήριας πππ]ίο πηαρῖς οχι]ορταί{! ἁίάπο οΠεταία, 
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ναν, ὡς κακῶν ἁέλους, καὶ τὸ σφέτερον ἀσφαλὲς ἴσως 

διωκημένους παρὰ τῷ Σχιπίωνι. 

χονΙ. Μετὰ ὃ ὃ οὐ πολὺ, πάντων αὐτοὺς τῶν ἐδε- 
στῶν ἐπιλιπόντων, οὐ καρπὸν ἔχοντες, οὐ πρόθατον, οὐ 
πόαν' πρῶτα μὲν, ὥσπερ τινὲς ἐν πολέμων ἀνάγκαις, 

δέρματα. ἕγοντες ἐλι Ἰμῶντο. Ἐπιλιπόντων δ᾽ αὐτοὺς 

χαὶ τῶν δερμάτων, ἐσα βκοφάγουν ἕψοντες τὰ ἀνθρώπεια" 
πρῶτα μὲν τὰ τῶν ἀποζνησκόντων, χοπτόµενα ἐν µα- 
γειρείοις" ἐπὶ δ᾽ ἐκείνοις, τῶν νοσούντων κατεφρόνουν, 
καὶ τοὺς ἀσθενεστέρους ἐθιάζοντο οἱ δυνατώτεροι. Κα- 

κῶν τε οὐδὲν αὐτοις ἀπῆν, ἠγριωμένοις μὲν τὰς Ψυγὰς 
ὑπὸ τῶν τροφῶν, τεθηριωμένοις δὲ τὰ σώματα ὑπὸ λι- 

μοῦ χαὶ λοιμοῦ, καὶ κόμης, καὶ γβόνου. Οὕτω ὃ᾽ 

ἔχοντες, αὐτοὺς ἐπέτρεπον΄ τῷ Σχιπίωνι. “Ὅ δ᾽ ἐκέλευεν 
αὐτοὺς, της μὲν "Ἠμέρας ἐκείνης συνενεγααῖν τὰ ὅπλα, 

ἔνθα συνέταξε" τῆς δ᾽ ἐπιούσης προσελθεῖν ἐς ἕτερον γω- 

ρίον.. Οἱ δ᾽ ̓ ὑπερεθάλοντο τὸν ἡμέραν, ὁμολογήσαντες, 
ὅτι πολλοὶ τῆς ἐλευθερίας ἔ ἔτι ἔχονται, χαὶ ἐθέλουσιν αὖὗ- 

τοὺς ἐξαγαγεῖν τοῦ βίου. Τὴν οὖν ἡμέραν ἧτουν ἐς τοῦ 

θανάτου τὴν διάθεσιν. 
ΧΟΥΠ. Τοσόσδε ἔρως ἐλευθερίας καὶ ἀνδραγαθίας 

ἦν ἐν πόλει βαρθάρῳ τε καὶ σμικρᾷ. Ἔς γὰρ ὀκχταχισ- 

Ἰλλίους ἐπ᾽ εἰρήνης Ὑενόμενοι, οἷα μὲν καὶ ὅσα Ῥω- 
μαίους ἔδρασαν; οἵας δὲ συνθήκας αὐτοῖς ἔθεντο ἐπὶ ἴσῃ 

καὶ δμοία, οὐδέσι ταῦτα συνθέσθαι Ῥωμαίων ὑποστάν- 
των; οἷον δ᾽ ὄντα τὸν τελευταῖον στρατηγὸν, ἓξ μυριάσιν 
αὐτοὺς περικαθήµενον, προὐκαλέσαντο πολλάκις ἐς µά- 

χην) Ὁ δὲ ἦν ἄρα τι στρατηγικώτερος αὐτῶν, ἐς γεῖρας 
οὐκ Ἰὼν θηρίοις, ἀλλὰ τῷ λιμῷ σφᾶς κατεργαζόµενος, 

ἀμάχῳ κακῷ" ᾧ δ) καὶ µόνῳ ληφθῆναί τε δυνατὸν ἦν 

ἄρα Νομαντίνους, χαὶ ἐλήφθησαν µόνῳ. ᾿Ἐμοὶ μὲν δὴ 
ταὔτα περὶ Νομαντίνων εἰπεῖν ἐπῆλθεν, ἐς τὴν ὀλιγότητα 
αὐτῶν καὶ φερεπονίαν ἀφορῶντι, καὶ ἔργα πολλὰ, καὶ 

χρόνον ὅσον διεκαρτέρησαν. Οἱ δὲ πρῶτα μὲν αὑτοὺς, 

οἳ βουλόμενοι, διεγρῶντο, ἕτερος ἑτέρως. Οἱ λοιποὶ 
δ᾽ ξ ήεσαν τρίτ της ἡμέρας ἐς τὸ δεδοµένον Ἰωρίον, δυσό- 
ρατοί τε καὶ ἀλλόκοτοι πάµπαν ὀφθῆναι” οἷς τὰ μὲν 

σώματα ἦν ἀκάθαρτα, καὶ τριγῶν καὶ ὀνύγων καὶ δύ- 
που µεστά ὀδώδεσαν δὲ γαλεπώτατον, καὶ ἐσθὴς αὐτοῖς 
ἐπέκειτο πιναρὰ καὶ δε, καὶ οὐχ Ἴσσον ὀυσώδης. 

᾿Ἐφαίνουτ ο δὲ τοῖς πολεµίοις, ἐλεεινοὶ μὲν ἀπὸ τῶνδε, 

φοθεροὶ δ᾽ ἀπὸ τῶν βλεμμάτων ' ἔτι γὰρ αὐτοὺς ἐνεώρων 

ἔκ τε ὀργῆς καὶ λύπης καὶ 

λοφαγίας. 

ΧΟΥΠΙ. Ἐπιλεξάμενος ὃ᾽ .. πα ὁ Σκι- 
πίων ἐς θρίαµβον, τοὺς λοιποὺς ἀπέδοτο, καὶ τὸν πόλιν 
κατέσκαψεν. Δύο μὲν τάσδε πόλεις ἑνσμαχωτάτας 
ἑλὼν στρατηγὸς ὅλε Ῥωμαίων: Καργηδόνα μὲν, αὐτῶν 
Ῥωμπίων Ψηφισαμένων, διὰ μέγεθος πόλεως τε καὶ ἂρ- 
γῆς, καὶ εὐκαιρίαν γῆς καὶ θαλάσσης: Νομαντίαν δὲ, 

σµικράν τε καὶ ὀλιγάνβρωπον, οὕπω τι Ῥωμαίων περὶ 
αὐτῆς ἐγνωκότων, αὐτὸς, εἶτε συµφέρειν ᾿Ῥωμαίοις 
Φγούμενος, εἴτε ἄκρος ὧν ὀργὴν καὶ φιλόνεικος ἐς τὰ 

/ υ Αα / .. 
πονου και συνειοοτος αλλΊ- 

Άνατηση εί Ἱεσαίῖοπις 5οοἷο5, οθι Ππα]ογΗ πα πηΠεῖος, οἳ οἳΠ;, 

5ε{ρίοπε ΓοΓία556 ἆο ρεϊναία 5α]ηίε ραείος͵, Ππίο[ουσγηπί. 

ΧΟΥΙ. 5εᾷ πο πιπ]ίο ρο5έ, οθατῖς οπιπίρας ἁσ[Ποιομ(- 

Ῥα5, 4 παπά ]απ Ποπ Γπσίαπα, ποπ Ῥεσυάεπα, που Ἰνογραπι 

απηρ]ίας Παοτεπί Ναπιαπηί, Ῥηήπγαπα (αἱ π Ῥε][οῖς πεεος- 

εἰίαίἴθιας ποππαπα παπα Ποτί 5ο1εί) ρο]]ες ουσία» ππαπάεβαπ!. 

Ὠοίη Ι5 4ποαιο ἀεβαεηίρις, οατπίρας Ἰοπίπαπα Πίο 

απίάεπα ἀε[αποίοταπα , παπα ξἴπα ἵπ οπ]ήπα ορπεῖςί5, Ύεκος- 

Ῥαπίας : 5οἆ ππον οίἶαπα, 5Ργεί{5 αοστοίοτΗπα εατηῖρα5, τοβι- 

φίΐοτος ἀορίμονίριας τῖπα α[ἴοιτο εαροτιΠί. Ὠοπίαπε ΠΙΟ 

ΠΟΠ Πια]ἶ 6οποτο ρτοπηοραπίαςς απϊηιίς γἱοία ἰδίο οἴρταίϊς, 

οοτροτίριις [απης, ρεδίο,, Ρῇΐ5, δίέα οἱ 5ᾳα]ογε Πουμαϊς, ας 

Ῥομ αγαπη 5ρεοοια το[εγοπίίρας. Αίαπαο Ἠηπο ἵπ 5ίαΐαπι 

τοσο, 5οἱρίοΠΙ 5656 ρογπηϊδογηπί. Α 41ο αΡί 6ο ἴρ5ο ἀῑε 

αγπηα οπηπία Ίπ ορτίαη αποπιάαΠι Ιοσση εοη[εττθ, Ροδίοτο 

απίοπη η αλα ἸοσΗή οοπγεπίτο, ]15ςί 5υπῖς Ργοτοφαταπί 

ἀἴθπα, Ργο[οςς!, πηπ]ίο αἆ πο 6556, απ Πηνοτίαἰς ἀοξιάετίο 

πποτίοπη. 5ἱρί οοηδοίδεθτο Ὑοα]πί. Οπαρτορίες Παπ ἀῑοπα 

ῥομοναΠί, 4ο Πἱ 5ο α βίο πιοΓετοπί{Η!. 

ΧΟΝΥΠ. Ταπίας απιογ μονίαἰἰς αο υἰπηῖς Γμἱ ἵπ ονοθ 
Ραγρατα οἱ εχίπια. Ἀαπι απππῃ αηίο ἨοἨ{ παπα ποη. ρἷα- 

τος ο55οηί οοίο πα] ας ατηπαίοτασα, απαπῖς 5αρο οἸα ης 

Ῥοπιαπος Ναπιαπ[πί α[Πεορταπ{2 αποῖῖες οη ας οοπάΠτοπῖ- 

5 [ῶάετα ρορίσοταη!, φπα]ία ευη Πη][ς αἡῑς ραεῖςεῖ Το- 

πιαηῖ ας ἠπεγυηί 2 πα]θπῃ Ὑθγο οχίΤοΠΊΙΠΙ ππροταίοτείη, 

δοχαρίηία Ἰοπηίπαπη πηΙΗίρας 5656 ομδίάσπίοπα, 5αρίας αἱ 

οθγίαππθη ρτογουαγπ{ βεά Ἠ]ο πΙΙγαπα 5ο το παϊἡατὶς 

αμσπαπίο 5 Ρογίογεπα οδἰεπάΙί» απὶ επι Ῥο]]αἱς παπα 

ΕΟΠΒΕΓΟΤΟ πο]αθνῖί, 5εὰ πεχρισπαδΙ{ πιαῖο, {αππο, ο08 ο0Η- 

(οσο έ : απο 5οἱο αἱ γποὶ ροίεναηί, εἷο γἱοιί {απάεπα [τα- 

εἴίᾳπο δυΗΠἱ.. Ας πΙμί (πἱάσπα ως ἆς Νυπιαπ ης οΟΠΊΠΊ6- 

ΠΙΟΓαΤΟ Υἰδαπα οδί, οομ(απΗῖ, ἵπ ἰαηία παπα ραποαίο, 

{αι ἀἱπίυγπαπα οΏβίά(οπεΠα οοηδίαηίος ρογροςςί, 4101 ργα- 

οἶατα Γαοἴποτα οἀϊάορίηϊ,  Ἐαοσία ἱρίίαν ἀσδϊίοπο, ἀἴνεγδο 

πιογίῖς 6οποτο Ῥτοιί ομίσαα Πάπα οδί, Ρας 5056 Πἶ 

ΡοΓθπηοία. Πε] ἱετίίο ἀῑα ἵπ οαΠΙΡΙΠὰ, απο αςςί εταηέ, 

εοπνδπετηί; [είπα αδίαπίίρας ας ΠΙΟΗΣΙΤΟΣΗΠΙ ρ]απο 

«ροοἰασυ]απα : οοΓροτα 5ᾳπα]ίάα, οαρ115, υησα/δης., Ἰπαγίο 

Μοτηάα, [αιάεφαο οἹοηίίας οἰτομη]θεία γοςίῖς Ίοῃ πΙΙ ας 

5ογζἰάα , που ΠΙΙΠΙ5 {οίσυπα οὐ οΓθΗά δρίτα!ς. Ο10 η δίαίυ 

νο] Ἰοδίθης ἐροῖς πηἰκεγαβί]ο5 γ]άοραπίας 5οἆ ση] Ἰνουγο- 

τοια πίαοπ ρα που οα! δογυ λάσπη πδροοίας,  Ναπα τα, 

ἀο]οτο, Ἰαὐοτίρας, οἱ οοηβοἱσηίῖα τη ταἱ οαγπΙα πα να ᾶ- 

ΓΗΠΙ 65415, ἴτηςο5 ο αῦὰ πΗΠο 5 οταηί οἱ αγά οπ[ος οσο], 

ΧΟΥΤΗ. Ου πᾳμαβίπία (απίαπα ἐπαπαρ]ο τοδογναἶς, 

Γρ]ἛἽ ος Βοἱρίο δα οοΓοπα νοπάἰαις τα ῦθηι 8οἷο αα πανί, 

δίο Ποπσης Μο ἱπιροΓαίος ἆμας ροἱοηἱαείπιας ατθος 6ΥοΓ- 

μες Οατμαμίηοπα φπἱά πα ον οπααδοοηδι]ίο, οἳ αγρς ἵη]- 

ῥογήσαο πιαρηπάἴποία, ας Ιοοί ου πα ἴοττα ἴππα ππατί οΡροί- 

απήαίοπα τ ΝΕΙΔΗΙΙΙΑ ἁπίοΠα, οχἰβααπα πες αἀπιοδυπι 

(οφ πο αίαπα ἱποσίς, πα πή]ά μπα ἆς ος οχκεἰπάση δα 

ῥορυ]ς κο γίαδείς 5ίνο 4 ο τοραβ]ίσα 65ο ογοα[ἀ εί δοἱρίο, 

αἰνο ἵΓΑ οἱ οοπ{επίίοπο ργα06ρ» η οπρίος κανοπεν οἶνον αἲ 

να βμ., 

- 
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λαμθανόμενα, εἴθ᾽. ὡς ἔνιοι νοµίζουσι, τὴν δόξαν ἡγού- 

µενος διώνυµον ἐπὶ τοῖς µεγάλοις γίγνεσθαι καχοῖς. 

Καλῶσι γοῦν αὐτὸν οἵἳ Ῥωμαῖοι µέχρι νῦν, ἀπὸ τῶν 

συμφορῶν, ἃς ἐπέθηχε ταῖς πόλεσιν, Ἀφρικανόν τε καὶ 

Νομαντῖνον. Τότε δὲ τὴν γῆν τὴν Νομαντίνων τοῖς 
ἐγγὺς οἰκοῦσι Σιελὼν, καὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσι χρηµατί- 
σας, χαὶ, εἴ τι ἦν ὕποπτον, ἐπιπλήξας τε καὶ ζημιώσας 

χρήµασιν, ἀπέπλευσεν ἐπ᾽ οἴκου. 
ΧΟΙΧ. 'Ῥωμαῖοι δὲ, ὁ ὡς ἔθος, ἐς τὰ προσειλημμένα 

τῆς Ἰθηρίας ἔπεμψαν ἃ ἀπὸ τῆς βουλῆς άὰ δέχα, τοὺς 

καταστησοµένους αὐτὰ εἲς εἰρήνην, ὅσα Σκιπίων τε 

ἔλαθε, καὶ Βροῦτος πρὸ τοῦ Σκιπίωνος ὑπηγάγετο Ἆ 

ἐχειρώσατο. Χρόνῳ δ) ὕστερον, ἀποστάσεων ἄλλων ἐν 
Ἰθηρία Ἰενομένων, Καλπούρνιος Πείσων στρατη γὺς 

ἠρέθ. Καὶ αὐτὸν διεδέζατο μὲν Σερούῖος Γάλόας. 

Κίµόρων ὃ δ᾽ ἐπιστρατευόντων τη Ἰταλία, χαὶ Σικελίας 

πολομουμένης τὸν δεύτερον δουλικὸν πόλεμον, στρατιὰν 

μὲν ἐς Ἱθηρίαν οὐκ ἔπεμπον, ὑπ' ἀσγολίας: πρέσθεις 

δὲ ἀπέστελλον, οἳ τὸν πόλεμον ἔμελλον, ὅπη δύναιντο, 

χαταθήσεσθαι, Κίµόρων δὲ ἐξελαθέντων, Τίτος Δεί- 

διος ἐπελθὼν, Ἀρουακῶν μὲν ἔκτεινεν ἐς δισμυρίους" 

Τερμησὸν δὲ, μεγάλην πόλιν, ἀεὶ δυσπειθῆ Ῥωμαίοις 
Ὑενομένην, ἐξέ ἐρυμνοῦ χατήγαγεν ἐς τὸ 1 πεδίου, χαὶ ἐχέ- 

λευσεν οἶχειν ἀτειχίσιους. Κολένδαν δὲ προσχαθίσας, 

ἐνάτῳ μηνὶ παρέλαθεν, ἐγχειρίσασαν ἑαυτήν: καὶ τοὺς 
Κολενδέας ἅπαντας μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν ἀπέδοτο. 

6. Πόλιν δ) ἑτέραν, τῆς Κολένδης πλησίον, ὤκουν 
μιγάδες ἹΚελτιθήρων, οὓς Μάρχος Μάριος, συμμαχή- 
σαντας αὐτῷ χατὰ Λυσιτανῶν, τῆς βουλΏς ἐπιτρεπού- 

σης, ῴχίχει πρὸ πέντε ἐνιαυτῶν. Ἐλήστενον ὃ ἐξ 

ἀπορίας οὗτοι: καὶ Χρίνας αὐτοὺς ὁ Δείδιος ἀνελεῖν, συν- 

θεμένων αὐτῷ τῶν δέκα πρέσβεων ἔτι παρόντων, ἔφη 

τοις ἐπιφανέσιν αὐδῶν, ἐθέλειν τὴν Κολενδέων γώραν 
ως δὲ οἷς προσορίσαι πενοµένοις ὁρῶν, 

”. -- η ὴ 

ἐκέλευε, τῷ δήµῳ ταῦτα µετενεγχόντας, ἥχειν μετὰ 
--- 2 

υυναικῶν καὶ παίδων, τὴν όρων μερι ουµένους. Επεὶ 

δ᾽ ἀφίκοντο, ροοέταδε τοὺς στρατιώτας ἐκ τοῦ γάραχος 

ἐξελθεῖν, χαὶ τοὺς ἐνεδρευομένους εἴσω παρελθεῖν, ὡς 

ἀπογραψόμενος αὐτῶν ἔνδον τὸ πλῆθος: ἐν μέρει μὲν, 

ἀνδρῶν" ἐν µέρει δὲ, παίδων καὶ γυναικῶν" ἵνα ἐπι- 
γνοίη, πόσην γώραν αὐτοῖς δέοι διελεῖν. Ὡς δὲ παρηλ- 
θον ἐς τὴν τάφρον καὶ τὸεΓαράχωµα, περιστήσας αὐτοῖς 

τὸν στρατὸν ὅ Δείδιος, ἔχτεινε πάντας. Καὶ ἐπὶ τοῖσδε 
Δείδιος μὲν καὶ ἐθριάμβευσεν. Ἠάλιν δὲ τῶν Κελτι- 

θήρων απ ο ῥνιώςο, Φλάχκκος ἐπιπεμφθεὶς ἔχτεινε 

δισµυρίους. Ἐν δὲ Βελγήδη πόλει ὁ μὲν δῆμος ἐς 

ἀπόστασιν ὁρμῶν, τὴν βουλὴν ὀκνοῦσαν ἐνέπρησεν αὐτῷ 

βουλευτηρίῳ" ὁ δὲ Φλάκκος ἐπελθὼν, ἔχτεινε τοὺς αἲ- 
τίους. 

61. Τοσάδε μὲν εὗρον ἄξια λόγου, Ῥωμαίοι ἐ ἐς τότ 

πρὸς Ἴθηρας αὐτοὺς Ὑενόμενα. Χρόνῳ ὃ) ὕστερον, 

στασιαζόντων ἐν Ῥόμῃ Σύλλα τε καὶ Ἰίννα, καὶ ἐς 

ἐμφυλίους πολέμους καὶ στρατό πεδα κατὰ τῆς πατρίδος 

διηοηµένων, Κόΐντος Σερτώριος, ἐκ τῆς Κίννα στάσεως 
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1 αγρήναπίαε, Πλαδίγοπα ρ]ονίαπα οκ πιασηίς Πας οπ]απηί- 
(απριας ραναί ρυίανοηί. Οσετία αἲ απο α5απο ἀῑσπι Ποπιαηί 

ΑΠΤΟΑΠΙΠΗ οἱ Ναπιαπίπαπα αρρο]ίαηί Βοἱρίοποπα, οκ οα]απη]- 
ἰαῦρας, απἱρας ]ας γήος οσο, Νιπιαπίίπο αστο ἹΠίοι 
νΟΊΠος ἀῑνίφο, απα τοῖς ο να ρα» [ας ἀῑκίφεεί, απ 
«ΓΙΠΗ Ἱεραίος αμάϊν[φδεί, οἳ, αμα) 5αςροσί αποάαπηπιοᾶο 
εταηί, οἳς αἲί Ιπογεριἱδδοί απί ροσυηῖα πη]είαδδεί, 4ΟΠΗΠΗ 
ΒοΙρίο πανἰρανΙ!. 

ΧΟΙΧ. Βοπιαη!, ἆᾳ Πλοτα, αἆ εο5 Ηἱεραπία: Ρορυ]ος, απος 

Γ60θη5 5ΟΙΡΙο, οί αμίοα Βγαίης, γοὶ ἵπ ἀοάΠίοποπι αοοθρο- 

ναῦ{, νο] νἱ δυΏερογαΠί, ἀθοθῃῃ 56ΠΑίΟΓΟΒ, αί τοβις οοης{]- 

(πεηᾶῖς οἱ ραοϊΠοαπαϊς νασατθηί, πιϊδογαΠί. Ῥοβίεγίς νογο 

(οπηρογίῬας, οχοτῖς αλ ἵη Ηἱκραπία Ῥο]ίογαπα πιοῖρης, 

Οαἱρηνηίας Ῥίςο επ Ιπρογίο πηῖδρις οδί : οπῖ «αοσρβςῖί 

ΡΘΙΥΙΗ5 ἄα]μα.. ῬὨοϊπᾶε Υετο απ] Πία]ία Οἰπιργίσο, Φἱο]ία 

ουν! Ῥε]]ο ἱίδγαπη, Ρυοιηθτείας, Βοπιαπί, {οί Ῥο]]ΐς ἀῑδία- 

ο, π]]ας η Ἠϊεραπίαπα οορία5 πηῖςογο, 5ο {απίππι Ἱοραίος, 

αὐῖ Ῥε]]α, αποαᾶ εἶας Πενὶ ροίεταί, αρίᾳπε 5οάαγοπί. Οἵπι- 
Ριῖ5 απίεΠ αἲ Πα]ία τε]οοῖς, Τ. Ὠίάῖας, ἵπ Ηἱδραπίαπι 
Πηῖβδις, Απεγασοτα γ{ρίηιϊ οἰγο]ίον πα ἀε]ογίί; Τει- 
Π]ΕδΙΠη(ΠΕ ορρίάπηα απηρΙάτη, Ποπιαπῖς 5οπηρογ ἱπβάππη, 
οχ Ίοεο {πίο ἵπ Ρἰαπίίθηι ἐγαηςίαΠέ, {αφεῖς ορρίάαπίς φἶπο 
πηαπΙηλθη({5 Παβίίαγα. Ὠοίπάε Οο]οπάαια ππήθπι οὐδο[ς, 
ασε ΠΟΠΟ ἀθΠΙΙΠΙ Πηθηςο αἆ ἀεά[ίοπειη εοπηρι]ρα, οἷ- 
τες 6ΠΊΠ65 οπῃ Ηρετίς εί αχοτῖρας τοπαἰα{ς. 

Ο. Ῥοττο πο ρτου] Οο]οπάα εοηγοπ Οε]ήρεγογαα Ἠα- 

ΡΙίαραπί, 4ος Μ. Μανίας απίπαπο απία αμηῖς, αοᾶ ΘΟΓΠΙ 

οΡρεΓα οοηίτα Ἰα5[ίαμος αξας εγαί, αρρτοραπίο 5εηαία, ἆαιῖς 

Ἠ]ίο 5οάΐριας οοἱοσανοναί. Ἠος οϐ ἱπορίαια ]αἰτοςϊηϊῖς νί- 

γοηίες απ ΡΙά[μ5, αθεοπ(ϊοπΠρας ἀοσεπι Ἱεμα[ί, αἱ 

αάας αἀεταπί, »ίαμῖςςοί ἴοἱεια, ποβρΙῖρας θοΓΙΠΙ ἀσηιῃ- 

οἷαί, γε]ε 5ο Π]ί5, αἱ ροίο Ιπορίρας, ασταπι Οο]επάσῃςΙ Πα 

αἰ(ήριθνα,  ΟπαΠ1 οοπά/ἱοποπα αδί εαρίἀα αἁπη]ίοπίος 

γίάεί, Ίαρεί, αἲ, το αἆ ρορυ]αγες 5πος5 Γο]αία, ΟΠΠΠ6ς αά 5ο 
σσπι Πρειῖς αο αχοπίρι5 αὖ ασταη ασοἰρἰεπά πα εοπνοηίαη. 

ὈΡί νοποταπί, ρυοροῖρΙς πηΊρης, αἱ εχίτα γασπη. οστο- 

ἀἱαηίας : ος απίθπα, φπἶρις ἰηδίάία ραταβαπίας, ΥαἸατη 

Ἰη{γοῖτα ]αβαί : γε] οηΙΠῃ 5ο Τί ΠΠΊΘΓΙΠΗ ΘΟΥΗΠ ΓοζθῃΣΟΓ6 

(αεί απἱάθπι 5οραγα [πι ΥΙΟΙ, 5θραγα(ἶπα ππμ]ίσγΙπα οἱ 

Ραεγογπτ), ιἱ ἰπίε]]σαί, απαπίαπα ασνῖ Π]ῖς ςἴί ἀῑνιάσπά πι. 

Όπηηες γα]]ΗΠ1 [οβ8ᾶπηα πο {Γ4Πβργο55Ο5,, οΙΓοΠΠΙ ΓΙΟ πη]]]ίο, 

(ταζἁ αν]. Ας 4ς Ἠη]α5ηηοάί τεριας σας(ἶς (γΙαΠΙΡΗΠΗ οἵαπι 

ορηπαίέ Ὠίάϊας. Πίεραπ γεβο]αηίος Οε]ήμογος Ἐ]ασεις, 

4άνθιςας εο5 πιίδδης, οἷροίς υἱαϊηιῖ πο ρις προς. Τῃ 

Ρε]ρίάα γεγο πιΏ6 Ρορι]α5, αἆ ἀο[ος[Ιοηοπα εροοίαῃς, 5οηᾶ- 

{ππα, ἰατάσηίθπα οἱ τουιδαηίθπα, οΙΠΙ ἔρδα οππία ογοιπαν]ί, 

Οσ]α5 (αοἰπονῖς απείογες Ἐ]ασσας, αγΏί δαρογγοπίθης, 51ῇ- 

|. Ρἱἱοῖο α[[αοῖί. 

ΟΙ. Πως δυηέ, απ αἆ τὰ ἵαπαρας πποπιογαβί]οτα ἆ Ποπιᾶ- 

π]5 Π4γεΓ55 ἴρ5ος Ηϊκραπος βερία Ιπγοηί. Ῥο»ί απίοπα αἲ]- 

απαπίο., απ Ἠοπιᾶ Ιπίο 56 δγ]α Οἴππαφιο ἀῑδιάετοπε, 

οἱ Ρο]15 εν ρα5 οχογοΙναδαο ἀῑνί5ίς ρα[τίαπα ΙασεΓ8γεΠί / 

ϱ. δεγίογίας, α Οἶππω [αοίίοπε ργαίος Ηἱδραπία εἰοίας, 



Τ4 ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΗΙΡΕΕΒ ΥΠ. 

αἱρεθεὶς τῆς Ἰθηρίας ἄργειν, Ἰθηρίαν τε αὐτὴν ἐπανέ- | Ρτονηοῖαη {ρθᾶπα 4άνθγις Ώοπιαπος εοπεί(αγῖε; οοπῄαίοσιθ 
στησε Ῥωμαίοις" καὶ πολὺν στρατὸν ἀγείρας, καὶ βου- 

λὴν τῶν ἰδίων φίλων ἐς µίµημα τῆς συγκλήτου κατα- 
λέξας, ἤλαννεν ἐς Ῥώμην ἐπὶ τόλµης καὶ φρονήµατος 
λαμπροῦ, καὶ τἆλλα ὢν ἐς θρασύτητα περιώνυµος. ͵ 
Ὥστε τὸν βουλὴν δείσασαν, ἕλέσθαι τοὺς παρὰ σφίσιν 
ο νὰ / / κ 4 λ ῶ / τ- 4 

ἐπὶ µεγίστης τότε δόξης στρατηγοὺς, Καιχίλιόν τε Μέ- 

τελλον μετὰ πολλοῦ στρατοῦ, καὶ Γναῖον Πομπήϊον ἐπ) 
- / 3 / . [./ ᾿ ὅ ’ 

ἐκείνῳ μεθ ἑτέρου στρατοῦ" ἵνα τὸν πόλεμον, ὅπη δύ- 
ναιντο, ἐξωθοῖεν ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐν διχοστασία τότε 

μάλιστα οὕσης. Ἀλλὰ Σερτώριον μὲν τῶν στασιωτῶν 
τις αὐτοῦ Περπέρνας ἀνελὼν, ἑαυτὸν ἐπὶ Σερτωρίῳ 

' 5Ηποίαπῃ ο5ἵ. στρατηγὸν τῆς ἀποστάσεως ἀπέφηνε. Περπέρναν δ) 
ἔκτεινε μάχη Πομπήϊος: καὶ ὃ πόλεμος ὅδε, θορυθήσας 
δ) τῷ φόδῳ µάλιστα Ῥωμαίους, διελύθη. Τὸ δὲ 
ἀκριθὲς αὐτοῦ δηλώσει τὰ περὶ Σύλλαν Ἐμφύλια. 

ΟΠ. Μετὰ δὲ τὸν Σύλλα θάνατον, Γάϊος Καΐσαρ, 
αἱρεθεὶς Ἰθηρίας στρατηγεῖν, ὥστε καὶ πολεμεῖν οἷς 
δεήσειεν, ὅσα τῶν Ἰθήρων ἐσαλεύετο, ἡ Ῥωμαίοις ἔτι 
ἔλιπεν, πολέμῳ συνηνάγχασεν πάντα ὑπαχούειν. Κα 
τυα, αὖθις ἀφιστάμενα, ᾿Οχταούϊος Καΐσαρ, ὅ τὸῦ 
Γαΐου παῖς, ὃ Σεθαστὸς ἐπίκλην, ἐχειρώσατο. Καἱ ἐξ 
ἐκείνου µοι δοκοῦσι Ῥωμαῖοι τὴν Ἰθηρίαν (Άν δὴ νῦν 

Ἱσπανίαν καλοῦσιν) ἐς τρία διαιρεῖν' καὶ στρατηγοὺς 

ἐπιπέμπειν, ἐτησίους μὲν ἐς τὰ δύο ἡ βουλὴ, τὸν δὲ τρί- 

τον βασιλεὺς ἐφ᾽ ὅσον δοχιμάσειεν. 

ἱπαρηίί εχεγοῖα, εἳ ΑΠΙΙΕΟΓΗΠΗ ϱ0Π5655 αἆ οχοπηρ]απι Βο- 

πιαηί Βεηαίη5 ἀεφοπίρίο, ππασηα Πάποία οἱ απἰπα!ς, {ρ5ο α[ίο- 

απί απἆασῖα Ἰηδίρηίς, αἆγειδας Ότηεπῃ οοπ{επάεδαί. Ουα το 

ἱογη! Ραΐτος, Ργῶ5ίαΠΙΙ55ίπΠΟ5 αχ 5πο οτά(ηο εί οἰαγίςςίπιον 

ἀπεος, ΟαοΠίαπι Μείεβαπα ουπι γα]ίάϊς εορῖς, οἱ πιον Οπ. 

Ροπιροϊαπα οἳΠα 1ο οχοτοῖία, οπηϊδεγιπί , αἱ αἲ Παϊία, Ὀε]ῖς 

Ἱπίοςπῖς (ππο πιαχίπηο Ἰαβοταπία, τὰ Ῥεβαπα ρτο υἱτίρας 

ἀερο]]ετοπί. 5οᾷ Ρετιογίαπα Ῥεγρεππα , εαγαπιάριη ραγίῖηπα, 

ἱπίοτ[εοῖε, 5οππο ἵπ οἶας Ἰοσπι [αοῖοηίς ἆποσπι ργα ρα. 

150 απ{επι Ῥογρεηπα α Ῥοπηρείο αοῖε γἱείο οοζἵδοαπε, Ἰε]- 

Ἰάπα Ιδίπά, αποά Βοππιαπος ππαχίπιο {ετοτο Ρεγοι]εταί , Τ6- 

5ο ἆο Ίου αοουτα (ας ἵπ Ρε]! ΟἴνῆΙς ΥΠαπί 

επαττα(ἶοπε ἀῑσείαν. 

ΟΠ. Ρορί ορίίαπι θΥ]]α., Ο. 6ωκας, Ργαίος ἴπ Ηἱδραπίαπα 

παῖδεας οπα [αομ]ίαίο Ῥε]απα Ἱπ[ογοπάί απίρας {ο 65ςε 

εοηφετεί, απἰάᾳπῖά ἵπ Ἠϊδραπία παἰαβραξ, απὶ ποπάππα Ῥο- 
πηαηίς Ῥρατεβαί, 4 υἱ εἰ ατπιῖς αἆ οΏδεπαίαπι οοπιρα. 

Ῥεϊμᾶο Οεἰανίας 0δατ, Οἱ βίας, εοσποππεπίο Αασηδίας, 

Ρορι]ο5 αποξάαπι ἀεπιο τεμε]αηίες ρετάοπια. Εί εκ ευ 
ίαπιροτε πα] γιάεηίατ Ἠοπιαπί Προγίαπα , απάτη παπο Ηιδρα- 

παπι Ὑουσπί, ἵπ {τος Ρατίος ἀῑτίάετο, εἰ πιαβὶςίταίας ἵπ 
εἰησι]ας πηζίεγε : άπογΏπῃ ἆπος, 805416 4ΠΠΗΟ5, 5επα(η5 
(εγίῖαπη πιρεταίοί ρτο αγρἰίταία 51ο, ἵπ {οπυρης ΙπάεβπΙέαπη 
μη {οραί, 



ΑΠ ΠΙΑΝΟΥ 
ΑΛΑ 

ΡΩΜΑΙΚΟΝ 

ΡΙΡΛΔΟΥ 7, 

ΕΞΑΝΔΡΕΩΣ 

ΑΝΝΙΒΑΙΚΗ. 

πο πο οο --- -- 

Όσα δὲ Ἀννίθας ὃ Καρχηδόνιος, ἐ ἐξ Ἰθηρίας ἐ ἐς Ίτα- 

λίαν ἐσθαλὼν, ἐχχαίδεχα ἔ ἔτεσιν, οἷς ἐπέμεινε πολεμῶν, 

ἕδρασέ ᾷε χαὶ ἔπαθεν ὑπὸ Ῥωμαίων, ἑ ἕως αὐτὸν Καρ- 

χηδόνιοί τε, κινδυνεύοντες περὶ τῇ πόλει, ἐπὶ τὰ σφέτερα 
µετεπέμφψαντο, καὶ ᾿Ῥωμαῖοι τῆς Ἰταλίας ἐξήλασαν, 

ἥδε ἡ Υραφὴ δηλοῖ. "Ἠτις δὲ τῷ Ἀγνίθα Ὑέγονε τῆς 
ἐσθολῆς αἰτία τε ἀληθὴς, καὶ πρόφασις ἐς τὸ φανερὸν, 
ἀχριδέστατα | μὲν ἐν τῇ Ἰθηρικῇ συγγραφῃ δεδήλωται. 
συγγράψω δὲ καὶ νῦν, ὅσον εἲς ἀνάμνησιν. 

αι. ἈμΏγαρ, ᾧ Ῥάρκας ἐ πίκλησις ἦν, 

τοῦδε πατὴρ, ἐ ἐστρατήγει Καρχη ηδονίων ἐν Σικελία, ὅτε 
Ῥωμεῖοι καὶ Καρχηδόνιοι περὶ αὐτῆς ἀλλήλοις ἐπολέ- 

µουν. Δόξας δὲ πρᾶξαι κακῶς, ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἐδιώ-- 

χετο" χαὶ δεδιὼς, ἔπ τραξεν ἐς τοὺς ομάδας αἱρεθῆναι 

στρατηγὸς, πρὸ τῶν εὐθυνῶν. ενόμενος δὲ χρήσιμος 

ἐν τῷδε, καὶ τὴν στρατιὰν θεραπεύσας ἁρπαγαῖς καὶ 

Ἀννίόου 

ο .. 3 ο» ου / 5] δωρεαῖς, ἤγαγεν, ἄνευ τοῦ κοινοῦ Καρχηδονίων, ἐπὶ 
Γάδειρα, καὶ ἑπέρασε τὸν πορθμὸν ἐς Ἰθηρίαν. “Οθεν 
λάφυρα πολλὰ διέπεµπεν ἐς Καρχηδόνα" θεραπεύων τὸ 

πλῆθος, εἶ δύναιτο, μὴ χαλεπαίνειν αὐτῷ τῆς στρατη- 
[ή ο» 3 δ' λί χώρ ς μα) 3 ο. 3 ’ 

γίας τῆς ἐν Σικελία. Χώραν δ) αὐτοῦ κατακτωµένου 
πολλὴν, χλέος τε μέγα ην, καὶ Καρχηδονίοις ἐπιθυμία 

/ 3 [ά / ς 3 ο» 3 ε - λ 

πάσης Ἱθηρίας, ὣς εὐμαροῦς ἔργου. ᾖακανθαῖοι δὲ, 

καὶ ὅσοι ἄλλοι Ἕλληνες ἐν Ἰθηρία καταφεύγουσιν ἐπὶ 
Ῥωμαίους. Καὶ γίγνεται Καργηδονίοις ὄρος Ἱθηρίας, 

. / ἡ,. ολάή / ν.δ . «Ἐ) 
μὴ διαβαίνειν τὸν Ἴθηρα ποταµόν’ καὶ τόδε ταῖς Ῥω- 

λ δ / ὃ ο 3 / 2 ὰ ϱ) 

µαίων καὶ Καρχηδονίων σπονδαῖς ἐνεγράφη. ᾿ΧΕπὶ δὲ 
ύτῳ, Ώάρχας μὲν τὴν ὑπὺ Καρ/ηδονίοις Ἰθηροίαν τούτῳ, Ῥάρχκας μὲν τὴ βχηδονίοις Ἰδηρ 

/ λ ΄ Δ 

καθιστάµενος, ἔν τινι μάχη πεσὼν ἀποθνήσχει, χαὶ 
μα 3 δν / λ υφ Αν ο / 3 {48 στρατηγὺς Ἀσδρούθας ἐπ᾽. αὐτῷ γίγνεται, ὃς ἐκήδευε 

τῷ Βάρκα, Καὶ τόνδε μὲν κτείνει θεράπων ἐν χυνη- 
γεσίοις, οὗ τὸν δεσπότην ἀνῃρήκει. 

ΠΠ. Τρίτος δὲ ἐπὶ τοῖσδε στρατηγὸς Ἰθήρων ὑπὸ 
τῆς στρατιᾶς ἀποδείχνυται, φιλοπόλεμος καὶ συνετὸς 
εἶναι δοκῶν, Ἀννίθας ὅδε λόρκα μὲν υἱὸς ὢν, Ἄσδρού- 

ϐου δὲ τῆς γυναικὸς ἀδελφός" νέος δὲ κομιδῆ, καὶ, ὡς 
-. -” -. ’ 

µειράχιον ἔτι, τῷ πατρὶ καὶ τῷ κηδεστῃ συνών. Ἰκαὶ 
ὁ δῆμος ὁ Καρ χηδονίων αὐτῷ τὴν στρατηγίαν ἐπεψή- 
φισεν. Οὕτω μὲν Ἀννίδας, περὶ οὗ τάδε συγγράφω, 
γίγνεται στρατηγὸς Καρχηδονίων ἐπὶ Ἴθηρσι. Τῶν δ᾽ 
Ἡ ο -ὖκ / ον ν) / ν 
ἐχθρῶν τῶν Βάρκα τε χαὶ Ἀσδρούθου τοὺς φίλους τοὺς 

ἐκείνων διωκόντων, καὶ Ἀννίδου τοῦδε καταφρονούντων 

οἱ α[Πππο γογδαίας ογαί. 

ΑΡΡΙΑΝΙ 
ΑΙΕΧΑΝΡΗΙΝΙ 

ΠΟΜΑΝΑΠΟΜ ΗΙΡΤΟΒΙΑΠΌΟΜ 

ΗΙΡΕΗΒ ΕΡΤΙΜΟΡ, 

ΡΕ ΡΕΙ1Ο ΑΝΝΙΡΑΙΙΟΟ. 

πο «----- 

ΟΦ γετο ΑηπιΡαΙ σατασϊπίοηςϊ5’, (ταάοίῖς οκ Ηἱδραπία 

ἵῃ ΠαΠαπα οορίΐ5, {ἰοίος δεχἀθοῖπι 4ΠΠΟΡ, ααἱρις ἵπ Ῥο]]ο 

ρογπιαηςῖ{, εί Ιπίπ]οπί ἆαπιπα, οἱ γἱοΙβαῖηι α ΒοιηαΠί5 ἄθσθ- 

Ροηΐέ, ἀἆοπες ἃ οἰγίρις δα8, αἱ ρεγιο]ίαπίῖ ραϊτία ορεπι {6η. 

τε, 4οπιαπ τεγοραίας, οἱ α Ἠοπιαπίς Πα]ία εχρη]ξις ο5ί, 

μίοσε 14ου ἀοο]αταί. Οαίοταπα, 4πθρπαπη ἵπ Πα]ίαπα Ἱγγαπῃ- 

Ροπάϊ γεγα Αηπίραιϊι οπ1δα Γαορί, (παπιγα γης αἰίαπι 
ῥτορα]απι ργαίεχιεη]έ, οἱςῖ ἵπ Ἡϊεραπίοα Ηἰδίοτία αοσιγᾶ- 

{ἰαίπιο ἀεο]αταίαπι οδί, ποἨ {απιοῃ αΏ Ίου Ίοσο αἰἴοπιαπι 

Ρασηέ, τε[ἰεαη ος ΠΠοΠΙΟΓΙΟ στα[ῖα, Ῥαιοῖς τορείεγο. 

Π. Απιζαν, οοΡποπιεπίο Ῥαΐσα, Απηϊραϊς Ἠ]ας ραΐον, 

60 Ῥε]ο, αοᾶ ἰπίεν 5ο Ῥοππαπί αἱ Οατίμασἰηίοηςος ἵῃ 5ἱο]- 
Πα, 1ρδία5 Ἰα]ας ἱηδυ]α) οα1δα σοββογυη{, Οατ(ασἰπἰθηδία πι 

οορίῖς Ργο{αεγαί : οἱ απάΏ1 οἨ Τ6ΠΙ πια] σεδίαπα αἲ Ππίπα]οῖς 

αοοιδατείατ, γογίας οχίίαπα «α1δα., Ρρο[εοΙέ, τί αἆγοιςις 

Ναπιίάας, Ῥηαδαπαπη φαρογίονϊς ἱππρογί ταβίοπες τοδᾶ]ᾶις- 
5εί, Ἱπιρεγαίου ογρατείαγ. Οι Ώο]]ο Ροδί(ααπι υ1]ῖς πεταί 
δἶας ορεία ταἱραβ]ίσα, αο ἀοπῖς ταρἰπίσααα αχογοϊαπα. 5ἱβὶ 

οοποΏΙαΓαί Ῥαΐσα, ααππάεπα οχογοϊσπα, Ἰπ]άςδα απἰάεπα ρο- 

ρυ]ἱ Οαγμασἰηϊεηςίς, ααάες, οἱ ἴπάε, ἱτα]θοίο Εοίο, {π Ηῖ- 

ϱραπίαπα (ταάαχίί.  Όηάς πηϊρςίαπάϊς ρ]αγῖπαϊς Οαγασίηοπι 
6 Ῥυάα ππαπειίθας Ῥορι]απι ἀσπιογονί θἰπάεμαί, ςἱ [οτία 

ΠΠ[ΕΗΡΙΙΠΙ 8ἱΡῖ ο γο5ίη Φἱοἴ]α πηῖπι5 Ργοβρογθ σοδίας Ρ]ασατθ 

Ῥοβδεί. ΈΤαπάεπι δαῇβασίΐς αἰαποί τορίοπίρας, οί ἱησοπίί 

βιοτῖα ρατία, Οαταρίηῖεηςες οίίαπα ἵπ οαρίἀ[ίαίοπα {οίῖας 

Ηιεραπῖα ροαπάα (ᾳαοά Παιιά ἀῑ[ποῖα οβοσία γἰάεραἴατ) 

ἁἀάαχί. Πασαο βασιπϊηί, αἰί(αο ἄναοί Ηἱεραπίαια ἴπου- 

Ἰοηίε5, αἆ Ἠοπιαπος οοη[ασίαπί. Αο {παπι οοηγοπῖέ ἰπίος 

Ἠοππαπος εί Οαγιμαβἰπίεηςες, αίαια [αάστίρας 6ογΠ α- 

φοηρίαπη οδί, αἱ σατιασἰηϊεηςῖς Ἱπροτίϊ ἵπ Ηϊεραπία Πηίς 

ο55εί 1Ώθ6γι5 απηηΐδ. Ῥο5ί Ὠῶο Ῥατσα, οοης(α(ῖς ἵπ Ηῖ- 

ϱραπία Οαγίμασἰπϊεηκίριις 5υράϊία τοβας, Ῥτω]ίο αποάαπι 

Ἰηίαγ[ίεσία5, ππορίαν, φα[[οείο ἵπ οἶας Ίοραπι Αφάταβαϊο, 

Ῥανεςο 6εηοτο : απὶ εἰ {ρ5ο α 561ΥοΟ, ου]ας5 Ἰπογαπα οσσἰάεταί, 

ἵπ γοηα[ίοπο οὐίγαποσίαγ, 

ΠΠ. Τοτίίας Ρροςί 1ος ΗΙςραπογαΠΙ Ἱπροταίου, αποᾶ αἱ Ῥε]1] 

οπρίᾶ ας αἱ ροές τα παϊΠίατῖς Παβεγοίατ, 8 οχοτοῖία αρρε]- 

Ἰαίαξ. οδί Απηϊραι Ἠῖο, Ῥατος Β]ίμς εί αχογῖ5 Αδάτηα]ῖς 

Παίου; Ιαγοπῖς αἀπιοάσπα, απὶ αἱ αἀο]εδοσηία]ας ου ραΐγο 

Ε{ ἀε]αίαπῃ α τη θα5 ἱπρογίαΠα 

Ρορυ]ας σατμασἰηϊοηςίς οοπιρτοβαν{{. Ἠοο ραείο ΑηηῖραΙ 

μία, ἆς απο 5απ1 φορίατας, Οατιασἰπεηδίαπα ππρογα[οῦ 

8ἄγοιςιις Ἠϊδραπος εγθαίις οδί.. ΟυΙ, αὈἱ ραἰεγηῖς εἰ ΑΦάγι- 

Ρα]ΐ5 απηϊοῖς αἲὖ οογαπιάρηα ἱπὶπηϊοῖς, Ιαγοπίαίθιη Απηϊραιις 

ἀδερίοϊοπ[ίρα5, ἱπίοπίατί Πέοια οοσπογ{{, πο ἴρηαγας, εογάπα 



16 
- -- ) 4 

ὡς ἔτι νέου" ἀρχὴν εἶναι τοῦθ) ὁ Ἀννίόας ἐφ᾽ ἑαυτὸν | 

φγούμενος, καὶ νοµίζων οἱ τὸ ἀσφαλὲς ἐκ τῶν τῆς πα- | 
Δ 

τρίδος φόθων περιέσεσθαι, ἐς πόλεμον αὐτοὺς μέγαν 
- ή .Ν {6 

ἐμθαλεῖν ἐπενόε. “Ὑπολαθὼν δ᾽, ὥσπερ ἦν, τὸ Ῥω- 
.. / ’ 

µαίοις ἐπιχειρῆσαι χρόνιον τε Καργηδονίοις ἔσεσθαι, 
-” / 

καὶ μεγάλην αὐτῷ δόξαν, εἰ καὶ τύγοι πταίσας, τό γε 

ἐγγείρημα οἴσειν' λεγόμενος δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ πατρὸς 
3 - - .. / 
ἐπὶ βωμῶν ἔτι παῖς ὅρχωθῆναι, Ῥωμαίοις ἐπιθουλεύων 

” 

οὔποτ᾽ ἐκλείψειν ἐπενόει, παρὰ τὰς σπονδὰς τὸν [θήρα 

διαθηναι. Καὶ παρεσχεύαζέ τινας ἐς πρόφασιν κατη- 

γορεῖν ᾖακανθαίων ' γράφων τε ταῦτα συνεγῶς ἐς 
ο / λ 

Καρχηδόνα, καὶ προστιθεὶς, ὅτι Ῥωμαῖοι κρύφα τὴν 
” .. ο 4 

Ἰθηρίαν αὐτῶν ἀφιστᾶσιν: ἔτυγε παρὰ Καργηδονίων, 
ΐ ΐ Ὅ μὲν δὲ τὸν Ἴδθηρα δια- πράσσειν ὅτι δοχιµάσειεν. μὲν δὴ τὸν Ἴδηρα δια 

ε 

Εὰς, τὸν ακανθαίων πόλιν ἠθηδὸν διέφθειρε. ἜῬω- 

µαίοις δὲ καὶ Καργᾖηδονίοις ἐπὶ τῷδε ἐλέλυντο αἱ σπον- 

δαὶ αἱ γενόμεναι αὐτοῖς μετὰ τὸν πόλεµον τὸν ἐν 

Σικελία. 
. . 

ΙΥ. Ἀννίθας δὲ ὅσα μὲν αὐτὸς καὶ οἱ μετ αὐτὸν 
.... ” κ / Να / λ Δ 

ἄλλοι Καρχηδονίων τε καὶ Ῥωμαίων στρατηγοι περι 
5. κ .». 265 / 

Ἱθτρίαν ἔπραξαν, ἡ Ἰθηρικὴ γραφὴ δηλοῖ. ᾿Επιλεξά- 
λ / / Γκ) «η 3 -- 

µενος δὲ Κελτιθήρων τε καὶ Λιθύων καὶ ἑτέρων ἐθνῶν 
. / ἱλ πα λα. / ΝΑ 2 ὃδ 6 

ὅτι πλείστους, καὶ τὰ ἐν Ἰθηρίᾳα παραδοὺς ᾿Ασδρούθα 

τῷ ἀδελφῷ, τὰ Πυρηναῖα ὄρη διέθαινεν ἐς τὸν Κελτι- 
κὺν, τὸν νῶν λεγομένην Γαλατίαν' ἄγων πεζοὺς ἐννεα- 
χισμυρίους, καὶ ἱππέας ἐς δισχιλίους ἐπὶ µυρίοις, καὶ 

ἐλέφαντας ἑπτὰ καὶ τριάκοντα. ΓΓαλατῶν δὲ τοὺς μὲν 
2 ο λ δη κ ο" } ” / 

ὠνούμενος, τοὺς δὲ πείθων, τοὺς δὲ καὶ βιαζόμενος, 

διώδευε τὴν χώραν. ᾿Ελθὼν δὲ ἐπὶ τὰ Ἅλπια ὄρη, 
' . / ὦ / οὐ / Μ ευ ο. 3 / 

και μηρεμίαν μήτε ὀιοοον μήτε ανοδον ευρὼν (ἀπό- 

χρημνα γάρ ἐστιν ἰσχυρῶς), ἐπέθαινε κἀχείνοις ὑπὸ τόλ-- 
µης, κακοπαθῶν" γιόνος τε πολλῆς οὔσης καὶ κρύους, 

[ό / / τὸν μὲν ὕλην τέµνων τε καὶ κατακαίων, τὴν δὲ τέφραν 
σθεννὺς ὕδατι καὶ ὄξει, καὶ τὴν πέτραν ἐκ τοῦδε ψαφα- 

ρὰν Υιγνοµένην σφύραις σιδηραῖς θραύων καὶ ὁδοποιῶν" 

3 καὶ νῦν ἐστιν ἐπὶ τῶν ὁρῶν ἐντριθὴς, καὶ καλεῖται 
-/ 9 π / Έσω .. θΝ 3 .. 
δίοδος Ἀννίδου. Τῶν δὲ τροφῶν αὐτὸν ἐπιλειπουσῶν, 

ἕ» ετι ἠπείγετο μὲν, λανθάνων ὅτι καὶ πάρεστιν ἐς τὴν 

Ἰταλίαν : ἔκτῳ δὲ µόλις ἀπὸ τῆς ἐξ Ὑβήρων ἀναστά- 

σεως μηνὶ, πλείστους ἀποθαλὼν, ἐς τὸ πεδίον ἐκ τῶν 
ὀρῶν κατέβαινεν. 

Υ. Καὶ μικρὸν ἀναπαύσας, προσέθαλλε Ῥανρασία, 
ρα ρα - ” / - ” “» - ἃ ν 

πόλει Κελτική. ἸΚατὰ κράτος δὲ αὐτὴν ἐξελὼν, τοὺς 

μὲν αἰγμαλώτους ἔσφαζεν, ἐς κατάπληξιν τῆς ἄλλης 
. ο. : ον ο... 

Κελτικῆς. Ἐπὶ δὲ ποταμὸν Ηριδανὸν, τὸν νῦν Πάδον 
. / 21) ν “ .- .- - 5» . 
λεγόμενον, ἐλθὼν, ἔνθα ᾿Ῥωμαῖοι Κελτοῖς τοῖς καλου- 

Ὁ δ᾽ ύπα-- 
τος ὁ Ῥωμαίων Πούπλιος Κορνήλιος Σκιπίων Καργη- 
ο Ἰρ / - -- . ΑΝ ἑαβολ1 3 (6 

δονίοις ἐν Ἱθηρία πολεμῶν, ἐπεὶ τῆς ἐσβολῆς Ἀννίθου 
.- . 3 4 ’ ια) ..3 ια) " κ. ο .- 

τῆς ἐς τὸν Ἰταλίαν ἐπύθετο, τὸν ἀδελφὸν καὶ ὅδε 1 ναῖον 

Κορνήλιον Σκιπίωνα ἐπὶ τοῖς ἐν θηρία πράγµασι 
. ” ... . / “ - ’ 

καταλιπὼν, διέπλευσεν ἐς Τυῤῥηνίαν, "Όθεν ὁδεύων 
τε καὶ συμμάχους ὅσους ὀύναιτο ἀγείρων, ἔφθασεν ἐπὶ 

τὸν Πά2ον Ἀννίβαν, ἸΚαὶ Μάλλιον μὲν καὶ Ἀτίλιον, ͵ 

.. . / /. 
µένοις Βοιοῖς ἐπολέμουν, ἐστρατοπέθενσεν. 

ΑΡΡΙΑΝΙ Ι1ΡΕΑ ΥΠ, 
Ῥονῖου]α 1π 5Η ΠΠΙ αΠηπαπάο εαραί γεάυπάαίυτα : εκ ρυβ]ίος 
απίοπα ραϊτία πηεία φοευγίαίεπα 56 5ἰρί οΟΠΠραΓαΓΕ Ῥος5θ, 

ταία5, ρταν] αἰᾳπο Ῥε]]ο ρα(νίαπα Ἱππρ]ίσατο οορῖιαναί. ἸΕῖ- 

{ασ απυπα, δἰου1 τενοτα ογαί, Ἰπάίσατεί, 5ἱ ΒΟΠΙαΠΟς αρστο- 

ἀθγείατ, ἀἴπίαγησπα Γογο θαγηασἰπΙεηδίρας είπα, μίας 

π{ίσαε ρ]οτίοδίπα: αἱ Ρροίε αποά νοὶ Ιοπίαςςε, αἰῖαπηςὶ {π[ε]]- 

αίοι ορβίς5θί, Ἰαιά Ῥαγναπα Ἰαμάρπη πηθτοτείατ (οπηίο, 

απσᾷ Γαπια ρετεγεβα({, αἰἴαπα ΡπεγΗπα Απηϊμαιοσι αγῖς α ραΐτε 

ἁζπποίαπα, οἱ ]αγο]αταπάο αἀαείαπῃ Γαἶςςα, ΏΗΠ(ΠΑΠΗ 56 ΟΠ. 

Ἠοπισηί5 Ποδίεπη ο556 Γα{ηγυπι), 5ίαἰμίί, οοπίτα [Φάις 1ο-- 

Πα [αη5ίτο, Οοσαδίοπεπα Ἰος Ρασίο τορογίί : 5βογηα(ἶς 

4άγειςας Βαρυπίπος αοοιδαἱοτίρας, ετευεγγϊπηϊς Η[οτῖς απο 

τε]α» 4ε Π]ς Οαγί]ασίπεπη Ρρτο5α]ρεπᾶο, αἀ[εϊεπάοφπε, 

ομηοίαπα Ἡἱδραπίαπι α Ἠοπιαπίς αἲ ἀε[ος[ίοποπα «οσο ανί, 

(απάεπι α δοπαία Οατηιασἰπίοησίαπα ἹπιρείτανΙέ, οί 51ο αἰ- 

ΕΙταία αροτο 1ρ5ί Περτοί. Τταηςπιῖςςο ἰδίίατ Τὔθγο Αηπίραι 

ῬαβυπΙποτΙα νεα ϱηπάΙίας ἀθ]εγί. Αίαπο εἷο τρία 

5υπί [ωάετα, ασ) Ππίογ Ῥοππαπος εἰ Οατ{αρίμίεηςος, Ροςί 

Ῥο] τη η Βίομ]ία ε5ίυτη Ιοία ΓαεταΠί, 

ΤΥ. Ὑοτυπα απ ἵπ Ηἱεραπίά Απηϊῥα!, α]ῆαια ροςί συ 

εί σατμαρἰπίεηςες ἆπεες εί Ῥουπαπί σεδδογαΠ{, οχρ]ίσαί Η[- 

«ραπίσα ποδίτα Ηϊδίορία. Τπάς Απηϊρα] αβδυπηῖς Οο11ῃθτο- 

ΤΙΠΙ ΑΠΓΟΤΙΠΙ(Πο εἰ αἰίαγαπη σοπ[ίατη απαπρ]αγἰποίς, (καα- 

Πδαπο (γαίτὶ Αδάτυραί Ηἱεραπίαο τερας, ἵπ Οε]ήεαπα, απα) 

πΠο (α]Ια ποπηΙπαίας, 5ρεΓαίο Ῥγγεπῶο, (ταηςδΗί; 56ο ΗΠΗ 

ἄποσῃς ΡοζΙέαπα ποπαρϊηία, οηυἱίαπι ἀποάσεοῖπα πηϊΠία, σπα 

εἱορ]ναπ/15 (τὶρὶηία δορίστη, (α]5 απίεπα ραγίίπι αἨΤο 60Η- 

οὔίαί{5, ρατΐπῃ νοτρῖς, ραγπα οἰαπα γἱ 5αρογαίἰς, Ρος Ππες 

οθτΗΠΗ οχθγοΙέαη (γαηδά αχ. Ὀδί αἆ Αἱρες ρεγγοπίέ, αυαη- 

απαπὰ πδς (ταηδίίαπι Πθο ἄ5οΘΗΣΗΠΑ ααπα γάεῦαί (αἆθο 

οπημία 1ί ργατηρία εἰ παςθθδδα 5ὐπ{), Πάποία {απποΠ απὶηηϊ 

πι] Ἰαμοτίρις οράεπίῖ5 οοη5ερπάθτο οαδάσπα Ἱη5ηαϊτ, 

Ου ΗΠηύ16 αἰία πῖνο ρ]ασίεσαε οοποιοία ο55οΠί{ οπηπία, οὔ154 

πηαίοτία αἱ 5ε0θηδαᾶ, οἰποΠβας ααπα αοοίοσαο οχξ πες, 

(ον άαπα οἱ ρυίτοπη ἰπορηάίο ταροια (πάρα Γετγεῖς Ῥετ- 

Γησεπᾶο, Υίαπα 5ἳ)] αροτηίς ασ ΠΗΠΟ άπο(θ ρου ΑἼρος 

ἰπία οδί, ασ αηδία Απηϊραιις ποπηϊπαίαν. Εί ααοπίαΠα 

οἰρατία οχογοΙαπα ἀθβεσγο οΦροταΠ{, πια αταν]ϊ Πίου, Ισηατίς 

αά λαο Πομιαηϊς, Ίαπ αά Ταἱίαηι ἆποφαο ου ἀάθςςα. δἱ6 

δολίο ΠΊθη56, ροδί( παπα οχ Ηἱδραπία πιογοταί, πας απῖς- 

»ἱ5, υὶκ (απάσΠα ο ΠΙΟΠΗΙΡΙ5 η ρίαπα ἀσεοσπα[ι. 

Υ. Ραμοἲς ἀἱοθις τοβοίοπάο ΠΗΗἳ ἱηΣυπηἶς, Τα αδίαας 

σα ἱομα ορρίά πα, Ὀο]]ο ρεΕί Αππϊῤαι, Οπο ΥυΤ οχραμπαίο, 

οἱ οαρἰνῖς αἲ (ουγοπάος τοσο αα]ος5 Ιπίο[οος, Υουδ5 

Ετίάαηαα Πα ΥΙάΠὰ (πυπο Ῥαά ας οδἳ), αἱ ρα Τη Ἰουῖς Ἠοπιαη 

ου Οα115 οί απαὶς οοπἰοπάσραηί, οαδίτα Ῥπομηον!τ, 

Οοπε απο Ποιπαπας Ῥ, Οογπο]ίας δοἱρίο, αἲ Ἰνο]]απη {η Η[- 

εραπία ο Οανηιαρἰηίοηείρας ροτοπάαπα Ρτο(δοίΗ5, υἱ Λη: 

η ρα] οα πα Παἰίαπα ἐγαηβρτοβδΠα Ἰη{ο]]οχίε, γολοίο πα Το Τη 

Πἱκραπία αἀηηκίταπόας αίτο Οµο δοἱρίοπο, η Εἰγαπίαπα 

πανἰμανα. Όπας ἀἰρτοδδας, οο]οεία φααπίαπα ροίογαί 5ο- 

οἱ ΥΕΑ Ἠπάμ, ου αραν{{ απίο Απηΐμώισιης Ρα α0α ἴγα]ίοστε : 

τοπηἱαδίδ (ο Ἠοπω Μαπ]ίο οἱ ΛΗΠο, αἱ Ὀοί]ο οοηίτα Ῥοίος 
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οἳ τοῖς Ἠοιοις ἐπολέμουν, ἐς Ῥώμην ἔπεμψεν, ὡς οὐ 
δ/ 3 ΔΝ ψ - ε / / ας 

δέον αὐτοὺς ἔτι στρατηγεῖν, ὑπάτου παρόντος" αὐτὸς δὲ 
τὸν στρατὸν παραλαθὼν, ἐς µάγην ἐξέτασσε πρὸς Ἀννί- 
θαν. Καὶ γενομένης ἀχροθολίας τε χαὶ ἵππομαχίας, 

ιά - / : ο. / Υψ α .] 

οἳ Ῥωμαῖοι χυκλωθέντες ὑπὸ τῶν Λιθύων, ἔφευγον ἐς 
µ / Δ ο Ν 3 / 

τὸ στρατὀπεδον. Καὶ νυχτὸς ἐπιγενομένης, ἐς Πλα- 

χεντίαν ἀνεγώρουν, ἀσφαλῶς τετειχισµένην, τὸν Πάδον 
ἐπὶ Ὑεφυρῶν περάσαντέ έςτε, καὶ λύσαντες τὰς Ὑεφύρας. 
Τον μὲν οὖν ποταμὸν καὶ ὃ Ἀννίθας ζεύξας ἐπέρα. 

ὃ |. Το δ᾽ ἔργον εὐθὺς τόδε, πρῶτον ἢ δεύτερον ἐπὶ 
τη τῶν Ἁλπίων ὁρῶν διαθάσει, παρὰ τοῖς ἐπέχεινα 

Κελτῶν ἐξῆρε τὸν Ἀννίδαν, ὡς ἅμαχον στρατηγὸν καὶ 
τη λαμπρᾶ χρώμενον. Ὁ δὲ, ὡς ἐν βαρθάροις τε 

αἱ τεθηπόσιν αὐτὸν, καὶ δι ἄμφω δυναµένοις ἀπατᾶ- 
ολα τὴν ἐσθῆτα καὶ τὸν χόμην ἐνήλλασσε, ος 

ἐσκευασμέναις ἐπινοίαις. Καὶ αὐτὸν οἱ Κελτοὶ π περι- 

ιόντα τὰ ἔθνη, πρεσθύτην ὁρῶντες, εἶτα νέου, εἴτο 

μεσαιπόλ τον, καὶ σ συνεγῶς ἕτερον ἐξ ἑτέρου ,θαυμάζοντες, 
λ ο δν) /’ ο] 

ἐδόκουν θειοτέρας φύσεως αχειν. Ῥεμπρώνιος ὃ ὁ 
ἕτερος ὕπατος, ἐν Σικελία τότε ὦν, καὶ πυθόµενος, 
διέπλευσε προς τὸν Σχιπίωνα, καὶ τεσσαράχοντα στα- 

δίους αὐτοῦ διασχὼν ἔστρατοτ ο ας. Καὶ τῆς ἐπιού- 
σης ἔμελλον ἅπαντες ἐς µάχην ἤξειν.. ΠἨοταμὸς δ) ἣν 
] ΄ Τὸ 6ί ὃ Ῥδ » λ 4’ εν κἩ / ο. 

ἐν µέσῳ Τριθίας, ὃν Ῥωμαῖοι πρὸ ἕω, χειµερίου τε 
ο» ο» Μ Δ ο” λ ΄ / 

τῆς τροπῆς οὔσης καὶ ὑετοῦ καὶ κρύους, ἐπέρων, 
»] / Ελ] 

Ἀννίθας δὲ 
ο ο 4 λ Δ Ν / ὥραν ἀνέπαυσε τὴν στρατιὰν, καὶ τότε 
ΥΗ. Ηαράταῖις ὃ) ἦν 

τεῖγον, ἀμφὶ τὴν 

5 

, -ω ,ω 
µενοι µέχρι τῶν μαστῶν. 

ἐξῆγε. 

[. / ο... 

ἑκατέρων". τὰ κέρατα κα- 
/ -.,. 3 

φάλαγγα τῶν πεζῶν. ὮἈννίθας δὲ 

τοῖς μὲν ἵππεῦσιν ἀντέταξε τοὺς ἐλέφαντας, τῇ δὲ φά ις πε ἵεταςε τους Φαντας, τη 0ξ φατ 
ο... μι νι μεθ .Μὺ ο, -ω 

λαγγι τοὺς πεζούς τοὺς δὲ ἵππέας ἐκέλευσεν ὀπίσω τῶν 
στ . / 

ἐλεφάντω ν ἅτ τρεμεῖν, ἕως αὐτός τι σημήνῃ. 
Ελ 

Γενοµένων 
να λ Δ 2 / ἐν γερσὶ πάντωνε οἳ μὲν 'Ῥωμαίων ἵπποι τοὺς ἐλέ- 

φαντας, οὐ φέροντες αὐτῶν οὔτε τὴν ὅψιν, οὔτε τὴν 
ὀδμὴν, ἔφευγον" οἱ δὲ 
τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς ἀγρυπνίας τετρυµένοι τε καὶ µα- 
λανοὶ ὅ ὄντες, ὅμως ὑπὸ τόλμης τοῖς θηρίοις ἐπεπήδων, 

) .ω 
καὶ ἐτίτρωσχον αὐτὰ, χαί τινων καὶ τὰ νεῦρα ὑπέκο- 

λ λ / 

πτον, καὶ τοὺς πεζοὺς ἐνέκλινον ἤδη. θΘεασάμενος δ᾽ 
/ ο 

τὴν ἵππον χυχλοῦσθαι τοὺς πολε- 
3 τν / Ώὸ η κ κα ο / 

[ἱσκεδασμένων δ’ ἄρτι τῶν Ῥωμαϊκῶν ἵππέων 
ὃ Ἀννίόας, ἐσήμηνε 

. 
µίους. 
διὰ τὰ θηρία, καὶ τῶν πεζῶν | µόνων τε ὄντων, χαὶ Καχο-- 
παθούντων, καὶ δεδιότων τὴν περικύχλωσιν, φυγὴ παν- 
τα 768εν ἣν ἐς τὰ στρατόπεδα. ἸΚαὶ ἀπώλλυντο οἱ μὲν 
ὑπὸ τῶν ἵππέων, καταλαμθανόντων ἅτε πεζοὺς, οἱ δὲ 
ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ παραφέροντος. Τοῦ γὰρ ἡλίου τὴν 
χιόνα τήξαντος, ὃ ποτ ταμὸς ἐρῥύη μέγας" καὶ οὔτε στ]- 
ναι διὰ τὸ βάθος, οὔτε νεῖν διὰ τὰ ὅπλα ἐδύναντο. 
Σκιπίων δὲ, αὐτοῖς ἑπόμενος, καὶ παρακαλῶν, ὀλίγου 
μὲν ἐδέησε σρωθεὶς διαφθαρῆναι" μόλις δ' ἐς Κρεμῶνα 
διεσώθη φερόμενος. Ἐπίνειον δὲ ἦν τι βραχὺ Ἠλαχεν- 

τίς) ᾧ προσόαλὼν ὁ Ἀννίθας ἀπώλεσε τετραχοσίους, 
χαὶ αὐτὸς ἐτρώθη. Καὶ ἀπὸ τοῦδε πάντες ἐγείμαζον' 

πεζοὶ, καΐπερ ὑπὸ τοῦ κρύους καὶ 

ενυ]ηρταίας ἀῑδοθδδιε, 

77 

ῥγα” πε ΓαΠ{ (ργα)5ρηίο ΘΠΙΗ οοΗ5Η1ο πυωα ἱπυρογίαπα Ἰνα- 

Ῥοραπ{), οἱ αοοθρ[ῖ5 οοΓΙΠΙ σορίΐ5, αἆ οοπβἰσοπάμη 6ΗΠὴ 

ΑππΙραΙα ποίθῃι Πηδίτασραί,  Οοπηπηίςδο Ππίου Ιαομ]αίογος 

οχροά[ίος οφ {ίοδαπο ρτα]ο, αῦ ΑΠ15 Ργοροπιοᾶ πα οἴγομ Πι- 

νου Ποπησηϊ {η οαδίτα Γαπσαπίαν,  Νοσίο ργοχίπια Ῥ]ασθη- 

Ε8πα 5056 γουορογαΠέ, 10Η ος ΠΙΠΠΙΠΙΠΗ, γονίδδο 4ο 

Ρα μμ (τα]οοργαηί ροµίο.. ουΗη Απηϊμα!, ποΥο Ροπίο βιοίο, 

οἱ 1ρ5ο οορίας 5ηα5 {ταδαχίί, 

Υ1. Ηου πΠΗΠα αἴφαο αΠθγυπα ργΦο]αγάΠ [αοἱπας, ον {πο 

εχ Αἱρίρις ἵη 6ΆΠΙρΟ5 Ραΐοπίος ἀοδεσπάσταί Δηπίρα!, αριά 

63105 Οἱδα]ρίπος ΠΟΠ ΡΑΓΙΠΙ ο ΓΙ οχ{α, σοι αἱ ἠπγίσέας 

ἀν [ονεί, ομηίΡαδαο {π Τερῃς ρτορίία π{οτοίαν [ογίηπα, 

Οµαπά [απιαπι αἱ αασογεί Ιπίου βατβατος, αἀπηταίίοης 5μὶ 

Ρτορε αξοπΙίο5, εἰ ριοϊπᾶο ἀεεθρία [ασ]]ες, γαδίοπη 5αμίηά ο 

οἱ οσα πλα{αραί, ΠΟΥΟ απο[ίάϊα αγΠΠεῖο αίθῃς. Οµπαρτο- 

Ρίου 4 π1π1 6ΗΠη Γερίοπες Ρογαρταπί{εία, ΠΠΠΟ 66ΠΘΙΠΙ, ΠΠ 

ΠάΥΕΠΕΠΑ, Ώυης πιεδῖω {ετο αἰαῑῖδ, ἀθπίσιε αΠία «Θηρος 

εκ αἰίο Ποπ, οογπετοη{, πγαβαπά{, ἀῑγίπαπα «παπι άαπη πι 

ϱ0 ΠαίΙΤαΠΙ 6556, Ππάἱσαραπί.  Ῥοπιρτοπίας απίοῃι, αἰίοι 

εοηδΗ!, αἱ ἵῃ ΒΙοΙ]ία {απ ογαί, εογίίου [αείας, αἲ ΒΟ1ΡΙΟΠΕΠΑ 

πανίρι5 γοπὶ{; οί απἱπάπα πηΠθς α εο]]ορα ἀῑξίαῃς, οαδίτα 

Ροδυΐέ. Ἐί ]απι οΊΠς65 α Ιη5εσιοη{ἶς ἀῑεί ΓΙ ἵαπα ασζἶη- 

σοραπίαν. δε Τνορία Ππηθη Ιπίογροδϊίαπι οΡδίαραί; ααοᾶ 

Τοπιαπὶ απίθ Ἰπ6δΠ1, Ώγαπια {οΠΙΡΟΤΘ, ἀἱε Ργῶσε]ίάο οἱ ρ]ι- 

γἰο5ο, Ροείοτίρας (εηι5 α(παπι ἵπσγεςςί, {τα]εοστπί. ΆΑη- 

πῖρα] ΙπίσΙπι αἲ Ἰογαπῃ π5αιθ 5εύππάαΠα π][ος ἵπ οας/τῖς 

εοτροΓα 6ΗΤ4Τ6 /η55ογαί, ας {απι 4εηαπα εορίας οἀμχί{. 

ΥΠ. Δοίος {νίπιαπεσταί /αἰἰ πιοᾷο ἠπδίγμεία. Εφ Πία {5 

π{γίδγια εοπσι{ἱ5 ἵπ οογηῖβιι5 εγαί; ΠιθάΙαΠα Ρρεάθίτος 16- 

σίοπες οβποβαπ{. Απηίρα! ο(π{ήβας εΙερ]απίος ορροξυῇέ, 

Ιοσίοπῖρας Ῥεάϊίος; οαιΠίες Ῥο5ί εἰΙερ]απίος 5ίατε απείος 

ἸαΏοέ, ἀοπος οἱς εἴσηαπι ἀατεί. Οοππιίςςο Ριῶ[ο, Ῥοπια- 

ΠΟΤΗΠΙ θᾳ 1, οἱερ]ταπέογατη ἑαπα γίδα {μπι οάογο [ηδο]ίο {ου- 

ΠΙ, η (πσαπα 5ο Ῥτοηϊρίαηί,  Αί ροα[ίος, {απιείί σε]α τ1σο- 

τοη{, οἱ αηπα ρογ{α51 γἰσιίδᾳαο οομ/[εο(ῖ ας ἀορηίαα ο5δυη{, 

οπ]ηη]ς {αππθῃ τοδὶδίοηίος, {π Ρε]]ηας [οτοραπίας, 6πδ6θ τι]- 

Νεο ἀπρίαπα, 

ααίη Ποδίππα Ρεαϊίες ἵπ Γασαπα οοπαριΙςδεηί, πἰςί Απηϊρα, 

ποταβαπ{, οἱ πουγος απογαπΙό σπα ΙποϊάεραΠ{. 

ἀαίο εἰππο, εηίαίαα 5ππη αἆ Ποδίοπα οΓουπανεπΙεπά σπα 

Ἰπηπηϊφϊςδοί. Τιπο Υενο ΠΟΠΙΑΠΟΤΙΠΙ Ῥοσ[ίαίας, οαπἱμρας, 

απος ἴοντου Ροπαγαπη ἀῑδ]εσσταί, παάαίας, εἰ παπα 

οΡΡίσβς!15, Πηδίαθη5 πο αὐ Μοδίίρας οἰγοππισαδετοίαη, Ἰαιιά 

ἀπβία ππάί(αο {αρα οαφίτα τρείς. Οἱ πια! ρεάΠίος; αὐ 

Ποπ ση θας ἱπίογορρίϊ; α, ααϊ Τπερίαπι ΠάΠΙΘΗ ϱΡ6- 

Ποταπί, σσ ένας Παιδί, ροπίογαηί. ΟΥ επίπι δο]ῖς ϱΆ- 

Ίογα, Ιαπεδεοηίο πἶνα, ἴία εχετογεγαί απιηΙ5, εί πες 5ίαο 

Ρτορίος απ αλ(πάίποπα, πεο πανε οἨ αΓΠ]ᾶ Ροδ6ϱΙ.  8ο- 

Ρίο δΏδδαπεης, πωἠΠίθδᾳιε οο]οτίαης, σταγί αοοθρίο Υυ]πεε 

Ῥτορθπιού απ οροἶδας ο5ί, οἱ αρτο ΟΓΘΠΙΟΠΑΠΙ ἀθ]αίας. Ῥτορς 

Ρ]ασοπίίαπι οχίραυπα αἰίαιιοά θπηροΓίαπα οταί, 44 απο ο)- 

Ρυρπαπάσπο Ρτοίεεία5 Απηϊραι, απαἁτιησεη{]5 απιϊςαίς, ἴρ5ε 

Εχίηἁο οΠΊΠε5 αἆ Ιρογηᾶ 58 οοΏ1ἱ8- 
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Σχιπίων μὲν ἐν Κρεμῶνι καὶ Πλακεντία, Ἀννίθας δὲ 

περὶ Πάδον. 

ΠΠ. Οἱ δ) ἐν ἄστει Ῥωμαῖοι, πυθόµενοι, καὶ τρίτον 

ἔδη πταίοντες περὶ Πάδον (ἥττηντο γὰρ δ) καὶ ὑπὸ 

Βοιῶν πρὸ Ἀννίδου) στρατιάν τε παρ) αὐτῶν ἄλλην 

κατέλεγον, σὺν τοῖς οὖσι περὶ τὸν Πάδον ὡς εἶναι τρισ- 

καίΐδεκα τέλη" καὶ τοῖς συμμάχοις ἑτέραν διπλασίονα 

ταύτης ἐπήγγελλον. Ηδη δὲ αὐτοῖς τὸ τέλος εἶχε πε- 

ζοὺς πενταχισχιλίους καὶ ἵππέας τριακοσίος. Καὶ 
τούτων τοὺς μὲν ἐς Ἰθηρίαν ἔπεμπον, τοὺς δ᾽ ἐς Σαρ- 

θόνα. κἀκείνην πολεμουμένην" τοὺς δ᾽ ἐς Σικελίαν. 

Τὰ πλέονα δ᾽ ἦγον ἐπὶ τὸν Ἀννίθαν οἵ μετὰ Σκιπίωνα 
καὶ Σεμπρώνιον αἱρεθέντες ὕπατοι, Σερουϊλιός τε 

Γναῖος, καὶ Γάΐϊος Φλαμίνιος. Ὃν ὁ μὲν Σερουῖλιος 
ἐπὶ τὸν Πάδον ἐπειχθεὶς, τὸν στρατηγίαν ἐκδέχεται 

παρὰ τοῦ Σκιπίωνος. “Ὅ δὲ Σχιπίων, ἀνθύπατος 
αἱρεθεὶς, ἐς Ἱθηρίαν διέπλευσεν. «Φλαμίνιος δὲ τρισ-- 

μυρίοις τε πεζοις καὶ τρισχιλίοις ἵππεῦσι τὸν ἐντὸς 

Ἀπεννίνων ὁρῶν Ἰταλίαν ἐφύλασσεν' ἣν καὶ µόνην ἄν 
τις εἴποι κυρίως Ἰταλίαν. Τὰ γὰρ Ἀπεννῖνα κατέρχε- 

ται μὲν ἐκ µέσων τῶν Ἁλπίων ἐπὶ θάλασσαν. "στι 
δ) αὐτῶν τὰ μὲν ἐπὶ δεξιὰ πάντα, καθαρῶς Ἰταλία: 

ὰ δὲ ἐπὶ θάτερα, ἐς τὸν Ἰόνιον φθάνοντα, νῦν μέν 
-. 

ἀκτήν: τὰ δὲ λοιπὰ Κελτοὶ, ὅσοι τῇ Ῥώμῃ τὸ πρῶτον 
ἐπιθέμενοι, τὸν πόλιν ἐνέπρησαν. "ὍΌτε γὰρ αὐτοὺς 
ἐξελαύνων Κάμιλλος ἐδίωχε μέχρι τῶν Ἀπεννίνων ὁρῶν, 
ἐμοὶ δοκοῦσιν, ὑπερθάντες αὐτὰ, ἀντὶ ἠθῶν τῶν ἰδίων, 
παρὰ τὸν ἸΣόνιον οἰκῆσαι" καὶ τὸ µέρος τῆς γώρας ἔτι 

ῶν οὕτω καλοῦσιν, Ἰταλίαν Γαλατικήν. 
ΙΧ. Ῥωμαῖοι μὲν δὴ µεγάλοις στρατοῖς ἐς πολλὰ 

ὁμοῦ διήρηντο. Ἀννίθας δὲ τούτων αἰσθόμενος, ἅμα 
τῷ ζρι, τοὺς ἄλλους λαθὼν, ἐδήου τὴν Τυῤῥηνίαν, καὶ 
προὔξαινεν ἐς τὸ µέρος τὸ ἐπὶ Ῥώμης. Οἱ δὲ, πλησιά- 
ζοντος αὐτοῦ, πάνυ ἔδεισαν, οὗ παρούσης σφίσιν ἄξιο- 
µάχου δυνάµεως. Ἐστράτευον δὲ ὅμως ἐκ. τῶν 
ὑπολοίπων ὀκτακισχιλίους" καὶ Κεντήνιον αὐτοῖς, τινὰ 

τῶν ἐπιφανῶν ἰδιωτῶν, οὐδεμίας ἀργῆς παρούσης ἐπέ- 

στησάν τε καὶ ἐξέπεμπον ἐς Ὁμθρικοὺς ἐς τὴν Ἠλει- 
στίνην λίμνην, τὰ στενὰ προληψόµενον, ᾗ συντομώτατόν 
ἐστιν ἐπὶ τὴν Ῥώμῃν. Ἐν δὲ τούτῳ καὶ Φλαμίνιος, 
ὅ τοῖς τρισµυρίοις τὴν ἐντὸς Ἰταλίαν φυλάσσων, αἰσθό- 

µενος τῆς σπουδΏς Ἀννίδου, µετέθαινεν ὀξέως, οὐ δια-- 
ναπαύων τὴν στρατιάν. Δέει τε περὶ τῆς πόλεως, καὶ 

αὐτὸς ὧν ἀπειροπόλεμός τε καὶ ἐς τὴν ἀργὴν ἀπὸ δοξο- 
κοπίας {ρημένος, ἠπείγετο Ἀννίβα συμπλακῆναι. 

χΧ. Ὁ δὲ, αἰσθόμενος αὐτοῦ τῆς τε ὁρμῆς καὶ ἀπει- 
ρίας, ὄρος µέν τι καὶ λίµνην προὐθάλλετο πρὸ ἑαυτοῦ, 

ψιλοὺς δὲ καὶ ἱππέας ἐς φάραγγα ἀποχρύψας, ἔστρατο- 

πέλενεν. Καὶ αὐτὸν ὁ Φλαμίνιος κατιδὼν ἅμα ἕῳ, 
σμικρὸν μέν τι διέτριψε, τὸν στρατὸν ἀναπαύων ἐξ 

ἑδοιπορίας, καὶ χαρακοποιούµενος. Μετὰ δὲ τοῦτο | 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΗ ΥΠ, 
τηπί, ΦαἱΡίο ΟΓΕΠΙΟΠΑΠΗ εί Ρἱαεσηίίαπα, Δηπινα] Ἱαχί Ῥα- 

ἆππῃ, 

ΥΤΠ. Ποπιαηί, αμά[ία Ἠας [δγίῖα εἶαᾶο αἆ Ῥαάππη ἀοοθρία 

(παπα απο Απηϊραιις αἀγεπίαπι ἆ Βοῖί5 προτα{ Γαεγαπ!), 

ου πὰ ΠΟΥΗΠΗ εχ 56 1ρ5ῖ5 αχογεϊίηπῃ εοηςοτῖρεργηπΕ, 4ἆεο αἲ, 

οοπηπιετα(ἰς 5 απἰ αἆ Ῥαάυπι ογαηί, (τεδροῖπη Ἱορίοπος ες- 

56η; {μπι Υογο 5οοἰἶ5 ἀπρ]ο πΙα]ογείῃ ΠΙΠΠΘΓΗΠΗ ἵπιρεγβταπί. 

ΕΙ ]απι {ππι Ἱιορίο Ῥοπιαπα αυἴπαπθ ρεάΙαπα πω ]ία, εί ἰτο- 

οεπίος οᾳπ(ίε5, οοππεραί. Ἠαταπι αἰαποί ἵπ Ηἱεραπίαπα, 

πομη]]ας ἵπ βαγάἰπίαπα (παπη αἱ Πρὶ Ρε]απη εγαί}, απαςἆαπα 

ἵπ ΒΙοίαπα πηΗῖ ρ]ασαί. Οµ0 τοδίαραπ{, Ππα]ογ6 ΠΠΠΠΟΤΟ, 

αἄγειεας ΑππϊραΙοπι ἀράπχενε Οο055. ΟΠ. ειν ]τας οἱ 6. Εἶα- 

πηϊηῖα 5, ῖ βοῖρίοπί οἱ Βαπιργοπίο 5πορθβερταηί. Εί 5εΓ- 

γηα5 απἱάσπα, Ργορετε αὖἲ Ῥα10πῃ Ργο[ροία5, α 5οἱρίοηε {τα- 

ἁῑίαπα ἱπιροτίαπα αοοερί. 

πανἰσαν]{, 

ΡεΙρίο ἵπ Ἡἱεραπίαπι Ῥτοςος. 

Εἰαπηϊπίας τογο (Πβίπία ρε [έαπα πο η σας, οᾳ]- 

ίαπη ἐήρας, ΠαΙίαπα ασ Ἱπίτα Αροπηϊηιηι ε5ί, ἱαεραίας, 

απαπη 5οἶαπ] Ρτορτίε Πα]ίαπη ἀῑχογῖ. Αρεπηΐπις ϱηίπῃ αχ Π]θ- 

ἀἳῖς ΑΙρίθις ἵπ πιάτο Ρτοσυγηί : αἆ ου]ας ἀεχίταπα Ἰαΐας ϱ8 

οδί, απ; Υοτο Πα[ία ἀῑσίατ: α βἰπίςίτο, αἆ Τοπίαπα εξ Αἀτία- 

Πσππα πηατο, πιΠο απ]άσπι αἱἴαπα Τία]ῖα (Παπά 5εεας ας Ίρεα 

Εἰτιτῖα) εθηδείαΓ; 5θᾷ {απΙΕΗ ραΓίΘΠΗ 6]ας, οἴγεα Πέις Τοπία, 

ἱποο]απί Οταοῖ; Ῥατίεπι ααί ΠΠ, ααῖ αποπάαπ Ἠοπιαπη 

Ῥο]]ο αἀογίί Ιποεπάετυπ{. Οπ1ο5, απαπ απ ]α5 Γαβίεηίες 

αὖἆ Αροπηϊημμι πδάπθ ροτδοουίας Γηἱ5ςοί, ατηήίτος, 5αροταίο 

πηοηία, το 5εζἴριας ραπ Ιαχία λάτία σπα οοηςεᾶίςςο. 

Ὁπάο πιπ]ο ἆποφια θαπα Πα] ρατίοῦα Πα]ίαπα (αΠἱσαπα Πο- 

παπα, 

ΙΧ. Που ραοίο Ποπιαηῖ, ἀῑγειςίῖς ἵπ Ἰουίς, Ἱηβεηίθς εχει: 

αίας οού σπα {οπροτο Παβεβαπί. 1 αδί Ἰη{εον[ξ Απηϊηαι, 

οἶαπα οπηπῖν5 αἆ ρτίπια εἶσηα γοτῖς ἵη Εἰταγίαπα γοβῖξ, θ8Πῃ- 

απο ροριυ]αίας οδί.. ΟπΠΙ(Πο Ὀτροπα γείξας ρτοσυεύθτεί, 

πηασηιϊ5 {6ΓΓΟΓ ἨοπΙαπος οοουραγΙΓ, οχοτοῖία, πεπα Ἀάνε- 

πἰοηϊ Αηηϊραιϊ οὐᾖεθτεοηί, οαπεηίο. Ἐν Ἡς ίαππες, απί 

εροτογαΠί, οοίο πηϊΠία οοηβανετυηί : ααἶρας, απῖα ἀθεταί 

ας πιαρϊδίταία5, Ρτα [οοσγυηπί Οδηίοπίαα, ρναἴαπα απ]- 

ἆοπῃ, 5ο ραΐτίοία ποπίο γἰγαπα; οἱ ἵπ Ὀπηργίαπι αἆ Ῥ]ο5είπαπη 

ραϊαάσιη, αξ, Ύυὖα αἲ Ότῃοπη Ργορίος οδί γα, Γ8ασος Ρος” 

οπρατοί, ομηἱδογιηί. Ἰπίετοα Ἐἰαπηίας, απ πμίηία Ἰνο- 

πίσσα πα ας ἱπίσογίογοα Πα]ίαπα οα5{ο τε ας, ααθτία Λη: 

πήμα]ίς οο]ονίίαίο, ΠΙΟ ἰ5 οοηΓοδ ία οα5ίτῖς, πυ]αφπο αρη]ηί 

οοΠέθθδα τοσιίο, πάγοιδας οαπ οοπ{οπά. Ἐτ, ραΓ1πα πχεία 

τής, ρατίπαι αποά το Ῥομίοσς ἱπιροτίίης οδοί, οκ Ῥορι- 

Ἰατΐ5 αυτα" οαρίαίσπο αἲ ἱπροτίαπα Ἰοσίας, απαπαρεΠΙΠΗ 

οοηΠίποτο οσπα Αηπίραϊο ργορογα]κεῖ. 

Χ. Οομηίία Ἰνοπαηίς ου πα [ογοσία {πα ἱπρεηήία, Αη 

Ἰοπδίτα [Πίο πιομίοΠα φποπιάαπα οἱ Ἰαο (ἘταδίποπΙπα) 1ο” 

οαἳς Ίογορ απηπαυταςα οφ ἱ(αΜυΠ](μο ἴπ τα[ῖο αμαοοπά!. 

ΕΙ πιαπο 5 Ἰαοἱς οτίαπα οοπκρίοπίας οδείσηι οαδίγὰ Ἐ]ὰ- 

η πία ας, (απιίκρος Πἱ, ἆππα ον ἠπετο ραυ]α]ήπ γοίδοιςςοῖ 

οχοτο πα, να απιαιο πηηἰςδεί, ΠΠΟΓΑΓΗ5, πγοχ ἴπ πείθπι 



ΡΕ ΡΕΙΙΟ ΑΝΝΙΡΑΙΙΟΟ, 8 ---ἴ». 

ἐξῆγεν εὐθὺς ἐπὶ τὴν µάχην αὐτοὺς [κεκμηκ]ότας ἀπ᾽ 
ἀγρυπνίας καὶ χόπου. ης δ) ἐνέδρας ἐκφανείσης, 
ἐν µέσῳ ληφθεὶς τοῦ τε ὄρους καὶ τῆς λίμνης καὶ τῶν 
ἐχθρῶν, αὐτός τε ἀνηρέθη, καὶ σὺν αὐτῷ δισμύριοι. 

Τοὺς δὲ λοιποὺς ἔτι µυρίους, ἔς τινα κώμην ὀχυρὰν συµ- 
φυγόντας, Μαάρόαλ ὁ ὑποστράτηγος Ἀννίθου, µεγί- 
στην καὶ ὅδε ἐπὶ στρατηγία δόξαν ἔχων, οὗ δυνάµενος 

ἑλεῖν εὐχερῶς, οὐδὲ ἀξιῶν ἀπεγνωχόσι µάχεσθαι, ἔπεισε 

τὰ ὅπλα ἀποθέσθαι" συνθέμενος, ἀπολύσειν ὅπη θέλοιεν. 
Ὡς δὲ ἀπέθεντο, λαθὼν ἦγεν αὐτοὺς πρὸς τὸν Ἀννίέαν 

γυµνούς. Ὅ δ᾽, οὗ φάµενος εἶναι χύριον γωρὶς αὐτοῦ 
ταῦτα συνθέσθαι τὸν Μαάρθαλ, τοὺς μὲν ἐκ τῶν συµ- 
µάχων φιλανθρωπευσάμενος, ἀπέλυσεν ἐς τὰ ἑαυτῶν, 
θηρεύων τῇ φιλανθρωπία τὰς πόλεις" ὅσοι δὲ Ῥωμαίων 
ἦσαν, εἶχε δήσας. Τὴν δὲ λείαν τοῖς συστρατεύουσι 
Κελτοῖς ἀποδόμενος, ἵνα καὶ τούσδε θεραπεύσειε τῷ 

νυν ν -ς αμλω πι , 3 / ας 
κέρδει, προὔθαινεν ἐς τὸ πρόσθεν' αἰσθομένου μὲν ἤδη 
τῶν γιγνοµένων τοῦ περὶ Πάδον στρατηγοῦ Σερουϊλίου, 
καὶ τετραχισμυρίοις ἐπὶ Τυῤῥηνίας ἐπειγομένου" Νεν- 
τηνίου δὲ ἤδη τοῖς ὀκτακισχιλίοις τὰ στενὰ προειλη- 

φότος. ν 
ΧΙ. Ἀννίθας δὲ, ἐπειδὴ τήν τε λίμνην εἴδε τὴν 

Πλειστίνην, καὶ τὸ ὄρος τὸ ὑπὲρ αὐτὴν, χαὶ τὸν Κεν- 
ετήνιον ἐν µέσῳ κρατοῦντα τῆς διόδου, τοὺς ἡγεμόνας 
τῶν ὁδῶν ἐξήταζεν, εἴ τις εἴη περίοδος. ὃ 

φαμένων εἶναι τρίδον, ἀλλὰ ἀπόκρημνα πάντα καὶ φκ- 
ραγγώδη: δι αὐτῶν ὅμως ἔπεμπε τοὺς ψιλοὺς, νύχτωρ 
τὸ ὄρος περιιέναι͵, χαὶ Μαάρθαλ μετ᾽ αὐτῶν. Τεκμη- 
ράµενος ὃ᾽ ὅτι δύναιντο περιελθεῖν, προσέθαλε τῷ Κεν- 

τηνίῳ κατὰ 'μέτωπον. Καὶ συνεστώτων ἑκατέρων, 
πάνυ προθύμως ὁ Μαάρθαλ ἐκ κορυφῆς ἄνωθεν ὤφθη 
τε καὶ ἠλάλαξεν. “Ρωμαίων δ' εὐθὺς ἦν φυγὴ, καὶ 
φόνος κεκυχλωμένων ) καὶ τρισγέλιοι μὲν ἔπεσον, ὀκτα- 
κόσιοι δ ἐλήφθησαν οἳ δὲ λοιποὶ μόλις διέφνγον. Τυ- 
θόμενοι δὲ οἵ ἐν ἄστει, καὶ δείσαντες μὴ εὐθὺς ἐπὶ τὲν 
πόλιν ὃ Ἀννίβας ἔλθοι, τό τε τεῖχος ἐπλήρουν λίθων, 
καὶ τοὺς γέροντας ὤπλιζον ' ὅπλων μὲν ἀποροῦντες, τὰ 
δὲ λάφυρα ἐκ τῶν ἱερῶν καταφέροντες, ἃ ἐκ πολέμων 

ἄλλων κόσμος αὐτοῖς περιέχειτο" δικτάτωρά τε, ὡς ἐν 
κιγδύνῳ, Φάδιον εἵλοντο Μάξιμον, 

ΧΠ. Ἀννίθας δὲ, θεοῦ παραγα (όντος αὐτὸν, ἐπὶ τὸν 

Ἰόνιον αὖθις ἐτράπη, καὶ τὴν παράλιον ὁδεύων ἐπόοθει" 

λείαν τε περιήλαυνε πολλήν. Σερουΐλιος δ) ὕπατος 

ἀντιπαριὼν αὐτῷ, κατΏρεν εἷς Ἀρίμινον, ἀπέγων Ἀν- 

νίρου μίαν ἡμέραν" ἔνθα τὴν στρατιὰν συνεῖχε, καὶ 
τοὺς ἔτι φίλους Κελτῶν ἀπεθάῤῥυνεν, "Έως ἀφικόμε- 

νος Φάέιος Μάξιμος, ὃ δικτάτωρ, Σερουΐλιον μὲν ἐς 

Ῥώμην ἔπεμπεν, ὡς οὔτε ὕπατον, οὔτε στρατηγὸν ἔτι 
ὄντα, δικτάτωρος ἠρημένου. Αὐτὸς δὲ τῷ Ἀννίθα πα- 

ρακολουθῶν, ἐς μὲν γεῖρας οὐκ ᾖει, πολλάχις ἐχείνου 
προχαλουµένου: πολιορκεῖν δ᾽ οὐδένα εἴα, παραφυλάσ- 
σων καὶ ἐπιχείμενος. Ὅ δὲ, τῆς χώρας ἐξαγηλωμέ- 

νης, τροφῶν ἠπόρει" καὶ αὐτὴν αὖθις περιιὼν, ἑκάστης 
ημέρας ἐξέτασσε, προκαλούµενος ἐς µάχην. Φάδιος 
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οορία» εὐαοῖί, υἱρηῖ5 οἴαπα (απη Ἰαβοιίραδήαο αΠεείας, 5εὰ 

Ροδί(υαπα ππάίφπε ἱπδίά[αν εγαρογυηί, πποπίο οἱ Ίαομ οἸαακης, 

Ποδίβαδαπε οἰτουπηίαδας, οοσἰδ αν Ἐἰαπηϊηίας οἱ ΟΗΠΙ ο0 

υ{ρ]η(1 Ποπηίπηα παϊΠία, Πο]φιος ἀθοῖος πηῖ]]ε, απἰ π ν]- 

ου. 4ποπιάαπα παίανα πππη[ίαπα οοη[αρειαπί, Μαλμανρα!, 

Αππραιϊς Ἱοραίας, ππαρπαπα οἱ {ρ5ο οκ το πη]ίατί Ἰαόεπι 

εοηδεομία5, σπα Υϊ αχριρηατο [ασε Ποῃ ροβδοί, 61Ηῃ 

ἀεδρεταίἶ5 απίεπη ἀἰπιίσαπά πα ποπ. ἀποσιαί, Ρογβιαδίέ, αἱ 

ἄτπλα (γαάστοηί, Πάεπιπο ἀεάΙί, 5ο «πο γε]]οπί αὐίτο ρου- 

ΠηΙδδΙτΗπη. Ατηῖς ἀοροςῆῖς, πιάος αἆ ΑπηῄμαΙοιι ἀρθάαχ{τ : 

απἳ πθραης Ἰπ]αδδα 50 Ρροίηίςο ΜαΠανρα]οια απἰάσπαπα 

Ραοἶ86Ι, 4195 οχ 5οο1ῖς εαρίῖνος τεροηίί, απιαπί(ου {τασίαίο», 

5ἵπο Ργείζο 4οπαπῃ (πεΠΊο 5ααΠ ἀῑπιίςιί; οοιπεηίία Ἱκία 

αἰγίίαίες αἲ 5ο αἰοίεης αἱ Ύεπαῃς : ἨΟΠΙΑΠΟ5 ΟΠΗΠΕΣ ἵῃ 

γ]ποι]ϊς νο, αΠοταη αακῖς, αἱ 605 (πῶδία ἀοιῖ- 

π]γεί, Ῥγαάαπα ἀῑδιτμηϊί,  Ῥο5ί Ίχοο π]ίογῖας ῥγοστεᾶί οα0- 

ΡΙ{: 4ππῃ ]απ1 Θ6υν Πίας εοης1, αοὐθρίο ΠαγαΠΤΕΓΗΠΗ πυηοῖο, 

ἃ Ῥαά4ο ουπα απαἀναρίπία πι] ριας ἵπ Ἐταπίαπι Ῥτορετατεί, 

ο Οοπίοηῖας οΙΠΗ 5αἱ5 οσίο πηϊΗ μιας απρηςίίας οσσπρα»»ε!. 

ΧΙ. Απηϊρα] Ῥ]α5ίπαπα ραλαάεμα πποπίσπη(αο 5αροι]θο ία πα 

οοηκρίσαία5, αἱ Οεηίρηίαπα, ἵπ πιθάίο (γαΠςΙΙΠΙ ΓοΠοΠΙΕΠ, 

ἀΠἱρεπίου Πἴπεγαπι ἆπσος ρογοοπίαίατ, ΠΙΠα αμα ραγία πποης 

οπου Ῥοςδεί. ΟσΠ1, πα]]ος αἆ ἰταηδδιιπάση οα]]ες 

6556, 5εᾷ ουποία Ργαταρία οἱ οοη//ασοδα, ἀἰσστοπί, π]μ]ο- 

πλίηας ΜαΠαγβα]οπα ου Ιογί αγπαίητα ποσία ΠΙΟΠίσΠ} οἶτ- 

οπη]τε 1196 : ἵρδεσπο, 5υῦ 14 {επηρι5 απο οοπ]εείαβαί, εἴ πα 

ατουῖία ἵπ πιοηίθτη ογαςίςςα, Οεπίοπῖαπι α [Ποηίο αἀ ον. 

Ῥυνη ραπ οοηκεῖίας, Μαμανρα]. 5ίτοπιιθ Ργοίδι5 ἵπ 

πηΟΠΙΙ5 γογί]εα, 5αΏ]αίο «Ί8π]οτθ, 5056 οδίοµά1{. Τιπι Βο- 

ΠΙΔΠΟΓΗΙΗ [αρα 5ἰίτᾶρεςαιθ Πιασπα Γι : πα πη]]α οσεἶδα, 

οαρίῖ ουΗηρβεηί!ς τε]α αἱ γὶκ εαςοταπί. Ἐα εἰαάο απἀϊία, 

-απἲ ἵπ Ὅτρε οταπί Ῥοπηαπί, πηείπθηίθς, πο οοη/ος{ἴπα Απηϊαι 

αχετοαπῃ αἆ Ότροπι αἀππογετοί, πιωηῖα φαχίς εοπρ]οηί, 

86ΠΕΣΠΙΕ ατπιαΠ{; αἱ, απία ἀθεταπί ατπα, εαρία αἰῖς Ὦε[]ΐς 

εί αἆ ἀεεις αῆχα (οπηρ]ῖς δρο]ία ἀείταμπί, ἀσπίαιο τείαί 

ἵῃ πγποπΗῖ ρεπίει]ο, Πἱείαίογδπη εγοαηί Ἐαλβίαπη ΜανίπηαΠι. 

ΧΗ. 5ο6ἆ Απηϊμαϊ, Ώεο αγετίοιήε, αἲ Τοπίαπι Ποχ]ί Πε: 

ναρίαίαφαο πια ΙΠπ]α Ταρίοπ6, ἱησεηίοη Ργοάαη1 οσῖε. Βουγ]- 

Πμ5 ο05., Απϊμαιειι α Ιαίεγε 56Π1ΘΗ5, Αγπηημη ἀεγοπίε; 

Πήαπα, αἱ ἀ3]ο5 ποπάπηι αἰἰοπαίος ἵη βά6 οοπίϊπογοί, Π- 

πεΓο ππῖας αεί αἲ 1]ο ἀῑδίαης αχογοϊίαπα οορΙπι]έ. Ἐί 

πιοκ αἀγοπίεης Ἐαβίας Μαχίπιις Ρἰοίαίος, Φουν{αηα, αἱ 

απῖ πες οοηδ]α{ΙΠ1, ογθαίο ἀῑείαίους, πας πιρογίαπη σογεγεί, 

Ῥοπ]απῃ τοηηϊςίί. Ἐαβίας Υοτο ΑππίμαΙοπι ρου γοφίϊρία ειΏ- 

Ξ6Π16ΠΕ, Ργῶ]ίο οπιπῖ αΏδίπομας, απαπηγῖς Ιάομη[ίάσηα αἲν 

Π]ο Ῥγογοσατείηε : φαῑἴδᾳαθ ἀποσβαί, 5ἱ οΏσοιγαπάο Ἰηδίαη- 

ἀοσπε, πο αιοά ορρίάαπα ομφίάσγοί, Ἱπροδϊγοί, Αππίραὶ, 

ἀθγαςίαία τορίοπ6, ΓΑΠΊΕΠΙ 5οπ{ῖτο αροταί : 413Τ6 θαΠιά σπα 

Πίογατα οῬεμπάο, 5ἱησι]ῖς ἀῑεῦις οὐ ποῖῖς ἵη αοἶοπῃ οσρίῖς, αὖ 

Ρήσηαπη Γαβίαπα οἰίοεγο εοπαβαίατ. Ὑοτη πι ]αη ρη- 
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δ) οὐ συνεπλέχετο, κατ αγιγνώσκοντος. αὐτοῦ Μινουκίου | Επαπᾶί εορίαπη [αοἱείαί ἀῑειαίος; Ἱπιρτουαπίο φπἱάεπα οἷω 

Ῥούφρυ, ὃς ἵππαρχος μὲν ἦν αὐτῷ, ἔχραφε ὃ ἐς Ῥώ- ̓ | 

μην τοῖς φίλοις, ὡς ὀκνοίη Φάδιος ὑπὸ δειλίας. Δια- 

δραμόντος δ) ἐς Ῥώμην ἐπὶ θυσίας τινὰς τοῦ Φαδίου, | 

ὁ Μινούκιος ἡγούμενος τοῦ στρατοῦ, συνεπλάκη τινὰ 

µάχην τῷ Ἀννίθα" καὶ δόξας πλέον ἔχειν, θρασύτερον | 
ἐς Ῥώμην ἐπέστελλε τῇ βουλῆ, τὸν Φάδιον αἰτιώμενος, 

οὐκ ἐθέλοντα νικΏσαι. Καὶ ἡ βουλὴ, ἐπανεληλυθότος 

ες τὸ στρατόπεδον ἤδη τοῦ Φαβίου, ἴσον ἰσγύειν αὐτῷ 

τὸν ἵππαρχον --- 
ΧΠΙ. Οἱ μὲν δὲ, μερισάµενοι τὸν στρατιὰν, πλη- 

σίον ἀλλήλων ἐστρατοπέδενον, καὶ τῆς Ῥνώμης ἑκάτερος 

εἴχοντο τῆς ἑαυτοῦ: Φάθιος μὲν, ἐκτρύχειν Ἀννίθαν 
τῷ χρόνῳ, καὶ πειρᾶσθαι μηδὲν ὑπ᾿ αὐτοῦ παθεῖν ' ὃ δὲ 
Μινούχιος, µάγη διακριθηναι. Συνιόντος δὲ ἐς μάγ τν 

τοῦ Μινουχίου, Φάθιος τὸ μέλλον ἔσεσθαι προορῶν, ἐν 

μέσῳ τὸν στρατιὰν ἀτρεμοῦσαν ἔστησε τὴν ἑαυτοῦ, 
χαὶ τοὺς τοῦ ΜΠινουχίου τραπέντας ἀνελάμβανεν, τοὺς 

δ) Ἀννίθου διώκοντας ἀπεκρούετο. Καὶ Φάβιος μὲν 
ὧλε τὴν συμφορὰν ἐπεκούφισε τῷ Μινουχίῳ, οὐδὲν ἐπι- 
μηνίσας τῆς διαθολῆς. Ὁ δὲ Μινούχιος, αὐτοῦ κατα- 
γνοὺς ἀπ τειρίαν, ἀπέθετο τὴν ἀργὴν, καὶ τὸ μέρος τοῦ 
στρατοῦ παρέὸ ὃωχε τῷ Φραθί σίῳν ἡγουμένῳ, πρὸς ἄνδρα 
τεγνίτην μάχης ἕνα -παιρὸν εἶναι τὸν ἀνάγκην. οὗ 
δὲ καὶ ὁ Σεθαστὺς ὕστερον πολλάχις ἐμέμνητο, οὐκ 
ὢν εὐχερὺς οὐδ' οὗτος ἐς μάχας μᾶλλον τόλμη ἢ 
τέχνη 7ρπσθαι. Φάδιος μὲν οὖν αὖθις ὁμοίως ἐφύλασσε 

τὺν Ἀννίδαν, καὶ τὴν χώραν πορθεῦν ἐκώλνεν, οὗ συµ- 
πλεκόµενος αὐτοῦ τῷ στρατῷ παντὶ, τοῖς ὃ) ἀποσχιδνα- 

μένοις μόγοις ἐπιτιθέμενος καὶ σαφῶς εἰδὼς, ἀπορή 
σοντα τροφῶν αὐτίχκα τὸν Ἀννίβαν. 

ΧΙΥ. Στενῆς δὲ διόδου πλ: πσιαζούσης . ὁ μὲν Ἀννί- 

θας αὐτὴν οὗ προείδετο, Φάδιος δὲ προπέµψας τετρα- 

χισγιλίους, κατέλαθε, καὶ τοῖς λοιποῖς - ἐπὶ θάτερα 

ἐστρατοπέδευεν ἐπὶ λόφου καρτεροῦ. Ὁ δὲ Ἀννίδας, 

ὡς ᾖσήετο ληφθεὶς ἐν μέσω, Φαθίου τε χαὶ τῶν στενῶν 

θυλασ σομένων, ἔδεισε μὲν ὁ ὡς οὔ ποτε πρότερον" οὐ γὰρ 

εἶγε διέξοδον, ἀλλὰ πάντα ἦν ἀπόκρημνα᾽ καὶ δύσβατα 
οὐ 2) ἔλπιζε Φάθιον 3 τοὺς ἐπὶ τῶν στενῶν βιάσασθαι, 

Σιὰ τὴν τῶν γωρίων ὀχυρότητα. Ὦρε δ᾽ ἔγων ἀπο- 
ρίας, τοὺς μὲν αἰγμαλώτους ἐς πενταχισχιλ ίους ὄντας 

κατέσφαξεν, ἵνα μὴ, ἐν τῷ κιγδύνῳ νεωτερίσειαν βοῦς 

δὲ ὅσας εἶγεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ (πολὺ δὲ πλῆθος ἠν), 
τοῖς χέρασιν αὐτῶν ὀᾶλας περιέθηχε, καὶ νυκτὸς ἔπιγε- 
νοµένης τὰς ὀφδας ἐξάψας , τὸ λοιπὸν ἐν τῷ στρατοπέδῳ 
πΌρ ἔσθεσεν, καὶ σιγὴν | βαθεῖαν ἔγειν παρήγγειλε. Τοῖς 
δ᾽ εὐτολμοτάτοις τῶν νέων ἐκέλευσε τὰς βοῦς ἐλαύνειν 

μετὰ σπουδης ἄνω πρὸς τὰ ἀπόκρημνα, ἃ ἦν ἐν µέσῳ 
τοῦ τε Φαδίου καὶ τῶν στενῶν αἵ δ᾽, ὑπό τε τῶν ἐλαν-- 
γόντων ἐπειγόμεναι, καὶ τοῦ πυρὸς “μεν αὐτὰς, 

ἀνεπήλων ἐπὶ τοὺς ς χρημνοὺς ἀφειδῶς καὶ βιαίως" εἶτα 

χατέπιπτον, καὶ αὖθις ἀνεπήλων. 

ΧΥ. Ῥωμαῖοι δὲ οἳ ἑκατέρωθεν, ὁρῶντες ἐν μὲν τῷ 
Αννίρου στρατοπέδῳ σιγὴν καὶ σκότον, ἐν δὲ τοῖς ὄρεσι 

"[ασίαπα πηαβὶδίτο οφηέαπι Μήπασίο Ῥαίο, απἱ ῬΒοπιᾶπι αά 

απηΐοο» εεΠρ(αμαί, Εαθίαπι ἱρπανία οἱ Μπα Γαία ργοβ]ίπα 

μοττρτο..  Αοοιάι απίοπα, αἱ, 5αοτίΠεΙογΗπα ο δα ΒΟΠΙΠΙ 

Ρτοί[εοίο Γαβίο, Μϊπασας ου Αππίυαϊο οοἶ]α[ῖς εἱρπίς «ἷ- 

πηἰσατεί. Όπο ΡΓγα]ίο απία δαρεγῖοτ [αἱςςο γἰάρμαίαγ, ἕπτα 

πιαχίπηο [ετοσῖα5 Πηεπάῖ5 αἆ δεπαίαπα Ποτῖς, Ἐαυίηπη οτῖ- 

πηϊπατί, ἵαπαπαπα Ὑήπεθτο πο]θηίεπη. Ἐί 5εηαία5, Τ6ΥεΓΞΟ 

απ ἵη οαδίτα Ἐαβίο, ἀῑοίαίοιί5 ας πιαρῖκίτὶ εφαϊέαπῃ φυα- 

(απι ἱπιρογίσπα γο]αῇί. 

ΧΙ. ΟπαπιοΡτεΠ εορίας Ιπίετ 56 ΡαΤΗΗ, Ρτορε 56 ἱηγ]- 

οδ(η οαδίτα πιείαιἶ 5υπί, ΑΠΙΡΟ {π 58 ορίπίοπο Ἠατεηίθς : 

Γαβίας, αἱ Αππίμαιετη πποτα οοηβοϊοπάυπα ἀπερτεί, ἀαπάσπι- 

απςε ορεταπα, πο απ]ά αὐ Π]ο ἀείτιπιοπ εαροτεί : Μπααϊα5, 

πηατίο ηπαπηρηίπηΙΠη ἀοοεγηεπάπῃ. Οἱ 4πυπα ραπ]ο ροςί 

ΠΙαΠΗ5 επι ΑπηϊραΙο οοηδοτογοί, Ιπίρτοα Εαλδίας ογθηίυπα 

τοὶ Ρτοβρίεἶοη5, εορία» 5αᾶ5 ἵπ Ρτορίπαπο ουηςΜΗμίας εοη!ῖ- 

πυῖίς οἱ ΜΠηιοΙῖ πη]Ηίοτη η Γπραπα ΥεΓ5ΗΠῃ τεζορίί, Αππϊμαιειη 

απίοπα ἱπ5οφιεηίεΠα τεργες»ίἰ : αἰᾳπθ Ίος πιοάυ αῦ ἱησεπ{ῖ 

οαάς Μπάσο απα γἰπάϊσανΙέ, πΙμῖ]ο ΠΠ{ Ἱπ[οηςίοτ οἳ [αἱςο 5ρί 

Ἱπηροδίία οπἰπαίπα. ΈΤαπα Μιπαοῖας αἰίτο 5εἱρειπα ἆαπιπαμς 

ἱηςοΙΗα, ἀεροδίίο Ἱπαρετίο, 5παπη οχοτοῖας ρατίρπι Εαδβίο 

ναὐτα1έ, ααἱ ππάπα {επΙρΗς ραρη οοη[ογοπᾶα ρυ(ααί ε55ε, 

5ἵ πεορβδίία» οορετεί. Οπ]ας τοί ροδίοτίς {επιροηίθας κα”: 

Ρία5 πιοπηϊηϊέ Δαριςίας, απὶ δἱ {ρα {ατῖης αἲ ρτα]ία εταξ, ι 

εί αγία υἱ1, (παπι αμάαεία, πια]εραί. Εαδθίας Ισίίαγ τητδης, 

εἶουί απίθα, Αππίρα]οπι ομδετταβαί, αἰάπε α ρορι]α[ίοῃο 

Ρτοή μερα; Πα απἰάστη , αἱ ἵπ υπίνοιςα ἀἰπισαἰοπῖς ροτῖσ- 

Ἰαπα ΠΠ(Πατη τοπ αἀάμοετεί; πιοᾶο, ἳ αὖος ρα]απίος οἵ- 

Γεπάετεί, ος αρστεδετείατ; Ὠαιᾶ ἁπδίο 5οἴθης, Ὀτενί ΑΠ- 

πίρα]επα οοπηπηθαία ἀεδιζαίωτη 1τῖ, ι 

ΧΙΥ. Αρρτορίησααηίο απίοπῃ αἆ αηραςίῖας (παξςόαπη πίτοσυθ 

εχετοῖία, Απηϊζαϊ απἱάεπα οα5 ποῦ ργαν]άεταί : αἲ Ἐαδίας, 

Ργοπηϊςεῖς απα{αου πα θα5 Πορηίπαπη , οᾶς 5ἰαζΐπῃ οσσαραγ1ὲ, 

8ο ουπα τε]φαἰς εκ αἰίετα Ρατία ἵη {απηα]ο φπούαπα ἤγηιο 

εαδίτα Ῥοδυίί.. Αηπίρα!, τί 5ο ἰπίογ Γαβίαπη εἰ [απςςς ἃ 

Εαδίαπίς οΏδοδδας Ιπο]αδαπα 5οηςίέ, Υελοπιοηίί πηεία, αἱ 

πΙΠΙ(ΗαΙΠΠ απίσα, Ῥετου]5ης οδί : πες οπίπα α]ηπα (γαηδίίσπη 

γιάσμαί, 5εᾷ οπηπία ργωτυρία οἱ Ἰπασσθδδα, ΑΔά Ίο ἆθερο- 

ταραί, Εαὐία πι (απα ΠΤΠΙΟ Ίοοο γἱ ρος56 ἀθ[ίοῖ. Τη Ἠαο ἱαπία 

ἀἰ[ιου]ίαίο Απηϊηαι ααἰησας πηηία οπρίτογαπα, ης φπἷὰ 

πονἱ (απηίέ5 αὖ ἐς, ἱπιροπάσπίο ροτίου]ο, οχοατοίας, Ἱ- 

βυ]αν. Ὠοϊπάα Ὀουπῃ οοτηίθας, ααοίσοί η ομδἰτῖς ογαη!, 

(πιαβηα απίοπη εορία ἀἀθταί) ἵσσάας ρταἱρατί αρδίές οἱ ῥτο- 

χίπια Ποζίο, αεορηδίς ἰρῦἱς, οκ ιἰποίοφαο οπυπί ροτ οβδίτα 

ἴφηο, πο Ιπά]είο δ]ίο Πεπίίο, απάαοἰδείπιίς Ἰανομίρας πομο- 

Όσσα οαἳ, αἲ Ῥουος ἵπ ρταταρίος φα]ας, αἱ ἰπίο Εαδίί 

οαδίτα οἱ [αμσςς οταηί, Ππάρπο Ἱπροία αραπί. Τυπ Ὄουος 

ἃ ἀμοίθας οκ κ πηα]αἡ, οἱ ατάση(ς ἐρηίς οπ]ογε εκατ, Ρος 

Γηρο5 δάΧά(Η6 ΟΠΗ [ογοσία (αΓογδ4υο ἀῑδουστετες εἰ αἱ φυἱ 

ἀρο δη ἀσγο]νοτομίης, Ππον ἀθηο ΦΗΓΦΗΠΑ 5696 Ῥγοιίρετε, 

ΧΥ. Ποπιαπί, αἱ αἰτίπιααο οτί, ἵπ οπδίτῖς Απηζημιώυ 

(οπεβγας ας Ποηίαπα, οπίου ϱ6γ Πποηίος ἀῑγεγαίς {η ος1ς 



ΡΕ ΡΕΙΙ 0 πα 19 --- 17. Μί 

πορ πολὺ καὶ ποιχίλον, οὐκ έχοντες, ὡς ἐν νυχτὶ, τὸ / νατίο οἸασοπίος ἴρηος οοπδρίεα!{, ρίαπο, αιίὰ ἱκίιὰ οςσοι, 
γιγνόµενον ἀκριθῶς ἐπινοῆσαι' ὁ μὲν Φάέιος εἴκαζεν 

.ω . . εἶναί τι στρατήγηµα τοῦτο Ἀγνίθου: καὶ συνεῖναι μὴ 
3 μι ’ 

δυνάµενος, ἀτρέμα συνεῖχε τὴν στρατιὰν, τὴν νύχτα 
.] ” » 4 

ὑφορώμενος. Οἱ δ ἐν τοῖς στενοῖς ὑπέλαθον, ἅπερ 
. / Υ 

ἤθελεν ὁ Ἀννίθας, φεύγειν αὐτὸν ὡς ἐν ἀπόροις, ἄνω 
Γ. ο Δ / Ε] 

διὰ τῶν κρημνῶν βιαζόµενον' καὶ µετεπήδων, ἐπὶ τὴν 
.. / 

φαντασίαν τοῦ πυρὸς καταθέοντες, ὡς ἐκεῖ ληψόμενοι 
λ / -- λ σα. / 

τὸν Αννίβαν χακοπαθοῦντα. ὉὍ δὲ, ὥς εἶδε χαταθάν- 
3 3 -. . / 3 ο μΗ] Φα 

τας αὐτοὺς ἐκ τῶν στενῶν, διέδραµεν ἐς αὐτὰ τοῖς 
, -- δ / 

ταχυτάτοις ἄνευ φωτὸς μετὰ σιωπῆς, ἵνα διαλάθοι, 
3 / / -ω 

Καταλαθὼν δὲ αὐτὰ καὶ κρατυνάµενος, ἐσήμηνε τῇ 
. ’ , .» ο, Ν 

σάλπιγγι’ καὶ τὸ στρατόπεδον ἀντεθόησεν αὐτῷ, καὶ 
. ε ο” λ κ / Υ 

πρ αἰφνίδιον ἐξέφηναν. Ῥωμαῖοι μὲν δὴ τότε ἤσθοντο 
Ὡς ἁπάτης: ὁ δὲ στρατὸς ὁ ἄλλος Ἀννίθου, καὶ οἳ τὰς τῆς ἀπάτης ἑ στρατὸς ὁ ἄλλος Ἀννίδου, τὰς 

- ’ 9 4 ᾿ Δ ”ν ο» αν ον | 

βοῦς ἐλαύνοντες, ἐπὶ τὰ στενὰ ἀδεῶς διέδραµον. Καὶ 
-. .) ια / ” .”- 

αὐτοὺς συναγαγὼν, ἀπᾗρεν ἐς τὸ πρόσω. Οὕτω μὲν ἐξ 
’ [ 3 -. . Ν 

ἀέλπτου τότε ὃ Ἀννίθας αὐτός τε περιῆν, καὶ τὸν στρα- 
. ’ ρα 3 / -ω 2 / ” 

τον περιεσωζε. Καὶ ἐς Γερωνίαν τῆς Ἰαπυγίας έπει-- 

2θείς, Ἰ ἢ σίτου πλήρη ς ἦν, ἐξεῖλεν αὐτήν: καὶ ἐν ἀφθό- 
γοις ἀδεῶς ἐγείμαζεν. 

μον ο -ω ; 
ΧΥΙ. Ὁ δὲ Φάθιος, καὶ τότε τῆς αὐτῆς γνώμης 

ο. ’ λ δν 

ἐχόμενος, εἴπετο, καὶ τῆς Γερωνίας ἀποσχὼν δἔχα 
/ ΔΝ Μ 

σταδίους ἐστρατο οπέδευεν, λαθὼν ἐν µέσῳ ποταμὸν Λζ- 
9 μα ω ΑΣ ., 5 -ᾱ 

φιδον. Απγόντων δὲ αὐτῷ τῶν Εξ μηνῶν, ἐφ᾽ οὓς 
” Δ δν λ η 

αἴροῦνται Ῥωμαῖοι τοὺς δικτάτωρας, οἳ μὲν ὕπατοι 
λ Δ ο ο Χ 3 

Σερονίλιός τε χαὶ Ἀτίλιος ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν ἀρχὰς ἐπα- 

νήεσαν, καὶ Ἴλθον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ ὅ Φάδιος 

ἐς Ῥώμην ἀπήει. Γίγνονται δέ τινες ἐν τῷδε τῷ 7ε- 
μῶνι Ἀννίθα καὶ Ῥωμαίοις ἀκροθολισμοὶ συνεχεῖς ἐς 

υ 
πώς / 3 α/ ος ῥ 

ἀλλήλους: καὶ τὰ Ῥωμαίων ἐπικυδέστερα αὶ οσα. 
σέστε ερα ἦν. ὍὉ δ᾽ Ἀννίθας ἐπέστελλε μὲν ἀἄεὶ τὰ γι- 

λ « 

Ὀόμενα Καρ Ἰηδοδίοις, ἑ ὑπερεπαίρων" τ τε δδν ἄπολω- 

λότων αὐτῷ πολλῶν» Ἱπόρει, καὶ στρατιὰν ἥτει καὶ 

ρήματα, Οἱ δὲ ἐχθροὶ, πάντα ἐπισχώπτοντες τὰ Ἄν- 
ας ΄ « 3 ν [ολ -ω ’ 
νίδου, καὶ τότε ὑπεκρίνοντο ἀπορεῖν, ὅτι, τῶν ιν 

3 κα. Φα τρ 
των οὐκ αἰτούντων χρήματα, ἀλλὰ πεμπόντων ἐς τὰς 

/ ω ού . 
πατρίδας, ὃ Ἀννίδας αἰτοίη, ων νικᾶν. Οἷς οἵ 
Καργτὸ δόνιοι πεισθέντες, οὔτε στρατιὰν ἔπεμπον, οὔτε 
χρήματα. αἱ ὁ Ἀγνίθας ταῦτ᾽ ὀδυρόμενος, ἔγραφεν 

σος άς / ” ὁν .ω μα ον 
ἐς Ἰθηρίαν Ἀσδρούβα τῷ ἀδελφῷ, παρακαλῶν αὐτὸν, 

5 ῃ - 9 
ἀρχομένου θέρους μεθ᾽ ὅσης δύναιτο στρατιᾶς καὶ γρη- ς « ς χρη 
µάτων ἐσθαλεῖν ἐς τὴν Ἰτχλίαν, καὶ πορθεῖν αὐτῆς τὰ 

- ω - / «3 

ἐπέκεινα, ἵνα δηῷτο πΆσα, καὶ Ῥωμαῖοι κάµνοιεν ὑπ 
αὐτῶν ἑκατέρωθεν. Καὶ τάδε μὲν ἦν περὶ όν. 

ΧΥΠ. Ῥωμαῖοι δὲ τῷ τε µεγέθει τῆς ἵττης τῆς 
Φ)λαμινίου καὶ Κεντηνίου περιαληοῦντες, ὁ ὡς ἄνάζια σφῶν 

.. / / .) ο) /' 

καὶ παράλογα καὶ ἀθρόα παθόντες, καὶ τὸν πόλεμον 
ὅλως οὐ φέροντες ἔνδον ὄντα παρ᾽ ἑαυτοῖς, ἄλλα τε 

-” / 

χατέλεγον ἐκ Ῥώμης τέλη στρατιωτῶν τέσσαρα μετ᾽ 
ὀρ]ῆς ἐπὶ τὸν Ἀννίδαν, καὶ τοὺς συμμάχους παντα χ6- 
θεν ἄγειρον ἐς Ἰαπυγίαν. πάτους τε αἱροῦνται, ἐκ 

3» Ν 3 - 

μὲν δόξης πολεμ.ικῆς, Λεύχιον Αἰμέλιον, τὸν Ἰλλυριοῖς 
μ μ / , 3/3 

πολεμήσαντα: ἐκ δὲ δηµοκοπίας, Γερέντιον Οὐάῤῥωνα, 

ΑΡΡΑΧΙ5. ' 

ποστα ΡΓῶΟΓΙΙΠΙ, Πη{ο]]ίσογο πο Ῥοίσγα!. Γαίας φάροι. 
4ο] απη ἀΠθπεπα Αηπίμαἒις ο5ςο φαερίοα να {αν : 5οὰ αία οθη({ 
πΙη] Παβοραί, 5105 πο {ἷς (επ έ, ΠΜ δα ἶς {1η 
ηθεία 6556 «οάεη5. Αί απ αἲ ἱπδίάεηδας {αμέος Ἰοεαίί 
εταηί, ΑΠΠΙΡαΙΕΠΙ, τα (ααοά οἰἴαπι {ρ5ο ρετορίαβαί } Ρος 
δΙΡΟΓΙΟΓΕΣ ΠΙΟΠΙΙΠΗ γαρος ϱΓΗΠΠΡΟΠΙΕΠΙ Γησογα, 1060 οχοςς- 
δέτα, εἴ, απο ΠηΙσαης ΠαΠηηα ἀποσμαί, ἱαπιπαπα Πμὶ Απ 
Ῥα1ετη Ἰαροταπίοπα ορρτοςφιῖ, ας. γὶκ ΕΙ αησιςίίας 
ἀδδογιογαΠί, «πάσι Απημαι ΙΠηάβΠΟ 5Πεπίίο, 5ίπο Ἰωπήίπε, 
αἱ (πο "[α5 Ἰαίεγοί, οὐ Πα εχρεάΠἰςεἰπιῖς ασε: ; οὐομρα(ἴδᾳια 
ἃο ΡγωΙάἱο Πνηια(ἶς [αασἱρας, (αλα γε]ίαο οχογοἰ(α] εἰρη]- 
ΠοανΙ : αἆ ου]α5 φοπ[(απη γἱοἰβείηα {οἱἱ5 εας{εῖς οςί αεε]αηᾶ- 
ἴσπα, Ἰφηΐσᾳπα φα)]αίας. Τιπι ἆθπάπα Ἠοπιαπίς [παις {ῃ- 
ποια, Ετε(α ση Απηϊηαιις αΡΠπση, οἱ απ] Ρογες 6ροταΠ!, 
18ΠΙ {πίο αἆ [άποος ἀεγοποιο. Απηϊμα] αἆσο Ργαρί6ν 5Ρέπι 
αἱ Ίρεο ἱπεσ]αηῖς, οἱ ἱποο]απηὶ 5ογνα{ο εο]εείοφπε εχογοῖ ία, 
υίογίας Ῥτοργεδης, οτοπίαα, Αραιία ΠπνέΠι (ΙΠΙΟΠΙΟ 
Ρ]οπαπη, Ρεγγεηῖί. Οτᾶ εχριρηαία, ἵῃ Πιαχίπηα ΤΘΠΙΠΙ εορία 
ἴαίο μρεγηαραί. 

ΧΥΠ. Εαβίας, οἶαπα 51 η οοης]]ο Ρεγβἰςίεης, ἀασθηι 
δίαάϊα α 6ετοπία, Ιηίθγροξίίο Αιιβᾶο απηΠο οαδίτα Ἰοεαί. Εκ. 
Χς[15 Ύεγο 5δεχ ππεηδίδης, αποά ραίἴαπι οςί ἀῑσίαίατα" αριά 
Το λάµο5: Βεινῆίας οἱ ΑΠΙς Οοηφμ]ες, ππαρϊς(γα(ππῃ ἆθ- 
ηο Ἰηβτορεί, αἆ εχογοΙίαπη Ὑθηογα, Τοβγθς5Ο ΕΟΠΙάΠΙ Εαλίο, 
Αίᾳπο Ἰας Ἠίεπηε Ἱενία απ άαπα Πίου πἴτοδαπο οογἱαπηῖηα 
οτεῦτο εοηδεγεβαπίαν» απἱρας 5εΠΊροΓ εί δαρειίου οἱ ϱ]ο- 
ΠΟΙΟ Βοπηᾶπις5 οταί.. Οπαρτορίες Απηϊμα!, αυ σπι αἲ ο Πχ 
αδᾳπε ἀἴεπῃ, ᾳποίίες αἆ 5πο5 ο μετοί, πιαχἰηιϊς Ἰαπάίυις 
δυᾶ Γαεία 5ο]έα5 οσδοί οιηατς, ίππο, πη]εῖ5 ΦΙΟΓΙΙΗ Ὀσ]]ο 
αΠιϊσοϊς, τερας εαῖς ἀάεις, 5αρρ]ειποπίηπα εορίαγαη ῥε- 
(ναί. δε Ππϊπηοί οἶας, ααἱ οπηηία οἷας εαρία οανΠ]αβαι- 
ίας, {απ ΠΙαχίπηε, 5ο ΠΟΠ Ιπίε]]ίσενα, βηροβαηί (απ γἱ- 
εἰοΓε5 ΠΟΠ Ρείετε, 5εἆ α]ίτο ροσυηῖας πη(ίογο Ραΐγια 60Π5Π6- 
Ἠβ5εη{), οοφαῖά Απηΐρα!, {οἱ γἱοιογῖῖ5 5αροϊβι5, Ρορίπ]αγοί 2 
Οὐογάπη γειρῖς σοπιπηοίῖ Οαταβίηίσηςας, Ἠθς Πίος πος 
Ρεσυη]ας πηίκοτα. Οποἆ ἀερ]ογαης Απηϊμα!, Π]ςεὶς αἲ Αςάνι- 
μα]επα [γαίτεπι ἵπ Ἡἱεραπίαπα Πτογῖς, πιαηάαί, πί Ἱποιηία 
επδίαίε επ 4πᾶπῃ πηαχίπηα Ῥος5οί ΠΠ ἴαπα οἱ ααγί απσοη{]- 
ασε οορία ἵπ ΠαΠαπη ΙγγαΠαρογοί, ο] ήςα πο ΡαΠοΠη ἱογίοΓΘΙΙ 
ἀερορυ]ατείας : αἱ, ανα ἰοία πτογείας, Ποπιαπί αποϊρἰεἵ Ρο]]ο 
ορριηετεηίανγ. Αί(πο ου [η φίαία τος Αηηϊμιἥμς ογαῃ. 

ΧΥΠ. Ποπιαπί, Ιηβομίρας Εἰαπιϊμ! οἱ Οοπίομί οἸαάΐρης 
Εναν]ίον οοπιπιοΙ!, εί ἰοί 5η] ασ {αῦ {Πδρογα[ἰς Πια]ῖς 
εχενοςιῖ, οοηίγα 58Π1 ο55ε ἀἱρη[ίαίεπα Παάἰσαπίος; ἀοηίαιο 

οηΠΙΠΟ ΠΟΠ Γογοπά πι τα1, αἱ 50 ἵπ 5οἷο φαἶσᾳαο 5οαἴρις 

Ῥε]]ανα ἀαίίας. σοταίατ; απαίπος πογᾶς ον 1ο Ἱερίοηος, 

πηαρηα Ίγα, ἀἀνοιδας ΑπηϊμαΙοιι οοηδογηίς ας 5οσἷος 1- 

ἀΐαιε ἵπ Αρυϊία αἀεςςο ]αροπί.. ΟοΗςυ]εδ ιο οτοαηί, αἰίο- 

Ίασπα Ὀο]Ηοῖς Ἰαυ ζΐθις ρ]οπάεπίοιη, Τ,. «Επ υνας αἱ οσα 

Ἠ]γνιοίς Ῥε]]αταί; αΠἴοΓΙΠ1 ον Ρορυ]ατί [αοίίοπο, ορ ίΠι 

6 



82 ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΗΙΡΕΗΒ ΥΗ, 
.. .- ν ή ’ 

πολλὰ αὐτοῖς ἐκ τῆς συνήβους δοξοχοπίαςὑπισγνούμενον. 
/ - 

Καὶ αὐτοὺς παραπέµποντες ἐξιόντας, ἐδέοντο, κρῖναι 
/ Ἅ δ. { 

τὸν πόλεμον µάγη, καὶ μὴ τὸν πόλιν ἐκτρύ 7ειν γρόνφ 

τε καὶ στρατείαις συνεχέσι, καὶ εἰσφοραῖς καὶ λιμῷ, 

ὶ ἀργία τῆς υῆς ὃ 3 οἱ δὲ, τὶ ὰ καὶ ἀργία τῆς γῆς δπουµένης. ὰ, τὴν στρατιὰν 

τὸν ἐν Ἰαπυγία προσλαθόντες, καὶ τὸ σύμπαν ἔχοντες 
πεζοὺς μὲν ἑπτακισμυρίους, ἱππέας δ᾽ ἐξακισχιλίους, 
ἐστρατοπέδευον ἀμφὶ κώμη τοὶ καλουμένη Κάνναις" 
καὶ ὁ Ἀννίθας αὐτοῖς ἀντεστρατοπέδευε. «Φύσει δὲ 
υ 3 / ο) νά / ο ’ 

ὧν φιλοπόλεμος ὃ Ἀννίθας, καὶ οὕποτε φέρων αργίαν 
: ς ή . απ ; ”ν/ ν . 

τότε μάλιστα, τῆς ἀπορίας αὖτον ἐνοχλούσης, ἐξέτασσε 

συνεγῶς ἐς µάχην' δεδιὼς, μὴ οἳ μισθοφόροι µετα- 
- ᾿ - 

βοἴντο διὰ τὴν ἀμισθίαν, Ἡ σκεδασθεῖεν ἐπὶ συλλογὴν 
- ΄ α ο Ν 

ἀγορᾶς. Καὶ ὃ μὲν οὕτω προὐκαλεῖτο τοὺς πολεμίους. 

ΧΥΙΠ. Γνώμη δὲ τῶν ὑπάτων ήν, Αἰμιλίου μὲν, 
’ / 

ὑπομένειν ἐκτρύγυντας Ἀννίδαν, οὐ δυνησόμενον ἀντέ- 

γειν ἐπὶ πολὺ διὰ τὴν ἀπορίαν, μηδὲ διὰ χειρὸς ἔρχεσθαι 

γεγυμνασμένῳ πολέμοις καὶ εὐτυγ. ίαις ἀνδρὶ καὶ στρατῷ' 

Τετεντίου δ᾽, οἷα δημοκόπου, μνημονεύειν ὧν ὃ ὃημος 
. 8 . - ή! / - 

ἐζιοΏσιν ἐνετέλλετο, καὶ κρῖναι τὴν µάχην ὀξέως. 
’ 4“ 

Τούτοιν Αἰμιλίῳ μὲν προσετίθετο Σερουΐλιος, ὃ πέ- 
Ὁ ᾿ 

κ ορ ’ πι δν ὅ -ἳ ο 

ουσιν ὕπατος, ἔτι παρών" Τερεντίῳ δὲ, ὅσοι τε ἀπὸ 
. . 

βουλῆς καὶ τῶν καλουμένων ἱππέων ἡγοῦντο τῆς στρα- 

τιᾶς. Ἀντεχόντων δ᾽ ἔτι τῶν ἑτέρων, ὁ Ἀννίθας τοῖς 

γορτολογοῦσιν αὐτῶν Ἡ ξωλευομένοις ἐπιτιθέμενος, 

ὑπεχρίνετο ἠττᾶσθαι. Καὶ περὶ ἐσγάτην ποτὲ φυλα- 
--ᾱ /; . « 

κὺν ἐκίνει τὸ πλἼθος, ὡς ἀναζευγνύς. “Ὅ δὲ Τερέν- 
Ελ) | } δὰ ὰ « ἃ «Ἠ / ρὲ ὧν. 

τιος ἰδὼν, ἐξῆγε τὴν στρατιὰν, ὡς ἐπὶ φεύγοντα τὸν 

Ἀννίθαν: ἀπαγορεύοντος αὐτῷ καὶ τότε τοῦ Αἰμιλίου. 

Ὡς δὲ οὐκ ἔπειβεν, οἸωνίζετο ὅ Αἰμίλιος ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, 

καθάπερ εἰώθασιν' καὶ πέψας ὁδεύοντι δη τῷ Τε- 
ρεντίῳ, τὸν ἡμέραν ἀπαίσιον, ἔλεγεν, εἶναι. Ὅ ὃ 
. . τα 

ἐπανήει μὲν, αἰδούμενος οἰωνοῖς ἀπειθῆσαι" τὰς δὲ κό- 
3 "ε. -. αρ ὲ λ) -, .. . ο ν 

µας ἐν ὄψει τῆς στρατιᾶς ἐτίλλετο, Χαὶ γαλεπῶς ἐ 
: - ο) 

ρε, ὡς τὴν νίκην ἀφηρημένος ὑπὸ ζηλοτυπίας 

συνάρχου” καὶ τὸ πλΊθος αὐτῷ συνηγανάκτει. 

ΧΙΧ. Αννίθου δ᾽, ἐπεὶ τῆς πείρας ἐξέπιπτεν, αὖ- 

τίκα εἷς τὸ στρατόπεδον ἐπανελθόντος, καὶ τὴν ὑπόχρι- 

ξ-- 

-. 
[ο] 

Φ ἵ 
πα τ 

-. ᾗὉ / ια) / 

σιν ἐκφήναντος" οὐδὲ τοῦτ' ἐδίδασκε τὸν Τερέντιον, 
-- .] / 

πάνθ) ὑπονοεῖν τὰ Ἀννίβου. 
6) ἃ «τοατένιον ἑσδοαμὼν. παθόντων ὅτι τῶ ὕπλοις, ἐς τὸ στρατήγιον ἐσδραμών, παρόντων ἔτι τῶν 

. .. 4 ν» ’ ' Β - ρε" α ... νι 

τε ἀπὸ βουλῆς, καὶ ταζιάργων, καὶ γιλιάργων, ἠτιᾶτο, 
-- -- / ' ’ 

περὶ τῶν οἰωνῶν τὸν Αἰμίλιον προφασίσασθαι, καὶ Υἱ- 

. - - . 

Αλλ) ὡς εἰχεν, ἐν τοῖς 

3 . / 4 πό) ωρα Όοὰ Άι λζηι. 

κην φανερὰν ἀφελέσθαι τὴν πόλιν, ὀκνοῦντα ὑπὸ δειλίας, 
4 . - διὰ Ἱπλοτυπί Οούς ο. ὑτοῦ βοῶντος 

ἤ οἵ φθονοῦντα διὰ ζηλοτυπίαν. Όύτω 0 αυτου Ῥουντος 

ὑπ) ὀργῆς, ἡ ατρατιὰ περιεστῶσα τὴν σκηνὸν, ἐπήκουε, 
. . . χ 

καὶ τὸν Αἰμίλιον ἐθλασφήμουν. “Ὁ δὲ πολλὰ μὲν εἷ- 

πεν τοῖς ἔνλον συμφέροντα, µάτην' Τερεντίῳ δὲ, 

πλὸν ΣερουΏίου τῶν ἄλλων σνντιθεμένων, εἴξε, Καὶ 

εἷς ἐπιούσης ἐξέτασσεν, αὐτὸς ἠγούμενος" παρεγχώρει 

γὰρ ὃ Τερέντιος. Αννίβας δ) ἤσθετο, καὶ τότε μὲν 
. α- , κ... ν. 

οὐκ ἐπεζἝλθεν " οὐ γάρ πω πρὸς µάγην διετέτακτο. Τη 

δ᾽ ή ἐς τὸ πεδίων ἑκάτερο" Ῥωμαϊ ὃ) ἐπιούση κατέβαινον ἐς τὸ πεδίον ἑκάτερον" ᾿Ρωμαῖοι 

μὲν ἐς τρία τεταγµένοι, μικρὸν ἀπ ἀλλήλων διεστῶ- 

ΥαΤΤΟΠΕΠΑ, ἱηρεπίήρι5 ργοπη]ςοίς 46 πιογε 51ο απίπηος ρἱοῬίφ 

ἀεπηπ]ερηίθιη. Ομο5 αππῃ ρα]ηάαίος αἆ Ὀείαπη οπή ἴοτουί, 

οτατηπέ, αἱ απαπη ΡΓΙΠΙΗΠΑ ππατίο ἀθοργποτοη!; πες, ἀῑπίμας 

(αΏεπάο. Ῥε]ίο, οἰναίοπα ἰοἱ πο αῖς, (πραιῖς, [αππε, οἱ 

ναφίαοπίρας ἁρτογαπη , αἱ ἱπου]ά ]αοσγεπί, οχναυγϊεί ρα- 

(εγεηίητ.. Οοηδί]ε5, αοοερίο ααῖ ἵπ Αρη]ία οταί οχετοῖία, 

οὔπι 41ο η ΙΠΙΥΘΙΣΗΠΙ Ῥεά σπα τχςχ, εφυϊίαπα ντ πη]ία 

εοπαρ]εγεταηί, Ῥτορς 0αππα5, Αρης τίοαπα, Ρυπῖοῖς σα- 

5ἰῖς οαδίτα ορροδποετηΠ!. Απηϊμαϊ, οπῃ ΞΕΠΙΡΕΥ ρήρησ» αγί- 

ἆπ5, οίσσο ἵπιρα[ίεῃς, {ΠΠ 60 ἴΘΠΙΡΟΤΕ πηαχίπ]ε αἆ Ρασπαπι 

εοπ{ίπαο εορίας οὐ ασρραίςΣ ατροηίο Ἱπορία, ππείασιε, πε 

πποτερᾶο οοπάμείας πη]]ες, αὐία 5Προπάΐα ποη ρογ5ο]γεβαη- 

ἴτ, αὐἲ ἱταπς[ασοτεί αἲ Ποδίθπα, απἲ (εαπιοπίαπᾶϊ σταία ρε 

ἃρτος ἀἱδδίρατείαγ. Παππο αδδίάπε Ἰορίες Ἰαερςσεβαί. 

ΧΥΠΙ. Οοης]απαι εταπί ἀῑδεοτάος εοπίοηα. Ἐπίμας, 

πιοτα οἱ Ῥαοπία οοπΠεϊεπάππα Ἰαδ]σαδαί ΑππίραΙει, 
απᾶρρε αἱ ἁἰαίῖας Γεβῖςίοτο, ο. οοπηπηεα(5 Ἱπορίαπα, ΠΟΠ 
Ρο556ί; ποσιε επι ἆπσε οχετοϊπαπα, ααῖ ἴοί ργα1ς, {ο 

γἰοίογῆς οχοτοϊία[ϊ δἷπί, Πάπας 6556 οοηδεγεηᾶα5. ΤεΓεῃ- 
πας, αἱροίο ρορα]ατῖδ, πποπορία {επεπάππα αἰεραί, απαν 
Ῥορι]ας 1ρ8ῖς π1ϱ6 οργοϊεπήρας ππαπάαίο ἀεάῖςςοί, εἰ 
απαπηρΙπηΙΠη πιατία 6556 ἀεοργπεπάππα, Εἰί Ἐπιῆπίο φπἶ- 
ἀεπι, Ρτα{ος ΠΠΙΠ ΦεγΗ]ἴαπα, 5αρετίοΓίς αππί εοηδ]επα, 
αβδοπιεραίαγ ποπἹο : Τεαγεη{ῖο οπηΠες δἱ 5εηαίοΓες, οἱ απῖ 

εκ οπεςίτὶ οτά(πα ΠΙΙΠετΕ αἰί(ιο αριιά εχοτεϊίαπα Γαηπεῦση- 
αν. Ουῖρας ἆππι αἆμπο τοςὶςίαπί ΠΠ, ἱπίοτίπι ΑππΙμαΙ, 

ποππι]]ος 6ογπα ΓΓαππεπίαπάἰ απ! Πσπαπα{ σταία 6ΡΤΟΞΣΟ5, 

ἁἀοτία5, ΡΓΙΠΙΟ 56 Υἱοπη 6556 5ἱπηα]α!, ἀείπᾶς οἴτεα ετίτο- 
πιαΠα ποςίῖς γραπα οαδίτα οίίαπα, Υε]η(ῖ 5056 τεοἰρίθης, 

ππονοί. Οποά οοηρίσαία5 Ὑαττο, ἵαπαπαπα ΓαβίοΏίεΠα ἴη56- 

οἰαίατας, ἀοἴείῃ οἀμχΙί, γείαπίε οἰἶαπα [πι Ἐπήίο, Ουΐ 
υλί 5ο φοηςῖί π η] Ῥγοβεθτο α οπρίαπάα ΤοπΙᾶΠΟ ΠΙΟΓΕ αιι- 
φρίοῖα 5ο]α5 56 οοπ{υ]({ς εἰ οὔγεςςο ]απη ομδίτῖς Υαττοηί παῃ- 

οατί ᾖαςδί, π[ααδίαπα Ἠλαπα ἀῑεπῃ απξρίοϊ5 οδ[επᾶῖ, Ας 

ορβαῖ 1]ε φυἱάεπῃ γε]ρίοηϊς 5ο, ἵπ οᾶδίτα ΓΕΥΕΙΞΗ5, ΟΟΓΑΠΗ 

οπποῖο οχογοία οαρί]]ο5 το]]οῦα, οἱ Ἱηγ]άία οο]]εβα) οχ{ογίαηα 

εἰδί ο πιαπίρας 6556 τἱοορίαπα, ΠἹάσπΟ οἳΠὰ ἀο]οτο εἰαπη{α - 

Ραΐ; αθεεπ[οραίαπο οἱ οοπαπετεβαίας το]συα ἔατρα. 

ΧΙΧ. Αηπῤαὶ, αὈὶ [ταπάστα 5παπη ΥἰδΙΓραγυπα ῥτοςεςδίςρο, 
Ρτοίπας ἵπ οπδίτα του Π{ς φαἰΐδαπο ος το, ςἱππ]αίαηα Γαἶδοο 

ἠασαπα, ἀεο]ατανίί. Νοο {απλοη Ἰὰ ἵρδυπα φπἱάσπα ΠΟΥ, 
γαιτοΏοµα, αἱ Ληπίμαις οαωρία ομηηία βαδροοία Παβοτοί. 
Οι ροίἵας ἵπ αγηαίδ, αἱ οταῖ, Ργαοτίαα {ρργεσδης, ἀπίο 

ογ8 Δ6ΠΑΙΟΓΙΠΑ οἱ οσο οἳ (πραπογασα ποσα στα- 

γίίοι οί ἵη Ἐπίαπα Ππνοςίαδ, « αἱ ρταοπία απδρίοίοσα σα 

τοηρίοπίκασο οαλαπηπία, οσγεἱςθίηια γἱοϊοτία τοπαρυβρ]ίσαπν 
οτμαξκοί τδἶνο ἱσπανία οἱ Πιο Πίο ράρπαπα οχΗπιοςοσγοί, δἶνο 
ευ. ρ]οτία. ρτορίος απλα οποία ηγἰάσροῖ,ν Παο ἴταίο 
απίηιο γουοταπίοῦα, ΠΠ ίσος, {αὈογπαςυ]απα οἰγουηδίαηίος, 
απ] απγίθας απο, οἳ ργοῦσίς Ἐπιαπα Ιαοσγαβαη! : 
αἱ πλ ουηίπς ον ἀσφεε, οἱδί [αδίτα, Πίος 5105 πα]ία 
μΠία ργαἴροτο, ΟΠ ΗΠΙ νοτο οΠηη05 (πο Βογν]μο οχοερίο) 
ἵ Ὑαττοηίς φοη[οπίίαια ροὐἴθης ναοηί, οἱ {ρ5ο αλδοητί 
οοβοί15, Ῥορίογο ἀῑδ, 41ο ροῦο8 6ΙΠΗ ΦΙΙΗΠΙΑ ογαἱ προ 
(ουποςΔκγα! οπίπα Ὑπητοῦ, αἆ Ῥυσηαία οορίας ἰηρίγασ]αί, 
Αμα {4 εοη»{ί: 5οὰ 6 ἀΐο, απία αἆ ϱΠβΠΑΠΗ ]άπ1 ποπά πα 
[ηδίγησίης οταί, οορία8 585 πο οὐμχή.  Ῥοφίπα(ο οτί” 
ας ἆπου» ἵΠ οπΠΗΡΗΠ ἀοκοσπάσταηί, Ἀοπιαπί ΓΠρ]Ιοί αείος 
απατυπ” πΠαή πο, πποδίου Ἰπίογγα]]ο αῦ αἰίοτα ἀῑδίαης, 



ὁ ΡΕ ΡΕΙΗΟ ΑΝΝΙΡΒΑΙΙΟΟ, 
1 ϱ -” 3 / 

τές, καὶ µέρος ἕκαστον αὐτῶν εἶχε τοὺς πεζοὺς ἐν µέσῳ, 
Ν λ ᾗ ΔΝ ἡ / ς 7 Σ νὰ 

τοὺς δὲ Ψιλοὺς καὶ ἵππέας ἑκατέρωθεν. τρατηγοὶ 
-. . ᾿ -- 

᾿ ἐφειστήχεσαν, τῷ µέσῳ μὲν Λἰμίλιος, τῷ δὲ λαιῷ Σε- 
ρουΐλιος,, Τερέντιος δὲ τοῖς ἐπὶ δεξιά" χιλίους ἀμφ᾽ 

αὑτὸν ἕκαστος ἔχων ἱππέας ἐπειλεγμένους, ἐπικουρείν 

ὅπη τι πονοίη. Οὕτω μὲν ἐτάξαντο Ῥωμαῖοι. 

ΧΧ. Ὁ δ) Ἀννίθας πρῶτα μὲν, εἰδὼς, περὶ µεσημ.- 
θρίαν εὗρον ζοφώδη τὸν 7ῶρον ἐξ ἔθους ἐπιπνέοντα, 
προὔλαθεν ὅπη κατὰ νώτου τὸ πνεῦμα ἔμελλεν ἕξειν' 

είν αν ὄρος περίφυτον. χαὶ φαραγ γῶδες ἵππέας 

ε χαὶ ψιλούς” οἷς εἴρητο, ὅταν αἵ φάλαγγες 

ἔργων να, καὶ τὸ πνεῦμα ἐπίη, κατόπιν γίγνεσθαι 

τῶν πολεµίων" ἄνδρας τε πενταχοσίους Κελτίβηρας 

ἐπὶ τοῖς μαχροῖς ξίφεσιν ὑπὸ τοῖς χιτῶσιν ἄλλα ξίφη 

βραχύτερα περιέζωσεν; οἷς ἔμελλεν αὐτὸς, ὅτε δέοι 

χρῆσθαι, σηµαίνει. Σύμπασαν δὲ τὴν στρατιὰν χά- 

κεῖνος ἐς τρία διήρει, καὶ τοὺς ἱππέας τοῖς χέρασιν 

ἐκ μεγάλων διαστημάτων, εἰ δύναιντο χυ-- 
Ἐπέστησε δὲ τῷ μὲν δεξιῷ 

ἐπέταπσεν 

χλώσασθαι τα οὓς πολεμίους. 

Μάγωνα τὸν ἀδελφὸν, τῷ δὲ ἑτέρῳ τὸν ἀξελφιδοῦν 

Ἄννωνα" τὸ δὲ µέσον αὐτὸς εἰχεν, κατὰ δόξαν Αἰμιλίου 

τῆς ἐμπει ρίας ς. Δισχίλιοί τε [ππεῖς ἐπίλεχτοι παρέθεον 

οὔσς, χαὶ Μκάρθαλ ἑτέρους ἔ ἔχων χιλίους, ἐ ἐφεδρεύειν 
ᾳ . ’ εδ Ρον /ν / 3 ευ 

ὅπη τι πονούµενον ἴδοι, Ναὶ τάδε πράσσων, ἐς δευ- 

τέραν παρέτεινεν ὅραν, ἵνα τὸ πνεῦμα θᾶσσον ἐπέλθοι. 

ΧΧΙ. Γενομένων δὲ πάντων εὐτρεπῶν ἑκατέροις, 
1 / 

οἳ στρατηγοὶ διέθεον παρακαλοῦντες αὐτούς" χαὶ ὑπε- 
μίµνησκον, οἵ μὲν γονέων τε χαὶ παίδων καὶ γυναι- 
κῶν καὶ τῆς προγεγενηµένης ἵττης, ὡς ἐν τῆδε τῇ 

{ α) / ” Α. ν] (6 

μαχη περὶ σωτηρίας χριθησοµενους: ὁ ὃ Ἀννίθας, 

προγεγονότων ἐπὶ τοῖσδε τοῖς ἀνδράσι κατορ- 
) .,. -” ω 

θωμάτων, καὶ ὡς αἰσχρὸν ἠττᾶσθαι τῶν ἠττημένων. ἳ ε 5 χ [ Ἱττηι 
5 νυν ο / 5 νά αμοή” Α ο. 
Επεὶ δ᾽ αἵ πε σάλπιγγες ἤχησαν καὶ αἳἵ φάλαγγες 
ὀβόησαν, πρῶτον μὲν αὐτῶν οἱ τοξόται καὶ σφενδονΏται 

᾿ ων) / 3 λ / 3 /' . 

καὶ λιθοβόλοι, προδραµόντες ἐς τὸ μέσον, ἀλλήλων 
.. λ 

κατηρχον. Μετα 

τὸ ἔργον" φόνος τε χαὶ πόνος ἦν πολὺς» ἐκθύμως 

τῶν τε 

αι Ἕγλάν νι 
ὰ δὲ τοῦθ’, αἱ φάλαγγες ἐχώρουν ἐπὶ 

-- 

Ἐν ᾧ σηµαίνει μὲν ὅὃ 
.- Λ ιά .. 

χυχλοῦσθαι τὰ κέρατα τῶν 

2 γδιιέά δνατέ ἀγωνιζομένων ἑκατέρων. 
΄ /5 ” ο 
Ἀννίρας τοῖς ἵππεῦσι, 

-- -” 3 ’ -. 

ἐχθρῶν. Οἱ δὲτῶν Ῥωμαίων ἴππεῖς, ὀλιγώτεροι τῶν 
ο” .» λ ἡ /“” 

πολεμίων ὄντες, ἀντιπαρῖγον αὐτοῖς: καὶ τὴν τάξιν 
.] ΄ μας λ 3 / ϱ/! ο. ὴ 

ἐχτείναντες ἐπὶ λεπτὸν, ἠγωνιζοντο ὅμως ὑπὸ προθυ-- 
/ Ν / ρ ορ 4 λ Μ αν. ” { 

μίας, καὶ μάλισθ) οἱ τὸ λαϊον ἔχοντες ἐπὶ τῇ θαλάσση. 
) -” λ ρω ον 

Ἀννίθας δὲ καὶ Μαάρθαλ ὁμοῦ τοὺς περὶ σφᾶς ἐπῆγον, 

χρανγτ, ἀπλέτῳ καὶ ῥαρθαρικῇ νοµίσαντες ἐκπλήξειν 

τοὺς ἐναντίους. Οἱ δὲ καὶ τούτους εὐσταθῶς καὶ ἄχα-- 
/ 

ταπλήκτως ὑπέμενον. 
-π- αἲ ι 5» ν ο / 

ΧΙ. Διαπιπτούσης δὲ καὶ τῆσδε τῆς πείρας, ὅ 
΄ (4 -.. -” κ λ (6. νο 

Ἀννίθας τὸ σημεῖον ἐπηρε τοῖς Κελτίθηρσι τοῖς πεν- 
ὰς Αἱ - “» / 

ταχοσίοι. Οἱ δὲ, τῆς τάξεως ἐκδραμόντες, ἐς τοὺς 

Ῥωμαίους µετετίθεντο, καὶ τὰς ἀσπίδας αὐτοῖς καὶ 
’ / Δ Ν ή ο 

τὰ δόρατα καὶ τὰ ξίφη τὰ φανερὰ ὤρεγον, ὥσπερ αὖ- 
-- ε.α τν τλ 2 λ Ε) / 

τομολοῦντες Καὶ ὃ Σερουῖλιος, αὐτοὺς ἐπαινέσας, 
ὰ ἐν ὅ μα ., .  λοή / « τὰ μὲν ὅπλα αὐτῶν αὐτίκα παρεῖλεν; ἐν δὲ µόνοις, ὡς 

18 --- 22. β4 

εἱο ἱηδίναεία ογαί, υἱ ροδἱίος πποδίαπα, Ἰαίσγα Ἰογίς ατΏιίη τα 
οφμίερασο, (οπογοηί. Ώμους, ἀῑνϊςίς ραγίίθης, πιοδία αοἷο 

ΑπϊμΙΣ, θἰηίδιτο οογη Βογγ{]μς, Ὑαπγο ἀοχίτο ρώτα! : 

Ιαυοραπίαο ΟΊΓοΙΠα 56 ἱησυ]! ἀθ]οοίος πιῆ]ο οᾳ1{ο8, αηί 

Ιαρογαηίρας, αδί ορ οδοί, φαμδίάίο γομίτοη, δἱο (1 

ΡΗΡΠΑΠΙ Ο4ΠΠΘΗΡΘΙΙ}) ηΣίγησία ΠΟΠΙάΠΟΤΗΠΙ ααἷος ογα!, 

ΧΧ. Απηϊμαϊ ΡηπΊΠΠΙ, ΠΟΠ Ποδοῖας, θΗΓΙΠΗ ΡΓοςΕΙΙΟ5ΗΠΙ 

οἴνοα πηθγΙά1θπῃ 5οἶθυε γορίοποη Π]απα Ρογβαγο, οσα θα οοουρ1- 

γε, ἵπ απἶθς α- ἴουρο οςδεί γοπίσπη Ἱαβίίανας, Ὠοϊηᾶο ἵη 

πιοηίο (πούαπα ατροτίρα5 γοςιίο, αἱ ογοβγῖς οεοπνα]ῖριις αῑς- 

πηρίο, θᾳπίίος οµπα οχροδ[είς παρ ἵπ ἱηδίάῆῑς Ἰοσαί; 

απἴρας οὐἰχοταί, πί, οοηβογίο Ργα]ο, γοηίοσιο οχογίο, Ἰνο- 

δίο5 α ἴογρο αἀοτίτοπίατ. ΑάΠωο σπησεπίος Οοἱήβθτος, 

ῥγωίου Ίοησος ρ]αάΐο5, απῖθας ασοϊπο ογαΠ{, ο[ίαπα δίσας 

50 (πῖσίς οσομ]ία» {το ας, ἆοπος ἀαίο δἶσηο ορθγα ΘΟΓΗΠΗ 

α1 γο]]εί, απἰείος οχδροσίατο ᾖ1ς5. ἆαπι οἱ 5αΐς οορίϊς ῖ- 

[αγαπη ἀῑγ]δίς, εἰ οη(αία 4παπα οχίοη(ἰςδίπιο Π οογηίρς 

Ἰοσαΐο, αἆ Ἰοδίθυα, αλί Πογί ρο556ί, οἰγουπηγοπίοπά πα; ἆθκ- 

το «οηὰ. ἨΤαβοπεπα ΓΓ4ἴΓοΠ, 5ΙΠΙ5ίΤΟ ΑΠΠΟΠΟΠΙ, οκ [Γαίνο 

(απ εκ 50ΟΥ 2) πθροίοια, ργα[οοῖί; ππεάίαπα αεἴθπα {ρ5ο ΑΠ: 

πηρα] (επ ξ, οἱ Ἐπηϊ]ο 5ο ορροπογεί, οι]ς ἵπ το πα τί 

ΥΕ 15 δΗπ]]α Μαρεβαίαν. Βἱ5 τη] «ο]οσίος οηη{ίε», Ργῶίου 

805 πι] απίρης Μαανρα! Ργῶεγαί, Ῥτορο 56 4ἱΞοΙΓΓΟΓΟ 

Ιηβεῖΐ; 4105, δἱ απα Ρατίε ]αβοτατα 5πο5 γἰάσνοί, δαμίαἶο 

πηϊ(ίογοί. Ἠσο ἀβοπάο, ἵπ 5οοππάαπα Ἰοταπα, 41ο οίας 

τεπίας5 οητείητ, {οππρις οχίταχ{ξ. 

ΧΧΙ. ὉὈρί αἰίπησαα φαῖς ἱηςίγασία οναπί οπηπία, ἆπεες 

4 εολογίαπάος πη]ίες οβεαυΠίαβαπί. Ἠοπιαπί 505 ΡάΤθη- 

{ππα, ἸῬογογαπα, πχογαπα, οί 5αρογ]οΓῖς ο]αᾶίδ, ϱΟΠΊΠΙΟΠΟ- 

[ασϊεβαπί; ἰδίοαιὸ Ργα]ῖο Ῥγο δα]ηίο ἀἰπιίοαπά μπα 6.56, αἲ- 

πιοπεβαηί. Απηϊραϊ οοπίτα, {οί οστορία {αοίποτα, {οί γὶείο- 

τ]ᾷ5 ἆο Ἰιής Ἰιοσίίρις το]αίας εοπιΠἹεπιοταπάο, Γπγρίδ5ΙΠΙΗΙ 

6556 ἀῑοθραί α ἰοί{ες γο(ῖς 5αρετατῖ. ΤαΠΙ δἶσπο {αλα ἀαΐο, 

εί «Ἰαπιογε ἃ ρεά[ΐδριας 5Ρ]αΐο, ΡΓΙΠΙΠΠΗ οἱ εγίίου αγη]α(ἶς., 

εασί(ίανῃς, Γαπά[ογίραδαπα ρησπα οοπηπηἰςςα ο5ί. Τπε ]ο- 

Είοπες Ργά Πα Ιπειηί, Εί πιοχ π]ασηα οσρᾳο5 οΓαί, Ιαῦος- 

απο ἵῃσαης, σπΠῃ απῖηιοςθ α(τίπ]αιο ἀἰπϊσαγοίαγ, Τηίεγθα 

Απηϊρα] οα]ἴριας ἀαί ἱσηππα, αἱ Ποδίαπη οοτηα οἴγοπτη- 

ἀατοπί : ααἱθας τοπιαπὶ οᾳμ{ίο5, {απιοίςί ἰπ[ογίογος ΠΙΠΙΟΤΟ, 

505 οβ]δσοθγιπί: εί απαπαπαπα ἀἰάποσοπάο ἀεϊοηι {οηίογθς 

ογάΐπος ΓδοσγαΠ{, Γογ{ἱ55ἴπῃ {α)η6Π Ρισηαβαπ{; ργδεγίῖπῃ Ἡ, 

απ! 1η 5ἰπίςίτο τη αἆ π]ατο θγαηί{. Οπαρτορίου α0χ Αηπὶ- 

Ρα εἰ Μαατρα] 05 ἄποπιε, ἆπος οἶνσα 5ο Παβοναπέ, ο/)- 

ἴε5 αἀγοιςιῖς Ἰ]ο5 οάχαγιη{ς ἱπηππαπίαιαα οἱ Ῥαγρατίσο π]η- 

Ἰαΐα5ε {ογγίέαγος Ποδίοπα δρεταβαπ{. 564 οἱ Ἱογπη Ἱπροίατο 

{ον ἵου ας Ιποοποιδδί 5α5ππεταπ{έ Ῥοπιαπ]. 

ΧΧΠ. Αηπίρα!, αρὶ οἱ πο δα απ οοηαίαπη [ηδίτα οοο]- 

ἀῑφςο γἱάΙέ, απἱησεπίῖς Ι]ῖς 6ο] ροτῖς εἴσπαπα δα5{αί : σφαὶ 

πηοχ αχίτα αοἴεῃῃ οριθςςὶ, αἆ ΒΟΠΙαΠΟΣ (ναηδίμαπίς ΡαΤΠΙ5- 

αποα, σοι {ταη5ησας, οἱ Ἰαομ]α, οί σ]αά[ο5, απο5 απίάεπα Τη 

Δρετίο σοξίαραη{, ταάεβαπί, 

Ῥτορεγε αἀθπη[ῖς, ἵπ 5ο]ῖς (μπίοί» (πἳ εγεεβα!) ἃ {υπο 5ίαγο 

6. 

Οο]αμᾶαίος 5ου ΥΠ {η5, αγηῖς 



δ4 

κ. ωμ. 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΗΙΡΕΕΒ ΥΗ, | 

ῴετο, τοῖς χιτῶσιν ἔστησεν ὀπίσω. Οὐ γὰρ ἐδοκίμαζς Ἱ ]ηφεῖῖ: ηοφιε οπίην (γαης[ασας ἵη οοπαρεεία Ἰιοσίίωη νἱμαῖτα 
καταδεῖν αὐτομόλους ἐν ὄψει πολεµίων" οὐδὲ ὑπώπτευεν, 
ἐν χιτῶσι µόνοις ὁρῶν" οὐδὲ καιρὸς ἦν ἐν τοσΏδε πόνῳ. 

Σπεῖραι ὃ ἕτεραι Λιθύων προσεποιήσαντο φεύγειν ἄγρι 
τῶν ὁρῶν, ἀλαλάξασαι µέγα. Σύμβολον δ᾽ ἦν ἡ βοὶ 
τοῖς ἐν ταῖς φάραγξι κεχρυμµένοις, ἀναστρέφειν ἐς τοὺς 
διώκοντας. Καὶ εὖθὺς ᾗ ες ψΨιλοὶ καὶ ἴππεῖς ἐκ τῆς 

ἐνέδρας ἐξεφαίνοντο. Καὶ τὸ πνεῦμα κατέβαινε, πολὺ 
καὶ ζοφῶδες, ἐς τὰς Ῥωμαίων ὄψεις μετὰ κονιορτοῦ 

φερόμενον" ὃ καὶ µάλιστα αὐτοὺς ἐκώλυε προορᾶν τοὺς 

πολεµίους. Τά τε βέλη Ῥωμαίοις μὲν πάντα ἀμθλύ- 

τερα, διὰ τὴν ἀντίπνοιαν, ἦν" τοῖς δὲ ἐχθροῖς ἐπιτυγή, 
τοῦ πνεύματος τὴν βολὴν συνωθοῦντος. Οἱ δὲ, οὔτε 
ἐκκλίνειν αὐτὰ προορῶντες, οὔτ) ἀφιέναι χαλῶς δυνά-- 

µενοι, σφίσι τε αὐτοῖς περιπταίοντες, ἤδη ποικίλως 
ἐθορυθοῦντο. 

ΧΧΗΠΙ. Τότε δὴ τὸν καιρὸν ὁρῶντες τὸν ἐπηγγελ- 
µένον σφίσιν οἳ πενταχόσιοι, τὰ ξίφη τὰ βραχύτερα 
ἐκ τῶν κόλπων ἐπισπάσαντες, πρώτους ἀνήρουν ὧν 

ἦσαν ὀπίσω. ἨΜετὰ δ᾽ ἐκείνους, ἁρπάσαντες αὐτῶν 
τὰ ξίφη τὰ µείζω, καὶ τὰς ἀσπίλας καὶ τὰ δόρατα, 

πᾶσιν ἐνέπιπτον καὶ μετεπήδων ἀφειδῶς' καὶ φόνον 
εἰργάζοντο πλεῖστον οὗτοι μάλιστα, ἅτε πάντων ὄντες 

Τό τε καχὺν ἤδη πολὺ τοῖς Ῥωμαίοις καὶ 
/ Ν ΄ -” / 

ἐν ὑπὸ τῶν ἐναντίων, χεχυ- 
ὀπίσω, 

ι 
κ“ ο. 4 - - ΄ 

χλωμένοις ὃ 
-- / 

τῶν ἄναμεμιγμένων. 
.-.-)/ - 4 ᾿ 3 / ’ ’ 

ἐδύναντο, δίἈ τοὺς ἐπικειμένους σφίσιν ἐκ μετώπου" 
. 4 ᾿ -- ε -. Ἡ 

οὐδ ἐπεγίγνωσκον ἔτι αὐτοὺς εὐμαρῶς, ᾿Ρωμαϊκὰς 
εν» 1 ” νὰ 3 Ν 

Υπὲρ ἅπαντα ὃ αὐτοὺς ὃ χονιορ- 

- 

ποικίλον ἦν, πονουµένοις 
{ κ α 

ἐ ναιρουμένοις δὲ ὑπὸ 
. 

“” 

γέορας, 
δ 

Π 
3 Δ |. 

Οὐ δ᾽ ἐπιστρέψαι πρὸς αὐτοὺς 

3 {ν Μ ἀσπίδας ἔχοντας. 
ο ο η νι α πο λε μ -- 

τὸς ἠνώχλει, καὶ οὐκ εἴγον οὐδ) εἰκάσαι τὸ συμθαῖνον. 
Ἀλλ', οἷον ἐν θορύθῳ καὶ φόθῳ, πάντα πλείω νοµίζον-- 
τες εἶναι, καὶ τὰς ἐνέδρας οὐ τοσαύτας, οὐδὲ τοὺς πεν- 

/ .. 5 ῃ κ. 

τακοσίους, εἰδότες, ὅτι παν πεντακόσιοι, ἀλλ ὅλον 
σφῶν τὸ στρατόπεδον ὑπὸ ἱππέων καὶ αὐτομόλων ἡγού- 
µεγοι κεκυκλῶσθαι" τραπέντες ἔφευγον ἀκόσμως, πρῦ- 

. ..” - ) , { 3 -”. αρ 

τοι μὲν οἵ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ, καὶ ὁ Τερέντιος αὐτοῖς ἐξηρχε 

τῆς φυγΏς' μέτὰ δ᾽ ἐκείνους οἳ τὸ λαιὸν ἔχοντες, ὧν ὁ 
Σερονίλιος ἠγούμενος πρὸς τὸν Αἰμίλιον διέδραµεν' χαὶ 

περὶ αὐτοὺς ἦν ὅσον ἄριστον ἱππέων τε καὶ πεζῶν, 
/ 

ἀμφὶ τοὺς µυρίους. 
ΧΧΙΥ. Καταθορόντες 3) ἀπὸ τῶν ἵππων οἱ στρα- 

3 ὰ. 4 ! ζλλ κ] ἑ ] ” 
τηγοὶ, καὶ μετ) αὐτοὺς ὅσοι ἄλλοι ἦσαν ἐπὶ ἵππων, 
ἐπεζομάχουν τοῖς ἵππεῦσιν τοῖς Ἀννίθου, κεκυκλω- 
µένοι. Καὶ πολλὰ μὲν, ἐξ ἐμπειρίας, σὺν εὐψυχία καὶ 

ψ / ᾿ .. .. 

ἀπονοία, λαμπρὰ ἔδρασαν, ἐμπίπτοντες σὺν ὀργῇ τοῖς 
/ - - --- 

πολεµίοις' πανταχόθεν δὲ ἀνηροῦντο, περιτρέχοντος 
αὐτοὺς τοῦ Ἀννίδου, καὶ τοὺς ἰδίους ὁτὲ μὲν ἐξοτρύνον- 
τος καὶ παρακαλοῦντος τὸ λείψανον τῆς νίκης ἐκπονῆσαι, 

ὁτὲ δ) ἐπιπλήσσοντός τε καὶ ὀνειδίζοντος, εἰ, τὸ πλτθος 
γενικηκύτες, ὀλίγων οὐ περιέσονται. Ῥωμαῖοι δ᾽, ἕως 
μὲν αὗτοῖς ὁ Αἰμίλιος καὶ ὁ Σερουΐλιος περιῆσαν, πολλὰ 
δρῶντές τε καὶ πάσχοντες, ὅμως ὑπέμενον ἐν τάξει, 
Ἐπεὶ ὃ’ ἔπεσον αὐτῶν οἱ στρατηγοὶ, διὰ µέσων βικζό- 

οοπξίαπη ἀπεεβαῖ; Ἠθηπο, απος ἶπο αγπιῖς γάερα!ί, εα- 

«ροείο5 Πα μ!; πδηο {οιπρις αἲή εαρίεπάο οοπς Πίο, ἵπ Πις- | 

4ἱο ρΗρπα. ατάοτε, εαρρείεῦα!. απ ΑΠοτηπη αᾳποί «ὐ- | 

Μοτίος εἰπη]αία [σα γεγδας πποπίες ἀἰομσετο οΡρετυΠ!Ε, ι 
ἱηβοπίί 5η)]αίο εἸαπποτο; πος ἵσππα εγαί οἳς, φὐἱ ἵπ αη- | 

Γγαυθας ναλταπα Ἰαἰεαηί, αἱ αἄγειδας Ἱπδεπποπίος Ἰοσίες 

ορηγοτίετοπίητ. Τπίίατ εαδίίο εἰ Ἰενῖς ατηιαϊυτὰ εἰ οη{{ες 

οκ Ιηδίάῆς οοηξητρυηί; οἱ ουύείῃ ἴ6ΠΙΡΟΤΕ ΥεΠεπιθης εί οἳ- 

5ουγ5 νοηίας5 οοογί5, Πάπα ΡΙΊΥΘΓΕΠΙ [η οΓᾶ ΠΟΠΙΑΠΟΤΗΠΗ 

νο]γοπάο, Γτοςροςίὔή Ποδίαπα οἱ αἀϊπιεναί.  Ῥδίππ](πε 

(ο]ογαπα υἱ5 αἆνογςο νο Παία Ἰνουείίοτ Περαί Βοπιαπίς; 

απαπι Ιοδίίηπι {εἷα, ἵρσα υἱ νεπ αὐ]πία, οἱ οργῖας οἱ να]]- 

ἀἴας ἱπιρο]οτοπίατ. ἸΤπίίατ ασαπΙ Πδ(πε Ποδίηπι {εία, 

ααΐρρε απα αεοἸἀρη[ῖα που οεγπθβαπί, ἀεεήπατε, πρΠπε 5υᾶ 

οοππιοάς επηίοτο ρο5ςεΠί, πάρταιε 56 1ρ5ῖ εοἀσετεπίατ, 

απ πη]ή5 ΠποάΙ5 ροτίατραί αεῖες Ποπιαπα οαρΙ!. 

ΧΧΙΠ. Ἠί (απι απἱησεπίΙ ΠΠ Οεἰ(ζυοςί, τεῖ αβεπᾶςς οεςᾶ- 

ΞΙΟΠΕΠΙ οΏδογναπίες, οὐ μειῖς ο εἰπίριις 5ἰεῖς, ΡΠΙΠΙῦΠη 1ος 

απογαπα ἃ ἴογσο εταπί, ο μπί : ἀεϊπᾶοα, σἰαδῇς εογυπα οἱ 

εοι{ῖ5 ΡΠΐδᾳπα απτορίῖς, Πθοτίας ἵπ ἰοίαπα αοῖοπα Γππρείαπι 

[αοσηῖς 5ἰτασοπ](ιθ Ἰησεπίοπα, αἱ αἱ ΡΟΠΕ ΟΠΊΠΕς ε5ςεῃί, 

οὐἱάεταπί. Βοπιαπὶ, Μπο ἰηδίαπιρας Ποξίίρας, Πίπο εἴτ- 

οππαγεΠ!{ Ιηδία[ϊς; α- {εΓρο ἀρπίαπο 8 Πἱς 1ρεῖς 5εσππα Ρετ- 

πη]χ{15 ος951, ἵπ 4105 Πο «οΠΥοΓ{{ απἰάεπα ΤΡΕΗΣ α [γοηίθ Ίπο- 

»ίϊς «ἶποβαί, οἱ αππο5 οοξσπι Ποπιαπίῖς Ίαῇ1 5οπ{ῖς ἴδείος. πο 

ἀϊρποδοετε απἰάθιη Γαεῖ]ε α 5αἱ5 Ροίοταπί, πι λΗρ]ἱοἱ αποϊρῖ- 

εσας π]α]ο ῥτοπιεραπίατ. Εἰ ἵπ ἰαμία οα]απηίαίο πιανῖπια 

οίίαπι ρα]γῖς, τοπίο οχοαίης ο05 Ιάεῦαί : απο Πεῦαί, οἱ 

πο Ιπ{ε]σετο φηἱάετα 5ηᾶ5 οἰαάθ5 Ρροςξεη!; 5εὰ (απεππαἆππο- 

ἆππα Ἱηπ ρατοτθ ας (απησ]ία π5α τοπῖτε 5ο]ει) οπηπία πη]ίο 

ρτανίογα, ἱηδίάϊας ππα]ογες, απἰησεπίοδαπε Ι]ος Ίοπμε Ρ]ατες 

6-56, απϊπϊς οοπϊρετοηί; ἀθπίαπα οΠΊΠΕΠΙ ]αῦ1 εχεγοῖαΠα 

υπάί(αα οἱ οηυἵρας εί {ταης[ασίς οἰτοπηνάσίαπα εγεὔεγεΠῇ. 

Τίαπιο ε[ῆιςα ΠΟΠΙΑΠΟΓΗΠΑ Γασα Ποτί οαρία οί; ας ΡΓΙΠΙΗΠΗ 

αωἰάσπα α ἀοχίτο οοΓΠΙ, ἴρ5ο Ύαττοηε ϱοηςη]α Γης. 5ἴππαι 

ἀαπίο. λον 5οοΠαΠῃ ςΠῖςίγαπα 6οτπα, ου]α5 ἄν δουν] πας 

αὖ παπι αοζιττῖς: οἱ οτοα ἴνος Γογδεἰηῖ αὐἶ(ηο οηνήΐος 

ῥοά(ίοσαπα, πα ἀασθηῃ πηΠία, οοηγοηογυΠ!. 

Γι µὐμ--- 

ΧΧΙΥ. απ Είας δουν Π(αδααο, οἱ απἱσυ πας οι 

Π]{ς οφ (ος οταηί, αἆ ού ος ἀοεοσηδοηίος δη νἶς υμάίφ ας 

Ποδας εἰτοιπη[αδί, {απο οοπίτα σημ αίοα Απηῤιμις ϱ6- 

ἀθρίτο ργα απο τος αυ, Εί οί α νἱῖς μαμά! ροηηῖς, 

Γποἰοηίο ΠΠΙΠΙΟ5 ΤΟΓΗΠΑ ἀοδροταίίοπε, αὈί 5ο ἴπ Ἰοδίος π]ασπο 

ἱπιροία αἰσαο ἵτα ἱπιπ]οτηηί, ορτορία [ποποτα οὐἱ γάΐκκες. 

γοτπα ος οπιπίρης ραγίρας ο άοαπίας; οἱ Ίδια Απηιι 

οο5 οἰγουπιουγκα ναί ἃς 5105 απἰπιαῦαε, πυπο Ἠογίαπάο, η 

ν{οίοπία: τοφυίας ρογκο (πο ίη τς παηὸ νογο πογοραπάο οἳ 

Ρτοῦσῖς οἶαιη Ἰαουδεοηάο, φαοᾶ, (15ο οἱ ρνοβίᾳαίο εχετο ία, 

Ράποος ἰδίος ἀομο]]ατο ΠΟ ροβδοηί.. Ποριαπίνοτο, φαν 

ης δοιναδαο κἰοίοταπί, (αηδία, πα ίς Πας 

αεοθρβίκηπε νηποπί ρα, ἱπ αεῖε ροταηδογυί :οἳ ρο5ίφησπη 

Φο--ᾱ ο. 
- νά 

-.- 
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µενο: τῶν ἐχθρῶν µάλα καρτερῶς, κατὰ µέρη διέφευ- 
γον’ οἱ μὲν, ἔνθαπερ οἳ πρὸ αὐτῶν ἐπεφεύγεσαν, ἐς τὰ 
στρατόπεδα, ὃ δύο ὄντα. ἸΚαὶ σύµπαντες οἵδε ἐγένοντο 

ἀμφὶ τοὺς µυρίους χαὶ πεντακισχιλίους, οἷς ὁ Ἀννίθας 
φυλακὴν ἐπέστησεν" οἱ δ᾽ ἐς Κάννας, περὶ δισγιλί- 

ους" καὶ παρέλωχκαν ἑαυτοὺς οἵδε οἱ δισχίλιοι τῷ Ἂν- 

νίρα. Ὀλίγοι δ) ἐς Κανύσιον διέδρασαν. Καὶ οἱ λοι- 

ποὶ κατὰ µέρος ἐσκεδάσθησαν ἀνὰ τὰς ὕλας. 

ΧΝΥγ. Τοῦτο τέλος ἤ οξ τῆς ἐπὶ Κάνναις Ἀννίόου τε 

αἱ Ῥωμαίων μάχης" ἀρξαμένης μὲν ὑπὲρ ὥραν δευ- 
τέραν, ληξάσης δὲ πρὸ δύο τῆς νυκτὸς ὡρῶν' οὔσης δ᾽ 

ἔτι νῦν ἀοιδίµου Ῥωμαίοις ἐπὶ συμφορᾶ. Ἀπέθανον 
γὰρ αὐτῶν ἐν ταῖσδε ταῖς ὥραις πενταχισμύριοι, καὶ 
ζώντων ἐλήφθη πολὺ πλῆθος" ἀπό τε τῆς βουλΏς πολλοὶ 
παρόντες ἐτελεύτησαν, καὶ ἐπ) αὐτοῖς ταξιάρχοί τε 

πάντες καὶ λογαγοὶ, καὶ τῶν στρατηγῶν αὐτῶν οἱ ἄρι- 
στοι δύο. ὍὉ δὲ φαυλότατός τε χαὶ τῶν συμφορῶν 

αἴτιος, ἀρχομένης, τῆς τ τρο τῆς ἐπεφεύγει. Καὶ Ῥω- 
τὴν Ἰταλίαν Ἀννίθα πολε- 

τε καὶ συμμάχων 
μαῖοι δύο ἔτεσιν ἤδη, περὶ 

μρῦντες, ἀπολωλέκεσαν νδρῶνὶ ἰδίων τ 

ἐς δέκα μυριάδας. 
- κ.α” ’ ’ 

ΧΧΥΙ. Ἀννίθας δὲ, νίκην ἀρίστην τε χαὶ σπάνιον 
2 4 { 1 - .. -- ἐξενεγχάμενος, ἡμέρας μιᾶς στρατηγήµασι τέσσαρσι, 

τοῦ τε πνεύματος τῇ φορᾶ, χαὶ τοῖς ὑποχριθεῖσιν αὖ- 
τομολεῖν, καὶ τοῖς προσποιηθεῖσι φεύγειν, καὶ τοῖς ἐν 

µέσαις ταῖς φάραγξι κεχρυμμένοις" εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ἔργου 

τοὺς πεσόντας ἐπῄει. Θεώμενος δὲ τῶν φίλων τοὺς 

ἀρίστους ἀνηρημένους, ὤμωξε, χαὶ δαχρύσας εἶπεν, οὗ 

ας τοιᾶσδε νίκης. Ὁ καὶ Πύῤῥον φασὶν 
εἰπεῖν πρὸ αὐτοῦ, τὸν ᾿Ἠπείρου βασιλέα, Ῥωμαίων κά- 
κεῖνον ἐν Ἰταλία χρατοῦντα σὺν ὁμοία ζημία. Τῶν 

δὲ φυγόντων ἐκ τῆς μάχης, οἵ μὲν ἐν τῷ µείζονι στρα- 

ἑλόμενοι Πούπλιον 

θου φύλακας, ὕ ὕπνου 

οὔζειν ἕτέρα 721- 

[ὸ ’ 

το ο στρατηγὸν αὐτῶν ἑσπέρας 
/ 

ί 
.Ν 

32 

μπρώνιον, ἐθιάσαντο τοὺς Ἂνν 
. ος 3 - , ͵ 

εις ὄντας" καὶ διέδραµον ἐς Κανύσιον 
/ 

1“. Οἱ δ᾽ ἐν τῷ 

3 
χαὶ κόπου πλήρ 

. ’ - .] -- ι | κ 

περι µέτας νύχτας, αμφι τοὺς µυρίους. 

Βραχυτέρῳ, πεντακισχίλιοι τῆς ἐπούσης ἡμέρας 

ἐλήφθησαν ὅγ πὸ τοῦ Ἀννίθου. Τερέντιος δὲ, στρατὸν 
3 / 

ἀγείρας, τοὺς διεῤῥιμμένους ἐπειρᾶτο α- αλα νεω, 
- -. / λἡ 

καὶ στρατηγὸν αὐτοῖς ἐπιστήσας τῶν χιλιάρχων τινὰ 
/ 

Σχιπίωνα, ἐς Ῥώμην διέδραµεν. 
- λ ολ ρω 

ΧΧΥΠ. Ἡ δὲ πόλις, ἀπαγγελθείσης τῆς συμφορᾶς, 
2. -” / 

οἵ μὲν ἐν ταῖς ὅδοις ἐθρήνουν τε τοὺς οἰχείους, ἄναχα- 
-- ο / / 

λοῦντες, καὶ σφἃς ὡς αὐτίκα ἁλωσομένους ὠλοφύροντο" 

αἵ δὲ γυναῖκες ἵκέτευον ἐν τοῖς ἱεροῖς μετὰ τῶν τέχνων, 
ληξαί ποτε τὰς συμφορὰς τῇ πόλει" οἳ δ᾽ ἄρχοντες θυ- 
σίαις τε καὶ εὐγαῖς ἵλάσκοντο τοὺς θεοὺς, εἴ τι μήνιμα 
ἐνοχλεῖ, χορεσθῆναι τοῖς Ὑεγονόσυν. ΜἩ δὲ βουλὴ 

Κόϊντον μὲν Φάδιον, τὸν συγγραφέα τῶνδε τῶν ἔργων, 
ἐς Δελφοὺς ἔπεμπε, γρησόμενον περὶ τῶν παρόντων. 
Ἀούλους δὲ ἐς ὀκτακισγιλίους, τῶν δεσποτῶν ἐπιδόν- 

των, ἠλευθέρου, ὅπλα τε καὶ τόξα τοὺς ἐν ἄστει πάντας 
ἐργάζεσθαι παρεσχεύαζε' καὶ συμμάχους, χαὶ ὣς, τινὰς 
συνέλεγεν. Κλαύδιόν τε Μάρχελλον, μέλλοντα πλεῖν ᾿ 

ἆμους οδοἰάεγιηί, {1η Ρος πιοβίος Ἰιοδίος ίΓοηΙΙ6 απο ι 
γία νἱ [αοία, ἀῑνογςί ΠΠ ἀϊνοιδα Ίσσα ονακογη!. Εἰ αἰίί απ]- 
4 61η οπδίτα, απ) Είπα ογαΏί, ΡοίοραΠί, 1ο Ίάπη Ρηογες 60η- 
Γβογαηί. οτι ἵπ αΠΙγοΓδυπα φπἡπάθείπι πα οταµ:ς 
405 Απηϊηαι πιον, αρροςίῖς ομδίοά(ΐς, οπς(εῖς ἱπο]αςίί, 
Ῥιο πη μία, ασο ἵπ νἰουηη ἱρεαπῃ Οαπμας Ρει{ασοταΠί, Απ. 
Ρα]ί 5ο (γαάἰάεταπί : ραποί ΟαπδΙΗΠη ἱπο]ήπιος ΡΕΓΥΕΠΘ- 
ταηί : τοι ρου 5]νας ἀῑδείραι1. 

ΧΧΥ. Ηίο εχία5 ΓΗ{ Ῥαρη ϱ0αηποηςῖς, Ρο5ί 5οοΠΠάαΠΗ 
ἀἱεί Ἱογαπ Ῥαρηανί οαρία:, οἱ απίο Ἰογαπη ἀθοίππαπη σ0- 
[εείω.. Εί οδἰ Π]α πμης 4ποφπθ 5η εἶαᾷο ροτοσ]εβεῖς αριά 
ἨοπιαΠο : εκ απἴρις ἱπίτα ἴαπα πιοδῖοιπα {οπιροτῖς δρα η πα 
οὔῦδα δΗΠἱ ἸοπηίπΙΠα τη ία αὐπαπαρίηίας εαρίί γἶγι απαπι- 
Ρ]αγίπο!; βοπαίογϊ ογδ[πῖς πη]1 ἱπίογ[οςί{, οἱ ομπι ἓῑς (ίρηὶ 
ΟΠΊΠΕΣ ας οεηίαπίοπος, ἀθηίφτε οχ (πῖρας Ἱπιροταίογίρις ἆπο 
(ο1οΓο»; απαπάο απἱάεῃ {δγίτας ἱσηαγ]βείηιας, οἱ οπ]απηί{α(ἷς 
Ῥς απσίος, 508 ΙΙ πα ασ.” Ργα]1ο θχορςκογας, {απ]ᾳµο 
Ποπιαμ! Ππίτα Ῥἱοπηίαπη, 41ο ουσ ΑπηϊραΙα Ἠο]]απα σο5ςο- 
τα, 6πη δΙΟΓΗΙΠΑ, ἴαπι 5ο(Ἱοταπῃ, αἆ ἀποσπία πηΠία απηῖ- 
56Γ4Π{. 

ΧΧΥΙ. Ηας ργῶε]ατα οἱ 5ἱηρα]ανί γἱείοτία ροβ(α5 Αηπίμα!, 

ΠΟ ἀἷα φπαίπογ αάΠΗΡΙΕἱς αγβοῖϊ5; γοπίο Ποφίΐρις ομ]οσίο, 

(τοηΓασατπα Πεία ἀε[εείῖοπα, (σα φἰπηπ]αίίοπο, Ιη5ιάίαγυ Πα 
ΡεΓ γαίες οομοσαίίοηε; ΦίαΙπι α Ργῶ]ο αἆ 5Ροοίαπάαπι 
ΠΙΟΓίΠΟΡΙΠΗ Τη. ἀ0ἱε κίτασεπι Ῥγοςθδςί, Τπίεγ 4πο5 4 ΠΠΠΙ 
[ογἱ5εΙππατη 4πθῃ]άπε οχ απὴϊοῖς οὔρςΗτη γἰάσγοί, ἱπσοπηπίςςο, 
ἀἰνίδδεσια Ίαεγγπια!ς, [εγίατ, αἰίαπι Ράγεπη γἱοιοτίαπι 56 
πηπίπηε ΟἩρετο. Οιοᾷ ἴάεη φαρεγῖογῖ 5εομ]ο, ἵαπια οί, 
ἀῑκίδςε ῬΥτπαπη, Ερίηϊ Τοσεπα, αἱ Ἠαιιά ἀῑςς]ηηϊ]ί «πάς Βο- 
ΠΙΟΣ Ίη Πία[α γἱεσταί. ἆαπι οκ Ἠοπιαπίς απῖ ἵη πια]ογα 
εαδίτα οοπ[αβοταηί, Ἰηςοπιεηίϊ ποεία, ἆπορ εἶοσίο 5εΠΊρτΟ- 
πἱο, Ρος Απηϊραις οπςίοἆθς5, 5οΠΊΠΟ οἱ ]αςς[μάίηε οΡΡΓος- 
505, ου πρίίοπε [αεία, Οαπαςίαπι, ογοῖίον ΠοΠΙΙΠΙΗ ἀθοσῃῃ 
πη]]ία, ογαδεγυπί. Αί απίπααε πη]]ία, αυ ἵπ ΠπηποΓΡς 

οαρίεῖς γεςίοταηί, Ροδίετο ἀῑο αἲ Απηϊραιο εαρία 5πηΠί. 

Τεγεπίῖας, οομεειῖς εχοτεῖίας τοἠφ ας, απ αβίοιο5 Ρτο 

γιίρις οοπβΓπ]αςδεί, ργρο!{ο Π]ὶς 5οἱρίοπο,, (γΙΡΙΠο πηϊ]ῖ- 
ίαπα, Ἠοπιαπῃ οοπ{οπάΠ!. 

ΧΧΥΠ. 0αηποηεῖς εἰαάίς παπεῖο ἵπ τροπη αἰ]αίο, ἵπσοης 
πιυ]Η {πο Ργουηίδειε Τη γἷας ρηβ]ῖσας εῇηδα ορί, 5105 Ι4Π1οή- 

{απίσπα, ο ποπιϊπα ἶπα οοπηροΠαπίίαπα, 5εᾳπο {απαπαπα ο 
γοδ[ᾳίο αΏ Ἰοδίθ εαρίἰθηἆος, ἀερ]ογαπίίαπη, Μαίτοηα ος Πα 
Ηροτίς ρου ἵοπηρ]α ἀῑδουγγοπίες, ἆθος οτατο, αἱ (απάθηι α- 
απαπάο {οί πια]ίς πιοᾶπα αἰἰ(πεπα 5ἰαίπογεπί. Μασίςίταίας 
εαοτῖΠοΙῖδ, Ῥτεοῖριας, νο, ἆεος οοπατί Ρίασατος αἱ 5ἱ πα 
ἀθοτΗπῃ ἵτα οἰγιίαίοπη Ρτοπηεγθί, 5ος {απάσπι οἸαάἴρις ο Πα 
ἵγαπῃ 5αΜαίαπα Υε]]εηί. Βδεπαίας ϱ. Εαβίαπι (θΗΠη ἱρδίπα, 
πιί Παγαπα τογάπη Ἠϊςίογίαπι οοηςοπὶρςῖε) Ώε]ρίιος αἲ ογασι- 
191 πας, ἆο ρταςθη(ἶ Τ6ΓΙΙΑ 5ίαΐα 5οἰςοϊίαίυταπα,  Ταπῃ 
Υθγο Φ6ΓΥΟΓΗΠΑ οσίο πηϊ]ία, Ρογηη {επί ρας ἀοπηίς5, Παπ” 

«ΠηϊκΙε φοηαία5; 5ομίασιο οἱ ἴο]α ραδίπι αὖ οπηπίρις ἴπ ατρο 
ραταγῖ 1581. ΑἨ 5οοῖῖς οίίαπῃ , {απῃ πηῖςειο Ισρί γογΗπη δίαΐα, 

πλ ἔαπη αἰίαποπη ΠΗΠΙΘΓΙΠΗ οοη5οπἰρςίξ. Ῥταίεγεα ΟἸαπάϊαπα 
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ἐς Σικελίαν, ἐς τὸν Ἀννίθου πόλεμον μετέφερε. Ὅ 
δὲ τὸν μὲν στόλον ἐμερίσατο τῷ συνάρχῳ Φουρίῳ, 
καὶ τὸ µέρος ἔπεμψεν ἐς τὴν Σικελίαν' αὐτὸς δὲ τοὺς 
δούλους ἄγων, καὶ ὅσους ἄλλους ἐδύνατο τῶν πολιτῶν 
ἡ συμμάχων, γενοµένους ἅπαντας ἐς µυρίους πεζοὺς 
καὶ δισχιλίους ἱππέας, ἐς τὸ Τέανον παρΏλθε, καὶ ὅτι 
πράξειν ὃ Ἀννίθας µέλλοι, παρεφύλασσεν. 

ΧΧΥΠΙ. Ἀννίθου δὲ δόντος τοῖς αἰγμαλώτοις ἐς 
Ῥώμην πρεσθεύσασθαι περὶ σφῶν, εἰ θέλοιεν αὐτοὺς οἱ 

ἐν ἄστει λύσασθαι χρημάτων’ καὶ τοὺς αἱρεθέντας ὑπ 
αὐτῶν τρεῖς, ὧν ἡγεῖτο Γναῖος Σεμπρώνιος, ὁρχώσαν- 

τος, ἐς αὐτὸν ἐπανήξειν' οἵ μὲν οἰκεῖοι τῶν ἁλόντων, 

περιστάντες τὸ βουλευτήριον, ἐπηγγέλλοντο λύσεσθαι 

τοὺς οἰχείους ἕκαστος ἰδίοις γρήµασιν, καὶ παρεκάλουν 
τὴν βουλὴν τοῦτο σφίσιν ἐπιτρέψαι, καὶ ὁ δηµος αὐτοῖς 

συνελάκρυε καὶ συνεδεῖτο. Τῶν δὲ βουλευτῶν οἱ μὲν 
οὐκ ἠξίουν, ἐπὶ τοσαῖσδε συμφοραῖς ἄλλους τοσούσδε 
βλαβΏναι τὸν πόλιν, οὐδὲ δούλους μὲν ἐλευθεροῦν, τοὺς 
δὲ ἐ ἐλευθέρους ἵ ὑπερορᾶ». Οἱ δ᾽ οὐκ ᾧοντο δεῖν αὐτοὺς 
ἐθίζειν τῷδε τῷ ἐλέφ φεύγειν,, ἀλλ ἢ ἢ νικᾶν μαχοµένους, 
ἡ καὶ ἀποθνήσκειν- ὡς οὐκ ὃν οὐδ) ὑπὸ τῶν οἰκείων 
ἐλεεῖσθαι τὸν φυγόντα. Πολλῶν δὲ παραδειγµάτων ἐς 
ἑκάτερα λε Χθέντων, οὐκ ἐπέτρεψεν ἡ βουλὴ τοῖς συγγε- 

νέσι λύσασθαι τοὺς αἰγμιαλώτους" ἡγουμένη, πολλῶν 
σφίσιν ἔτι κινδύνων ἐπόντων, οὗ συνοίσειν ἐς τὸ μέλλον 

τὸν ἐν τῷ παρόντιφιλανθρωπίαν. Ἔὸ δ) ἀπάνθρωπον, 
εἶ καὶ σχυθρωπὸν « εἴη, πρός τε τὰ μέλλοντα Ἰρήσιμον 

ἔσεσθαι, καὶ ἐν τῷ παρόντι καταπλάξευν Ἀννίθαν τῷ 

τολμήματι. Σεμπρώνιος οὖν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δύο τῶν 
αἰγμαλώτων πρὸς Ἀννίδαν ἐπανῄεσαν. Ὁ ὃδ᾽ ἔστι μὲν 

οὓς ἀπέδοτο τῶν αἰγμαλώτων, ἔ ἔστι ὃ) οὓς ὑπ᾽ ὀργῆς 
ἀνήρει, καὶ τοῖς σώμασι τὸν ποταμὸν ἐγεφύρου καὶ 
ἑπέρα. ὍὍτοι δ᾽ ἦσαν ἀπὸ τῆς βουλῆς, Ἆ ἄλλως ἐπι- 

φανεῖς, μονομαχεῖν αὐτοὺς, ὑπὸ θεαταῖς τοις Λίόυσιν, 

ἠνάγκασεν, πατέρας τε υἱοῖςν καὶ ἀδελφοὺς ἀδελφοῖς" 

οὐδὲν ἐκλείπων ὑπεροψίας ὠμῆς. 

ΧΧΙΧ. Μετὰ δὲ τοῦτ᾽ ἐπιὼν τὰ ὑπὸ Ῥωμαίοις, 

ἐλυμαίνετο" καὶ Πετηλινοῖς μηχανήματα προσῇγεν. 
οἱ 2 ὃ ὀλίγοι | μὲν ἡ ἦσαν, ὑπὸ δὲ τόλµης μετὰ τῶν γυ- 
ναικῶν ἐπεξέθεον αὐτῷ, καὶ πολλὰ καὶ γενναῖα ἔδρων. 
Τάς τε μηχανὰς αὐτοῦ συνεγῶς ἐνεπίμπρασαν, οὐχ 

Ὀλιγώ- 

τεροι δὲ γιγνόµενοι καθ) ἕκαστον ἔργον, ἐκακοπάβουν 
μάλιστα ὑπὸ λιμοῦ. καὶ ὁ Αννίβας αἱσθανόμενος, πε- 
ριετείχισεν αὐτοὺς, καὶ Ἄννωνα ἐπέστησε τῇ πολιορκία. 
Οἱ δ', ἐπιτείνοντος αὐτοῖς τοῦ κακοῦ, πρῶτα μὲν τοὺς 
ἀχρείους σφῶν ἐς µάχας ἐξέραλον ἐς τὸ µεσοτείχιον, 
καὶ κτιννυµένους ὑπὸ τοῦ Ἄννωνος ἐφεώρων ἀλύπως, 
ὡς εὐμοιρότερον ἀποθνέσκοντας. Τῷ δ᾽ αὐτῷ λόγῳ 

καὶ οἵ λοιποὶ, πάµπαν ἀπ τοροῦντες, ἐ ξέδραµον ἐπὶ τοὺς 
πολεµίους. Καὶ πολλὰ μὲν καὶ γενναῖα καὶ τότε ἔδρα- 
σαν’ ὑπὸ δὲ ἀτρογίας καὶ ἀσθενείας σωμάτων οὐδ ύπο- 
στρέψαι δυνάµενοι, διεφθάρησαν ἅπαντες ὑπὸ τῶν Λι- 

Καὶ τὸν πόλιν εἶλεν ὁ Ἄννων, ἐκφυγόντων καὶ 

2. .. . κ / 

ζσσον αὐτοῖς τῶν γυναικῶν ἀνδριζομένων, 

6ύων. 

| 

ἀἱποπο πιοποπίοπα, δροσαυαηί. 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ ΥΗ, 

Ματεεαπα, αἱ ἵπ Βἰοίαπα οταί πανἰραίατας, αἲ Ῥεαση 

οοπίτα ΑππίμαΙοπα, πηπίαίο οοηςί]ο, πηεπάσπι οεηςαῖε. 

Εί Ματορία», ρατίο εἰαρεῖς Εωτίο οο]ερας (ταθίία οἱ ἵπ 5ἱεἷ- 

Παπα πηῖσδα, {ρ5ο το]ίσ(ιας εορίᾶ5, 5οτνογΙΠα, οἱ οἴγίαπα 50- 

οογπππασε, μαπίας Ροίΐεταῖ, αἆ ἀεσθια ρεά[έαπα, οφ έαπι 

ἀπο πηη]ία, Τεαππα ἱταδυχῖῖ, αἱ αυἷά πιολτείας Απηϊρα!, 

ομδοινατεί, 

ΧΧΥΠΙ. Οσοι Απηϊραϊ σαρίϊνίς ΒοπιαΠα Ἱοραίος ποῖί- 

(ομάἱ (5ὶ [οτίο 605. Ρτείῖο γοάἴπιετο γε]]επί Ποπιαπί } ϱὐ- 

Ρίαπα Γεερταί; ας ἴτος ουηπίαπα 5α[γασῖο ἀε]εσίος οχ εαρίϊνί 

Ἱεραίος, αποταπΙ Ῥρήπεορς ΟπΦΗ5 Βεπιρτοπία5 ογαί, ΠΙΟ 

ἁ1ἱο αοοερίο Πά6εἵ ρίσποτε ἀῑπιίδογαί, (παπα απο, αἆ ϱΙΤη 5 

τοδ[ίατος, Ἱαταςδεπί. Ιβάν οαρνογα πα Ῥτορίπαϊ, [ΟΓΗΠΙ 

οἰτουπηδίαπίες, 5105 φπἱδαπο Ρρηϊναία Ρροευπία 5ε τεεπα{ι- 

ταπα, Ρρομσεραπίας, θἰρίαπο 14 α 5επαία ρομΙ, ογα μα! 

εο]αστππαπ{ε οἱ ργεσίβια5 ϱΟΓΗΠΗ 5πᾶς τοσο» Ἱπησοπίο ρ]εῦο. 

Εί 5επαίογαα αλ, Ρονί {οί εἶαάος ποπ 556 τοππρα]{σαπα 

(οἱ γίτοταπα Ιαοίατα αΠϊσοπάαπα, εοηξεθαηπ{, Π6ς ΙΠπβεπαος 

6556 ποβ]ἰσοπάος, απαΠᾶο 5εινῖ ἵπ Προγίαίεπα επ ετεηίγ. 

ΑΙΠ, ας ἱπάμ]σοπίία ποη αβ5αε[αοἰεπάππη αἆ Γαραπα τοη]ᾶ- 

πυπα πϊΠίοια, αἰεθαπί; 5οᾷ ἀοσεπάππα Ροίίας, ααἲ γίπερτο 

ῃ Ρτα[ο, απί Ιποτίοιη ορρείοτα, εἰαπίάεπα ευπα, απϊ Γ1ς6- 

πί, πο 5ΠογΙπα απἰάσπι πηϊφοτίοογαῖα ροςςαί Ίπνατο, Ἁαῖς 

οχεπηρ]{5 ]ίνο οἰίτοσσε ρτοάμε(ἰς, βοπαίας ἀεππαπα γείοῖε, 

αρτορίηααἰς οαριῖνος τοάϊπαϊ: απο εχἰ5Ηπιατοί, [οἱ ΙπΙπΙπε- 

ερας Ροιἱου]ΐς, Ρε5οπίοπ] οἸοππθη[ία Πα ἵπ ΡΟ5ΙΘ6ΓΗΠΙ ζαἴΏΠο 

Γαίήταπα : Ἱπαπηδηίαίοιη απίοπα οἱ 5ογοτίίαἴεια, απαπητίς 

{π]δίεπα, ου Πα ἀείησερς [γποποδαπα Γαπταπα, ἴππα Ὑετο Ίος 

Ρα 5οη{ἱ {ο ηροτο Απηϊραι, ἴρσα οσους! απάασία, Γογπι]ζᾶ- 

Ῥήδιη. Οµαρτορίες Βοπιρτοπῖας το]απίσαο ἆπο αρνί αἆ 

Ποξίθιη γοάίετο. Εί ἱταίας Αηηίρα!, οαρίνογυτη αἴῑος γεπαϊ 

{αβίε, αἰος (ναοἰἁατίς απογαπα οοτροσῖθας Ροπίο ἵπ Παπηίπο 

[ασίο, οχοτοΙαα {γα]οοί. Οποίσαοί Υοτο νο] οκ σεπαία γεὶ 

ποβ]ἡίαία ἵπ οαςἰτῖς Ἰαυιέ, 605, Ῥατοηίες εις, Εαΐτες 

[γα(πίρις «ΟΠΙΡΟΠΟΠ5, σἰαάἰαίογαπα. Πηογο Γουγο ΙΓ 5ο ἆᾖδ- 

οσγηθτο, 5ρεοἰαπῖρας ΑΠἱ5, εοσεβαί ; ἀοπίααο παπα 5- 

Ρουα γα ελ{αἰς 6οπα5 οπη{ομαί. 

ΧΧΙΧ. Ιπάο αά 5οοἱογαπα ρορι]ί Πομιαπί αστος ἀεναςίαη- 

405 ἄτηπα οοηγοτέ; αἴ(αο αἆ Ῥοίο]ίαπα ππασλήπας αἀππον{τ. 

Εί Ρο[ομῖ, (απποίςί ΠΙΠΠΟΓΤΟ ραμοἳ, {απ1οἨ [ο σας απίπαἰς 

γοβὶσίομαπί : οἱ αὐαναπίθας πποίρας (ας. απάαεῖα 

νὶτίς Ἱαιάφπασπαπα οδάοραπ{), οεῦτο οπαπηρεηίος, 

ῥυσηα απ! Πας ήπαδαιο Πλας πουπάσρα η, 

5ίτοηο 

5οὰ ο ή 5ἵη- 

μυ] τας οπτροραπίας, {ππα οἳ Γππηο Πλανίπιο ΡτοπΙοΡΔΗ- 

ουσ αδί Απηϊμαι ἰμ{οἸονἰ, ατομα οοτοπᾶ οἰηνί!, οἱ 

ΑΠΠΟΠΟΙΑ οὐρίἰοπῖ ρτα[οο, Ορρίάαπί, ἱπατανοςοσηί σας 

ηα]ἰς, πα Ποπ Ὀο]]ο (ή ναπα οχίτα ππαηία ο]οοσραπί ο8ησα6ο., 

ιμτ, 

ἆ πι αἳ ΑΠΠΟΠΟ (ταοἱάσίας, φαν οσμ]ΐς, οσα ππο]ἰογῖ 60Η- 

ΕΙ οοἆσιη οοηδίο, Παιὰ 

π]ίο Ρο», ο οί 4ποσαδ, ρεοιηοηίο οχίτοιᾶ ἱπορία, ἵη 

Ἰοδίος [πουδίοΠοῦ Γοοσγηηί : ας [ου αδίπαο ρυρπαπίος, απία 

ἀοβοΙοηρας (απάσηα ἰποθία οοπροπίρα5 πο γορτού{ φπἰάσπι 

ἵπ ατοπα ναἰοραπί, αἲ ΕΠΙ οΠΊηος α Ῥωπίς Ππίογ[οςί 

5ηµ1. Ῥοῦίαραο οί ορρἰάο Αππο, Ῥαποῖς οἵαπα ἴππη οκ 
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ὣς ἀπ᾿ αὐτῆς ὀλίγων, τῶν ὁραμεῖν ὀυνηθέντων. ὸούτους σ της ΟΛΙΥΩΥ, ραι ιἡ : 
ε . -ω .ω ι 

διεῤῥιμμένους οἱ Ῥωμαῖοι σπουδῃ συνΏγον, καὶ γενοµέ- 
/ / λ 

νους ἐς ὀχταχοσίους χατήγαγόν τε, καὶ συνῴχισαν μετὰ 
/ Ν κ η /Ν α α ο” 

τόνδε τὸν πόλεμον αὖθις εἰς τὴν πατρίδα, ἀγάμενοι τῆς 
τε περὶ σφᾶς εὐνοίας καὶ τοῦ παραδόξου τῆς προθυ-- 

μίας. 
στ ” / 

ΧΧΧ. Τῶν δὲ Κελτιθήρων ἱππέων, οἳ ἐμισθοφόρουν 
.. 3” / Ἀννίθα, λαμπρῶς ἀγωνιζομένων, ὅσοι Ῥωμαίων ἐστρα- 

. Ν 

τήγουν ἐν θηρία, τοιούσδε ἑτέρους τὰς πόλεις ὑπὸ 
σφίσιν αἰτήσαντες, εἰς ἀντίπαλον ἐχείνων ἔπεμψαν ἐς 

τὸν Ἰταλίαν. Οἳ τοῖςὁμοεθνέσιν, ὅτε πλησίον Ἀννίθου 

στρατοπεδεύοιεν, ἀναμιγνύμενοι, µετέπειθον αὐτούς. 
Καὶ πολλῶν µετατιθεμένων τε χαὶ αὐτομολούντων, ἢ 
- / ο] λ λ δ Μ ο. 3 (6 
ἀποδιδρασκόντων, οὐδὲ τὸ λοιπὸν ἣν ἔτι τῷ Αννίβα 
πιστὸν, ὑποπτευόμενόν τε ὑπ ἐκείνου, καὶ ὑποπτεύον- 

” / πι απ κ 3 (6 ΝΕ 
τες αὐτόν. Ἰάχιον οὖν ἔπρασσεν ὃ Ἀννίόθαςξ τὸ ἀπὸ 

τοῦδε. 

ΧΧΧΙ. Ἀργύριππα δ᾽ ἐστὶ πόλις ἐν τῃ Δαυνία, ἣν 
ο ψ 

Διομήδης ὁ Ἀργεῖος λέγεται χτίσαι. Ναί τις, ἔχγονος 
εἶνα' τοῦ Διομήδους νομιζόµενος, Δάσιος, ἀνὴρ εὖμε- 

/ / λ / Ν 3 {ν .λ « 

τάθολός τε τὸ φρόνημα καὶ οὐ Διομήδους ἄξιος, Ῥω- 

µαίων περὶ Κάννας τὴν μεγάλην Ίτταν ἠττημένων, 
3 / {48 Δ Δ / . Κ- / 

ἀπέστησε τὴν πατρίδα πρὸς τοὺς Λίθυας ἀπὸ Ῥωμαίων. 

Τότε ὃ᾽ αὐ δυσπραγοῦντος Ἀννίβου, ἔλαθεν ἐς Ῥώμην 
ψ διιππεύσας, καὶ ἐπὶ τὴν βουλὴν ἐπαχθεὶς, ἔφη" δύνα- 

σθαι τὸ ἁμάρτημα ἰάσασθαι, καὶ μεταθαλεῖν αὖθις ἐς 
Ῥωμαίους τὴν πόλιν. Οἱ δ᾽ ὀλίγου μὲν αὐτὸν καὶ 
διέφθειραν, ἐξέθαλον δ᾽ εὐθὺς ἐκ τῆς πόλεως. ὍὉ δὲ, 

καὶ τούσδε καὶ τὸν Ἀννίθαν δεδιὼς, ἠλᾶτο ἀνὰ τὸν 
χώραν. . Καὶ ὃ μὲν Ἀννίθας αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ 
π -- ν Ἡ ἃ οἱ ου ςζ Β 

τέχνα ζῶντας ἔχαυσε" τὰ δὲ Ἀργύριππα, ἑτέρων ἐν- 
δόντων, εἷλε Φάθιος Μάξιμος, νυχτὸς, καὶ κτείνας 
ὅσους εὗρε Λιθύων, φρουρὰν Ἐπέστησε τῇ πόλει. 

ΧΧΧΙΗ. Τάραντα δὲ, φρουρουµένην ὑπὸ Ῥωμαίων, 
” οἱ μα γι ΄ 

Κονωνεὺς ὧδε προέδωκε. Κυνηγετεῖν εἴθιστο ὁ Νο- 

νωνεὺς, καὶ φέρων ἀεί τι τῷ φρουράρχῳ Ἰουνίῳ, συν- 

(θης ἐκ τοῦδε ἐγεγένητ Ὡς δὲ ἐν πολεµουμέ ήθης ἐκ τοῦδε ἐγεγένητο. ς δὲ μουμένη 
. - ” / 

χώρα, νυκτὸς, ἔφη, δεῖν κυνηγετεῖν, καὶ νυχτὸς φέρειν 
τὰ λαμθανόμενα. ὙἈΝυχκτὸς οὖν αὐτῷ τῶν πυλῶν ἄνοι- 

/ : / 2 / λ ’ Ν 

γοµένων, συνθέµενος Ἀννίθα, καὶ στρατιώτας λαθὼν, 
ἀἁ λ εά Ε] λό. μὲ λ λ / .. Δ δ᾽ 3 τοὺς μὲν ἔκρυψεν ἐν λόχµη τινὶ πλησίον, τοὺς δ᾽ ἐπαχο- 

λουθεῖν ἐκέλευσεν ἑαυτῷ δι’ ὀλίγου, τοὺς δὲ σὺν αὐτῷ 

προσιέναι, θώρακας ἔνδοθεν ὑπεζωσμένους καὶ ξίφη, τὰ 
] λ « 4 . / 3 / " / 

δ) ἐκτὸς ὡς ἂν ἐς χυνηγέτας ἐσχευασμένους. Κάπρον 
ο, 2 / 2 ον να δν ν / τε αὐτοῖς ἐπὶ ξύλων ἐπιθεὶς, χε νυκτὸς ἐπὶ τὰς πύ- 

λας. Καὶ τῶν φυλάχων, ὥσπερ ἔθος Ἡν, ἀνοιξάντων, 

οἵ μὲν συνεισελθόντες αὐτῷ τοὺς ἀνοίξαντας αὐτίχα διε- 

χρῶντο, οἱ δ᾽ ἑπόμενοι κατὰ σπουδὴν συνεισέπιπτον 

ἐκείνοις, καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς λόχγμης ἐδέχοντο, καὶ τὰς 
πύλας ἀνεῴγνυον τῷ Ἀννίθα. Ὁ δὲ, εἴσω παρελθὼν, . 
τῆς μὲν ἄλλης πόλεως εὐθὺς ἐκράτει' καὶ τοὺς αραν- 

τίνους ἑταιρισάμενος, τὴν ἄκραν ἔτι Φρουρουμένην ἐπο- 

λιόρχει, Ώδε μὲν Κονωνεὺς Τάραντα προέδωχε. 

ΧΧΧΙΠ. Ῥωμαῖοι δ) ὅσοι τὴν ἀκρόπολυν εἶχον, 
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ΠουπαΠί, ΠΠΙΙΟ Ίου Ρο, οὐ οἳ, 5η βα]α ή ουσα 5ο Πά δι 

οο, απ θς αὖ (ασαπι δαἶς δροσιά ΥΠ, οἱαρςίς, ᾽ |») ᾿ Ι 

πο Ῥοπογο]οπίίαα, {πα οϐ Γπογοδρή]οπα νἱγίπίοπα αά πηγα : 
5ιπάίο5ο οοπᾳἱδίίος (Γ1ους απίουα οἰνοίίου οσο προ!) [ᾶ- 
μα πο5 (ασια, 

ΧΧΧ. Φοᾷ αποπίαπα Οσο] ρονἳ οφ ίος αὶ Ἱπίοι Απηϊηαιις 

ἀαχΏία ογαηί, δίΤοπς ἱπρηηαίς ἀππισαβαπ!, Ποπιαπί ἵππρε- 

ταίογος., αἱ ἵπ ΠἱδραπΙΐ5 τοι. σοτουαΠ{, Οσα ρογογαπα οἶγ]- 

(αρας δ1Ρί αμα 1ῖς αῑος ρατος οφ] {ος ἱπιρογαγυπίς απο» ἵπ 

Πα]ίαπα , αἱ Π]ή5 ορροποτοη(ς, πηἰκεταΠί, ΗΙ ρτορίοι οπ5ίΓο- 

τα γἱοηΠαίοίη πασιῖ πλἰδοσπάοταπα οοΠοσαίογαπα [αου]ία- 

ἴοπα, ΠΠ απῖδαπα πππΙοΙρεΠα απί Ῥορα]αΓθπα αἆ 5ο ρε]ῇ]- 

ἀεραπί. πο [ποίαπα, αἱ, πηα]15 ραγπη αἆ ΒοΠΙαΠΟς {ταη5{α- 

βϊοηίρα5, ραγἶπα αίας ἀΠαβοπίίρας, πο γο]Ἓα ος απἱάθπη δα: ἲς 
ΠΥΠΙΟ5 απηρ[ία5 αῦενοί Αππίρα! : απῖρρο απἵ εἰ ΠΠ 5αβρος{ἰ 

εβδοηί, οἱ 1Ρ5ΙΠΗ ΥοΙςδίη 55ροσίαΠ1 Ἰαβογεηί. ΑίΠιο ἵπάο 

Ἰαραςέστο τος ΑπηϊραΙς οΦρογΠ{. 

ΧΧΧΙ. Αιρ Ῥαυηία ατὴς οδί, ου]α5 οοπά[ίου Αγρίνας 

ῬϊοππεΙες Γαἱ5δα [οίαν. Ἠαπο Παδίας απἱάαπα, ἶρεο Αερῖ- 

πας, απὶ οἱ αΏ 1ρ5ο Ὠίοπιεάς σοηα5 5Η ἀογ]ναβθαί, εα{ο- 

γαπη Πα ρηίσα Πο ΠοΠ1ο, αἱ {απα οἶαῦο «αησηίπο Παπά(πα(ΠαΠα 

ἀΐδηις., ροΐ Ιηβίσησιη Ἰ]απι ἨοππαποτΙΠα αριᾶ Οαπῃας εἶα- 

ἀεπα, αἆ ἀοβοιεπάιπι α- Ἠουιαπῖς αἆ Ῥωπος ἱπιρη]εταί. 

Ιά6μι ἔαηο τγνας Παδία5δ, αππα τος ΑηπίμαΙί ΠλίηιΙ5 566ΠΠ- 

ἆα) ο,5οηέ, οΊαΠ1 Ἠοίηατη οοπίθπάΙέ, οἱ ἵῃ 5επαίαπα ἱπίτούι - 

ας, ἀῑκίέ, 5ο Ῥο55ο Ρα(πίαΠΙ, αιιο Ροεσαίαπῃ εοτϊσοτοί, ἵπ 

ΤιοΠΙαΠΟΡΗΠΙ Ροίθείαίεπα Γεάμςσθτθ. Αἱ ου ραγΙΠΙ αΡθΙΙΕ, 

απῖη πεσατοπί Ποπιαπί : π106 οργία (παπηργΙπΙΙΠΗ δ]θοσγιηί. 

Οπαγο {μπα 905, ἴαπι ΑπηϊραΙοπι πιείπθης, ειταρυπάας ρε 

ΤΘΡΊΟΠΕΠΑ ἀἱδοιγτεραί. Ἐί αχοΓεῃ οἷας Ιμεγοδαπθ Απηϊμαι 

νὶνος οοπημιβείέ. Αγρος νοτο, ρτοάρηίίρας αἰῑς, ποσία 

“ερρῖί Εαβίης Μαχίπιας; Ιπίογ[ες(ίδᾳπθ ἆπος Ιηγεπί{ Ῥωπῖς, 

Ργφιάίαπη αγΏῖ Ιππροφαέ. 

ΧΧΧΗ. Τατοπίαπα απ{Θίη , απο Ἠοιπαπο ργαςίάῖο 5εγγᾶ- 

Ῥαΐας, ος Ῥασίο 6οποπος ῬγοᾶἱάΙ, Ὑοπαπάϊ Ἠίο δίπάΐο 

ἀθεδ[ίας, απἷα οαρίαπη. 5οπἹρος αἰϊᾳπ]ά ἆοπο αί[οιτο {υπῖο 

(ροέζις, Πϊνϊῖο) Ργ{εοίο ργαδἰά1ῖς 5οΗίας ογαί, Ρογ[απη]Πατίς 
εἴ ο-5α οωρογαί. Ὑεγατ, π{ ἵπ. τομῖοπο Πο5ίαπα Ιποιηςίο- 

πῖρας οὐηποχῖα, ποσίθ, ἀἰσσθαί ορογίοτο αἆ τοπαῃ- 

ἀ σπα οσιοῖ, ποσίοσιαθ ργα"ἆαπῃ ἆοππππα α[ογγα.. ΟΠαΠΠΟΡ- 

τοπὴ Ρί 1401 ο οοηδε(άἰπῖς ο αἀάποία ογαί, αἱ απονῖς 

ποςΙΙ5 ἴαπηροτο Ρονία. αἱ αροτϊγοηίας, οππα Ληπ]ραΙο οοΏστος- 

515. αεεθρἰδαθ αἩ οο πλ ρας (άπογαΠ] α]ος θἶἶνα, Παιά 

Ῥνοσ]ορρίάο, οσσο]αθγαί; αἰῖο5 ΠΟΠ Ίοησο 1η{ογγα]]ο 56 51 56- 

απ! ᾖ155ογαί; Ρατί6Πη 86ΟΙΠΗ ἀπχογαί, οχίπίηδδοι5 πἱάθηῃ Ἰια- 

Ῥίέα γοπαίογἩ, 5εᾷ Ιπίθνῖας σ]αά1ῖς Ιογἱεἴδαπο αὐοηείος), 110- 

οἵα αἆ Ροτίας γοηῖΐ, ρα εππ{ἴρας απ ἱησοηίεια αΡΓΗΠΙ ρου {1οἶς 

Ιπιροδίάπη Ῥομίατεηί,  Ῥαϊε[ασίῖδ 4 Πποτο Ρογίϊς, ααϊ ου Πα 

εο Ἰηργεβςί επί, δίαἴπα γἱοί]ες ορίγαποαταπί : αἱ 5οΠ16- 

Ραπίντ, αοοπντεηίες ππα Πγπογηη{, οἱ 800105 οχ »ἡγίς οχε[. 

{ο5 εχοεροταπ{, ΑηπίραΙαια ροτίας αρογποτυη{, Ἠ]α ἰα: 

6τοδς.5., ἰοίασιια 1196 [αοῖ]ο ροβία5., οοποΏ]αίἶς Τατεημῇς, 

αἆ ορραβηαπάαη. αΤ6ΘΩΧ, απαπα Ῥοπιαηί {οπεβαηΕ, ΠΙΠΙΗΠΙ 

Δ4]εοῖί. Ἠος Ρασίο Ρργούιίαπα οδί α Ο6οΠΟΠο6Ο Τατθηίηπι. 

. ΧΧΧΠΠ. Αἱ Βοπιαπογαα φπίπααο πα ενα! ἴπ ατσς, οἱ 
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ἐς μὲν πενταχισχιλίους ἦσαν, καὶ αὐτοῖις Τα ῥαντίνων τε 

τινὲς προσεχώρουν, χαὶ ὁ τῆς ἐν Μεταποντίῳ φρουρᾶς 
-- . ν - -- 

ἡγεμὼν τὸ ἥμισν τῆς φρουρᾶς ἔγων ὖλθε. Βελῶν τε 

καὶ ὀργάνων πολλῶν εὐπόρουν, ὡς ἀπὸ τείχους εὐμαρῶς 

ἀμύνεσθαι τὸν Ἀννίθαν. Εὐπόρει δὲ καὶ ὃ Ἀννίθας. 

Πύργους τε οὖν καὶ κατἀπέλτας ἐπάγων καὶ χελώνας, 

ἔνια διέσειε, καὶ δρεπάνοις ἀπὸ κάλων ἐπάλξεις τε κα- 
.. ή /, μα 

τέσυρε, χαὶ τὸ τεῖχος ἀπεγύμνου, οἱ δὲ, λίθους μὲν 
/ 

πὶ τὰς μηγανὰς ἀφιέντες, πολλὰ συνέτριθον' βρόχοις 

ἑ τὰ δρέπανα περιέσπων' καὶ πολλάκις ἐχθέοντες 

ἄφνω, συνετάρασσον ἀεί τι καὶ κτείναντες ἐπανήεσαν. 
΄ ο ῃ . 
Ὡς δὲ καὶ πνεῦμά ποτε λάθρον ἐθεάσαντο, οἵ μὲν ἀπὸ 

υ { 

τοῦ τείχους δᾶδας ἡμμένας καὶ στυππίον καὶ πίσσαν 
αὐτοῦ τοῖς μηχανήµασιν ἐπεῤῥίπτουν: οἵ δὲ καὶ ἐκδρα- 
µόντες, ὑπέθηκαν. Ἀπογνοὺς οὖν ὃ Ἀννίθας τῆσδε τῆς 

/ -- 

πείρας, περιετείχισε τὸν πόλιν, χωρίς γε τοῦ πρὸς θα-- 

λάσση 'μέρους " οὐ γὰρ ἣν καὶ τοῦτο δυνατόν. Καὶ 
κ . ΄ / 3 1 / .- 

παραλδοὺς Άννωνι τὸν πολιορχίαν, εἲς Ἰάπυγας ἀἄνε- 

γώρει, 
ΧΧΧΠ. Λιμένες ὃ) εἶσὶ τοις Ταραντίνοις πρὸς 

θοῤῥᾶν ἄνεμον ἐκ πελάγους ἐσπλέουτι διὰ ἰσθμοῦ. Καὶ 
τὸν ἰσθμὸν ἀπέχλειον γεφύραις' ὧν τότε χρατοῦντες οἵ 
δ ; η) / ιτ υὲν ἐδέ- ν τλ ΕΙ Λ - 

ωμαίων φρουροὶ, σφίσι μὲν ἐδέχοντο τὴν ἀγορὰν ἐκ 
Ἱ) ’ 

θαλάσσης, Ταραντίνοις δ᾽ ἐκώλνον ἐσχομίζεσθαι. “Οθεν 
ο. ε) -- --ὦ σ Ρ] λ 3 ” 
ἡπόρουν ἀγορᾶς οἵ Ταραντῖνοι. "Έως ἐπελθὼν αὐτοῖς 

ὅ Ἀννίθας ἐδίδαξε, λεωφόρον ὁδὸν, ἡ διὰ μέσης τῆς 
πόλεως ἔφερεν ἀπὸ τῶν λιμένων ἐπὶ τὴν νότιον θάλασ- 

Καὶ οἱ 

..., 

2 

- 

ο .- 

τοὺς Ῥωμαίων φρουροὺς, ναὺς οὐκ ἔγοντας, ὑπὸ τὸ τεῖ- 

γος ἔθλαπτον, ὅτε μὴ γειμὼν εἴη μάλιστα, καὶ τὴν 

ἀγορὰν τὴν χαταπλέουσαν ἐχείνοις ἀφηροῦντο. Οἱ δ᾽ 

ἠπόρουν: καὶ νυκτὸς αὐτοῖς Θουρίων σἵτόν τε ναυσὶ 
πεµπόντων, καὶ τριήρεις ἐς φυλακὴν τῶν νεῶν, οἱ Τα- 
ραντῖνοι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Λίθυες, πυθόµενοι, καὶλο- 
Ἰήσαντες, ἔλαθον αὐτῷ τε σίτῳ καὶ αὐτοῖς ἀνδράσιν 
ἁπάσας. Ἡρεσθευομένων δὲ θαμινὰ τῶν Θουρίων, 
καὶ ἀξιούντων λύσασθαι τοὺς εἴλημμένους, οἱ Ταραν- 
τῖνοι τοὺς φοιτῶντας αὐτῶν µετέπειθον ἐς Ἀννίθαν. Καὶ 

ὁ Ἀννίθας ὅσους εἶγε Θουρίων αἰγμαλώτους, εὐθὺς ἀπέ- 

λνεν. Οἱ δὲ τοὺς οἰκείους σφῶν βιασάµενοι, τὰς πύλας 

Ἄννωνι ἀνέφζαν. Καὶ Θὐύριοι μὲν, Ῥωμαίοις Τα- 

Άντα περιποιούμενοι, ἔλαθον οὕτως ὑπὸ Ἰαργη- 
δονίοις αὐτοὶ γενόµενοι. Ἡ δ᾽ ἐν τῇ πόλει φρουρὰ 

Ῥωμαίων ἐς Βρεντέσιον λαθοῦσα διέπλευσεν. 

ΧΧΧΥ. Μεταποντῖνοι δ᾽, ἐξ οὗ σφῶν ὁ φρούραρχος 
τὺ ἥμισν τῆς φρουρᾶς ἄγων ἐς Τάραντα ᾧχετο, τοὺς 
λοιποὺς, ὀλίγους γενοµένους, ἀπέκτειναν, καὶ Ἀννίδα 

προσέθεντο. Ἡροσέβετο δὲ καὶ ἡ μεταξυ Μεταποντί- 
νων τεκαὶ ΓΤαραντίνων Ἡράκλεια, δέει μᾶλλον ἡ γνώµη, 
Καὶ πάλιν ἦν ἐπικυδέστερα τὰ Ἀννίθου. Τοῦ δ' ἑξῆς 
ἔτους καὶ Λευκανῶν τινες ἀπέστησαν ἀπὸ Ῥωμαίων' 

οἷς Σεμπρώνιος Γράκχος ἀνθύπατος ἐπελθὼν ἐπολέμει, 

Λευκανὸς δέ τις ἐκ τῶν ἔτι Ῥωμαίοις ἐμμενόντων 

Ι. ΤατοπΙπογΙπα ΠοπΠΙΙ ο05 56ο. Αά Ίος μτατοςίας ρτα- 

| κἰά11, αποᾶ Μείαροπ{ εταί, ἀἰπιλάίαπα ρατίοπα πο σπα αἲἲ- 

{ ἀπκοταί,  Τε]ογαπαιο εἴἶαπα ας ΠπαςΜήπαΓΕΠη οπηπί5 σεηετί» 
Γππασηα εορία δαρροίεῦαί, απίρας α πηπτο Απηζηα [αοῖ]ε το- 
Ρο]οτοίατ, δεᾷ αἱ {ρο Απηϊμαϊ Ιδάεπῃ τεῦας αὐπάσ]αί : 

Ίαππαπα αἀπιοιί5 (αγήρας, οπἰαρι]ῖ5 οἱ [εδιπάἰπίνας, απ - 

ἆαπα απαεραί, οἱ [αἱορας Γαπίθα5 5α5ρεηςί5 Ρίηπας 6γεγ- 

(εαί, ππάγΗηπ( ο πδαδαϊ. Ποπιαπί δαχίς ἵπ ππασµίπας ἵπι- 

πηὶςςῖς, πηα]ίας εοπ/ησεβαπί, οἱ Ιαᾳπεἰς {αἱεος αγετίεβραΠ! : 

ετευγίδηο εἰ τερεη!ἶπίς οχουτείοπίρα5 ἵπ Ποδίεπα ΕΓΙΠΙΡΕΠ- 

(σ5, πΙπ(σΠα, πἰςί α]απα ἱτορίάαίίοπε οἱ 5ίτασε οὐζα, τὸ- 

ἀϊναπί. Αο ἀῑο αποᾶαπα, Υεμοπιεπ{{ οοοτίο γεπίο, Ἠοπιαηϊ, 

ϱαπη οσςαδΙοποπα ἹπίυΙ, ῬαγΙΙΠΙ ο ΠΙΗΤΟ [ά665 ατἀοπίες οἱ 

ίπραπα Ρίεσιησαε ἵπ ῬώπογΙπῃ ορεγᾶ ἀεπηΐσεγυηί, Ραγίΐπι 

είαπη [οτας οστοβςὶί ἵσποπι 5αη]εοετηπί. Όματε Αππίηα, 

ἀθδρεταία εχρασπα!ἶοπο, οἰτουπιγα]αν1ί αΤΏεΠ, εχεερία εα 

Ρατία, απ αἆ πιάτο Ρετίπεί, σπα 14 ααἰάσπα Ποτί πο Ροίθ- 

ταί.. Ὠοϊπάο οὐμφίαϊοπῖς οπνα Αηποηὶ ἰταδίία, ἵπ Αρηϊίαπι 

5ο γοζορί{. 

ΧΧΧΙΥ. δυπί αΠίοΠ Ροτίης Τατοπίῖπογαπα αἆ Ώογδαα 

γαι, ἴία υἱί ο πηατῖ Ῥος Τεοβδ5ΗΠΙ 5ἱπας Ιπίτο πανἰρείηγ. 

ΟΡ ππη απίοτη ροπ/ἴθης εἰαπάεβαίας, Ορ εἸααςίτα φποπίαπι 

Ἠοπιαπί ἴππο {εποραπί, [ασ] ππατὶ αἀγοσίπτα Γαπηθη{αΠι 

εἱρί Παρεραπί, ασ, πε Τατεπηηίς απἰάππαπα Ἱπιρογίατείης, 

ππρεθίεραπί. Οµαρτορίοτ {απιαΐα Ἱπορία Ἰαροταταπί Τα- 

τοηηῖ, ποσά τεΥθιδας5 Αππϊμα πιοπε, αἲ, ε[οσσδα γἷα 

Ρυβ]ίσα, απίς α Ροτία αἆ αἰἴογαπη πλαγα γθγςς απδίγυΠη Γε- 

τουαί, α]ιά ροτίααπα οδαπα [αορτοηί, Οπο [αείο, [αοῖο 

το Γηπηρηίαγίᾶπα οχροὀἰεραπίς οἱ ἨοΠΙαΠΟΓΗΠΗ Ῥιοίάϊο, 

πηη! οἰαδείς Ἰαροπιί, αἱ (ηγοπηίθας 5η Πηωπία Ἠδαπο, 
(απ οτί ργαδεγίἶπα πιατ!, 5ποσεάθηίος, Ῥ]ατίπγαπα ἵη- 

οοπηπιοάαβαη{ : οἱ αιἰά(υῖά απποπος αἆ Ποπιαπος αἀγο]ιο- 

Ραΐαν, ΠπίενοΙρίεραπί.  Ἰπάο γἱοϊθῖίπι Ἠοπιαπί ρεπυγία τ- 

τά Πθοθςδαγίαγαη Ἰάρογατο οσρογυπί. Εί αυπαι Τμαγίηί 

πουία Πάνος ΓΓΙΠΙΟΠίΟ οπµδία5., εοπη απ ίδιας αἰἰᾳποί ἰείτο- 

πηίρα5, ἨἈοπηαπίς κα ηπηιογοηί, Ταγοπ τί, οἱ ααἲ ππα ογαη{ 

Ραπί, αἱ τοδοῖγετηπ!, εἰγασ[ῖς ΙηδίάΙΐ5, ουπεία5 οπΠα ἴρ5ο 

{Γαπησηίο οἱ 5οοἷῖ5 παναίθς οδροταπί, Ὑοηβίαπίος απίστη, 

το οαριἰγί5 τεδίπιοπαἰ5, Ἰάεπηίάσπα α- Τηαγίς Ἱοραίος Τα- 

τοπ αἆ ΑπηϊραΙοηι ροοχογυηίς αἴήπο οἶαπα Απηϊηαι 

οαρ[ίνο8 ΟΠΊΠΟΣ Τη γίπος εοπ πο ἀῑπαίκίε τ ααἱ ἆθπχαπα το- 
γοιδί, Ἱηγἶ5 δυἱ5, Ροτία5 Ληποηί αροταστυη, δίο ματι, 

ἀμπα Έαγοπίάπα Ῥοριαηίς εοΓνατο οοπαμίης, ἱρφίπιοί ἵππρτι- 

ἀομίος ἵπ ΡΟΗ ροίοκίαίοπα ἀογοποταηί,  Ῥγαφίδίσι 

Ι4ΠποΠ Ἠο παπα, ααος ἵπ αοο οταί, οἶδΠα 5ο Ἠγαπδαδίι 
τουρρίε, 

ΧΧΧΥ. ΜοιαροπΠί, Ροδίφπαπα ρα δἰάἳ ρογίοπα ῥτο[ο- 

οἵας αθάαχοτα! Τατοπίηπα, ραμοῖς φαἱ το οί ογαηῖ ἰπίο[ο- 

οκ, Απηημι σα ἀδθίάσταηί, Οµογάπα οχοπηρ]απα, ποῖα 

ΡΟ 15, παπα γο]υπίαίο, οοπία οδί οἱ Ποτασ]οα, ἱπίοι Μο: 

ἱαροπ{ήὰ οἱ Τατοπίυπη (ρο/8, οἱ Τμ πίος) ία. ΕΙ ]αη1 

Απηηῤμις τος Πογορ[ίοτος οταηί. Τη5οφαση{ 4ΠΠΟ Τοπ” 

ΓΗΠΙ 4πούμς ποηπυ]]α οἴγίίαίο α- Ποπιαπί ἀο[οεσγηηί, 

Οομίτα (πος ῥτο[σοίας Βοπιρηοπίας ΟΠπουας ῥτουυηςη!, 

ἵ πίονία Αηνα (1. Εἰανίας πίσσα φπἰόαπα, Ἰοπμας, 

ο μμἙμμμὙἙὙμυμυυ μυ μμ μμ υἙυἙμυἙἙμἙμομα ανα . --ᾱῆὺὓ-ῆ 

αμ ο-..- 
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Φλαύϊος, φίλος ὢν καὶ ξένος Ι)ράχχου, προδιδοὺς αὖ- 

τὸν, ἔπεισεν, ἔς τι γωρίον ἐλθόντα συνθέσθαι Λευκανῶν 
-” - ν -- -- Δ ” 

τοῖς στρατηγοῖς, ὡς μετανοσῦσι, καὶ δοῦναι καὶ λαθεῖν 
3 / 

πίστει. Ὅ δ᾽ οὐδὲν ὑποτοπήσας, εἴπετο μεθ᾽ ἵππέων 
/ /. κ .. 3 4 ”” ὸ /ν 

τριάκοντα. ὙΝομάδων δὲ πολλῶν αὐτὸν ἐξ ἐνέδρας χυ- 

χλωσαμένων, ὃ μὲν Φλαύϊος ἐξίππευσεν ἐς ἐκείνους: ὁ 

δὲ Γράχος, συνεὶς τῆς προδοσίας, χαθήλατο μετὰ τῶν 
ἱππέων" καὶ πολλὰ καὶ Υενναῖα δρῶν κατεχόπη μετὰ 
πάντων, πλὴν τριῶν" οὓς μόνους εἷλεν ὃ Ἀννίδας, πολ- 

λὴν ποιησάµενος σπουδὴν λαθεῖν ζῶντα Ῥωμαίων τὸν 

Αἰσχρῶς δ᾽ αὐτὸν ἐνηδρευμένον, ἀγάμε- ἀνθύπατον. 

νος ὅμως τῆς τελευταίας ἀρετῆς, ἔθαφψεν, καὶ τὰ ὀστᾶ 
Ῥωμαίοις ἔπεμψεν. ἸΚαὶ ἀπὸ τοῦδε αὐτὸς μὲν ἐν 

Ἰάπυξιν ἐθέριζεν, καὶ σἵτον πολὺν ἐσώρευεν. 

ΧΧΧΥΊ. Ῥωμαίων δ) ἐπιθέσθαι Καπνυαίοις ἔγνω- 

κότων, ἔπεμπεν Ἄννωνα μετὰ χιλίων πεζῶν καὶ χιλίων 

ἱππέων, ἐσδραμεῖν νυχτὸς ἐς Καπύην. Καὶ ὃ μὲν 

ἐσέδ ραμε, Ῥωμαίους λαθών. Οἱ ὃ ἡμέρας γενομένης, 

ὡς πλέονας εἶδον ἐπὶ τῶν τειγῶν, τὸ συμόὰν ἔ ἔγνωσαν' 

καὶ τῆς μὲν πόλεως εὐθὺς ἀνεχώρουν, τὰ δὲ θέρη τὰ 

Καπυαίων καὶ τῶν ἄλλων Καμπανῶν προκατελάμ.-- 

θανον. Οδ δυρομένοις τοῖς Καμπανοῖς 

ὃ Ἀννίδας ἔφη, θΝνά ἔχειν σἵτον ἐν Ἰαπυγία, καὶ 
πέµποντας ἐκέλενε λαμθάνειν ὅσάκις θέλοιεν. ἵ δ᾽ 

οὐχ ὑποζύγια µόνον οὐδ' ἄνδρας, ἀλλὰ καὶ γύναια καὶ 
παιδία ἔπεμπον ἀχθοφορήσοντα τοῦ σίτου. Καὶ γὰρ 

ἐθάῤῥουν τῇ διόδῷμ ! µετελθόντος ἐ ἐς αὐτὴν ἐξ Ἰαπύγων 

Ἀννίβου. καὶ παρὰ τὸν Κάλωρα ποταμὸν στρατοπε- 

δεύοντος, πλησίον Ῥενεθενδέων' οὓς µόνους ἐδεδοίκε- 
σαν, Ρωμιχίοις ἔτι συμμάχους ὄντας. Τότεδὲ Ἀννίθου 

παρόντος, ἁπάντων κατεφρόνουν. 

ΧΧΧΥΙΙ. Συνέδη δὲ, Ἀννίθαν μὲν, καλοῦντος 

κ ων. 
οξ πξοι τουοξ 

ο» Δ λ ο» 

αὐτὸν Ἄννωνος, ἐς, Λευκανοὺς ιελθεῖν, τὰ πολλὰ τῆς 
ο. -. Δ 8 μας 

χαπασχευῆς ἐν τῷ περὶ Ῥενεθεντὸν ο μορεορ μετ 

ὀλίγης φρουρᾶς καταλιΊτ τόντα" δυοῖν δὲ Ῥωμαίοις στρα- 

τηγούντουν, Φουλθίου τε καὶ Αππίου, ἕτερον 

αὐτοῖν, πυθόμενον, ἐ ἐπιδραμεῖν τοῖς Καμπανοις διαφέ- 

Δ 

τον 

ρουσι τὰ θέρη" καὶ πολλοὺς μὲν, οἷα ἀπαρασχεύους, 

διαφθεῖραι, καὶ τὸν σἵτον Βενεθενδεῦσι δοῦναι' λαθεῖν 

δὲ καὶ τὸ στρατόπεδον ΑἈννίδου, καὶ τὴν ἐν αὐτῷ πα- 
βασχευὴν ἁρπάσαι"' καὶ Καπύην, ἔτι ὄντος ἐν ΆΛευχα- 
νοῖς ᾿Αννίθου, περιταφρεῦσαί τε, καὶ ἐπὶ τῇ τάφρῳ 
περιτειχίσαι πΆσαν ἐν κύχλῳ. Καὶ τοῦδε τοῦ περι- 
τειγίσµατος ἐκτὸς ἄλλο ποιῄσαντες οἱ στρατηγοὶ, τὸ 

µέσον εἶχον ἀντὶ στρατοπέδου. ᾿Επάλξεις ὃ᾽ 

αὐτοῖς, αἱ μὲν ἐς Καπυαίους πολιορκουµένους, αἵ δ᾽ ἐς 
τοὺς ἔξωθεν ἐπιόντας ἐ ἐπεστραμμέναι. Ἡ τε ὄψις ἦν 

πόλεως μεγάλης σμικροτέραν ἐχούσης ἐν µέσῳ. Τὸ 
δὲ ἀπὸ τοῦ. περ βετειχίσµατος. ἐς τὴν Καπύην διάστηµα, 

διστάδιον ἦν μα .. ἐν ᾧ πολλαὶ ἐ ἐγνοντο πεῖραι 
καὶ συμθολαὶ καθ ἑκάστην ἡμέραν, πολλὰ ὂ) ὥς ἐν 
θεάτρῳ | µεσοτειγίῳ µονοµάχια, προκαλουµένων ἀλλή-- 

τῶν ἀρίστων. Καΐτις Καπυαῖος, Γαυρέας, Ῥω- 
μαίΐων ἐν µονοµαγίῳ Κλαύδιον ᾿Ἄσελλον περιφεύγων, 

ω 
μι 
σαν 
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οἷα5 ραγἱ5 απ) οσα Ποιπαμ]ς άλας φίαναί, απίοας αἶίας 
οἱ Ἰοβρο5 ΟγαςοΗΙ, πηπο εἶα5άσπα ρτοςίίου, οἱ Ρογριας], 

υἱ τη (ποπά σπα Ίοσυῃα γοηίτο, αί α- Ὦποππογαα ῥγο ο] 

Ρα5, αἱ ρα πΙίοηίία ἀποί ἵπ απηἰοἰαπη ΠΟΠΙΔΠΟΓΙΠΗ οἩρο- 

γοηί τοβίνο, Πάσα αοοἸροτοί, νἰοϊδίππαπο ἀατοί,. Εί Πιο, 

ηΙμΗ 4ο] δηῦο5ςο ταίας, ου (Πσίηία οφ αἶθας δοοπίης 

οδί... Ῥοὰ Πρί Ναπάαταπη πάσης ΠΙΠΙΘΓΗ5, οχ ἱηδίαϊς 

ατασσ]απη οἰτουπαγοπί, οἱ Εἰανίης 5ο Π]ίς αἀ[απκ{ί. Ότας- 

ομ15, Πηίο]οοία ργοδΙοπα, οκ οΠ πο οἳΠα οφ ας οᾳπἡήθιις 

ἀσδιί, οἱ 5ίτεπαο ἀῑπιίσαης, οὐπα εαΐς οπηπί μας οὔ55 
οί : ἴτες ἀπηίαχαί Αηπίραϊ οπροτο ρο(μ(έ, οπηπί ρίας δίι- 
4ἱ0 αἀηίσιας Ργουοηδα]επῃ ΒΟΠΠΑΠΗΠΗ γίγυπα Ἀροτο, Όποπι, 
αἰςί {ηδίάΙῑ5 [ωά6 οἴτοππαγεηίαπα, ἴἄππεΠ οὗ, οχἰπηίαπα ἵπ ]- 

Ππια πηογίο γἱγιπίοπι αἁπηϊταίας, (ππ6γο ἀθοοταν]έ, οδδίρης 

Ἠοππαπα τοηηϊςείς. Ἰπάε ἵπ Αραϊία αδίαίοπα (ναάαχῖς πΠ- 
ἀῑαπε εοπγεΙιοπάο [απιοπίο [πίοπίης. 

ΧΧΧΥΙ. Ου ύΠ1 Υετο Ποιηαπί Οαρπαπα ασστοᾶί Πηςιαίς- 

5οη{, Αηπο, Ώ ΑπηΐμαΙο ρΓα Πηΐδδιας ουΠ1 πηΙ]]ο ρου Πἵρις {οιἰ- 

ἀσπιᾳπο ια ρας, ατροπα ἱη5οεπία οδίο ποσία πίτοί, 

Ονία 16ος Ῥοπιαπί αἱ ρ]αγος ἵπ. πισηῖρας δυηί οοηδρίεαἰ, 

το εορηία, ίαπα αῦ. ατρο οχοτοαπα. τεπιονθγηί, οἱ αἲ 

αρ (οαδαπαο ΟαπιραπίΩ (απποπία οπιοίοπᾶα ἀπηῖςο- 

γαπί. 0ποά Ἰαπποπίαηίΐρας Οαπηραπῖς, Αηπίσα!, 

Αρυ]ία δ1βῖ ο55ε ΓαΠηεΠΙΙ, ἀῑχίί : Ρνοίπᾶς αποίίος γεί]οηί, 

εο πλ{οτοηί, εί αοοἰροτεπί. Ἐί ΠΠ ποῦ απιοπία ποᾶο οἱ 

Ἠπος, 5εᾷ εί ππ]ίογευ]ας οἱ ρπετος αἆ ΓΓαΠΙθη{ΗΠΙ ΕΟΠΙΡΟΙ- 

{απάαπη επηἰςεγιης πμ ροπ]ου]ί ἵῃ Πποτο πιοίπεπίος, ΑΠ- 

πίρα]ε εχ Αρι]ία ἵπ Οαπηραπίαπη γθσγθ55ο,, 6ἱ αἆ (αἱοτοπῃ Πι]- 

γΊαπα οπδίτα Ἠαροπίο Ἰαιά τοσα! α Βεπογεπίαηί5; αππος 
50105, απία ἵπ βά6 ΠοπΙαπογαΠα Ρογπηαησοταπέ, (ππεραΠΙ. 

564 {ππο, Ῥγαδοπία ΑπηϊραΙο, ομησίο5 ἀοερίείεραΠί. 

εαῑς ἵῃπ 

ΧΧΧΥΠ. Ύοναπι αοσ]α1ί » α{ οἶτοα 14 (εππρας Αππίρα, αἳ 

ΑΠΠΟΠΕ ασοίας, ἵπ Τπσαῃος {γαηςίτοί, ΙπιροβίπΙθΠ{ΟΓΙΙΠΙ 

ππα]ονί ρατίε ἵη οαςίτῖ» αἆ Ῥεπογαπίππη «ΠΠ πηοᾷίσο ργων]άῑο 

16615. Οσα ἆο το οσ{1οΥ. [ασείας α]ίοι ΤΟΠΙΑΠΟΓΙΙΠΙ 1Π16- 

γαΙογΕΙΩ (πο εοηδα]ες οιαπέ, Επ]νίας Ἐϊασσας οἱ Αρρίας 

ΟἸαπά{ας). ἵπ ΟαΠΠΡΑΠΟΣ. ΓΓΙΠΙΕΠΙΗΠΗ ἱναπδρογίαπίος ἱππρείιι 

[αοίο, ππη]ίο5 (αάαπ1 ἠποιπηῖς οἱ Ιπουπαϊία (αγρα ο5ςεί) {π- 

(ογ[οο, (ππποπίαπΊήο Ῥοπονοπίαηῖς ἆοπαν]; αίᾳπο Αηηι- 

Ρα]ΐς αἴίαπα εα5ίτῖς, Ρυαἆασαε Τί το]εία, Ροίίας οί. Τιπι 

Υοτο απο τοηπαΠῖ 0055, Ιαποίῖς εορῖϊς, πποναπίο ἵπ Πσοαπία 

Απηπϊμαια, ΟρΠαΠΗ [ο55ᾶ γα]οσ16 οἰπχογιη!: ἀθίη, αἰίο να]]ο 

εχµήηδεσις ἀπείο, Ππίαν αἰγαπαπθ γαΠ] οαδίτα [οοσγυ!. 

Ῥνορασπασυ]α απίθπα ῬαΓγίΠι αἆ οΏδθςδαηι ΤΏ6ΠΙ οὐγθιςᾶ; 

ΡΑΓΗΙΠΙ οχίγος5, δἱ Ἰοδ[ΐ5 αἀοπίγείατ, ορροςίία ογαΠ{.. ϱα- 

5ΙΤΟΓΗΙΠ(Π6 [αοῖος ηδίαν απιρ]ί5δίπια. αγρίς ογαί, ΠΙΙΠΟΓΘΗΙ 

υ1Ώ6 ΓΗ Τη 56 εοπρ]εοίθη!ῖ5. Πίου γα]]απα πτΏδππαπο ἀπογαπα 

[ογο 5ἰαά[ογιπα δρα [ἴαπα ογαί Ιπίογ]δοίαΙῃ.  Οπο δρα(ίο, 6 

ἵπ [μοαίτο πατῖς εἰτοιππδαίο, απάΠ1 1 ἀῑες πονα Ρτα]ία Π6- 

Ῥαπί (ρτογοσαπ/ῖρας 55ο αἲ εἱησι]ατο οθγίαε αἰπίπιαο 

[ογ(15δ1πηῖς υἱνῖς), (απ ΟἸαιά Αδο τοιιαπί πιοπιογαβί]α 

Ῥτογοσαταϊ Ἠππο Ταυτθαξ, ΟΑΠΙΡΟΠΗΣ, οί 

ἶα- 

οότίαπιοπ Εα1{. 

Ρισηα οοπηπηίςδα γἱοίας, γογςας 1 Ώοπα ορβδίπα 1ραί. 



90 ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ ΥΠ, 

ὑπεχώρει, µέχρι τοῖς Καπναίων τείχεσιν ὃ Ἄσελλος 

ἐγκύρσας, καὶ τὸν ἵππον οὐ δυνάµενος ἐκ τῆς ῥύμης 

ἐπιστρέψαι, διὰ τῶν πολεµίων πυλῶν ἐς τὸν Καπύνν 

ἐσήλατο σὺν ὁρμη, καὶ διιππεύσας τὴν πόλιν ὅλην, 

κατὰ τὰς ἑτέρας ἐξέδραμεν ἐς τοὺς ἐπὶ θάτερα Ῥω- 

µαίους. Καὶ ὅ μὲν οὕτω παραθόλως διεσώζετο. 

ΧΧΧΥΠΙ. Ἀννίθας δὲ, τῆς χρείας ψευσθεὶς ἐφ᾽ 

ὃν ἐς Λευκανοὺς µετεκέκλητο, ἀνέστρεφεν ἐς Μαπύη», 

µέγα ποιούµενος μὴ περιιδεῖν πόλιν μεγάλην καὶ εὔ- 

καιρον ὑπὸ Ῥωμαίοις γενομένην. Ἡροσθαλὼν δὲ τῷ 

περιτειχίσµατι, καὶ μηδὲν δυνηθεὶς, μηδ ἐπινοῶν 

ὅπως ἂν ἐς τὸν πόλιν ἐσπέμψειεν ἢ σἵτον ἢ στρατιὰν, 

οὐδενὸς οὐ» ἀπ᾿ ἐκείνων αὐτῷ συμβαλεῖν δυναμένου διὰ 

τὸν ἐπιτείχισιν πάντη περιλαμθάνονσαν, ἐπὶ τὸν Ῥώ- 

µην ἠπείγετο παντὶ τῷ στρατῷ' πυνθανόµενος μὲν, 

κἀκείνους ὑπὸ λιμοῦ πιέζεσθαι, ἐλπίζων δὲ τοὺς στρα- 

τηγοὺς αὐτῶν ἀπὸ Καπύης ἀναστήσειν, Ἁ αὐτός τι 

Καπύης μεῖζον ἐργάσασθαι. Συντόνῳ δὲ σπουδῃ διελ- 

θὼν ἔθνη πολλὰ καὶ πολέµια, τῶν μὲν οὐ δυνηθέντων 

αὐτὸν ἐπισγεῖν, τῶν δὲ οὐδὲ ἐς πεῖραν ἐλβεῖν ὑποστάν- 
των, ἀπὸ δύο καὶ τριάκοντα σταδίων τῆς Ῥώμης ἔστρα- 
τοπέδευσεν, ἐπὶ τοῦ Ἀνιῆνος ποταμοῦ. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ ἡ πόλις ἐθορυβήθη θόρυβον οἷον οὐ 
πρότερον" οἰκεῖον μὲν οὐδὲν ἔχοντες ἱκανὸν (ὃ γὰρ εἶχον, 

ἐν Καμπανία τότε ἦν), πολεμίου δὲ στρατοῦ τοσοῦδε 

σφίσιν ἐπιστάντος ἄφνω, καὶ στρατηγοῦ δν ἀρετὴν καὶ 

εὐτυχίαν ἀμάχου. Όμως δὲ ἐκ τῶν παρόντων, οἱ 
μὲν δυνάμενοι φέρειν ὅπλα τὰς πύλας ἐφύλασσον, οἵ δὲ 

γέροντες ἐς τὸ τεῖχος ἀνεπήδων, γύναια δὲ καὶ παιδία 

λίθους καὶ βέλη παρέφερον. Οἱ δὲ ἐκ τῶν ἀγρῶν, συν- 
έθεον ἐς τὸ ἄστυ δρόµῳ. Βοῆς δὲ παμμιγοὺς καὶ θρή- 
γων καὶ εὐγῶν καὶ παρακελεύσεων πρὸς ἀλλήλους πάντα 

μεστὰ ἦν. Εἰσὶ δ' αὐτῶν οἳ τὴν γέφυραν τὸν ἐπὶ τοῦ 
Ἀνιῆνος, ἐκδραμόντες, ἔκοπτον. Μικρὸν δέ τι πο- 

λέχνιον Ῥωμαῖοί ποτε ἐπιτειγίζοντες Αἰκανοῖς, Ἄλόην 
ἀπὸ τῆς αὐτῶν µητροπόλεως ἐκάλεσαν' σὺν γρόνῳ δ', 
ἐπισύροντες διαφθείρὀντες, ἡ ἐς τὸν Ἀλθανῶν σύγχρι- 

σιν, Ἀλθησέας αὐτοὺς καλοῦσιν' τούτων τότετῶν ᾽Αλθη- 

σέων ἐς Ῥώμην δισγίλιοι δρόμῳ διέθεον, τοῦ κινδύνου 
μετασχεῖν. Μαὶ ἅμα ἀφικνοῦντο, καὶ ὑπλίζοντο, καὶ 
τὰς πύλας ἐφρούρουν. Τοσῇδε προθυμία βραχὺ πολί- 
Ἴνιον ἐκ τοσῶνδε ἀποικιῶν ἐγρήσατο μόνη" οἷόν τι 

καὶ Ἀθηναίοις ἐς Μαραθῶνα μικρὰ πόλις ἡ Ἡλαταιέων 

ἕδραμε τοῦ τότε κινδύνου μετασχεῖν. 
ΧΙ,. Τῶν δὲ στρατηγῶν Ἅππιος μὲν Καπύῃ παρέ- 

µενε, κάκεῖνος {γούμενος ἑλεῖν Καπύην' Φούλβιος δὲ 

Φλάκκος, ἑτέραις ὁλοῖς ἐπειχθεὶς ἁλήκτῳ τάχει, ἀντε- 
στρατοπέδευσε τῷ Ἀννίδα, μέσον ἔχων τὸν Ἀνιῆνα, 
Τῷ δ᾽ Ἀννίδα, τὸν γέφυραν εὑρόντι λελυμένην καὶ τὸν. 
Φούλθιον ἀντικαθήμενον, ἔλοζε τὰς πηγὰς τοῦ ποτα- 
μοῦ περιοδεῦσαι, Καὶ ὁ μὲν Φούλθιος ἀντιπαρώδενεν. 
Ὁ δὲ καὶ ὣς ἐνήδρενε, Νομάδας ἱππέας ὑπολιπὼν, οἳ, 
τῶν στρατῶν ἀναστάντων, τὸν Ἀνιηνα ἐπέρασαν, καὶ 
τὰ Ῥωμαίων ἐδῄουν' µέχρι παρὰ τὴν πόλιν αὐτὴν γε- 

ἀἷμς αἆ ππαπία πδαπθ τε[αρίεηίεη {πεοσαία5, απ θ(πΗ 

τοῄῃοσίετε εχ ἱπιρεία Ποπ ρο5δεί, ραΐοηίο Ἰοδίίαπη ροτία εἷ- 

ἴαΐο οµτδα Ἰηγδεία5, [οίο ορρίἀο Ρετοπτξο, Ρε αἰίεγαίη ΡΟΥ- 

{απα οχ ορροςίία ρατία, Ιπογοβϊρίε ἀῑσία , Ιποσ]ηπηϊς αἆ 5105 

ενα»!!, . 

ΧΧΧΥΠΙ. Αππίμαὶ, Ἱη[οείο πεσοῖῖο, ου/α5 οα1δα ἵπ Ἱμι- 

63Π05 αοοίας (μεταί, αἆ Οαρύαπα ΤεΥεῖδΗς, (απία υτοῖς 

(ᾳ παπι αἲ [οἱ (απίαδ( πο τες ορροτίαπαπη Ποπιαη]ς Γαἱ5δα Πο- 

τας) ἀο[οηδίοηθπη οπηηῖ 5(μ4ἱο οὐτα(πα 5ἱμῖ 5η5οἱρ]επάαηυ - 

ταία5, πηπηϊπιοπία Ἠοππαπογαπα αἀοτίας εδ. δεᾶ απππῃ Πῖ- 

ΜΗ Ρτοβοθγεί, πο( γίαπα απ ταἴοπεπη π]]απη ἴηγοπίγεῖ, τὰ 

γα] οοπηπηθαίατη Υοί 5αρρ]οππσπίαπα εορίαγαπα ἵῃ πτροπ Ἰπάι- 

ορτοί (Πᾶπῃ πο αἆ οο]ἱοφυία φπἰάσια Ῥτορίοι {απι αγοίαπα οἳ- 

φἰάΐοποπα, πῶς ορτεᾶϊ φπἱδᾳπαπι Ροίεγας), ΠΠα ΠΠΙΥΕΙΦΟ 

οχογοῖία Τοπιαπῃ οοπίοπά(. ἨΜοτεβραί εαπα, αποᾶ οί {αΠΠΕΠΙ 

6556 Ιπίο]]οχί5δεί, οἱ 5ο το] αΏ ορρησπαπάα Οαριᾶ Ἠοπ]απος 

Ἱπιροταίογες αὐςίτασίαταπα, γε] αἰϊφαῖα εἴίαπι πλα]α5, παπα 

6αρυαπῃ Ἰρογαςςα, [αοίατΙπα 5Ροτατεί. Τίασαθ παπα πιαχ]- 

πηῖς Ἱηποτίρα5 πηυ]ίο5 εΟδ(ε Ἠο5[ΐ]ες ρορυ]ος Ῥγεγίεππθηςς, 

απογαπα αῖ ἐγαπδ]ζα ΘΗ1Π1 ἄτοεΓθ ΠΟΠ Ροίπεγαηί, αἲϊ πο Ργα] 
ααἰάεπι αἴοαπῃ αΏίοταπί; απαγίο αἳ Ότωο Ἰαρίάε, αὖ Απίε- 

ΠΕΙΗ ΠαγΊαη, οπδίτα Αηπίρα 1] ροσυ. 

ΧΧΧΙΧ. Ας Βοπι απἰάσπι ἱτορίάαίίο ραγοταπα, απαπίας 

πΙΠ(ΗΔΠΙ απίθα, οχδἰδίεραί. Ώδεταηί ἰάοπεα εορία (4135 Ἰιᾶ- 

Ῥομαηί, η Οαπιραπία ογαη{) : εί δα Ὀί{ο {απία5 ἱπηπηπεβαί εχεγ- 

αίμ5, ἆπχαπε οἱ γἱτίπίο οἱ Γομοίίαίο ἱηγ]είας. Ταππεη ρτο 

Ρηρθεπ(ἱ [αομ]ίαία, (πἱοπηαο Γεγγο αγπ]ᾶ Ροἰεταπί, ἂᾱ οἳ- 

«ἰοάϊθηάας Ροτία5 αοοιγγεῦαΠη{; 56Π65 ἵπ π]υτος Ιηδήεραηί 

πηω]ἰογου]α: ουπα ριοτῖς 5αχα {εἶασαο οοπηροτίαραηί : οἳ εχ 

αστῖς οπηπος οπςίπα ἵπ ο οοπΏεῦαΠί.  ζαπι Ῥτοπηίδοιο 

υἱα]αία, Ῥἰαποίρης, Ῥτουίθας, πας οοπογίαΠοπίρας, 

οπηπία Ροτδίτθροτο, ἈΝοπηῖ αεΏοπα 6ρτεςςί, Ροπίεπα, αἱ 

ρε Απίοπεπα ογαί, τοδοάσταπί, Ῥοπιαπί «ποπάαπα η 

Ααιῖς ορρίά απ απο ἆαια πυπἰεταπέ, Αἱραππαπε, πηείγο- 

Ρο]ῖς φ9 ποπηίπα, αρρε]αγαηί. Ἰάρδα [οπιροτίς, 5ἶνο ΡΓο- 

ἀπείο γεἰ οοτταρίο γοσαβα]ο, οἶνο αἱ αὖ Αραπίς ἀῑδίηρις- 

τοηίης, Αἱβοηδος νουϊίαΙ. Ἠί, αἆ ἆπο πηλία, παπα ἂᾱ 

ρατιοιραπά σπα ρογίοα]απα Ἠουλαπα αοοιγγῖδδοηί, δα ἴπα ὖ» 

πια{, ρογίαταππ(πο ομδίοδἵαν ργαροςί{ δαπί. Ταπίαπηι Πάσπη 

πο Ῥοπογο]οπίίαπα {απο (οπιροτίς απα Ἠσρο, οκ ἴαπα πησ]ής, 

οο]οπία ουμα Ἠουιαπος τς : Ῥ]αίαοηκίαπα οχοπιρίαπὰ 

ἱηηίαία, αἱ ΠΗΠΊΟΡΟ Πο πο, Ῥαρηα Ματαιοηία, Αιθ: 

πἰθηδίρα5 5656 αὐ]απχοταπί, αἱ οοπηπηαηίρας {σας ΡΓΟΟΞΕΗΒ 

ροπίοπαπα ρτορυ]δατοηί, 

ΧΙ,. ΠΟΙΠΙΑΠΟΓΙΠΗ Πππροταίογαα αἱίος, Αρρία5, ἂά ΟδρΡΔΠΙ 

τοηπαηδίέ, 10 νο αἳ 60 5οἱο ρο056 οχρυσηαί γἰάεβαίας : 

αίσε, Εα να Έ]ασσις, ἀϊνοιδο ᾖήποτα, ἰπογεδί ή] οοἱοπί(αίο, 

γογκΗς ΒΟΙΠΑΠΗ ῥτοί(οσίας, Αππϊὑαιι ομδίτα ἵπ αἰίογα Απίομίς 

πρα ορροδί, Απηραι, αππὰ Ἰπίογοίδαα Ρομίσπα, οἱ Εο]- 
Υίαπα οκ αάνογςο φοἀδηίοπι οδεπάἰςεοί, Γοπίος Παν 1ἱ οἰγουπη- 

ἵνο οοπκ{. Ομο ἴίοι βιοϊοπίοπα, οκ αἴίοτα Παν] ρατίο 

Γη] νίας δοοπίας ορ, 8οἳ οἱ ΠὈἱ, πλογο 5ο, Ἰηδίάίας αάπηῖ- 

κους Ραης, Ναππἰάαγαα οφ αἱ ζαπα παπα τοἰσο(ί, ααῑν 

αἱ οχοτοίἕας τουβδίνδοη, (τα]σοίο ΠΕΠΙΙΠο ΑΡΓΗΠΗ ΓΟΠΙΔΠΗΠΗ 

ἠορορι]ανοπίής, Ουἱ απ δ ΤἨΟΙΗ α5απο εχουγήςδεηί, 
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” / ϱ 

νόµενοι, καὶ φοθήσαντες, ἐπέστρεψαν ἐς Ἀννίδαν" οὕτω 
3 ” λ λ / 

γὰρ αὐτοῖς παρήγγελτο. Αὐτὸς δὲ, ἐπεὶ τάς τε πηγὰς 
ο. .. / 9 ν 

τοῦ ποταμοῦ περιῆλθεν, καὶ ὁδὸς ἦν ἐς τὸ ἄστυ οὐ πολ- 
» Ν 

λλ, λέγεται μὲν νυχτὸς σὺν τρισὶν ὑπασπισταις λαθὼν 
’ .ω / ϱ 

κατασχέψασθαι τὸ ἄστν, καὶ τὴν τῆς δυνάμεως ἐρημίαν 
/ 3 ο / νὰ 

καὶ θόρνθον τὸν ἐπέχοντα ἰδεῖν' ἀναστρέψαι δ) ἐς Κα- 
.. « 3 λ ο κώ 

πύην' εἴτε θεοῦ παράγοντος αὐτὸν ἀεὶ, ὡς καὶ τότε 
ρω / . Υ ς 

εἴτε τὴν τῆς πόλεως ἀρετὴν καὶ τύγην δείσας" εἶτε, ὡς 
αν - - / 

αὐτὸς τοῖς ἐσθαλεῖν προτρέπουσιν ἔλεγεν, οὐκ ἐθέλων 
λος - / / Ν 

τὸν πόλεμον ἐκλῦσαι, δέει Καρχηδονίων, ἵνα μὴ καὶ 
3 . Δ λ 

τὴν στρατηγίαν αὐτὸς ἀποθοῖτο. Οὐ γὰρ ὅ γε σὺν 
- ., Μα ο» ο ς 

Φουλθίῳ στρατὸς ην αὐτῷ πάµπαν ἀξιόμαχος. ο 

δὲ Φούλθιος ἀναστρέφοντι παρείπετο, Χωλύων τε προ- 
λ 3 / .” 

νομεύειν, καὶ φυλασσόμενος μηδὲν ἐξ ἐνέδρας παθεῖν. 
- ς Ν / 

ΧΙΙ. Ὁ δ) ἐπιτηρήσας νύχτα ἀσέληνον, καὶ χωρίον, 

ἐν ὦ Φούλόιος ἑσπέραςτεῖχος μὲν οὐκ ἔφθανεν ἐγεῖραι ἐν ᾧ Φούλθιος ἑσπέρας τείχος μὲν ἔφθανεν ἐγεῖραι, 
: 4 . 

τάφρον ὃ) ὀρυξάμενος, καὶ διαστήματα ἀντὶ πυλῶν κα- 
ταλιπὼν, καὶ τὸ γῶμα προθαλὼν ἀντὶ τείχους, ἠσύχα- 

ζεν: ἐς τὸν λόφον ὑπερχείμενον αὐτοῦ καρτερὸν ἔπεμψε 
λαθὼν ἱππέας, οἷς εἴρητο, ἡσυχάζειν, ἕως οἳ Ῥωμαῖοι 

᾽ / {4 ή ο ὃ ο λ 6 / - τ - 

τὸν λόφον, ὡς ἔρημον ἀνδρῶν, καταλαμβάνωσι. Τοῖς 
δ᾽ ἐλέφασι τοὺς Ἰνδοὺς ἐπιθήσας, ἐκέλευσεν ἐς τὸ τοῦ 

Φουλβίου στρατόπεδον ἐσθιάζεσθαι διά τε τῶν δικστη- 
µάτων καὶ διὰ τῶν χωμάτων, ὡς δύναιντο. Ἀαλπιγ- 
ας ντ ον 1 Ε / ἐξ ὁλί δ / χτὰς δὲ αὐτοῖς καὶ βυκανητάς τινας ἐξ ὀλίγου διαστήματος 

ἔπεσθαι χελεύσας, προσέταξεν, ὅταν ἔνδον γένωνται, 
νο λ / Δ 3 / / σα 

τοὺς μὲν θόρυθον πολὺν ἐγείρειν περιθέοντας, ἵνα πολ- 
3 ο / 

λοὶ δόξωσιν εἶναι' τοὺς δὲ, ῥωμαΐζοντας, βοᾶν, ὅτι Φούλ- 
/ Δ / α 

θιος ὃ “Ῥωμαίων στρατηγὸς χελεύει, τὸ στρατόπεδον 
2 } 4 . αλ ΗΝ λ λό 3 . δα πτ δε λ ἐκλείποντας, ἐπὶ τον ἐγγὺς λόφον ἀναπηδᾶν. ἸΤόδε μὲν 
Ὑ κ / ω 3 / ι / Ν Ν ἦν τὸ στρατήγηµα τοῦ Ἀννίθου. Καὶ τούτων τὰ μὲν 
πρῶτα πάντα κατὰ νοῦν ἀπήντησεν. Οἵ τε γὰρ ἐλέ- 

-- 4 ’ 

Φαντες ἐσῆλθον, τοὺς φύλαχας καταπατήσαντες, χαὶ οἵ 
Ν λ . ο Β] /{ Δ { « 

σαλπιγκταὶ τὸ αὐτῶν ἐποίουν. Καὶ ὃ θόρυθος Ῥω- 

µαίοις, ἐξ εὐνΏς ἀνισταμένοις, ἐν µελαίνη νυχτὶ ἀδό- 

χητος ἐμπεσὼν, ἐπιφοθώτατος ἠν. Τῶν τε ῥωμαϊζόν- 
των ἀχούοντες, ὅτι παρήγγελται φεύγειν ἐς τὸν λόφον, 

περὶ τοῦτ) ἐγίγνοντο. 
ΧΙΙ. Φούλδιος δὲ ἄεί τινα προσδοχῶν ἐνέδραν, καὶ 

σα ε Π ”. ”. 35 / α λαι ο ο 
τοῦτο ὑποπτεύων ἐν ἅπασι τοῖς Ἀννίθου, εἴθ᾽ ὑπ οἰκείας 
τότε συνέσεως, εἴτε θεολήπτῳ γνώμη προσπεσὼν, εἴτε 
παρὰ αἰχμαλώτου τὰ ἀκριθέστατα μαθὼν, τοὺς χιλιάρ- 

χους ὀξέως ἐπέστησεταῖς εἰς τὸν λόφον ἀγούσαις ὁδοῖς, 

κωλύειν τοὺς δι) αὐτῶν φεροµένους, καὶ µεταδιδάσχειν, 

ὅτι τοῦτ᾽ οὐχ ὃ στρατηγὸς Ῥωμαίων. ἀλλ᾽ Ἀννίθας ἐκή-- 
-” 2 εδ / α 4 ! - ’ Ἶ 3 

ρυξεν ἐνεδρεύων. Αὐτὸς δὲ τοῖςχώμασι φυλαχκὰς ἄχρι- 

θεῖς ἐπιστήσας, µή τις ἔφοδος ἔξωθεν ἄλλη γένοιτο, 
/ 

ἐβοηδρόμει μεθ’ ἑτέρων ἀνὰ τὸ στρατόπεδον, ἅπαντα ἔχειν 
ἀσφαλῶς, καὶ ὀλίγους τοὺς μετὰ τῶν ἐλεφάντων ἐσελ- 

θόντας εἶναι. Δᾶδάς τε ἧπτε καὶ πῦρπανταχόθεν ἤγει- 
ὶ γ ο λθό . ο 

ρε, καὶ καταφανὴς ἦν ἡ τῶν ἐσελθόντων ὀλιγότης, ὥστε 
.. -” / / ε -” 

αὐτῶν πάνυ χαταφρονήσαντες οἵ Ῥωμαῖοι, ἐς ὀργὴν ἐκ 
-. 9 3 -ω 

τοῦ πρὶν δέους µεταβαλόντες, εὐμαρῶς, οἷα ψιλοὺς καὶ 
/ / 

ὀλίγους, διέφθειραν. Οἱ δὲ ἐλέφαντες, οὐκ ἔχοντες εὖ- 

Ἱ τουτογεπ(ο αακεοηί, αἆ ΑηπίραΙσοιι, Η{ Πα5ςί οναΠί, Υθ- 

ἀἰσγαπί, Τρ56, Γοδί(παπα οἴτοα Γοηίος Παν οχογοίίαπι οἷτ- 

οπηπάακ{έ, ποσία. ου (ήνας φρεομ]αίοτίρας Γογίατ βἰέαπα 
υπ)ἱ5, απ πο. ρτουμ] ἀῑδίαραί, οἶαπ 6586 οοπίοπηρ]αίας, 

ολ άπειπαιε οἱ ἱτορίάαίίοποια Ππίτα πισπία Ἰη{εεχίςεο, 
οἱ αραιή {απΊ6η τοδΙῖςςο : 5ἶνα Ώεις οἳ, αἱ αας, 5ο 60 

{6ΠΙΡΟΤΟ Πιθη{αΠα αἀσπηοηῖ{; 5ἶνο ατΏῖς γΠπίοπα ΓογίΙΠαΙΠΦθ 
ρογηαενῖί : δἶνο (αιιοά απιἰοῖς, αἆ οαπα ορρασηαπάαπα Ποί- 

(απΗβα5, Ῥνοίθαδα5 οί) ἀορείίατο ποϊαστίέ, ΠΠΘΙΙΘΗ5, πε 

ΠπΙίο α Οατιαρἰη]οηδίνας ἱπιρεγίο ρεϊγατοίατ. Ναπι αποὰ 

αά Εα]γΙ φπἱάσπα οχογοἰίαπῃ αἰ{ποί, ποπ ογα{ α1]ο πιοᾶο οΗΠΙ 

Απηϊραιις εορίς οοηίοτεµάα5, Εαγίας απ{επῃ τουθγίοη{θυι 

ΑΠΠΙΡΔΙΕΠΙ γοί{ρῖῖδ 8Ε(Ι6Π5, δα[ῖ5 ασειο 56 ρηίαραί, »ἱ εἰ 

απ ρυοράαοπίρας Ῥγοἱίρογεί, αἱ 51Ρί, πο φαιά ρετ Ἰηδίάϊα» 
ἁαπιπ] αθοἰάθνοί, σαγθτεί. 

ΧΙΙ. 5οᾷ Απηϊρα!, ποσία απαάαπα Παπά, Ροδί(παπα Ππ{ε]- 

Ιαχῖί, Εα]γίαπα, ἱπο]παπία αἆ γεδρείαπη ἀἱα, ΥαΙ]ο οαδίγα 

ΠΟΠ π]μη]νίς5α, 564 [055α πιοᾷο οἰτουπιάποία, 5ΡαΗ15 Ροτίᾶ- 

τάΠ] Ἰοεο τα]ε(ῖδ, αἱ Ρίο γΥα]]ο αρσοια 5ο]άπῃ ορ]θείο [μἱς5α 

οοπ{οπίά Πας ἵπ ΠπαπηΙποπίεη οαδίσῖς πα Πάπα {ΠΤΙ ΠΗ 511 

πηΟ 5Πθηίίο οαμίο5 παὶςίέ, ααἴδας Ῥγαοσρίέ, αα]αίί 56 ΙΡ {6- 

πογθηί, ἆοπεο Ποππαπί {αππι]άπα, τε]αί αὖ Πορδίο νασΠα, 

οεσαρατε ἹπςΠαἱδδεπί. Ταπα Ἰπάος, οοηδοεηςῖς εΙορ]απίϊς, 

ἵῃ Ἐπ]γίαηα οαδίτα, άποσππΠΙθ πιοάο Ρεγ Ιπίεγνα]]α αμσο- 

τεΠΊ(Ι6 Ῥο5δεηί , ΙΥΤΙΠΊΡΟΓΕ 1αβεί; Ἰοδαιθ οχίσιο ΙΠπίεγτα]]ο 

εαΏ5εσιί (αρίοίπας α]ἰααοί ας Ῥασσπαίοτος. Μαπάαίααο, αἱ, 

αβί Ἰπίας Γουδί, ΙΙ μίπο Ἰπάς ἀἰδοαιτοπί6ς 4παΠα ΠΙαΧΙΠΠΠΙ 

είγορῖίαπα εἀθγεπί, απο Ῥ]αγες ο-56 γάεγοπίατ; ΙΙ γΥοτο ]α- 

πο 56ΓΠΊΟΠ6, τε]α{{ Ἐ]ασσί Ἱππρεταίουίς γεγρίς, Ῥτουἱαπ]ᾶ- 

τοηί πηηΙί6ς, οπηϊςεῖς οπ5ῖςδ, ἵηπ Ῥγοχίπιπα 01ο ἀεβοΓθ 

εγαάστα, ΑίάΠε Ίνα Απηϊρα]ϊς (αιάος αἲ ΙπΙῖο δαΐϊς οχ 56Π- 

ἰαηίία «αοεθάσβαηί. ἈΝαπι αἱ εἰερμαπ!ῖ, Ρτοίγ](15 5ἰαί{οπ ΤΗ 

ουδίοάΐρας, Πταροεγαηίς εί Ῥισσϊπαίογες πιαπᾶσαία Ῥοι[ε0θ- 

ταηίς εί Ἠοπιαπίς, ο οι ρή(ρις 5αρδίΠεπῆρας, (αππ]ίις 

οΏδοιντα ποοία οοοτίας {ειτουῖς Ρ]απίπιαπι αἰίπ]οταί; οἱ πηῖ- 

Πία5, απα[ίο Ιαπῖς γοτβίς ἱπιρενίο, απο Ργοχίππαπῃ ο6ζπρα{θ 

η α]απη Παρεβαπίας, ]άη1 αἆ ΓΠβαΠ1 5656 ασσἰησεβαπ!. 

ΧΙΠ. Ὑοταπι Επ]γίας, οαί οπηπία Αη σδ]]ς οοηςί]ία, 0611 

Ιηδά11ς ἀο]ίσαπε Ρ]εῃα, 5αδρεοία εγαηί, ίππο, 5ἶγε 5υᾶρίθ 

Ρυπάρηίία, »ἶνε ἀῑγίπο πιοίης ἱπιραῖδα, απί αὖ αἰ(πο εαρίῖνο 

τεῖ γεγίαίθιη εἀοσίας, οε]εῖίεν ἐτίβαπος πηϊΠίαπα ρε γίας ἵπ 

(αππα]αὴ [εγεηίες ἀἱσροπίές ααῖ πη]]Πίος 9ο ταεηίος αγοθγθηί, 

ἀοεενγεπίαπα, οάἰοίαπα Πα Πο ᾗα5δα Ἠοπιαπί Ἱππρεγαίουίς, 

564 Απηϊραιις ᾖΓαμά6, αΐ5δε Ρυοε]απηαίαπη. Ὠεϊηᾶο ἱρδοπηεί, 

αἆ ασσετοπα αΏίαπο οοηδ((α(15 γα]άϊΐς ςἰα{ἱοπίρις αἆ τερε]- 

Ἰθηάο, 5ἱ ααὶ Πογθηί, ποΥΟ5 Ἱππροίας, Ρου οαδίτα ἀἰδοατγοβα!; 

οἸαπηίίαης, ΠΙλΗ] 6556 Ρρον]οι{, ρα1605 ο εΙορ]απίϊς Ἱγγι- 

Ρἱ556. ΟΙΙΟΓΙΠΙ {απάθπη (αοσθῃεῖς ο]αςάθηα ᾗα55α {αοἱρας, ἱρη]- 

Ῥαφσιο 5υΡ]α{ἱ5) 4π1Π1 ραποῖίας αρραγηίφςοξ, Υ6ΓΦΟ ΤΠ ἴγαΠι 

ππθία, Ἠοπιαπί 605 οοπ{σπηἴπῃ οἱ {ασ]α, πἱροίο Ιον[ίο ατΠ]ᾶ- 

195 εί ρ8ποο5, οεεϊἀεταπί. Εἰορμαπί!, απία τεορρίὶ ϱρᾶ- 

΄ 
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ρύχωρον οὐδὲν ἐς ἀναστροφὴν, εἰλούμενοι περὶ σχηνὰς 

καὶ φάτνας, ἐθάλλοντο πρὸς ἁπάντων ἐπιτυγῶς διὰ τὴν 

στενότητα τοῦ χωρίου καὶ τὸ μέγεθος τῶν σωμάτων’ μ- 

γριπεριαλγοῦντέςτε καὶ ἀγανακτοῦντες, καὶ ἐπιδραμεῖν 

ἐς τοὺς πολεμίους οὐκ ἔχοντες, τοὺς ἐπιθάτας σφῶν ἄπε- 

σείοντο, καὶ κατεπάτουν σὺν ὀργῇ καὶ βο πάνυ ἠγριω- 

µένῃ: καὶ ἐξεπήδων ἐκ τοῦ στρατοπέδου. Φούλόιος 

μὲν δὲ Φλάκκος εὐσταθῶς καὶ εὐμηγάνως, αἰφνιδίῳ 

συνενεγχθεὶς ἐνέδρα, περιΏν τοῦ Ἀννίθου, καὶ τὸν στρα- 

τὸν περιέσῶζεν, ἀεὶ πεφρικότα τὰς Ἀννίδου µηχανάς. 

ΧΙΙΠ. Ὁ δ) Ἀννίβας, ἐπεὶ τῆς πείρας ἀπέτυγεν, ἐς 

Λευκανοὺς διελθὼν, ἐγείμαζε' καὶ ἐπὶ τρυφΏς ἣν οὗ ... 

ήθους, ἐρωμένην τε εἶμεν ἄγριος ἀνήρ. Καὶ εὖθυς 

αὐτῷ κατ ὀλίγον ἐτρέπετο πάντα. Φούλθιος δ᾽ ἐς 

Καπύην πρὸς τὸν συστράτηγον ἐπανῄει, καὶ τοῖς Κα- 

πναίοις προσέθαλλον ἄμφω καρτερῶς, ἐπειγόμενοι χει 

μῶνος ἐλεῖν τὴν πόλιν, ἕως Ἀννίθας ἠρεμεῖ. Ιαπυαῖοι 

δὲ, τῶν τροφῶν σφᾶς ἐπιλειπουσῶν, καὶ οὐδαμόθεν ἄλλων 

ἐπεισχγομένων, ἐνεγείρισαν ἑαυτοὺς τοῖς στρατηγοῖς' 

ἐνεχείρισαν δὲ καὶ ὅσοι Λιθύων αὐτοὺς ἐφρούρουν, αὖ- 

τοῖς στρατηγοῖς, Ἄλννωνι ἑτέρῳ, καὶ Ρωτᾶ. Ρωμαῖοι 

δὲ τῇ μὲν πόλει φρουρὰν ἐπέστησαν, χαὶ ὅσους εὗρον 

αὐτομολοῦντας, Πεῖρας αὐτῶν ἀπέτεμον' Λιθύων ὲξ 

τοὺς μὲν ἐπιφανεῖς ἐς Ῥώμὴν ἔπεμψαν, τοὺς δὲ λοιποὺς 

ἀπέλοντο. Καὶ Καπυαίων αὐτῶν τοὺς μὲν αἰτίους µά» 

λιστα τῖς ἀποστάσεως ἀπέχτειναν, τῶν ὃ) ἄλλων τὴν 

γῆν ἀφείλοντο µόνον. Εὔφορος δ᾽ ἐστὶν ἐς αἵτον ἡ περὶ 

τὸν Καπύην πᾶσα" πεδιὰς γάρ ἐστι. Καπύη μὲν 

δὲ πάλιν ἐς Ῥωμαίους ἐπανῆχτο, καὶ μέγα τοῦτο Λι- 

θύων ἐς τὸν Ιταλίαν πλεονέκτημα περιήρητο. 

ΧΙΙΥ. Ἐν δὲ Βρυττίοις, οἳ µέρος εἰσὶν τῆς Ἴτα- 

λίας, ἀγὴρ ἐκ πόλεως ισίας, φρουρουµένης ὑπὸ τῶν 

ΛἈιθύων, ἐθίσας ἄεί τι ληΐζεσθαι καὶ φέρειν τῷ φρου- 

ράρχῳ, και παρὰ τοῦτο αὐτῷ συνήθης ἐς πάντα Υεγο- 

νὼς, καὶ σγεδὸν συστράτηγος, ἤλγει, τῶν φρουρῶν ἐς 

τὴν πατρίδα ὑβριζόντων. Συνθέµενος οὖν τῷ Ῥω- 

µαίων στρατηγῷ, καὶ πιστὰ δοὺς καὶ λαθὼν, ἑκάστοτέ 

τινας, ὡς αἰχμαλώτους, ἐσῆγεν ἐς τὴν ἄχραν, καὶ τὰ 

ὅπλα αὐτῶν ἐσέφερεν ὡς σχΌλα. ᾿Επεὶ δὲ πλέονες ἐγέ- 

νοντο, ἐζέλυσεν αὐτοὺς, καὶ ὤπλισε, καὶ τὴν Λιθύων 

φρουρὰν ἀνεῖλε, καὶ παρὰ Ῥωμαίων ἄλλην ἐσηγάγετο. 

ννίθου δὲ οὗ πολὺ ὕστερον παροδεύοντος αὐτοὺς, οἵ 

μὲν φρουροὶ, καταπλαγέντες, ὑπὸ τοῦ δέους 

Ῥήγιον" οἵ δὲ Τισιᾶται παρέδωκαν αὑτοὺς τῷ Ἀννίθα. 
Καὶ ὁ Ἀννίθας τοὺς μὲν αἰτίους τῆς ἀποστάσεως ἔκαυσε, 
τῇ δὲ πόλει φρουρὰν ἐπέστησεν ἄλλην. 

... 3 

ἐξέφυγον ές 

ΧΙΙΥ. Ἰαπύγων δ᾽ ἐν πόλει Σαλαπία, Λιθύων ὑπη- 
/ / “ - - ὶ ἀα.) / ” 4 ’ 

κόῳ, δύο ἧστην ἄνδρε, τῶν μὲν ἄλλων γένει καὶ πλούτῳ 
ἳ - / “.. / αν ο . -- 3” 

καὶ δυνάµει διαφέροντε, ἀλλήλοιν δ) ἐκ πολλοῦ δια- 
όρω. Τούτοιν Δάσιος μὲν τὰ Λιῤύων βρεῖτο, Βλά- 

α ν 
τιος δὲ τὰ Ῥωμαίων. "Ἔως μὲν οὖν ἥχμαζε τὰ Ἀννί- 

θου. ἐφ᾽ λσυμίας ἦν ὃ Βλάτιος: ἐπεὶ δὲ ἡγείρετο τὰ εφ πονι ῤ 3 

Ῥωμαίων, καὶ τὰ πολλὰ τῆς ἐσφετερισμένης ἀργῆς 
ἀνελάμβανον, ἔπειθεν ὁ Ώλάτιος τὸν ἐγθρὸν, ὑπὲρ τῆς 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ ΥΗ, 

| Παπα ἀθοταί, Ρο αβοπηαεμ]α εἰ ρΓα 5ορία πωρίο{ ασια υαπίητ, 

οἱ (πυ]15 ἰοἱ15 Ρτορίοτ απηβις[ία» Ἰοοί ουτΡοΓΗΠΙ( ΠΕ γα5ε{(αίοπι 

ἱγηι5) ραδδίπι καποἱαβαπίητ : ἆοποος ἀο]οτο {απάσπη αοοθη»ί, 

σχοιςείς οἱ ργουι]οαίἶς βε55οι Ίρις, παπα ἵπ Ἠοσίος ἱγγασμάί 

πη]]α ογαί [αομ]ία5., ΟΙΠΗ γα Πογγοπάΐσασε Ῥαγγΐρας ο αν {σὲς 

ο/Ἡρετεο..  Ἠου ρασίο Επ]γίης ἘΙαςσας, ππασπα οοηρἰαπίῖα οἱ 

εο]ογίῖα Ἱπαρτογ]ςίς οσσιτεπάο Ιηδίά1ς, εί Απηϊηαις ατίος 

ευροταν{!, οἱ Ὠ]ας 5εΠΠΡεΓ Ροι]οτγοδεσηίθπη οχεγοῖίηπα 5ος- 

ταν]. 

ρῇ5, Μραγπανές Γρίααα γἱτ [εγας, πας αδδπεία5 ἀελεῖϊς, 

Ργζί6Γ ΠΙΟΓΕΙΑ Ἰχυῖ απποτί(αθ ορεταπα ἀεάΠ. Οσα οχ το 

50Η5ΙΠΙ, που πηη]ίο ρο5ί, πιασηαπα ἠπάαχ1ξ τοις φαἱς οπυπί- 

Ρη5 πηπίαίοποπη. Ἐἶασσοας Οπρµαπῃ αἲ εοἩεραπη τοβῖοταί, 

εί Ίαπ1 απΠΡΟ ἵπ αι Ὀῖς ορρησηαΙοποπη αογ]ίου ἱποπηρεραπί, 

εαπαι6, απἱοδοθηίο ΑπηΐραἾιςε, Πίεπαα αχρησπατε ρτοροετααη!, 

Εἰ Οαριαη!, τεΓ Πα οπΙΠΙαΠα Ροηιπία (ᾳπἷα πη] αΠαπάο αἰ- 

γομεραίϱ) αΏ]ἰοΙ, τοηιαπί5 5656 ἱπιροταίοτίρας ἀσδιάετυη! : 

| 
ι 

ΧΙΗΗ. Απηϊμα, ἱπίο Ἱποσρίο, ἵπ Ππσσπίαπα ἱταάμς [15 ο0- 

ππασιο Ῥῶπος, αποἰσαοί αρα ἵῃ ργαφἰάῖο Γπεγαηί, σπα 

[ρΐς γα [οε(ῖς ργως]ά, ΑηΠΟΠΕ (ἀΐνειςο Π]ο αἲ Ἠοο, απ ἵπ 

Ἰασαπία εγαϱ) εἰ Βορίατο, ἰναάϊάεταπί.  Ἠοπιαηί, ἱππροξίίο 

αποί ργδίάϊο, ἰταηδ[ασῖς, αποίαποί Ἰηγοπί! δυπί, ΠΙΠΙΙ5 

ἁππρηίαγαπί,  ΑΠΟΓΗΠΙ πορί]θ5 Ῥοπιαπα (τάπςηηϊςςῖς τεἰ]ᾳ! 

γεπηπάα ἰ,  Τηά6 ΤΠ ἴρσος Οαρυς οἶνος οοηγογς!, ἄποίογος 

ἀο[ος[]οηῖς αχίτοΠ1Ο 5δΗβρ]ίοίο, οοίετος απτο πποᾶο, πημ]σία- 

ταπί, Ἐδί απίεῦι ΟΠΠΡάΠΙΙ5 ἃσον, απῖα σαπιροςίεῖς, ΓσάΠα 

αι ρατΗΠ [ργαχ. ὅαπι ἰρίίαν, Οαρυα Πουιαπς τοςβ(πία, 

πιαρΏΠῃ αἲ τος {η Πα]ία ρογεηόας πιοπηδη (σπα Οαλαβίπῖε- 

εἴυς αρ]αίαπα ογαί, 

ΧΙΗΙΥ. Ἱαπ Ετι( 5, αυ ρατς οχίτοπια Πα] οδί, νε ον 

Τϊδία οἴγίίαίαο, Ῥγαἁατὶ οἱ 4ο ῥρταα 5οηροτ αἰἰηαῖά α[ογρο 

πι ῥτα/δοίαπα ρα δα Ῥπίοἳ, απο ἵπ αι ο οναί, δοµές, 

ία αἲ ο]α5 αππἰοτίαπα αἀτορδοταί, αἱ ρτορο Ιπαροπί 6ΟΠ5ΟΙ5 

οβ5οί. Ἠϊο πατάς ΕΠ ά0ὰ1 ἴπ Ρα ἰτίαπα Πίο 4ΠΙΠΙΟ Γ6ΓΟΗ5, 

Ρασίας 6Η ΠΟΠΙάΠΟ Ππηρεχαίοτο, ἀαία Πά6 οἱ αοοορία, πο 

μ]]ο5 Πῃ ἀἷςς γο]αἰἱ οαρίἶνος ἵπ αΤοθήὰ Ππτονηϊ σας, αἲπᾶ- 

απο οοἵπή οσα ρο]ία ἠπίοτοναί, Οπογπα αδί ρτοβαὈΏῖς 

ΠΙσΓΙς αὐ αἱ, γἰπου]5 οο5 φον, αμα ν απο τ εἰ Ρυπίου 

ῥυδίάίο ορρτσ»δο, Ἠοπιαπα παν, 8ος Ὀπονί ροςί 

(ο ηροτο, ῥγαογουμία ας Απηίζαιος {οτί Ῥεαλἰοἰατὲ, 

Πηνορίαπα οοηβαμοταπίς οἱ Τϊκίαία Αηηϊυαι κο (ταδιάογα ας ] 

αἱ ἀο[οςμοπίς ρεπορίρις ουομιαἰς, αλας ρα δα αγ 

πηρονη]ί. 

ΧΙΙ Υ. δααρίο, Αρυια ορρίάο, αὐοά 1 5 Ῥηπίου 

πιροτίο οταί, ἆπο Γαογο υγ, ΠοΠΟΤΟ οἱ ἀῑνῖς ροἱομίαηο 

[ιο] ρηἱποίρος, 5ο γοίονί Πηῤρήοἶ ία ἰπίου 5ο ἀἰ]ηπο, Ἐν 

5 Ὀαδίας, Ῥπίσαπα, Β]αξίας Γοπα Ἠομηαπαα [ον οδαί, 1η” 

ἁἷα ουπο Αηπιμιμ τος αοοππόαὉ ογαϱ{, Ὀἰα ης φπἱονί, Λι 

Γ Ῥοδίφ ην γουμροταίο ηα]οί ον ραγίο ἱπιροπος, Ποαπα 

Ροσηία τον]κ ες, Εαίας ἰαἰαίσαη ἠουτατί οδί αὔδαδν α αἱ 

γο]]οί ρτο καἰαίο ραϊγία. δα]ίοπα ΔδΟ ΠΠ οοΗδοη {ποτ Ἠθς 88 
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πατρίδος αὐτῷ συμφρονῆσαι µόνης' µή τι παθοι, Ῥω- 
µαίων αὐτὴν βία λαθόντων, ἀνήκεστον. ὍὉ δ᾽ ὕποχρι- 
νάµενος συντίθεσθαι͵, κατεμήνυσε τοῦτο Ἀννίθα. Καὶ 

ἐδίκαζεν αὐτοῖς ὁ Ἀννίδας, Δασίου μὲν κατηγοροῦντος, 

Ιλατίου δ) ἀπολογουμένου, χαὶ συχοφαντεῖσθαι διὰ τὴν 
ἔχθραν λέγοντος Ὁ καὶ τέως ἄρα “προορῶν, ἐτόλμη- 

σεν ἐ ἐκθρῷ. προσενεγχεῖν λόγον τοιόνδε, ὡς ἀπίστῳ κα- 
τηγόρῳ διὰ τὴν ἔχθραν ἐσομένῳ. Αννίδας δ) οὔτε 
ἀποῤῥίψαι τὸ ἔργον, οὔτε τῷ παρ ̓ ἐχθροῦ πιστεῦσαι ρᾳ- 

δίως ἀξιῶν, -μεθίστατο αὐτοὺς, ὡς σχεψόµενος ἐφ᾽ ἕαν- 
τοῦ. Στενῆς δὲ τῆς ἐξόδου πάµπαν οὔσης, ὅ Βλάτιος 

ἔφη τῷ Δασίῳ, τοὺς ἄλλους λαθὼν, Οὐ σώσεις, ὦ 

ἀγαθὲ, τὴν πατρίδα; Ὁ δὲ καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς, ἐχθοήσας, 

ἐμήννεν. 
ΧΙΝΙ. Καὶ ὁ Βλάτιος οἰκτισάμενος, τότε μάλιστα 

ἀξιοπίστως εἶπεν, ὡς ἐπιθουλεύοιτο ὑπ' ἐχθροῦ τεχνίτου. 

Τοῦτο ὃ’, ἔφη, τὸ νῦν ἐπιθούλευμα, καὶ τῆς πρότερον 

ἀμφιλογίας, εἴ τις ἦν, ῥύσεταί | µε. Τίς γὰρ ἂν Ἀ πρό- 

τερον οοῦ περὶ τοιῶνδε διεπίστευσεν; δ νῦν, εἰ καὶ 
τέως ἐ πεπλάνητο, ἀπίστῳ καὶ κατηγόρῳ περὶ ἐκεῖνα 
ο κιγδυνεύων ἔτι καὶ κρινόµενος καὶ ἀρνού- 
µενος, αὖθις ἂν τὰ δεύτερα ταῦτ᾽ ἐθάῤῥησεν εἰπεῖν, καὶ 
μάλιστ᾽ ἐν τῷ δικαστηρίῳ, πολλῶν μὲν ἀχοῦσαι ὄυνα-- 

τοῦ δὲ κατηγόρου χαὶ τόδε μέλλοντος εὐθὺς 

ὁμοίως ἐρεῖν; Εἰ δὲ δὴ καὶ ἐγεγένητο, ἔφη, χρηστὸς 
ἐξαίφνης χαὶ φίλος, τί µοι συλλαθεῖν ὑπὲρ τῆς πατρί- 
δος ἔτι δυνατὸς ἦν; τί δ᾽ ἂν ἐδεόμην ἐγὼ μηδὲν ἔπικον- 
ρεῖν δυναμένου; “Ἄ µοι δοχεῖ προϊδὼν πάλιν ὁ Βλάτιος 

Ψιθύρως ἐντυχεῖν τῷ Δασίῳ, καὶ ἐς ἀπιστίαν αὐτὸν 
ἐαθαλεῖν μείζονα’ ἐπαγαγέσθαι ὃ' ἐκ τοῦδε καὶ Ἀννίθαν 
ἐς ἀπιστίαν τῶν πρότερον εἰρημένων. Οὐ μὴν οὐδὲ 
ἐκφυγὼν τὴν δίκην, ὁ Βλάτιος ἀφίστατο μη { μεταπείθειν 
τὸν ἐχθρὸν, κ καταφρονῶν ἄρα ὣς ἐς πάντα Ὑεγονότος 

πίστου. ὍὉ δὲ αὖθις ἵ ὑπεχρίνετο συντίθεσθαι, χαὶ τὸν 
πίνοιαν τῆς ἀποστάσεως ἥτει μαθεῖν. 
χνήσας, ἔφη Διαδραμοῦμαι μὲν ἐπί τι τῶν στρατοπέ- 

ν ἐγὼ τῶν Ῥωμαϊκῶν (μηνύσας αὐτῷ τὸ πάνυ ποῤ- 
ῥωτάτω) καὶ στρατιὰν ἄξω λαθών" ἔστι γάρ µοι φίλος 

ὃ στρατηγὸς ἐκείνου τοῦ στρατοῦ: σὺ δ) ὑπομένειν µοι 
δεῦρο, καὶ τὰ ἔνδον ἐπιτηρεῖν. 

ΧΙΙ ΥΠ. Ὁ μὲν εἶπεν οὕτω, καὶ εὐθὺς ἐ ξέδραµε, 
λαθὼν Δάσιον, οὐκ ἐς ἐκεῖνο τὸ στρατόπεδον, ἀλλ᾽ ἐς 

Ῥώμην, ὁδὸν ἐλάσσονα. Καὶ δοὺς τῇ βουλῇ τὸν υἱὸν 
ὅμηρον, ἱππέας ἦτει χιλίους, μεθ’ ὧν ἠπείγετο χατὰ 

σπουδὴν, τὸ µέλλον ἔσεσθαι προορώµενος. Ὅ δὲ Δά- 
σιος ταῖς ἐπιούσαις ἡμέραις τὸν ἐχθρὸν οὐχ ὁρῶν, εἴκα- 
σεν αὐτὸν ἐγχειρεῖν τοῖς ἐ Ὑνωσμένοις, ὁ ὡς Ἴδη πιστεύοντα 
αὐτῷ. ἨΝομίσας οὖν, ἐς ἐκεῖνο τῷ ὄντι τὸ ποῤῥωτέ ρω 
στρατόπεδον αὐτὸν οἴχεσθαι, διέδραµε πρὸς Ἀννίθαν, 
καταφρονῶν ὅτι φθάσει ἐ ἐκεῖνον ἐπανελβών. Καὶ, Νῦν 
μὲν, ἔ ἔφη, παραδώσω σοι τὸν Ἑλάτιον ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ 
στρατιὰν ἐπάγοντα τῇ πόλει. Καὶ τὸ Ὑεγονὸς ἐκθέμε- 
νος, καὶ λαθών τινας, ἐπανῆγεν ἐς τὴν πατρίδα | ΑΦΕΝ 
σπουδης, ὡς οὕπω τοῦ Βλατίου πλησιάζοντο Ὅ δ’ 

/ 

μενων, 

.. 

2 ο, ὧν 

Ὅ ὃ δὲ, οὐδὲν 

Ἠοπιαπί οσµα Υὶ οχρησπατοῦ{, (απάεὰ. ΠπδαπαβΗ! Ππαίο. ρα- 

ία Ἱπαρ]σατοίαγ, » Ὀαδίας, 5ἱππ]άἨ5 5ο α5δοη τί, Τοπ] αρο- 

ης ΔηπΙμαἩ, Ὠἱδεορίατο Παάἱσαγθαιο 6154 1ρ56 ληπίμα] 

νοια[έ, ἁζοοαδαπίο Ώαδίο, ἀσ[οπάσπίο Β]α[ίο, τοβροπάσηίσαπα, 

οὗ. ριϊναίας πλοία [αἶδα 510ἱ ουἰπηίπα Ἱππροπί, ΕΙ οστίο 

οϱ ἵ4 ἱρδαπα, 4ποά ργαγίάσταί, αοοαςα{ογ! Ἰππαίοο Ῥγορίο 

βΙπππ]ίαίοια. Πάσπα ΠΠ]]αΠα [οτο, απδας Γπογαί Πμοτίας ου ΠΙ 

]ο ἀο {αἰί το ΟΓΠΙΟΠΕΙΗ οοη[ργτο, Τρία ΑπΙΙΡαΙ, πθς ΤΟΠ 

ἑοπίοπηποηάαΠα 6556, Τα{15, που Ἰηήπῖσο πἰπαίαπα Πάσπά σπα, 

α{Γαη(16 11β51{ 5οσεάογο, {πα ΠαΠΙ Ρος 56 ἆο οα το οορη]ι]- 

τ15.. ΟµΠ1 Υοτο ρεγαησιδία5 οχίία» ο55οί, Βἰα[ῖας τομιοίἶς 

ατο[ν]5 ΕαδίαΠα οοπιρε]αης, Νοη ία οἱσο, Ιπααέ, πτῬοπο, 

ῥαΐνῖατη 5ογγαΡί5» Οοἆ Ὠαδῖας ο γος!ϊρίο, π]ασπα γοςθ ἓκ- 

οἸααη5, ΑηπϊραΙ Ιπάῖσαί. 

ΧΙΥΙ. Εἰ Βιαίίας ααἰηίαης, {απο Ππαχίπιο 6 πηπ]ία 
γοῬί δροοία ἀῑκ]έ: ΝαπΠο 54Π6 ΠΘΠΊΟ ΠΟΠ γἱάδέ, πιο αΏ αίπ{ο 

Ἱπ]πλῖςο Ἰηδίά 5 Ρος. Εί οπιπῖ ἁπρία φκρίοίοπα, εἱ απα 

ἁπίο (αἱ {, Ἠῖο πηο ἀο]ας Πωοταβη, Οαἱς οηίπῃ, οΏδοστο, απΐ 

απίθα νο]αἱδςεί Πηϊηλίοί βάοἳ ἰαία εοπιπ{ογο» ααί, 5ἳ γοὶ 

4άμιο Ἱία Ιεγῖς Γαἱςδαί, ας ίαπάσια ροιβάαπα Ἰοπίήοπη, 

απθίη ἱρδαπα Ιπάίσσα οοη5ΙΙοΓΙΙ δαογαπα Γαοτί οχροτίας, 

πας, ἵη αάἱοίαπα γοσαίας, αἱ οπαδαπα ἀἴέσῃς, [αοίαπιήπθ 

Ρ6ΤΠΕΡάΠ5, ἆς Ιηίεστο οαἆσια ἆο 1ο 6οπιρο]ατο θας(η]ςδαί ὁ 

ἵηΏ 1ρ5ο ρο(ἱδδίπλαΠα οἴαπη ΠΙΠο Ιαάἱοἷο ργωδεπ/ἴδιας πυ]ῖς, 

αἱ ατα Ροβδεη{2 τί ο γοδ[1σίο αθομδαίοῦ, ΠΟΠ 560115 54Ἠ6 

Δίᾳιο απίθα, ἀοπιαπείαίαγας ο556ί2 ὅαπι Υετο, αἱ 5ηβίίο, 

ἱπαμῖί, Π46115 παιῖ εἰ αππίεα5 [ασέας [αϊδοί; απῖά ορίς η Ηί 
Ρο5ί Ίο ἵηπ ρα(τία φαλαίοηι οοηίθιο Πο ροίαῖςοί2 απ 

απ]ὰ οσο ο]α5 αακΙ απ Ιπηρ]ογᾶδδοπα, Ὑῖ ΠπΙι{ ααἰά( σπα 
παῖμί ργῶςίατα Ῥο55αί2 Αίάιο δίο εοπδυ]ίο πΗΙ γ]άδίατ Β]α- 

μάς ραμ]ο απίο ἴδία ἵη 4τοπὶ Ὠαδῆ Ιπδαδατταςςο, οχ[ σπα 

νοῖ ῥγοργ]άθης; τί 6ο ἱρ5ο Πάθη ΡΏαδίῖ πλα]ίο πιασίς ΠΊΙΠΙΙ6- 

ταί, εί ΑππίμαΙεπι Ιπάιοειεί, αἱ θοΓΙΠά οίίαπα, (παρ απίεα 

αἀνοιδας 6υΠΙ ἀῑχοταί αξίας, η] ογοάσγοί. 9οᾶ πο 5ο 

ααἰάεπα Β]α[ἴα5, ροδί(παπη ο[Γαρίί Ιαάἱοἵαπα, ἀοδ[[ε αἄνοι- 
ςκαιἴαπῃ οῬιαπάθγα; απθπα, Υο]α( ἵη οπηηῖρις γεῦι5 Πά6 ἆο- 

ἰνασία, πο αηρ]ίας Γοιπηϊάσπά πα Ιαάϊσαραί, Πίασαο Ώαδίας 
Πίεγάπα φἱπλη]αν]έ, 56 οἶ ας ογα(1οΠ6 ΠΙοΥονῇ, αἴιιθ εκ ϱ0 6αρειθ 

ἰοίαπι ἀθβείκοθιάί γἰαπι ΤαΠΙΟΠΕΙΠ(Ι6 05050616. ΕΙ ἴ]α 
ΙΙ] ουπείαίας, Ἐδο, Ἱπαπ]έ, ἵῃ οαδίτα Ῥοππαπα (ἀπάϊσανας 
ἁπίεια ΠΗ τοπιο(ἵδίσια οα5ίτογΙΠα). {Γαη5ο ΓΑΠ : ἰπάε(πθ 
ἁεοθρίαςα ργωίοτο, αἱ παηί εδί απηϊοϊδίπηας, οορίας αάη- 

σαΐα.. Τα πηΒῖ πηαπερίς μία, εἰεα, ασ {η α1ήε γα] ασυπίιε 
τε] Δσεηάα 5υηί, οὐδοιγαδίς. 

ΧΙΙΥΠ. Ρίο Ἰοσπίας ΒΙαί{15, οχίοιηρ]ο, εἶαπα Ώαδίο, 10ο 

εχοορῖί, εἰ Ὠυογῖονἳ Ππθτο Ἠοπιαπῃ, ΠΟΠ ἴπ ία οαδίτα, 60η- 

(επάΠ. Ὅπάε πιος, ἀαΐο β]ἱο ομείάς, αοοθρίίδᾳπο α 5οπα{ὰ 

πη]]ο οσυἱήρας, οἵαίο σιαᾶα. το, ]άΠι οΥοΠ{ΙΠΙ αΠΙΠΙΟ 

ΡγῶοΙρίεης. Ὠαδίας, Ῥτοχἰπιϊ ἀῑερις αἆγοιδατίαπι ΠΟΠ 

οοηερίσαία5., οοπ]δοῖξ, θα Πα ]άπα 5)δὶ βάσπα Ἰαβοπίοπι αἆ 14, 

46 απο Ἱπίου ἱρ5οδ οοπνοηοταί, ρογβοϊοπάυΠι αθίίςςα.. 5ο 

ἀμπι αγὐἰίναί αγ, πι Π]α τοηιοίῖογα Ῥγο[δοΓΗΠῃ 6556 οἈδίτα, 60Η- 

(οπαί αἆ Ἀπηϊρα]εια, πο ἀπλίίαης απἶπ τούσιπᾶο [αοί]ο αἰ- 

(ον! απίεγεγίεγοί. Αίαιαο ΑπηϊραΙοπι α[ίαίας, απ Οἱ, 

παπί, ἆ ατα η 1 Ώ6Πα Ποδίΐ]ος {πγηιας ἱπίτοάσοϊί, ἵπ Ίρεο 

[αοἱο ορβργεδδΠα Β]αίίαπι ἆαλθο. Ῥεϊπάο, το εχροδίία, ἄς- 

οορίϊκάπο αῦ ΑπηϊραΙο ου ἶρς, ἵπ ραίτίαπῃ αἀγο]αί, 4111 

ποπά η αρρτορίπαπατο Β]α(ἴμπα ραίατεί. Αί Π]ο Ια0) Ἱηίης 
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ἔνδον τε ἦν ἄρτι, καὶ τὴν φρουρὰν τὴν Αιθύων, ὀλίγην 

οὖσαν, ἀνελὼν, ἐφύλαπσε µηδένα παρελθεῖν; καὶ πύλας 

τὰς μὲν ἄλλας ἐκεχλείχει, τὰς δ᾽ ἐς τὸν ἐπάνοδον Δά- 

σίου µόνας εἴασεν ἀνεῷχθαι. Καὶ τὸ κατ ἐκείνας µέ- 

ἅπαν εἶχεν ἀνυπόπτως" τὰ δ᾽ ἐντὸς ἐξετετάφρευτο 

καὶ διείληπτο, ὡς μὴ δύνασθαι τοὺς ἐμπεσόντας ἐς ὅλην 

διαδραμεῖν. Δάσιος δὲ, ἐπεὶ τὰς πύλας εἶδεν ἄνεῳ- 

γµένας, ἤσθη, νοµίσας προλαθεῖν τὸν ἐχθρὸν, καὶ ἐσή- 

λατο γεγηθώς. Ὅ δ᾽ ἐπικλείσας διέφθειρεν αὐτόν τε 

καὶ τοὺς ἐσδραμόντας, ὠθουμένους ἐν στενῷ, χαὶ δια- 

δρομὴν διὰ τὰς τάφρους οὐκ ἔχοντας. Ὀλίγοι δ' αὖ- 
τῶν διὰ τοῦ τείχους ἐξαλόμενοι διέφυγον. Καὶ Βλάτιος 

μὲν οὕτω περιΏν Δασίου, τρὶς ἀντενεδρεύων. 

ΧΙ ΥΠΠΙ. Φούλθιος δὲ Ῥωμαίων ὕπατος Ἑρδονίαν 

ἐπολιόρκει: καὶ αὐτὸν Ἀννίθας ἔλαθεν ἑσπέρας ἐγγὺς 

γενόμενος, καὶ ἀπεῖπε πυρὰ μὴ καίειν, καὶ σιωπὸν πα- 

ρήγγειλε. Περὶ δὲ ἕω, γενομένης ὁμοῦ τι καὶ ὀμίγλης, 

τοὺς μὲν ἵππέας ἔπεμψεν ἐπιχειρεῖν τῷ Ῥωμαίων στρα- 

Καὶ αὐτοὺς ἠμύνοντο ἐκεῖνοι, σὺν θορύθῳ 

μὲν, ὡς ἀπ' εὐνῆς, σὺν θάρσει δὲ, οἷα ὀλίγους ποθὲν 

αὐτοῖς ἐπιφανέντας. ὍὉ δ' Ἀννίθας ἐπὶ θάτερα τῷ 

πεζῷ τὴν πόλιν περιῄει, κατασχεπτόµενος ἅμα, χαὶ 

τοὺς ἔνδον ἐπελπίζων: ἕως ἐπηλθε τοῖς Ῥωμαίοις ἐν τῇ 

περιόδῳ,, εἴτε προϊδόμενος, εἴτε κατὰ συντυγίαν, Χυ- 

χλούμενος αὐτούς. Οἱ δ ἔπιπτον ἤδη λάθρως χαὶ 

ἀθρόως, ἀμφίθολοι γεγονότες' καὶ ἀπέθανον αὐτῶν ἐς 

ὀκτακισχιλίους, καὶ ὅ ὕπατος αὐτὸς, ὃ Φούλέιος. Οἱ 

λοιποὶ δ᾽ ἔς τε χγῶμα πρὸ τοῦ στρατοπέδου ἀναθορόντες, 

αὐτό τε διέσωσαν, γενναίως ἀμυνόμενοι, καὶ τὸν Ἀννί- 

ϐθαν ἐκώλυσαν λαθεῖν τὸ στρατόπεδον. 
ΧΙΙΧ. Μετὰ δὲ τοῦτο Ῥωμαῖοι μὲν τὴν Ἰαπύγων: 

ἀποστάντων ἐλήουν, Ἀννίθας δὲ τὴν Καμπανῶν, ἐς 

Ῥωμαίους µεταθεµένων, γωρὶς Ατέλλης µόνης. Καὶ 
ΑΑτελλαίους µετώκιζεν ἐς Θουρίους, ἵνα μὴ τῷ Βρυττίων 

καὶ Λευκανῶν καὶ Ἰαπύγων ἐνογλοῖντο πολέμῳ. Καὶ 

Ῥωμαῖοι τοὺς ἐκ Νουχερίας ἐκπεσόντας ἐν Ἀτέλλη µε- 

τῴκιζον" ἔς τε τὸν Ἀννίθου ἔτι ὑπήκοον ἐσθαλόντες, 

Αὐλωνίαν τε εἶλον, καὶ τὴν Βρυττίων γῆν ἐπέτρεχον" 

καὶ Τάραντα, φρουρουμένην ὑπὸ Καρθάλωνος, ἐκ γῆς 

καὶ θαλάσσης ἐπολιόρκουν. Ὅ δὲ Καρθάλων, ὀλίγων 

Καργηδονίων παρόντων, Βρυττίους ἐς τὴν φρουρὰν προσ- 
έλαθεν. Τῶν δὲ Βρυττίων ὃ φρούραργος ἥρα γυναικὸς, 

ὃς ἀδελφὺς ὑπὸ Ῥωμαίοις στρατενόµενος, ἔπραζε διὰ 
τῆς ἀλελφῆς τὸν φρούραργον ἐνδοῦναι Ῥωμαίοις, ἐπά- 

γουσι τὰς μηγανὰς ᾗ τοῦ τείχους αὐτὸς ἐφρούρει. Τά- 
ραντα μὲν δὴ 'Ῥωμαῖοι τόνδε τὸν τρόπον ἀνέλαθον, 
εὔκαιρον ἐς πολέμους γωρίον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 
ῥάλασσαν. 

Ι,. Ἀννίβας δὲ ἐπειγόμεγος ἐς αὐτὴν, ὡς ἔμαθεν εἷ- 
λημμένην, παρΏλθεν ἀγθόμενος ἐς Θουρίους" κἀκεῖθεν 
ἐς Οὐενουσίαν. Ἔνθα αὐτῷ Κλαύδιός τε Μάρκελλος, 

ὁ Σικε)ία, ἑλὼν, πέµπτον ὑπατεύων τότε, καὶ Τίτος 
Κρισπίνος, ἀντιστρατοπεδεύοντες, οὐκ ἑτόλμων ἄργειν 

μάχης. Λείαν δέ τινα ὑπὸ Νομάλων ἀγομένην Μ4ρ- 

| 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΡΕΝ ΥΠ, 
οταί; ᾱς, ο05ο Ῥμπίου ργαδίάῖο, ααοᾶ οχίπααπα οταῖ, αΠί- 

βοηίετ «αγεταί, πε απῖ5 ορρίἀο οροάοτείατ. Εἰ, οἰαακίς 

τοἠσηῖς Ῥογΐ5, 5ο]α5 οᾳδ, απ αἆ τογογίεηίεΠΙ ΓαςίυΠΧ 

ρεείαθαπέ, Ραΐογε Ὑοἱησταί. Μιγας οίἶαπα σα ρατίο φη5ρί- 

ἄοηο νασαβα!; 5εᾷ Ιπίοίογα [οςῖς οἷο ἀῑδτηρία οἱ Ιπίετεερία 

οταπί, αἱ, απ! Ιγγαππρεγεηί, Ποῦ Ῥοβδοπί ἵπ {οίαπι πτοθπα 

Ροπείτατο. ΑἀΤεΠΙΘΠ5, αἱ ἄρετίας Ροτίας ία, Ἰσίμς, αἱ 

Πιο απ{ογεηίς5ε ταία5, ἵπ ΠΓΡΕΠΙ 0Υ4Π5 οδἰ Ἱῃπστθςςις. 5εᾶ 

Π)ὶ οἱ Ίρ5ο εἰ φυἱ εσπα 6ο Ἱταρεταπέ, απσπα, οσο]αςῖς πιοκ 

ροτιΐς, οο]Πάοτοπίατ ἵπ αησας{ῖς, εί ρτορίεγ [οδδας ον Ἱηπα 

ΠΗΣ( ΠΑΠΑ Ἰπγεπίτοηί, Ἰπ{ετ[θεί{ 5απί; εχοερίϊ5 ραμοῖς, ααῖ 

Ρος ΠΙΠΓΙΠΙ Ργοδ[Πεπίος ογαδετυπί. δίο Β]αΐας Βαδίαπα, 

{ου Ἰηδ]άῖας Ιης]ά 5 ΟΡΡΟΠΕΠΣ, αὖ εχίγεπιαπα 5αρεγανῇ. 

ΧΙΙ ΥΤΠ. Οπίεγαπι ἆππι (Οπ815) Επ]τίας οοη5α] Ἠοπια- 

π5 (ρο(ἵμς, Ῥτουοης]) Ηετάσπίαπα ομείάεί, Αππισαι Παχία 

θυ1Π1 ποςεϊεπίθπα γεδρετο οαδίτα Ἰοσαί, οἱ εχςιποῖς, αἱ Π1ο- 

115 Ἰαΐοτοί, ἴσηϊρας, 5Ποπίῖαπα {οιῖς οπδίτῖς ἸπάΙο. 500 

Ἱαοθπα, οτία {μπα [οτί εἴῖαπα περι]α, οφαίαίατα ραπ ϊ 

ἂὰ Ἰαερςςεηᾶος Ἠοππαπος. ἨΠί οππα αἰἴααα φπἱάσπη (τορίόα- 

[ἴοπο (π{ ααἱ 6 ]εοῖς τὶκ 5αγροτοη!,) 58 πιοχ Πάποῖα ρ]εηί 

(απο ραµοος αοππᾶς ογεάεραηί ἁἀγοηίςςε), Ποδίεπι τὸ- 

Ῥε]οραπί. ἸΙπίογῖπα Απηϊρα!, αἰίετα ες ρατίο τοῖς, ἔππα αἱ 

εαπι οοπ[επρ]ατείας, {ππα αἱ ορρίάαποςδ 5ρϱο τερ]ετεί, οἶτ- 

ουπιάποθης ρεδΠαίυπα, ἵη ΠοπΙαπος, 5ἶνε εοηςη]ίο »ἴγθ οαδης 

Ιποῖα1ξ, 6054116 πιθάῖος Ιπο]ηδί. Ἐί οοπ{ίηπο ΠΠ, αἰπίπισπε 

Ρα(1 οε[[αςε εοη[εγέίππ(αα οράεβαπίαγ. Ῥεπίεταπί οσο πηϊῖα 

6ΝΠΗ {ρ5ο οοη5υ]ε (υεῖ ρτουοηςα]ο)Επ]νίο. Ἠο]ιααϊ πίτα να]- 

Ἰάπ1 (ποἁ σπα, ααοἀ απίε οαδίτα οταί, ορ]οτ]ίον ογαδοαη!ς 

Γογίϊίσταπο ἀἰπι]σαπάο, οἱ ἱρυπα Π]αά τα απ οἱ οαξίτα αὖ 

Αηπῤαιις αχραρηα{ἶοηο 5εγγα γη! 

ΧΙΗΝ. Ῥοδίμαο Ποπιαηϊ Αρυ]ίαπα, απἷα ἀε[οοργαί, ἀθρο- 

ρυἱαβαπίασς οἱ Απηϊραι ΟαπιραποΙπὰ ἀεγαδίανῖί ασταα, 

ααϊ αἆ Ἠοππαπος τεδ]εταπί οηῃθς, Ῥγοίογ εοἶος Αἰοαπος. 

Εί Δίοῄαπος (αἱάσπα, πο Ἐγαίίογαπα εἰ Τποαπογαπ Αρπ]ο- 

τΙπ](Πθ Ρ6]]ο γοχατεπίας, Τ{απίος (γαάαχΗ,  Βοπιαπὶ γετο 

Νποστίω οχμ]ος Αίοαπη πηῖστατο Ιαβδετυπί; αίᾳπε τοἸηπος 

5οοῖο5 Απηζηις Ἱη[οςίο οχοτοία αρστοςςὶ, Αποπίαπη τοςς- 

Ροτιηί, οἱ ἙγυΓ{ογΙπ ατα πα ἱπουγδίοπίθας γαδίαγαηῖ, ἆ5ῆα 

ε{ Τατοπίαπα άπρᾳπο, απο Οαγ]α]ο Ῥηπίου ργαδἰά{ο ἴοηε- 

Ῥαΐ, (ουτα πηανίσαο οΏβοάσταπί. Οαγ]να]ο, απία ραμοί ΡαΠὶ 

οταπί, Ὀγα]ος ἵπ ργα διά! 5οοἴσίαίοπα αδδαπηδογαί, Ηογαπα 

Ῥγυίογαπα ρτα[οοίας ἀοροτίραί πο ]ογου]απα, ου]ας Γαἱοτ 

ἵπ οακίτί5 Πομιαπῖς η αναί. ΕΙ ἶδ Ρος ΟΓΟΤΕΟΠΑ ρετρυη 

ῥτα[οοίαπα αά ρτοάοποπα οἷας ρατίῖς πατῖ, ου]α5 οαιοδία, 

ῥηπρορίας οταί, υδί αἲ οππα ραίοπα Ππαομίηας αὐηονἱκεορί 

Βοηαπί, δίο Τατομίαπα Πουπαρί τουδροταηί, το αἲ 

μία (οττα πηατί(αο ορροτιαπἰςδίπ]απη. 

Τ,. Δηπμαι αἆ Τατοπίσση Γοδ πα ας; 5δᾶ, αὈί οπΠὰ οπρία τα 

6556 οοσπον]ε, ρταν τον ἀο]οης, Τατίος, αἴ(πο ἰπάς Υορι- 

βίαιη 5ο τοσρί, ή Οἰαμάίας Ματοε]ας, αἱ 8ο δηα ἆς- 

γτορτας, ἴππαι αὐἰπίσπα Οοηδυ], οἱ Τ. Οπρρίπης, ομδίτῖα 

ον αἆνθισο οἱ ορρος{ἰς, Ρηαρ]ίο φπἰάεπα αὐδήποβαηί, 5ο 

(τίς οίππα Ματορ]ας, Ναπίάας ῥτα ἆδπα αροηίος οοαβρί. 
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χελλος ἰδὼν, καὶ δόξας ὀλίγους εἶναι τοὺς ἄγοντας, ἐπέ- 
κ» / 

δραµεν αὐτοῖς μετὰ τριακοσίων ἱππέων σὺν καταφρονή- 
.. ΄ - Ν / " 

σει' χαὶ πρῶτος ἡγεῖτο, θυμικὸς ὢν ἐς µάχας χαὶ 
3 ο. -” ’ 

παρακινδυνευτυιὸς ἀεί. Ἄφνω δὲ πολλῶν τῶν Λιθύων 
-. Δ 

φανέντων, καὶ πανταχόθεν αὐτῷ προσπεσόντων, οἱ μὲν 
-. ο -. η « 9 

οὐραγοῦντες Ρωμαίων, πρῶτοι φυγῆς Ίρχον. Ὅ δὲ 
{ [ὰ -» μ] / / . 

Μάρχελλος, ὡς ἑπομένων αὐτῶν, ἐμάχετο Ὑενναίως 
. 3 / κ] -.- -. 

µέχρι καταχοντισθεὶς ἀπέθανε. Καὶ αὐτοῦ τῷ σώµατι 

ὃ Ἀννίθας ἐπιστὰς, ὡς εἶδε τὰ τραύματα πάντα ἐπὶ τῶν 
3 / μ 

στέρνων, ἐπήνεσε μὲν ὡς στρατιώτην, ἐπέσχωψε δὲ ὡς 
, αμ ., ν μ 

στρατηγόν. Καὶ τὸν δακτύλιον αὐτοῦ περιελὼν, τὸ 
μὲν σῶμα ἔκαυσε λαμπρῶς, χαὶ τὰ ὁστᾶ τῷ παιδὶ προσ- 

/ 

έπεμψεν ἐς τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον. 
| ο / : λ / 3ρλ κ 3 

11. Σαλαπίνοις δὲ µηνίων, εὐθὺς ἐτύπωσεν ἐπιστο- 
ο. . / Δ 

λὸν τῇ σφραγῖδι Μαρχέλλου, πρὶν αἰσθέσθαι πολλοὺς 
.. ’ « .. ή 

περὶ τοῦ θανάτου, καὶ αὐτόμολον ἄνδρα Ῥωμαῖον ἔπεμιψε 
/ δν ο ῤ λ / Υ 

φέρειν, δηλοῦντα, ὅτι στρατιὰ Μαρκέλλου κατόπιν ἔρ- 

χοιτο, καὶ ὅ Μάρχελλος αὐτὴν ὑποδέξασθαι χελεύοι, 
ν ας ὁ - / 
Ἄρτι ὃ᾽ εἰλήφεσαν Κρισπίνου γράμματα, περιπέμψαν- 

.» μι » / 

τος ἐς ἅπαντας, ὅτι τῆς Μαρχέλλου σφραγῖδος Ἀγνίθας 

κεκρατήκοι. Τὸν οὐν ἄγγελον, ἵνα μὴ παραµένων 

ἐπιγνοίη τὰ γινόμενα, ἀπέπεμψαν, ὑποσχόμενοι τὰ 

προστασσόµενα ποιήσειν᾽ αὐτοὶ δ' ὁπλισάμενοι, τὴν 
ἐνέδραν ἐπὶ τῶν τειχῶν ἀνέμενον. Καὶ προσιόντος τοῦ 

.. ων οϱ / 

Ἀννίθου μετὰ Νομάδων, οὓς Ῥωμαϊχοῖς ὅπλοις ἐσκεύ- 
1 / 3 . / / ε 

ασεν, τὰς μὲν πύλας ἐκ μηχανήµρτος ἀνέσπασαν, ὡς 
/ 

δὴ Μαρχκέλλου προσιόντος ἀσμενίζοντες. ᾿Ἐσδεξάμενοι 
δὲ ὅσων εὐμαρῶς κρατήσειν ἔμελλον, αὖθις ἐκ τοῦ µη- 

/ ῶ, ὰ 3 οω Ν κ λ 3 / 
Ἰανήματος αὐτὰς ἐπικαθῆχαν. Καὶ τοὺς μὲν ἐσελθόν- 
τας ἔκτειναν, τοὺς δ᾽ ἔξω τῶν τειχῶν ἔτι περιεστῶτας 

ἄνωθεν ἔθαλλόν τε καὶ κατετίτρωσχον. Καὶ δευτέρας 
-” .ω Δ “ / 

τῆσδε πείρας ὃ Ἀννίδας ἐπὶ τῇ πόλει σφαλεὶς, ἀπε[ώ- 

ρει. λ 
Ἱωμ. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ Ἀσδρούθας, ὅ ἀδελφὸς Ἀννί- 

6ου, τὴν στρατιὰν, ἦν ἐξενάγησεν ἐν τοῖς Κελτίθηρσιν, 

ἔγων, Σιέθαινεν ἐς τὴν Ἰταλίαν" καὶ, Κελτῶν φιλίως 
ο ον / 9 ν εν / / 

αὐτὸν δεχοµένων, τὰ Ἅλπια ὄρη, ὡδοποιημένα πρότε- 
[4 . ο Ἶ / ΝΑ 4 κ’ . [ / 3 {5 

ρον ὑπὸ Ἀννίθου, διώδενε" δύο μ.ησὶν, ὅσα τέως Ἀννίθας 

ἓξ δίηλθεν. ᾿Εσέθαλέ τε ἐς Τυῤῥηνίαν, ἄγων πεζοὺς 
μὲν τετραχισμυρίους ἐπὶ ὀκταχισχιλίοις, ἵππέας δὲ ὀκτα- 

λί - λ ἐλέ π μά (δε κ Δ / 

κισχιλίους, καὶ ἐλέφαντας πεντεκαίδεκα. αἱ γράµ- 
. . -»ν ΔΝ Ε -ω σ / 

µατα πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἔπεμπε, δηλῶν, ὅτι παρείη. 
Τούτων τῶν γραμμάτων ὑπὸ Ῥωμαίων ἁλόντων, οἱ 
ο ν / . ΄ / 3. 3 ο μ κ. 

ὕπατοι Σαλινάτωρ καὶ Νερων, µαθόντες αὐτοῦ τὸ πλῖ- 

θος τῆς στρατιᾶς ἀπὸ τῶν γραμμάτων, συνΏλθον ἐς τὸ 

αὐτὸ πάσαις ταῖς δυνάµεσιν, καὶ ἀντεστρατοπέδευσαν 
2 ἱλ Αν ὁ 4 ε απ ψ /, αὐτῷ περὶ πόλιν Σήνας. “Ὁ δ' οὕπω µάχεσθαι χεχρι- 

κὠς, ἀλλὰ τῷ ἀδελφῷ συνελθεῖν ἐπειγόμενος, ὑπειώρει. 
Καὶ νυκτὸς ἀναζεύξας, περὶ ἕλη καὶ τέλµατα καὶ ποτα- 

μὸν οὐκ εὔπορον ἠλᾶτο. Μέχρι, φανείσης ἡμέρας, οἱ 
Ῥωμαῖοι κατχλαθόντες αὐτοὺς διεῤῥιμμένους τε καὶ 

χεχμ.ηχότας ὑπὸ ἀγρυπνίας χαὶ κόπου, πλείστους μὲν 
αὐτῶν, ἅμα τοῖς ταζιάρχοις, συντασσοµένους ἔτι καὶ 

/ Αν ΄ Ν ὧν ἐ .ἐ / . μὴ “ο 

συνιόντας διέφθειραν, καὶ αὐτον ἐπ ἐχείνοις Ἀσδρούβαν" . 
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οαία5, Τα{Η5απο ραµ605 6556, ΟΠ (Γοσθηί15 οη δις «ο- 

ομγο Πῃ 605 ΠΠΙροίΗΠα {ους ἱροπιςο ρτα ρα, Υἱτ ἱπροπίο {ο- 

ΤΟΧ, 6{ ΦΕΠΙΡΟΙ ἵη ρογίομ]α ργῶσθρ». 5οᾶ δαΕ/{ο πα ]{15 οχο- 

ποπίρας ΑΠς, αἴᾳπο ππάίαας ἵπ ουπα Ἱπαρηίρας, απ ἵπ 

οχίοπΙΟ ἁρπηίπο ογαπί Ποπιαπί, ρηϊπηὶ {αραπα αγρπεγυηί. 

Ματο]ας απίοπα, απὶ 05 5ο 5ο ρμίαβαί, οπτορῖο ρυρηᾶ- 

γ]ίς ἆοπεο Ἰαομ]ο (γαηδβχς ορο]αί, Ἐί οἶας εαάαγοτί αᾱ- 

5ίαη5 Απηϊμα, Ροδί(πσπα αἆνοιδα οπηπία γ]ηογα γἱάΙέ, { 

πηΠίσπα, Ιαπάαν]ές 5ο, αἱ Ἱπρογαίοίεπα, οαγ]Παίας ο5ἱ. 

Ῥοϊτασίο απηπ]ο, οονρα5 πιασπίβοο ογεπανΙ, ο554ή16 αά 

Παπ τοηηῖςίί ἵπ οαδίτα. [ 

11. ΡηαδᾳΠαΠὰ απ{ 6 ΠΟΥ [15 η] 15 {απλα Ἰα{1α5 ππσπαςσοί, 

Ῥα]αρίηϊς Υγοµοπηθηίου Ιηίδηδιας Απηϊρα!, πα Π{οτῖς απημ]ο 

Ματοσ]ῖ ομίσηα!ἶδ ΒΟΠΙΑΠΗΠΑ (Ταη5/ασαπα Φαἱαρίαπη πηΙ; 

απῖ 5ἰσηϊβοατοί, ΜαγοθΙ]Πα. ουΠ1 οχοτοῖία αἀγοπίατο, 1196- 

γοίσπε, π{ 5[ρί Ρογίῶ ραίσαηί. Οἶγες, αεεορίῖ5 ραπ]ο απία 

α ΟΙςρίπο Π{ονῖς, απίρις5 ο οπηηίριας οἰγοπππσῖτσα ον Τ(α(τ- 

Ρις 5Ισηίβεαγογαί, ΝΙαΤοθΙΙΙ αηπΗ]ο Ροί{έαπα ο.5ο ΑπΠΙΡαΙΘΠΙ, 

ΠΙΠΟΙΙΠΙ, Π ΥΕΠΊΔΠΘΗΣ 5ιιᾶ οοηδ]]ία τεςοΐςοθΣεί, Γοπϊδογιηίς 

Ρο]1αΙΜΤ, 5ο πιαπάαία {αίαπο5. Ἰηίογοα αγηηῖς δαπηῖς, ρου 

πιωπ]α ἀἱδροδ, ἱηδίάϊας οχδροσίαραπί. Εί Δηπίμα]ϊ οιπι 

Νιπιαἶς, ασ αγηηῖς Ποπηαηϊς Ιηδίταχοταί, αἀγοπίοπί1, σᾶ- 

ἰατασία ἵη αἰίαπα. αράπεία Ρογίαπι αρονίαη{, Ιου εί σγαί- 

Ἰαρυπάϊ, γεια ἨΜατεσ]]άπα οχαϊρῖοηίας. Οιήπι(πθ {οί αᾱ- 

πι]δίς5εηΐ, αιιοί 56 [α6ἱ]6 Ῥο556 ορρτίπ]ογο οοπ/βάεβαπί, οαία- 

τασία ἀε]εοία, πίτα Ἠ1Ῥθπ ΙΠΟΙΙ5Ο5 ο/ηπες Ιπίογ[οσργιμιῖ. 

Ἠε]ίιος, αἱ εχίτα πιωπία τοδ[ίοναπί, {ε]ῖς, ο 5αρογῖοΓί 

Ίοσο Ἰιαπά ΓΓαδίγα οαἀσπίίρας, αΏορογιπί. δἱο ΑπηῤὕαΙ, Ρίς 

άΠ1 5ιιᾶ 5Ρ6 αἆ ῥα]αρίαπι [ημςίταίας, αΏξοθςς][. 

ΤΠ. ὅαπα εί ΑξάναραϊΙ, Παίοτ Απηϊραις, ουπι οχοταία, 

σπθηα ἵπ Οε]Η ατα πιγοσᾶο οοπάχοταί, ἵπ Πα]ίαπη (γαηςσνο - 

ἀῑοραίαντ: Ροπίσηεσια οχοῖρἰεηίίρας (α]ῖς, Αἱρος, 4 ΑηΠ- 

Ραΐο ρνία5 ραΐθ[ασία5, 5αρεΓαγ1ί. Ππογα, αποᾶ απίοα Απηι- 

Ρα 5οχίο ἀθιπιπῃ ΠΊοηςθ αΏ5ο]γοταί, Ἱπίγα ἀποΡΙΠὰ ΠΙΘΠΦΊΗΠΙ 

«ΡαΙπα οοη{δείο, ἵπ Εἰτατίαπα ἱγαῖς, αἀάπεσῃς 56ο ᾖῃο- 

ἀπ χιτ, οπυίαπα σιΠ πλ]]ας εἰορ]απίος απἰπάο- 

ους 

Πίονας σπαπα Ῥοπ]απί ἰπίογοερίδδοηί, οἱ ἵπάο εἶας εορΙ 

οἵῃ. Ἰπάε ἆε αἀγεπία 51ο Πίογας αἆ [αίτοπα πηϊς{, 

απαηία οβδοηί, Ιπίε]εχίςεοπί, 0055. ΦαΠπαίου αἱ Ἀοτο, 

οοπίτγαςῖῖς ἵηῃ πάπα οπηηῖρας υγ ίραςδ, αἆ Βεπαπ αΤΏΟΠΙ οἱ 

οεσιτογαηί. Π]α, ααὶ ποπάαπα ράβηατο οοηςΠ{πθνγαί, 5εὰ 

απαπαρτΙπΙΙη [α{γὶ 56 οοΠ]Πησογα, ποσία 5ο τοοῖρίοης πιογ]{ 

πίτα; ἃς Ρεν Ίοεα ρα]αδιῖα οἱ ος ποδα. “«σαππε πρας Π- 

πηηίς ναᾶο οατοπ/ῖ8, ομοιταν. 58 ῬήπΙαΠα Ι40θΠ1, Πο- 

πηαπὶ ρα]αίος οἱ υἱσ]ίς Ιαβογο(ις [05505 απ5οειῖ, ἀπ) Τη 

οὐᾷίπος οιη{ Π1, αεἴσππαο αά ας ἰη5ίγαυηί, Ρ]ογο56116 611ΠΙ 

επ ἀπείῖριας ἰπίοι[οοσγαηί. Αδάπαρα! {ρ5ε ἵπ ασῖε οοἰό, 
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πλείστους ὃ αἰχμαλώτους ἔλαβον. Καὶ μεγάλου δέους 

ἀπήλλαξαν τὴν Ἰταλίαν, ἀμάχου ἂν σφίσι τοῦ Ἀννίθου 

γενοµένου, εἶ καὶ τήνδε τὴν στρατιὰν προσέλαθεν. 

1Η. Θεὺς δέ µοι δοκεῖ τόδε Ῥωμαίοις ἀντιδοῦναι 

τῆς ἐπὶ Κάνναις ἀτυχίας, οὐ πόῤῥω τε ἐπ᾽ ἐκείνη χαὶ 

ἰσοστάσιόν πως ἐχείνη Ὑενόμενον. Στρατηγοί τε γὰρ 

οἱ ἑκατέρων ἀπώλοντο, καὶ στρατοῦ πλῄθος ἐγγυτάτω 

μάλιστα ἐπ᾽ ἴσης" καὶ τὰ αἴγμάλωτα πολλὰ Ἰενέσθαι 

καὶ τοῖσδε κἀκείνοις συνηνέχθη" στρατοπέδων τε καὶ 

παρασκευῆς τῆς ἀλλήλων δαψιλοῦς ἐκράτουν ἑκάτεροι. 

Οὕτω παραλλὰξ ἡ πόλις εὖτν γιῶν χαὶ συμφορῶν έπει- 

μμ. Κελτιθήρων δ), ὅσοι διέφυγον ἐκ τοῦ χακοῦ, οἱ 

μὲν ἐς τὰ οἰκεῖα, οἱ δ) ἐς Ἀννίόαν ἐχώρουν. 

Ι1Υ. Ὁ δ) ἐπί τε τῷ ἀδελφῷ, καὶ στρατιᾷ τοσῇδε 

δι ἀπειρίαν  σῶν. οί ίδιον Απολωλυίᾳ, ὃ δυσφορῶν, καὶ 

τεσσαρεσκαιδέκατον ἔτος ἔχων ἐν πόνοις ἀτρύτοις, ἐξ οὗ 

Ῥωμαίοις ἐν Ἰταλία διεπολέµει» πάντων τε, ὧν εἰλήφε 

πρότερον, ἐκπεπτωκώς" ἐς Βρυτε τίους» ὅπερ αὐτῷ 1 αιὸν 

ἔθνος ρα ἦν, ἀνεχώρει" χαὶ ἠσύγαζεν, ὡς ὄνρες 

ὀννάμεως ἀφιξομέγης ἀπὸ Καρχηδόνας. Οἱ ὸ δ᾽ ἔπεμψαν 

μὲν αὐτῷ ναῖς ἑκατὸν στρογγύλας, ἐφ ὧν σἴτός τε ἓν 

καὶ στ τρατιὰ καὶ χρήματα" οὐδενὸς ὃ᾽ ἐρετικοῦ παραπέµ- 

ς αὐτὰς, ἄνεμος ἐς Σκχρδόνα κατήνενκεν. Καὶ ὁ 

τῆς Σαρδόνος στρατηγὸς, ἐπικλεύσας μακραῖς ναυσὶν, 

κατέλυσε μὲν αὐτῶν εἴκοσιν, ἑξήκοντα ὃ᾽ ἔλαθεν; αἱ δὲ 
λοιπαὶ διέφυγον ἐς Καρχηδόνα, Καὶ ὃ Ἀννίόας ἔτι 
μᾶλλον ἀπορούμενός τε, χαὶ τὰ παρὰ Καρχηδονίων 

ἀπεγνωκὼς, οὐδὲ Μάγωνος αὐτῷ τι, τοῦ ξενολογοῦ Ὄντος 
ἐν Κελτοῖς καὶ Λίγυσιν, ἐπιπέμποντος, ἀλλὰ τὸ μέλλον 
ἔσεσθαι περιορωμένου". συνιδὼν, ὅτι µένειν ἐπὶ πλεῖον 

οὐ δυνήσεται' αὐτῶν ἤδη Βρυττίων, ὁ ὡς ἀλλοτρίων ὅσον 

οὕπω γενησομένων, κατεφρόνει, καὶ ἐσφορὰς ἐπέθαλλεν 

αὐτοῖς πάνυ πολλάς' τάς τε ὀχυρὰς τῶν πόλεων µετῷ- 

χιζεν ἐς τὰ πεδινὰ, ὡς βουλευούσας ἀπόστασιν' πολλούς 

τετῶν ἀνδρῶν αἰτιώμενος διέφθειρεν, ἳ ἵνα τὰς π περιουσίας 

αὐτῶν σφετερίζοιτο. ἸΚαὶ ὁ μὲν ἐν τούτοις ἦν. 

ΙΥ. Ἐν δὲ Ῥώμῃ ή μὲν ὕπατοι Λικίνιός 
τε Κράσσος, καὶ Πούπλιος Σκιπίων ὅ λαθὼν Ἰθηρίαν. 
Τούτων δὲ Κράσσος μὲν ἀντεστρατοπέδευσεν Αννίδα 

νὰ Ἰαπυγίαν" Σκιπίων δὲ τὸν ὃημον ἐδίδασκεν, οὔ 
οτε Καργηδονίους, οὐδ) Ἀννίδαν, ἀποστήσεσθαι σφίσιν 
ος ἀμφὶ ον Ἰταλίαν, εἰ μὴ Ῥωμαίων στρα- 
τὸς ἐς Λιῤύην διέλβοι, καὶ κίνδυνον αὐτοῖς ἐπιστήσειεν 

οἰκεῖον. Λιπαρήσας τε πάνυ καρτ ερῶς, καὶ πείσας 

ὀχνοῦντας, ᾖ ἡρέθη στρατηγὸς αὗτος ἐς Λιόύην, καὶ διέ- 

πλευσεν εὐθὺς ἐς Σικελίαν. Ἔνθα στρατὸν ἀγείρας τε 

καὶ Υυμνάσας, ἐπ πέπλευσε Λοχροῖς ἄφνω τοῖς ἐν Ἰταλία, 

φρουρουµένοις ὑπὸ Ἀννίδου" καὶ τὸν φρουρὰν χατασφά- 
ξας τε, καὶ παραδοὺς Πλημινίῳ τὸν / πόλιν, α αὐτὸς ἐς Λι- 

Εύην ους. Πλημίνιος δὲ οὐδεμίαν ὕόριν ἡ ἀσέλ- 
γειαν 3 ὠμότητα ἐς τοὺς Λοκροὺς ἐκλιπὼν, ἐσύλησε 
λήγων καὶ τὸ τῆς Φερσεφόνης ἱερόν. Καὶ τόνδε μὲν 

Ῥωμαῖοι, μετὰ τῶν συναμαρτόντων αὐτῷ φίλων, διέ- 
οῦειραν ἐν τῷ δεσμωτηρίω, καὶ τὰς περιουσίας αὐτῶν 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΗΒ ΥΠ, 

πιασης οδύπα. ΠπΠηετας γίνας οαρίας ο5ἰ. δἱο, σα πα 

Ἰηγείας Βοπιαπίς Γαἱπτας Γηἱςσεί Αηπίραι, 5ἱ εορίας Ί]ας 

οµπα 5ἱς οοπ/αηχἰςςοί, ἱηποπίϊ ἵογγοτο Ἰ]ογαία Πα]ία ο»ἰ. 

ΙΗΠ. Ἆο πημῖ απἰάεπα γἰάείατ ἆσις Ποπιαπίς Ιδίαπι ν]- 

οἴογίαπα τερομάἶς5ε το εἰαάο 0αππεηςί; απαπῃ απἱάεπῃ Ίος, 

ΠΟΠ ηἰηη(5 Ίοησο (οπηρογίς ΙΠίογγα]]ο 5εοπία, πιοππεη[ῖ5 ραπο 

οπημίρης παν. Ναι εἰ ἱπιρεταίοτος οδεϊἰἀεγαπί πτῖπι- 

4πε, οἱ ρατ [εγο παπα ππιεγας εδί Ππίδι[εοίης. Εἰ υἱι]- 

απο ραίος ππασΙΙΠΗ οαρίΙγογαπα ΠΙΠΙΕΓΗΠΙ Γεεεγαπί; αἱ αἱ τῖ- 

απο εαδίεῖ5 οἱ οραοπίο αρραταία Ἱοδίίαπα 5υπί Ρο. δίο 

Βοπηαπ! αλογηῖς ἰπῖςίες εἶαι]ος αἱ ]αΐπα Γοίαπας [ΑΥΟΓΕΠΗ εχ- 

επί δαπί. 0ο] ετῖ, φαἳ οκ Π]α εααϊηϊίαίο ε[[ασογαηί , ΡᾶΓ5 

ἵπ ραίτίαπα, α)ῆ αἆ Απηϊραιειι, 56 οοπίυ]εγυπί. 

ΙΙΥ. Δηπίρα!, [ταἰεῖς Ππίρηία εἰ (απ εχετοῖας εἸαίο, 

Ἰσποταίίοπο γἱαταη {απα Ἱπαργογί5ο οί, Ποπ Ππράιοσνῖίου 

ῥογο]δαςΣ απηϊςςείς οπηπίρας, ασ απαποτάθεῖπα απηΐς, 

σσδας ἵπ Πα]ία Ῥεαγεταί υπ Ποππαπί5, αβο ος ΙΠΙΠΠΕΙ- 

5ἱς Ρορογεταί, ἵπ Βγη[[ίος (οᾶ 6εη5 5ο]α ἵπ εἶας 5οο]είαίε 

ΡογηηαησεταΓ) 5θορςςίί : Ιρίαπε ποναᾶς Οαμαφῖηο εορίας, 

ΠΙ] Ἱπίογίπα ΠΊΟΥεηΣ οχδρεείαβαί, ἨΜδοταπί απ[επα Οατί]ια- 

Εἰπίθηςος ορΠίαπα παγίρας οπεταγῖῖς [αππεηίαπα, οἱ 5αρρ]ε- 

πηθηίΠη ΠΠ ἔα πα ουσ Ροσυηῖϊς. δε ος Πάγος, 4ΠΗΗ 

π]]α. (πίγοππες ἀεάποετοπί, γεηίαςααα ἵπ βατάιηίαπι ἀεία- 

Ἰβοεί, αγ μία ρταἴου ]οηρῖς πατίρας αἀοτίας, γἰσϊμῖ ἆ6- 

Ργδβδίί, 5οχαρἰπία οορίί : τεαια Οατιμαβίπεια τερείἴετο. 

Ἰπάο ρταν]ογί ΤΟΓΙΠΑ οπηπΊαπη Ῥεπαπία ρτοπεβαίας Απηϊμιι. 

ΟµαΠΠΟΡΓΕΠΗ, ἀεεροταίο αἰο αἲ Οαγιασίηιεηξίρας 5αὐςίά[ο, 

σπσπι οἱ Μασο, απὶ ἵπ ααλία Τἠρατίασαα πιεΓσθΠΑΓΙΠΠΙ οας- 

Οναριπ]οηςίνας πα Πίοπα εοπάπεσβαί, α αν πι πίοτεί, 

564 οἵοδας ογοπίαπα τοῖ οχδρεσἰατοί; ῥτανίάεης ΡΩΠΗ5, 58 

Π]ἱ5 ἵπ Ἰουίς ἀἴαία5 ΠἹαἨθίο ΠΟΠ Ῥορ5ο” Ἰαπα ἴρος αποσιθ 

Βτυ(ος, (αππαπη ον. αΠεπος Γαίατος, οοΠίείΠηδης, στα- 

γίνας (τρα(ΐς νοχατο ορ. Ορρίάαφπο ραδδίπι παίηγα 

μημηίία, απαδί ἀσ[οσΓίοπσΠα πιο] γοπίας, ἵπ ρἰαπί σα (γαάπος- 

Ῥαΐ : ππ]ίος, αἱ ἵπ οογάΠὰ Γογίαπας ἰηγαάοτεί, [αἰδῖς ογἰη]- 

πίριις οἰτοππανοπίος, ορριπηεραί, 

Υ. Ἰπίογοα Ἠομιῶ οοηδυ]α{αηα Ἰπδυηί 1οἰπίας Οταδδας, 

οἱ Ρας Ροἱρίο, ἀοπηῖς Ηιδραπίς οἶσγας. Εἰ Οἵακξης 

απἰάσηα ἵπ Αραλίαπα αἀγοιδας Απηζζιιοσι ρτοίοείης ο». 

5ορίο γοτο Ρρορα]απα αἀπποπεραί, Οατηιααἰπίοησος Αηπῤηις 

Ἰουηή ο ΠΟΠ Ρεῖα5 Πα]ία ρο55ο ἀοροΠ!, παπα Ἠοπ]απης εχογ- 

οἵας απ ΑΠΙσαπα τα]οστοίαη, οἱ ἀοπηοίίου ἐρδί ἰουτορόηίυς 

ῥοτίσμ]ο,. Αίάπς αδδίάμο ἱηδίαπάο, ομποίαηίεδας ἩΓΡΟΗ- 

1ο, ο πμ! υἱ 5] Απῑοα ρτονἰηοία ἀθοθτηστείαν, Τυπα 

π]]α Ππίογροδίία πποτα, π Βἰοίαηα ἰτα]οοί, Εἰ οομίτασῖς 

Γη οχοτοἑαἰἴκα πο οορ]ΐ5, τοροπίο Ἰνουτος Πα]ίας, αὈὶ Αηπ- 

ὑα]ῖς ογαί ρτανἰάίαπαν ἀάγοσίας οδί: ορρΓοβδούυο ργαἰάΐο, 

οἱ αὖἲ ποπ σα αΓΏοπα γοείο Ῥἱοπίο, απ ΑΠΙΟΔΠΙ παν {μα 

ες Ὑοταα Ῥἱορημίας, πυ]]ο κοο]οτῖ απί παπάς οομί- 

πιο]ία) ααἲ οσο αἱἷς ϱσποτο η ΤουΓο5 που οὐ Πο, αἆ ον- 

(ορ α. Ῥτοκσγρίπας οἶαπα (οπηρίαπη δροµαν,  Εἰ απο 

απάοα Πουπαπ!, οαΠα ο] αφἆ σπα ου ἱρας 5οοἱἵδ, ἵπ οἈΓΟςΓΕ Πο- 

σατυπῖ, Ῥοπασπο ραυ]σαία Τ,ουτῖς (γαδίάσταη!, ἵη νεκαυτίς 

έ 

ει 
} 
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ἔλοσαν Λοχροῖς ἐ ἐς τὸν θησαυρὸν τῆς θεοῦ φέρειν" ὅσα τε 

ἄλλα ἐλύναντο τῶν ἀπολωλότων, ἀνευρόντες, τὸ λεῖπον 

ἐκ τοῦ κοινοῦ σφῶν ταμιείου τῇ θεῷ προσέθεσαν. 
ΙΥΙ. Τοῦ δὲ αὐτοῦ χρόνου Κωνσεντίαν τε, μεγάλην 

πόλιν Ῥρυττίων, καὶ ἄλλας ἓξ ἐπ᾽ αὐτῃῆ, περιέσπασεν 

Ἀννίθου Κράσσος. ἸΚαὶ γιγνοµένων ἐν Ῥώμῃ 
σημείων ἐκ Διὸς φοβερῶν, οἳ μὲν τὰ Σιθύλλεια ἐπισχε- 
πτόµενοι δέκα ἄνδρες ἔφασαν, ἐξ οὐρανοῦ τι ἐς Πεσι- 
νοῦντα τῆς Φρυγίας, ἔνθα σέθουσιν οἱ Φρύγες θεῶν 
Μητέρα, πεσεῖσθαι τῶνδε τῶν ἡμερῶν χαὶ δεῖν αὐτὸ 

ἐς τὸν Ῥώμην ἐνεχθῆναι. Μετ οὐ πολὺ δὲ πεσεῖν τε 

προσηγγέλθη, καὶ ἐς Ῥώμην ἐκομίσθη τὸ βρέτας, ι κ 
τὸν ἡμέραν ἑορτάζουσιν χαὶ νῦν Μητρὶ θεῶν, ἡ τό 
ἐκομίσθη. Λέγεται δὲ τὴν ναῦν, ἢ ἔφ ερεν αὐτὸ, Ὀόι 
τοῦ ποταμοῦ τοῦ Τιθέριος ἐνσχεθεῖσαν, Ὀμῖς μηγανῖ 
σαλεύεσθαι" µέχρι, τῶν µάντεων προειπόντων, ἕψεσθαι 
µόνως, εἰ γυνὴ καθαρεύουσα ξένων ἀνδρῶν ἑλκύσειον, 

Κλαυδίαν Νυϊντίαν, μοιγείας ἔγκλημα ἔ ἔχουσαν ἔτι ἄχρι- 

τον, καὶ δι ἀσωτίαν ἐς αὐτὸ πιθανωτάτην οὐσαν» έπι- 
4 Ἀ λ Ν ο. 

θειάσαιτε πολλὰ περὶ τῆς ἀναμαρτησίας, χαὶ ἀναδήσα- 
.. 3 / λ /; ΄ / 

σθαι τη μίτρατ το σχάφος' καὶ ι] θεὺς ἔσπετο. Ἰλαυδία 

δὲ ἐξ αἰσχίστης δόξης ἐς ἀρίστην | µετέθαλεν. ἝῬω- 
’ . ια κιν λλε 

μαίοις ἐ χαὶ .. τῆς Κλανδίας ἐ ἐχέλευε τὰ Σιθύλλε εια., 

διὰ τοῦ παρὰ σοίσιν ἀρίστου τὸ βρέτας ἐκ Φρυγίας -ε- νο ο μράσκι ος ο 
ταγαγεῖν. Καὶ τὸν ἄριστον ἐν τῷ τότε σφίσι δοχκοῦντα 

είναι, Σκιπίωνα, τὸν Νασικᾶν ἐπίκλην, ἐπεπόμφεσαν, 
υἱὸν μὲν ὄντα Γναίου Σχιπίωνος τοῦ στρατηγήσαντος ἐ 
.) / ὰ 2 δα. / 2 Δ δὲ Στ / κα 

Ἰθηρίᾳ καὶ ἐν αὐτῃ πεσόντος, ἀνεψιὸν δὲ κιπίωνος τοῦ 

Καργηδονίους ἀφελομένου τὸν ἡγεμονίαν, χαὶ πρώτου 

χληθέντος Ἀφοικανοῦ. δε μὲν ἡ θεὸς ἐς Ῥώψμην ὃ δι’ 
Ἰ ἵ 

ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ἀρίστων ἀφιχνεῖτο. 

ΤΝΠ. Ἐν δὲ Λιθύη, Καργηδονίων συνεγῶς ὑπὸ 
οὓδε τοῦ Σκιπίωνος ὑπτωμένων, ὅσοι Βρυττίων ταῦτ) 

ἐγέγνωσκον, ἀφίσταντο ἀπὸ τοῦ Ἀννίθου, καὶ τὰς φρου- 
Υ 

ρὰς οἵ μὲν ἔχτεινον, οἵ ὃ ̓ ἐξέθαλλον. Οἱ δὲ οὐδέτερα 
’ 

«ὰ 

- 

τούτων δυνάµενοι, λάβρα πρὸς τὴν σύγχλητον ἐπρέ- 
σόευον, τὴν μὲν ἀνάγκην αὐτῶν καὶ τὴν προαίρεσιν 
ὑποδεικνύοντες. Ἀννίδας δὲ ἐς μὲν Πετηλίαν ἔνοπλος 

παρΏλθεν, οὐκ ἔτι Πετηλιιῶν ἐχόντων αὐτήν" ἐκθα- 
λὼν γὰρ αὐτοὺς, ἐδεδώχει Βρυττίοις. Ἠτιᾶτο δ᾽, ὅτι 

ἐπρέσθευσαν ἐς Ῥώμην. ᾿Ἀρνουμένων δ) ἐκείνων, 
ὑπεκρίνετο πιστεύει. “Ἵνα δ᾽, ἔφη, µηδ ὑπονοῖσθε" 
τοὺς μὲν δυνατοὺς παρέδωχε τοῖς Νομάσιν, χεχωρι- 

σιένως τηρεῖν αὐτῶν ἕκαστον" τοῦ δὲ πλήθους τὰ ὅπλα 
παρείλετο' τοὺς δὲ δούλους καθοπλίσας, ἐπέστησε τῇ 

πόλει φύλακας. καὶ τούτοις ὅμοια, τὰς ἄλλας πόλεις 

ἐπιὼν, ἐποίει. Θουρίων δὲ δὲ τρισγιλίους, Καρχ ηδονίοις 

μαλ στα εὔνους, ἐξελόμενος, καὶ πεντακοσίους ἄλλους 

ἀπὸ τῶν ἀγρῶν, τὰ λοιπὰ τῇ στρατιᾶ διαρπάζειν ἔδωχε. 
Καὶ τῆς πόλεως ἐγκρατῆ Φρουρὰν καταλιπὼν, ἐς Κρό- 

τωνα τοὺς τρισγιλίους καὶ πενταχοσίους μετῴκιζε" τὴν 
πόλιν εὔκαιρον ἠγούμενος εἶναι, καὶ ταμιεῖον αὐτὴν 
ἑαυτῷ χαὶ ὁρμητήριον ἐ ἐπὶ τὰς ἄλλας τιθέµενος, 

1 ΥΠΠ. Καργηδονίων δ) αὐτὸν μετακαλούντων, κατὰ 
ἀΡΡΙΑΝΟ5. 

46» Γεροπεμάα. Ἠομσμα 4πσφαο, αμα αἲ Π]ο ἀἰτορία «1, 

φπαομη(αο Πηγοπῖς ροίεναμί, κα τοναογαηί :. αιοᾷ 

ἀοβοΙσραί, οχ ριρ]ίοο ατατίο δαρρ]ονογιη!, 

ΤΥΤ. Ἰοάσπα ΙοΠΙρογο Ογαβ5Η5 ΟοηδοΠίίαΠη, ΙΤΕΠ Πια- 

βπαα Βνογπη, ε{ ργα {ου θα. 5οχ αἶία ορρίόα, αῦ Λη- 

πρα]α αρείταν. Ῥοπια απίει «απ Πογτοηᾶα ργος]ρία 

ΔΠΙηΟ5. ἨοΠΙΙΠΗΠΗ 5αρογ5{{ήοπο τορ]εγίφδοηί, Ώδορπην ἱπί Ἱ]- 

Ῥνος ΒΙργ]ήπος αἀϊτο ᾖ15ςί, τοα]ογπί, 5 ἀἴεριας Ῥοςςί- 

πηπία, Ῥμηγρίω απο (αλί Μαίον ἁἆροταπι α Ῥμγνοίριας 

οοΜίατ)} 4ς οσ]ο αἰἰᾳπίά οδΗταη, αποά Ἠοππαπα αἲ νο] 

ορονίοιοί.. Νες πηπ]ίο ρο5ί, οοοϊἀϊδδαο, παπείααπα οδ; οί 

Ἠοππαπα (ΓαΠδροΓ{αἴάΠα ἀθ0 ςἱπππ]αστανη, Τί ΠΠ φαση ο 

ἀΐθπη Πάπα, 41ο ἵπ ΥῬοη Παπ οδί, [οδίαπι Μαἰτὶ ἆθο- 

ΤΙΠΙ οε]εβγαπί.  Έαπια οδί απίθια, Πάνοπη, αιιᾶ [ογοβαίηή, 

γαᾷο Τηρον]ί Παπα]π]ς Ἰωρίςςο, που 11ο πιοάο απί α]ία γὶ 

Ροΐμΐςςο πιογοειί : οἱ απΠΙ ργαἀἰχίςδεοηί ναίθς,, 56ο ΗΤΑΠΗ, 

5ἱ πηη](ου αὖ οπιηῖ αἴεπο εοπουΕ]ία ρυγα οί οπρία [τα]οτοί, 

ΟΙαπάίαπη Ου ἱπίίαπι, (παπα π]ηία απ ἆαπα Ἱακητία αἀππο- 

4001 5α5ρασίαπα ας ρῶπΠ6 τοαπα απο! οοσιαί, ππ]ῖς γου- 

Ρἱ5 ἀεαπα ἆς πα Ἱηποσρηίία ἰοδίαίαπα, οἴηρι]ο 510 ΠάΥΕΠΙ 

ἄ]ήσαςςα, ἀθαππ(πο 5θουίαπη. δἱο Οἰαπάίαπα, {πγρθπῃ 4η- 

δα [ΠΙΠΗ 6]αΓίςδΙΠΠΟ ποπηίπα πημίανίςςαο. 956 οἱ απία Ίος 

ΟἸαπἵα [αείαπα, Πουιαπ{, δΡΥ]Ηηῖς Πυνῖς αἀπιοπί, αἲ Ρο 

ορ {ος οἰγιίαἶδ νΙτάπη δπ]ασΓΙΠΙ ον Ῥ]ηγσία 

δέζεΓςεγοΠί, 6ο πσεγαπί ΥΙΤΙΠΙ πο {οππροτῖς ορ ήπιε 

Παάϊσαίαπα, Βοϊρίοποπι, οοβποπἹεηίο Ναφίσαπας Είπα ση. 

ΒοἱρίοΠί5, απῖ ἵπ Ἠϊεραπία Ιπιρεγαίου οσσυ αεταί, 6ἱ ραἴγιθ- 

Ίεπ βοἱρίοπῖς, απ αἀεπιίο Ῥωπίς ἱπιροτίο ῥηίπιας ΑοπΠϊ 

ΠΟΠΊΘΗ γο(μ]{.  Ἠοο πιοάο ἀεα ρου ορίίηος Υἴτογαπα Γοπ]- 

παταππ(αθ Ἠοπ]απῃ αάἁπεία οί. 

ΤΕΝΠ. Ὀεῖη απ] {η Αίπίζα ϱατμασϊηίθηςες οτοβγῖς ργα»- 

Ι5 α βεϊρίοπε Ίου, άπεπα ἀῑχί, γἰπεργθηίαγ, τὰ τοςοῖδερη- 

ἴε5 Ενυ οργανα αἲ. Απηΐραιε ἀεεείγεταπί, ϱοΓΙΠΊΠΗΘ 

αΗ Ῥυπίσα Ῥγαδίάία ομ{γαποαταπ{, αΠ οχρι]οναπί, Οι] 

πθ ΙΤ) ροίειαΠ{, 6ἶ4Π1 Ἠομ]απη πη]ςδίς Ἱεσα[ίς, δα[ίοηι οί 

πθοθςςΙ(αίθπη 5ΠαΠ1, δἳ Ῥγοπαπα νο]πίαίοπα, ἀθο]αταβαπέ, 

Απηίρα! Ῥοίε]ίαπα αγηλαίο οχθτοῖία αἀγοπίί, σπα ΠΤΡΕΠΗ 6ο 

(εππρογε Βνι, ε]εοίῖς οἴνίρας αἲ ΑππίμαΙε 5ἱρί (ταδῖίαπα, 

ἰοπεραπί. Οσαπα 15 απίεπΙ αχροίμ]αβαί, αποά Ἰοσαίος., αἱ 

Πιο αἴεραί, Ῥοπιαπῃ πηϊδίδδεηί. Οτοά απαπα Ρο(ε]ηί ρογ- 

ποραγεηί , ΠηχΙ{έ, 5ε ογεάοτε : 5εἆ π{ οΠΊΠοΠΗ αδρίζαηαἶ ος- 

εαδΙΟΠΕΠΙ Ργωσἰἀοτεί (14 απἱάσπη οοης πα ργ 56 [εγορα{), 

Ροίθπ/{ΙοΓΙΠὰ 4π6π]αιαο 5θραΓγα πι αβδοιγαπάππα Ναπηϊαἰς 

{παβίά[έ; αγπηπ(πε Ρορι]ο αἀεηιία, 5οιυγῖς γα η{{, εὐδ/ 16 

ομδίοἑ(α υγ οῖς ρτοροδυί. Τα το(ιας αἲΠί οἰνίίαίος, 

ποσο ο Ἠ]5 πηῖας ορ. ΤΠαίπογαη Ῥοπα. ργαίεγ- 

απαπα Πάπα παπα οἴγίαπα, ος Οαγνασἰηϊοηδίρις Πιᾶ- 

κἰπ]θ [αΥ6Γ6 πογαῖ, αἱ εν ασγος!ῖ (ατνα απἰησθηίογ Πα, πα Ηῖ- 

Ῥη5 ἀἰπιρίοπάα οχ]ή ρα] {; εί 1ος {αυ πη]]]α πἱησοπίος., το]είο 

Τηγῇς να]άο ργίάϊο , ΟτοίοποΠα (αάαχ [ές απαπὸ αάθιη 

πΓΏθπα, Ρτορίος δἷίας ορροη(υ[αίοπα, οἱ Ἰουγοπα. 8ἱΡί οἱ 

΄ΤΟΕΙ 6Ηἱ αἀγοιδι5 Τε] ας οἰγ[ίαίες ἀο]εσεγαί. 

ΤΥΠΠ. δεᾷ αί α οἰνῖριας αοοειδία5 εδί Απηΐραὶ, αἱ ροτῖ- 

7 
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σπουδὴν ἐπικουρεῖν κινδυνευούσῃ τῇ πατρίδι ὑπὸ Σχι- 

πίωνος, καὶ τὸν ναύαργον Ἀσδρούθαν ἐπ αὐτὸν, ἵνα μὴ 

βραδύνειε, πεμγάντων' ἤγβετο μὲν, τῆς Καρχηδονίων 

ἐς τοὺς ἄρχοντας ἀπιστίας τε καὶ ἀχαριστίας ἐς πεῖραν 

ἐρχόμενος διὰ μακροῦ: καὶ τὸν αἰτίαν ἐδεδοίκει τοῦ το- 

σοῦξε πολέμου πρῶτος ἐμθαλὼν ἐν Ἰθηρία. ᾿Εγνώχει 
δ) ὑπ᾿ ἀνάγκης ὅμως ἔπεσθαι, καὶ ναὺς εἰργάζετο πολ- 

λὰς, εὐξύλου τῆς Ἰταλίας οὔσης.. Τῶν ὃ᾽ ἔτι ὑπηκόων 

οἵ πόλεων, ὡς ἀλλοτρίων, καταφρονῶν, ἔγνω διαρπάσαι 

πάσας, καὶ τὴν στρατιὰν πλουτίσας, εὔνουν ἐς τὰς ἐν 

Καργηλόνι συκοφαντίας ἐπαγαγέσθαι. Αἰδούμενός τε 

αὐτὸς παρασπονδεῖν, Ἀσδρούθαν τὸν ναύαρχον ἐπὶ 

προφάσει περιέπεµπε, τοὺς φρουροῦντας ὀγόμενον. Ὅ 
δὲ ἐς ἑκάστην πόλιν ἐσιὼν, ἐκέλευσε τοῖς ἐνοικοῦσιν, 

αὐτούς τε καὶ δούλους αὐτῶν ὅσα δύναιντο λαθόντας, 

ἐκ τῶν πόλεων µεθίστασθαι: καὶ τὰ λοιπὰ διήρπαζε. 

Τούτων ἔνιοι πυνθανόµενοι, πρὶν τὸν Ἀσδρούθαν ἥκειν, 

τοῖς φρουροῖς ἐπετίθεντο. Καὶ συνέθαινεν, ὅπου μὲν 

κρατεῖν τὰς πόλεις, ὅπου δὲ τοὺς φρουρούς. Σφαγή 

τε ποικίλη, καὶ γυναικῶν ὕθρις, καὶ παρθένων ἅπα- 
γωγαὶ, καὶ πάντα, ὅσα ἐν πόλεσιν ἑαλωχυίαις, ἐγί- 

γνοντο. 
Τ1Χ. Αὐτὸς δὲ ὁ Ἀννίθας, τοὺς συστρατευοµένους 

οἳ τῶν Ἰταλῶν εἰλὼς εὖ γεγυμνασµένους ἔπειθε πολλαϊῖς 

ὑποσχέσεσιν, ἐς τὴν Λιθύην αὐτῷ συστρατεῦσαι. Καὶ 
τούτων οἱ μὲν τὰ ἡμαρτημένα σφίσιν ἐς τὰς πατρίδας 

δεδιότες, εἴποντο, φεύγοντες τὴν οἰκείαν ἑχόντες" οἳ δὲ 
οὐδὲν ἁμαρτόντες, ὤχνουν. Ἀθροίσας οὖν τούσδε τοὺς 

ὑπομένειν ἀξιοῦντας, ὣς δή τι λέξων αὐτοῖς, ἢ γαριού- 

µενος τῶν γεγονότων, ἢ περὶ τοῦ μέλλοντος ἐπισκήψων, 
περιέστησε τὴν στρατιὰν ὠπλισμένην ἄφνω, καὶ προσ- 
έταξε τοῖς ἴδίοις, ἀνδράποδα ἐξ αὐτῶν ὅσα θέλουσιν 

ἐπιλέξασθαι. Ὡς δὲ οἵ μὲν ἐπελέξαντο, οἱ δὲ ἠδοῦντο 
συστρατιώτας πολλὰ συνειργασµένους σφίσιν ἄνδραπο- 

δίσασθαι, τοὺς λοιποὺς κατηκόντισεν ἅπαντας, τοῦ μὴ 
τοιούσδε ἄνδρας ποτὲ Ῥωμαίοις γενέσθαι χρησίµους" 

ἐπικατέσφαζε δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἵππους ἐς τετρακισχιλίους, 

καὶ πλἼθος ὑποζυγίων, οὐ δυνάμενος ἐς Λιθύην ἐπά- 

γεσθαι. 
Ι.Χ. Μετὰ δὲ τοῦτο ἐς τὰς ναῦς τὸ πλῆθος ἐμθιβά- 

σας, τὸ πνεύμα ἀνέμενεν, ὀλίγους ἐς φυλακὶν ἐπὶ τῆς 
γῆς καταλιπών. Οἱ δὲ Πετηλινοὶ καὶ σὺν αὐτοῖς ἔτε- 

ϱοι Ἰταλοὶ ἐπέθεντο, καί τινας αὐτῶν κατασφάξαντες, 
Απέδρασαν. Αννίβας δ᾽ ἐπὶ Λιθύης ἀνήγετο, ἔκκαί- 
δεκα΄ ἕτεσιν ὁμαλῶς πορθήσας τε τὴν Ἰταλίαν, καὶ τοὺς 
ἄνδρας ἐμπλήσας κακῶν µυρίων, καὶ ἐς κίνδυνον ἔσχα- 

τον πολλάκις συναγ αγών" τοῖς τε ὑπηκόοις αὑτοῦ καὶ 
συµµάγοις ἐνυθρίσας, ὡς πολεµίοις,. Ἅτε γὰρ καὶ 
τέως αὐτοῖς οὐκ ἐπ᾽ εὐνοία μᾶλλον ἡ γρεία Ἰρώμενος, 

οὐδὲν ἔχων ἔτι πρὸς αὐτῶν ὠφελεῖσθαι, κατεφρόνησεν 

ὡς πολεµίων. 
Ι.ΧΙ. Ἀννίθου 3’ ἀποπλεύσαντος, ἡ βουλὴ τοῖς μὲν 

ἄλλοις ἔθνεσι τῆς Ἰταλίας, ὅσοι μετέθεντο πρὸς ἐκεῖνον, 

συνέγνω τῶν γεγονότων, καὶ ἀμνηστίαν ἐψηφίσατο' 

ο(απιί ραἰτία φπαπαρηϊπη πα ορθίη εοπίτα 5αἱρίΟποπα [διτοί 

πηῄςο εαπα αἆ 6ΗΠ1, ης Πποτατείης, Αεάτηβα]ο, εἰαβεῖς ῥτος- 
[εείο; πταν]ίοτ φπἱάεπη ἴ]ε ἀο]αίέ, ρετῇᾶος ᾳπήρρε ἱπσταίος- 
απο Οαγαρἰπ[εηςίαπη ἵπ 5105 Ππιρεγαίοτες απίπιος Ίαπη ρτῖ- 

ἀεπι εχρετία5; εἰ πηπο ε0 πιασί5 εἰἶαπι 5Ιή ππείποης, η 
αἱ (απίί Ἰ]α5 Ρ6Πἱ οἈηδα εκδ ]ςςεί ἵπ Ηἱεραπία. 356- 
απί {αππεη, ασἷα ρατεπάαπη εταῖ, εοηςΗαῖξ; πανθδαπο πη]- 

ία5, αΠαἴπα πια[εγίαπα 5αρρεάίαπία Παϊία αάϊβεαν,. Δί 

Ρηήαδφπαπα 5ο]γοτεί, 5οοἰαγΙπη εἰρίαπε 5 Παταπα υτρίαη, 
απας Ίαπα σοι αἴεπας η] απιρ]ῃίας ουταῦαξ, οχραΠοπίρας 
ἀτοριοπίραξςααο πα ίοπα 5Η ἀῑίατα οοηςαῖε, αἱ εἶαδ 

Ῥοπεγο]εμίία ἐπίας5 ο55εί αἆγετδις οἰνίαπα οα]απηπίας. 5εᾶ 
νογίµας Ἱροηοί οοπίτα Πάθτη αᾳίαἴοπηαπε 5οοἴος γίο]ατε, 
αΠεπα ορεΓα πια]αί αἱ: Αξάταρα]εππαπε, εἶαδςίς ργα[εοίηπη, 

ρου 5Ιπιπ]αΓἴοΠπθπα οαΗ5αππαθ τίςεπάϊ ριαδίάῖα , ρετ οἴγίία- 

(65 ἀῑπαϊδί. ΑίσΠιο ἶ5 5ἵησα]ας ἵπστεδξας, Πη55ίς οἴγίρας παπα 

οπα 5ετνῖ5, 5αΡ]αἰἶ5 απας [εγνρ ροβδεΠί 5ατοηῖς, ατβίρης 

οχίτα, τεῖ(πα ἀῑπρίεραί, Οσα το ἀῑνη]σαία, πια]! απίρ 

αἀγεπίαπα Ακάταρα]ῖς η πη[ίος ργωρἰάἶατίος Ἱη5ητγεχεταη!: 
νατίοσιθ εγεηία , αδί ορρίἀαπί, αλΡῖ πέος, γἱοίοτία Ρο- 

Περαπίαν, Θδἱο οσρᾶες Ίπρεης, ἴππι πιαϊτοπαγαπα είπρτα, 

γΙγίπαπηαια ταρία5, εἰ 4π6ΠπΙαΠε εἶῃπς σεπεΓῖς α]ία πξα 

γοπίτο οαρίῖς ατρίρας 5οἶθηί, αἀπη ραπ, 

ΙΧ. 1ρ56 πίανῖπα Απηϊραι Πα]ίοί σεποτίς πηΠίος, απἲ 5ο] 

ο πιογιοταη{, ἡαιᾶ ἱσπατις 5ίτοηΊο5 ας Ῥτοβοα οχετοῖ[αίος 

6556, πηασηϊῃοῖς Ρτοπηϊςεῖς {επίανΙί ἵπ ΑΙΠΙσαΠΙ 5δεΠΠα Ῥετ- 

(παἩθτο. ΟΠογαπη απὶ οὗ Παρίία ἵπ ραΐτίαπα αἀπηῖςδεα τούῖτο 

πιοίπεβαπ{ί, το]απίαγίο οχς[][ο 5656 πηπ]οίαη{ος, 5οεα1 παπί. 

5οὰ αἱ πα] τας πια]! Γαοϊποτίς 51Ρί οοηςεΠ εταπΕ, αηπετυη!. 

Γος Ιβίίατ, απὶ ΓΘΠΊάΠΕΤΟ (παπα 5οᾳ αἱ πιαἰεθαπΕ, ἵπ πΠΙΠα 

Ἰουμπα (πας τε] αἆ 6ο5 γε ρα [ασθτο, γε] Ργοπηῖα ΓΘΓΙΠΙ 

ποαδἰατΠῃ τοροπάστο, τε] αἰφαιᾶ ἵπ ροξίοτα Πα ΠΙΔΠάαΤΕ τε]- 

Ιεί) οοπΥοπίγο ΟΠΊΠ6ΘΒ 115505, τθρεπίο οχετοῖα αγππαίο εἶτ- 

οππηςερςῖίς 5μἴδαπο Ἱπιροτανίέ, αἱ οχ δ, αποί Ἰαρογεί, 

πιαποῖρία ἀειίσεγεπί. Ἐποετα, απῖ εἰἰδοτοπέ; αἲίος ρα], 

οοπηπαΙΗίοπος, ααἴθαδεπα {οί τος σοςςίςςοη{, 5ἷο ἵπ {αἆ σπα 

φογν](μίοπα ρτοίταάστο. Ου] γοςίαραπ{, Πο Ποπιαπῖς Ἠπααϊπ 

πί]ος 6-56 Ῥοβδοηί{ ἴαἱος υἱτῖ, οπποί Ιαου]ς οοπβν! 5αηί. 

Αά Ιο θ/πογΗπη αἆ φπα{πος παἰΠία, οἱ ΤαΠηΘΗΓΟΓΗΠΗ ΥΊΠα ΠΟΠ. 

ῥατναπα, απία ἵπ ΑΠΊΟαΠΙ (τα]σεθτο ποη ροΐεταί, Ιασυ]ατί 

Απηημαὶ Πα551ΐ. 

ΙΧ. Ῥο5ί Ίο, οχογοῖία ἵπ ηανες ἱπιροδίίο, ΤΕΠΙΕΠΗ εκ- 

ροοἰανῖέ, ραιιοῖς ργοδία οαδα ἵπ επ πε! γοοῖς : 41ος 

πιοχ Ῥοἱο]ἰπί αλίσαα Πα! αἀοτίῖ, ποπ ρας ἀῑκοθεςετηηί, 

(811 ραγίοπη ον 5 οργαποαβδοηί. Αηπίιι απίοπη {η ΑΠΙ- 

οαπι φο]νίέ, ροδία απ, ἀθναρίαία Ρος 5οχζδοίπα 4ΠΠΟς 60Π- 

Ππαος Παϊία, ἱπβη]ίς οπἱαπηα νας Πποσ]ας Ἱππιογείςςοι, 

ΓΟΠΊ( 16 ΤΟΠΙΑΠΑΠΗ ἵπ οκ {το η πα ἀῑκοιίπιοα ρ]Ης 5οπηε] α- 

ἀμχίαδοί, ἀεπίαπο ρτορτίο5 5.05 δαράίος δοοἴοδαΠδ ΏΟΡ 

«οοΗ5 4ο Ἰοδίος, π]ατῖς οπηπί σης οπλο Πΐκαπο αΠοςίςκοί, 

ΝΑΠΙ 4ΠΟΓΙΠΗ ΟΡΟΓΑ, ΠΟΠ {απη Ῥοπονοἱοηίία, 4 απη ποοραΣ[αῖο 

οοδοία5, αδας απίοα (ποταίς Ἰο8, 410 ἴοπηρογο η] 4Η ῑας 

ἵπ κ αχ ΕΕ απἲ οοπηπιο! 6556 βοηκίέ, οσα Ἰοδίος, αΡήοςί. 

Ι.ΧΙ. Απηίῤιιο Παϊία οµτοςδο, δεπαίας Παλος οπηπίοας 

Ρορη]ΐς, αἱ αἲ Ῥαππη ἀθ[οοσταπέ, Υοπίαπα ἀθ41ξ, τοδᾳπο 

οΠ1168 εηίσαείας ο](γίοπο οπηρίίεγηα ἀθ]οπίας ορηκη(ῖ, 
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Βρυττίων δὲ µόνων, οἳ µέχρι τέλοις αὐτῷ προθυµότκ- 
τοι ἐγεγένηντο, χώραν τε πολλὴν ἀφείλετο, καὶ ὅπλα, 
εἴ τινα ἦν ἔτι χωρὶς ὧν Ἂν/ίθας ἀφήρητο: ἔς τε τὸ 

μέλλον ἀπεῖπεν αὐτοῖς μὴ ατρατεύεσθα:, ὡς οὐδ' έλεν- 

θέροις οὖσιν" ὑπηρέτας δὲ τοῖς τε ὑπάτοις καὶ στρατη- 

γοῖς τοῖς ἐς τὰς τῶν ἐθνῶν ἡγεμονίας ἀπιοῦσιν, ἐς τὰς | 
Σημοσίας ὑπηρεσίας, οἷα θεράποντας, ἀχολο: θ.ἳν. Τοῦτ' 

τὸ τέλος ἦν Ἀννίθου τῆς ἐς τὴν Ἰταλίαν γενοµέης 
ἐσθολῆς. [Καὶ ἔτι τῷ Καρχηδονίων τῷδε --«ολέμῳ 

| 

4 η) / | δύο καὶ πεντήκοντα ἦν.] 

Εγη(ι1]ς ο]ἱς, απἷα αἲ ολα ργουἱςςἰηῖ οσο Απ 
ΡεΓγη]ᾶηδεΓαΠ!, εί ρατς αρτί αὐοηπία, οἱ ατ]α, απο π(αο 
γεςίαραηί ρο5ί οᾳ απ Απηϊμαι ρυίας οἳς οπἱρασγαί, Οπηί 
οιἵαπη πα [ία (αἱ αἱ Ία5 Πογίαἰς απιἰκίςςοε) Π]ίς πιο ο] 
ἴππα τ εί Τοπ]πο5 οθηδη]ες οἱ ργῶίοτε ἵπ ρνογηοῖας 
ομη/ε5, πά ρηβ]οα ΑΘΓΥΟΓΗΠΙ πηηπία οβουηόα, γοαιῖ [α- 
ημ, 5οαἳ ης δυπί, Ηίο οχῖίας βΗί οχροὀΠ[οπῖς αὖ 
ΑΠΠΙΡα]Ε ἵπ Πα]απη φηδορρίς. [Πείη, ο; ἆπος αἀλιο 
ΠΠΟΣ Ἱη ΑΠίοα εοπἰπιαίο αἰιογὶ Πίο Οαγαρἰπ]οηῖηπα 
ο Βοπηαπίς Ῥε]]ο Απὶς {απάρθα ἱπιροδίης σέ; οἱ ρᾶκ 
[αεία, ασ απἱηαπασίηία (ρο/ἱμ5ς ἆπος οἱ απἰπαπασῖη(8 ) 
ΔΠΠΟΣ ΡΟΓΠΙΑΠΣΙΕ, 

σος ονος ορ. . 

2. 



ΑΠΠΙΑΛΝΟ} 
ΑΛΕΞΛΝΑΡΕΩΣ 

ΡΩΜΛΙΚΟΩΟΝ 

ΡΙΡΛΟΣ Η, 

ΛΙΒΥΚΗ 

ΗΤΟΙ 

ΤΑ ΚΛΡΧΗΔΟΝΙΝΑ. 

....-ᾱ--- µμμ-- 

ἐγένοντο ο Αομᾶν τε κ. ο Κρρρρώνό ὡς δὲ Ῥωμαῖοι ος 

αὐτοὶ Καρχηδόνιοι νοµίζουσι, Διδὼὸ, γυνὸ Τυρία. Ἱς 

τὸν ἄν» δρα χαταχκαίνει Πυγμαλίων, Τύρου τυραννεύων, 

καὶ τὸ ἔργον ἐπέκρυπτεν' ἡ δὲ ἐξ ἐνυπνίου τὸν φόνον 
Ἀ 

ἐπέγνω, γαὶ μετὰ χρημάτων πολλῶν χαὶ ἄνὸ ρῶν, ὅσοι 
' 

Πυγμαλίωνος τυραννίδα ἔφευγον, ἀφικνεῖται πλέουσα 
πα. 

Λιβύης ἔνθα νῦν ἐστι Καργηδών. Ἐξωθούμενοι ὃ 
σα αν ϱ τὸ ρωφὴ μα Ες . ὃν λαβεῖ 
υΌποτων Λιθύων, ξΟ0εΟντο 7ωρ)ον ες συνοικισυ.ον ἸαὈε ” 

/ . αἲ 3 

ὅσον ἂν βύρσα ταύρου περιλάβοι. Τοῖς δὲ ἐνέ επτιττ 
- -- -- / 

μέν τι καὶ γέλωτος ἐπὶ τῇ τῶν Φοινίκων µικρολο" να, 
. Γ 

5 

καὶ ἠδοῦντο αντειπεῖν πε ερὶ οὕτω βραχυτάτου. Μάλισ 

2) Ἠπόρουν, ὅπως ἂν πόλις ἐν τηλικούτῳ διαστήµατι 
"ένοιτο" καὶ ποθοῦντες ἰδεῖν, ὅ τι ἐστὶν αὖτοις τοῦτο τὸ 

σοφὺν, συνέβεντο δώσειν, καθ: ἐπώμοσαν. Οἱ δὲ, τὸ 
τών εριτεµόντες ἐς ἵμάντα ἕνα στενώτατον, περιέ- 

θηχαν ἔνθα νῦν ἐστιν ἡ Καργηδονίων ἀκρόπολις" χαὶ 

ἀπὸ τοῦδε Ῥύρσα ὀνομάζεται. 

Π. Χρό νῳ δ᾽, ἐντεῦθεν ὁρμώμενοι, χαὶ τῶν πε- 

ριρίκων ἀμείνους ὄντες ἐς γεῖρας ἐλβεῖν, ναυσί τε γρό- 

ο καὶ τὸν θάλασσαν οἷα Φοίνικες ἐργαζόμενοι, 

τὴν η πόλιν τὴν ἔξω τῇ Βύρση περιέρηκαν. Καὶ δυνα- 

“ ὴ ντες ἆδη, Λιθύης ἐ ἐκράτουν καὶ πολλΏς θαλάσσης" 

πολέμους ἐστράτενον ἐς Σικελίαν, καὶ ἐκδήμους τε 
Σαρδὸ, καὶ νήσους ἄλλας ὅσαι τησδε τῆς θαλάσσης εἰσὶ, 

καὶ ἐς Ἐθηρίαν. ΠολλαγἩ δὲ καὶ ἀπ τοιχίας ἐξέπεμπον. 
Ἡ τε ἆρ ο αὐτοῖς ἐγένετο δυνάµει μὲν ἀξιόμαχος τῇ 
Ἑλληνωδ, πλουσία δὲ μετὰ τὴν Περσικήν. 

χοσίοις δ᾽ αὐτοὺς ἔτεσιν ἀπὸ τοῦ συνοικισμοῦ :Ῥωμαῖοι 

Σικελίαν ἀφείλοντο, καὶ Σαρδὼ μετὰ Σικελίαν' δευτέρῳ 
δὲ πολέμῳ καὶ Ἰθηρίαν. "Ες τε τὶν ἀλλήλων ἐμβα- 
λόντες µεγάλοις στρατοῖς, οἱ μὲν, Ἀννίρου σφῶν ήγου- 
μόνου, τὸν Ἰταλίαν ἐπόρβουν ἐκκαίδεκα ἔτεσιν ἐξῖς' 
οἵ δὲ Λιύην, Κορνηλίου Σκιπίωνος τοῦ πρεσθυτέρου 

κ. ---..... ο ο... 
“. - ' 

Επτα- 

σφῶν στρατηγοῦντος: μέχρι τὴν ἡγεμονίαν Καρμήδο- | 
γίους ἂν ελ ντο, καὶ ναῦς, καὶ ἐλέφαντας, καὶ χρήµατ τα 

σφίσιν ἐπέταξαν ἐσενεγκεῖν ἐν χρόνῳ. Δεύτεραί τε φ Ὑκ ρόνῳ. τερχί τ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 
ΑΤΓΕΧΑΝΡΒΙΝΙ 

ΠΟΝΜΛΛΑΛΠΟΝ ΠΙΡΤΟΒΙΑΝΛΟΝΗ 

ΙΗΙΡΕΒ ΟΟΤΑΥΙ5, 

ΡΕ ΠΕΡΙ 5 ΤΙΡΥΟΙ5 

ΡΔΗ5 ΡΗΙΟΒ, 

ΡΕ, ΠΕΡΙ 5 ΡΙ ΝΙΟΙΡ. 

πτππν ο ο Ὁ μμ 

Οα1ίΊαρο ΑΠΊΟΡ, α Ῥ]μωπίοῖρας οοπά]ία οί. 1ά απίη- 

(παβοςίπιο ἁπίε Τ{ο]ᾶπ εβΡίΑΤΗ 4ΠΠΟ Γαο{ΗΠῃ 6556 Ρτούίάο- 

παπί οσα , αἱ Ζούπ1Ἠ οἱ Οατοπεάσπεπη Τίς εο]οπίο ἆιι- 

«65 πηθπηοταπί. 5δο6ά οκ ἨοπΙαποτΗπῃ αίᾳιο οκ ἱρβογΠπν 

Οατίμαφἰηἰεηδίαπα οοηδίαη{{ ορίπίοπα, οπἱσίπεπα ϱαγ]νασίηῖ 

Τνπία Ὠϊάο ἀθαί, Οπ]ας πιαγέαπι απ ππη Ιπίει[ες]ςςοί ντ! 

ἵνταπηιας ΡΥμπηαοη , ουἱραππ(πο ἀἰδςίπιπ]αςφεί, Ὠίάο, Ρο 

Ἰη5οππίαπα ἆᾳ6 ραϊταία εω46 οοπποπε[αεία, ππασηϊς 1Π) 

ορίρας οἱ ουπα ΤγτίογΙΠΙ πηα]ῖς, απῖ Ῥυσιπα]οπῖς Γασιεβαηί 

(γταππῖάσπα πανίρας Ῥτοῖροία, ἵπ Αίοςς οταπα, υῬὶ πυης 

Οατίμασο οδί, Ρογνοηίῖ. ΟµΗΠπ(Πε τεορεεγεπίητ αῦ ΑΠΙς, 

Ροἴνοτο {απίυπη ]οεί αἲ ἱπεο]οπάσπα, (παπίαπα ἰαυτί ἴογσας 

εοπιργεµεπήετεί. Ἠϊδοταπί 1Πἱ Ρα Πίο οχ]]α Ρο απο, οἱ 

Ῥιάμ1ί {απ{η]απα ΓΘΙΗ Ῥογηερατθ. 9εὰ πιανίπιε πηγα ἰ 5υηί, 

4ποΠάΠΗ πηοᾶο οβρρίἀΠα ἵπ {απα αησιςίο 5ραΐῖο Ρροςςοί Πογί : 

οπρίἀἶαπο γ]άεπάΙ, Φπα]επαΠα ο55εί Ἰησεπίοδαπα Ἰ]ιά οοῃ- 

πΙθΗ(ΗΠΙ, {ηταἳ ΡγοπηϊδογΙηί, 56 ἀαΐπτος. Ῥ]απίσος, 5οοίο 

ἵπ οΓΡεΠΙ οοπίο, 5ο, Ἠἱ ππΠαπα οογπρίαπα οὔοστοί {οηϊςςί- 

παπα, οἰτοπηλιοπάεγαπί αδί ππηο ο5ί αχ ΟατασἰηΙοης ια] : 

απαπα ἴπᾶς Ώγγδαπι ποπηηαη!. 

Ἡ. Ῥτουοάοπηία {θπιροτο, 4π1π1 οχ Ἰαο 5εζο οχεηΓδίοηος 

{ασσΓ6, ΠπΙπηίσαθο ρορι]ς Ρο]1ο δαροτίογος ο5ξ6, οἱ οἰαςςί- 

Ῥας πιατία Ρα(τίο ΠΊογο πανίσατο οαρἱςςοπί, ατοῖ ΓΡΟΠΙ οἵγ- 

οµππάοάρταπί. ἆαπαπο ροίοπίος, ορ πιοταπί ΑΠΟ: 4ο, 

Ἰαΐο πανί Ιπιρογαπίος, οχίογηα5 4ποφπο οχροδΠίοπος τη 51οἶ- 

Παπ, ἵπ ΒαγάΙπίαπα, αἰαδαπο πιατῖς οἷας Ἰηση]ας, οἱ ἵη Ἠ]- 

«ραπίαπα 4ποσπθ βυ5οοροτυηίς ἀοπίαιο οο]οηίας ραβδίπι ἆ6- 

ἀπνοταηῖ,  Παφας ἱπρογίαπα αοφαἰκίνοταπί, τα. σΟΓΗΠΑ 

εοη[ογοη πα γἱπίρας, ορη]οπία γογο αἆ ΓογδαγΠη ἱπιρογίαπα 

Ρτονίπιο αοθθάθῃ». Βοριηποπίοδίπιο ἄΠίΟΠΙ 4ΠΠΟ ἃ οσπά ία 

Οατήαρίπο, Ἀοπιαηί Ρο (σπα οἷς αὈδα]οτπί, οἱ ραμ]ο ροςί 

δαγοΙπίαπα : δεουΠάο γοτο Ὀο]]ο Ῥαπίσου Ηἱαραπίαπα, Ἰηνα- 

ἀρηίοσαπο πιαρηίς οορίῖς αλοτί αἱίοτο φας ἵπ δοδης, 

Ῥιπή ΑηπμαΙο ἆπσρ ΡοΓ δοχάθοίπα 4ΠΠΟ5 Πα]ίαπα αδίατυη!ς 

Βοπιαπί γοτο ΑΠΙσαΠα, Οοτησ] 5οἱριοηῖς πια]ογίς απρρίος : 

4οπος ή Οαγηναρἰη{οηκίις ἱπιροτίσπα, ἰαδδος, εἸορ]αηίος 

αὐσπηθγαπ!, ροσηπία (πο αἲ ου Γέ0πη {οπηρις ρογκο[νοπάσι 

ἐποροταγοπί, Τον γοτο Ρας, τουδίία ον [αάδτο, ϱος 4ΠΠΟΒ 
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σπονδαὶ Ῥωμαίοις καὶ Καργηδονίοις αἵδε διέµειναν ἐς 

ἔτη πεντήχκοντα' µέχρι λύσαντες αὐτὰς, τρίτ τον πόλεμον 

καὶ τελευταῖον ἀλλήλοις ἐπολέμησαν' ἐν ᾧ Καρχηδόνα 

Ῥωμαῖοι κατέσκαψαν, Σκιπίωνος τοῦ γεωτέρου. σφῶν 
στ τρατηγοῦντος, καὶ ἐπάρατον ἔγνωσαν. Αὖθις δ᾽ 
ὤκισαν ἰδίοις ἀνδράσιν, ἀγχοτάτω | μάλιστα τῆς προτέ- 
ρας, ὡς εὔχαιρον ἐπὶ Λιθύῃ χωρίον. Τούτων τὰ μὲν 

ἀμφλὶ Σικελίαν ᾗ Σικελικὴ, Ὑραφὴ δηλοῖ: τὰ ὃ᾽ ἐν κ 
ρα Ὑενόμενα, ἡ Ἰθηρική: καὶ ὅσα Ἀννίθας ἐς Ἰταλίαν 

ἐσθαλὼν ἔπραξεν, ἡ Ἀννιθαϊκή. Τὰ δ᾽ ἐν Λιθύη γε- 
νόµενα ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἥδε συνάγει. 

ΠΠ. "Ἠρξαντο δ) αὐτῶν ἀμφὶ τὸν Σιχελικὸν πόλεµον 

ἵ Ῥωμαῖοι, ναυσὶ πεντήκοντα καὶ τριακοσίαις ἐπι- 
πλεύσαντες ἐς Λιβύην, καὶ πόλεις τινὰς ἑλόντες, καὶ 

τρατηγὸν ἐπὶ τῇ δυνάµει καταλιπόντες Ἀτίλιον Ῥ]- 
γλον" ὃς ἄλλας τε πόλεις διακοσίας προσέλαθεν, αἳ 

Καρχηδονίων ἔχθει πρὸς αὐτὸν µετετίθεντο, καὶ τὴν 
χώραν ἐπιὼν ἐπόρθει. Καρχηδόνιοι δὲ Λακεδαιμονίους 
στρατηγὸν πουν, οἰόμενοι δι’ 

Άν ο 

ἀναρχίαν καχοπραγεῖϊν. 

οἱ μὲ ν δὴ δτο, αὐτοῖς ἔπεμπον. 
/ 

ὍὉ δὲ Ἀτίλιος 
Ν - ΓΔ 

ἀμφὶ λίμνη στρατοπεδεύων, ὥρα καύματος περιώδευε 
/ / / 

τὸν λίµνην ἐ ἐπὶ τοὺς πολεµίους, ὅπλων τε βάρει, χαὶ 
δίψει καὶ πνίγει καὶ ὁδοιπορία κακοπαθῶν, καὶ βαλλό- 

μενος ἀπὸ κρημνῶν ἄνωθεν. 
ο ντ Ν / 

ἑσπέραν, καὶ ποταμὸς αὐτοὺς διεῖργεν, ὁ μὲν εὐθὺς ἐπέρα 
ω /“» 

τὸν ποταμὸν, ὡς καὶ τῷδε τὸν Ἐάνθιππον ἐκπλήξων. 
« ο] ’ λ Δ 3 { Α εως. 

Ὁ δὲ συντεταγµένην τὴν στρατιὰν ἐπαφίησι διὰ τῶν 
ο. ο / 

πυλῶν, ἐλπίσας κεχμ.ηχότος καὶ χαχοπαθοῦντος περιέ- 

Ὡς ὃδ᾽ ἐπλησίασε περὶ 

σεσθαι, καὶ τὴν νύκτα πρὸς τῶν νικώντων ἔσεσθαι. 
Τῆσδε μὲν οὖν τῆς ἐλπίδος ὃ Ξάνθιππος οὐχ ἀπέτυχεν. 

Ἀπὸ γὰρ τρισµυρίων ἀνδρῶν, οὓς ὅ Ἀτίλιος ἦγεν, ὁλί- 
γοι μόλις αὐτῶν ἐς Ἀσπίδα πόλιν διέδρασαν’ οἳ δὲ λοι- 

τες, οἱ (ὲν ἀπώλοντο, οἵ δ᾽ ἐζωγρήθησαν. Καὶ 

μετ) αὐτῶν ὃ στρατηγὸς Ἀτίλιος, ὕπατος γεγονὼς, 

η 
ποι παν 

αἰχμάλωτος ν. 

ΙΥ. Τόνδε μὲν δὴ μετ’ οὐ πολὺ κάµνοντες οἵ Καρ- 
κ; λ “. , ο ψ 3 εστι) Ἰηδόνιοι σὺν οἰχκείοις πρέσθεσιν ἔπεμψαν ἐς Ῥώμην, 

Α αφ / Δ α 1 σάς ”ὰ 

ἐργασόμενον σφίσι διαλλαγὰς, ἢ ἐπανήξοντα. ἸΚαὶ ὅ 

Ἀτίλιος Ῥήγλος ἐν ἀποῤῥήτῳ τοῖς τέλεσι Ῥωμαίων 
ἐπισκήψας ἐγκρατῶς ἔχεσθαι τοῦ πολέμου, ἐπανηλθεν 
3 / / ” δη αν ΝΔ / 

ἐς λύμην ἔτοιμον. Ἰαὶ αὐτὸν οἳ Καρχηδόνιοι, κα- 
θείρξαντες ἐν γαλεάγρα κέντρα πάντοθεν ἐχούσην διέ-- 
Φθειραν. Ἑανθίππῳ δὲ τὸ εὐτύχημα συμφορῶν ἠρξε. 
Καρχηδόνιοι γὰρ αὐτὸν, ἵνα μὸ δοκοίη Λακεδαιμονίων 
ἔργον εἶναι τοσοῦ τον, ὑποκρινάμενοι τιμᾷν δωρεαῖς πολ- 
λαῖς, καὶ προπέμπ' τειν ἐπὶ τριηρῶν ἐς Λακεδαίμονα, 
τοῖς τριηράρχαις ἐνετείλαντο, μετὰ τῶν συμπλεόντων 
Λακώνων χαταποντίσαι. Ὁ μὲν δὲ δίκην ἔδωχε τήνδε 
εὐπραξίας. Καὶ τάδε ἦν τοῦ πρώτου πολέμου δῬω- 
μαίοις περὶ Λιθύην εὐπραγήματά τε καὶ ἀτυχήματα, 
μέχρι Καρχηδόνιοι Σικελίας Ῥωμαίοις ἀπέστησαν. 

ως δὲ ἀπέστησαν, ἐν τῇ Σικελικῇ Υραφῃ δεδήλωται, 
Υ. Μετὰ δὲ τοῦτο Ῥωμαίοις μὲν καὶ Καρχηδονίοις 

εἰρηναῖα ἦν ἐς ἀλλίλους, κ... δ᾽, ὅσοι Καρχηξο- 

ππί, 

Υ. Ῥο5ί Ίο ραχ ΓΑΙἱ Ππίει ΒοπιᾶΠΙΠ ΟαΓναβΙΠΙΕΠΒΕΠΗ- 
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πηηΣίί φπἱππαρίηία: 4οπεῦ Ἰάς 41ος (αγραία, (ογίαπη 

9 ΠΟΥΙΡΡΙΠΊΗΠΑ Ῥο]απη Ῥυπίσ πα οχογίαπη οδί: απο γἱοίογος 

Ῥοπιαπί ἀἰγασνπί Οαγασίπεπα ἀποία Βοἱρίομῖς πημοςίς, 

ἀὐάΠἶδ η Ἱηςίαυταίογος ἀῑγῖς ἱππργοσαοπίνας,  Οοἱοπίαπι 

{αΠ16η οχ δἱ5 οἶγίρις ἵῃ Ίου Ροκ ΙΙΙ απσπα. Οαγίμα- 

ἰπί ἀοάπχοναπί, ορροΥίάπαπα αἆ Α[ΤΟΡ ΤΠ οβ[οιο οοΠΙΙΠΕΗ- 

405. ΟΦίοραπι ασ. Οατιαρἰηίεηςες ἵπ Οἱ σοβθγΗ!, 

οοπ/ϊποί Βίευ]α ποδίνα Ηϊδίοπίας ἷοιί Ηἱεραπίεηςίς, απ 

βοβδογιηί ἵπ Ηἱεραπία; οἱ Ληπίρα]ίσα, ας Απημαι η Παίία, 

απ 51 Ῥ6]απὰ ἵπ οσα (γαηδ{υ]ἱσδοί, ρορδίί, Ἠος νΟΙΙΠΊΘΗ 

τοῦ ἵπ Α[ίζα Ἱπάς αὖ Πίο σοιἲς ἀἰσαίαίη ο51. 

ΠΠ. 6αρογιηί απίοτη γο5 ἵη Α[είσα ῥοτογα Ποπιαπί {είηροτο 

οι] Ρ6ΠΙ; απαπάο (πεσρη!ῖς απἰπαπασίπία πανγίριας αρρι]ο- 

ταπί, εί, οπρίῖ5 αιοί ανβίρας, Ααπα ορια]. ΟΠΗ 

ετονοῖία οί ροία»ίαίε ΙΡί γεἰφαεγαΠί. 15 αἰία Ἱηδαρον ἀπορπία 

ορρίςα ἵπ ἀεάΠίοποπα αεοερῖέ, ασ) οὐἱο Οατιασἰπίοηδίαπι αἆ 

ουπα ἀο[οσθγηπί : ῬγοβγβδεΙσ(αθ πἰίονίας, αρταπα Οαγ]ιασί- 

πΙΘΗΦΙΗΠΙ Ρα55ίΠΙ Ῥορι]αίας οί, ορρίἰάαφπα εχρισπανΙί. 

ἨΙΙ, ο Ῥοπογαπα Ιπιρεγαίοταπα Ἱπορίαπι τος δμᾶς αβῄοία5 

τα, ἀποσιι α Ταοοαπηοπί!5 ρε(ἴγενιπί; αὐ οἴξαπε ἴπηρο- 

ματαηί ΧαπΙΡΡΙΠΙ.  Αἀνοιδις 4πεπι Περαίας, αι αἆ 

Ίασυπα α(αοπα Ἀδίίγα Παριϊσσεί, πιοῖς οαφίεῖς, Πασταπίο 

αδία, Ῥνοίον Ἰαουπι οἰτοιπιάαχίε εχεοίαπα, ταγ](αϊα 

ΔΤΙΠΟΓΙΠΗ, 51, ὠδίασιε, οἱ ΊαβοΓε ΡΓΕΡΕΙΙΠΙ, αο Εε]ἱ5 4ποσθ 

8ΙρεΓΠε ο ρυναρίίς Ἰο65 Ἱπιρεί[ απ. 58. Υαβροταίη 8ἱΙ- 

ίθπα, απΠΙ ]απη Ἠαιά Ῥτοει] αΏθςςοί αἲ Ἰορία, οί Παγίας 

ἀπιενεί αίταπ]αιε οχθγοΙίαΠα, οοπίηαο. ἵη τἱρᾶπα π](ογίο- 

ΤΟΠ1 (ταάαχ]{ 8105. αἱ δίο αποφιε {ογτεγοί Χαπιμίρρυπι. Αί 

Ώ]ε 5ος Ιηείναείος ο οᾶδίτῖς οοπίτα Ἠοσυ]απα ἀαχίέ; ταίας 

[αοΏ]εΠη [ουε 4 [εδοίς εἰ τηα]ο αἰζεσίῖς γἱοἰοτίαπα, ἱμαπιαιθ 

ἀπΙΠΗΙΠΕΠίΕΠΙ ποσίεπα γἱείογος αἀ[αίυταπα. Νεο Γαδίταίας 

εδί εα 5ρ6. ἈΝαπι ο {πρίπία ντογαπα πα] ρας, ααἴρας Α{ἱ- 

Π5 Ῥνωογαί, Ραιοῖ ὤστο 6Υαδεγο ΟΊαρδαπ : το]ἰᾳί οΠΊΠος 

ααί οὐρςί 5υηί απ! εαρίῖ; εί εὔπα Ἰῖς ἴρςο ῥτοσοης] Αίας 
Ῥορι]ας ἵη Ποδ{απη γεπῖί Ροίδδίαἴεηῃ. 

ΗΝ. Ηιπο ποπ Πλη]ίο ροςί ϱαγιμαρίπίεηςες, Ώο]ἱο Γαἶσαι1, 

παϊσογαπ{ 6ΗΠὰ δις Ἰεσαίἰς Ῥοπ]απα, αἱ απί ΡᾶσθΠΗ οἱς ἵππρο- 

{νατοί, απί τογετίετείαν.  Αί Πορι]ας, οἶαίῃ ου π]ασίἰς(γᾶ- 

Πθιςδ Ἠοπιαπογυπα εοἡοσπία5, πιοπαῖέ 605, αἱ [ογ[ίοι Ὀε]- 

Ίσα εοπηιατοπί: αίαια εἷο αἲ 5αρρ]οῖσπα, αποᾶ ΘΙΗΠΙ 

Οατ{μασίπα π]απεβαί, οδί γογδυΣΗ5. Ῥωπί ΙΠΟΙΙδΙΠΙ 6αγθα;, 

βΙπλι]ί5 Ιηί5 απάίσε οχδίαπ{ίρις, εοπ[οσθταηί. Εί Χαι- 

(ρρο. δια [ε]οίία5 Ῥογηίοίεια αἰαλί,  Οατμαβίπίεηςες 

οηΙπα, πο ορι5 ΤιασθάαπιοπΙογΙΠι. γάδγείαν {απία γἱοίοτία, 

βηχεναηί, 56 γε]]ε Χαπίμίρριπα, ορτεαῖς ἆοπαίαπα, Ἰνοπουἳ5 

εαιιδᾶ ουΠα {πίγεπῖρις ἵπ ρα(πίαπα τοπ (ίοτο : απαΤΙΠΙ ῥγῶ- 

{εεί15 πιαπάστυη{, αἱ αυ ΠΙ σπα οσίοτῖς Τ,αοοπίρις ἵπ αἰίαπη 

πιερογεηί. Ρίο Π]ε Ρύο 5ίΤΕΠΙΙ6 Παναία ορετα ρωπας ἀθά[ί. 

Αἴαπο μα {ποΓο Ῥοπιαηίς ἵπ ΑΠΙσοα οἸαά Ίαν γἱοίογίαγαπη(αα 

ίσα ΡΙΙΠΠΟ Ῥηπίσο Ὀε]ο. Οιο ἀεΐπεορς οοη{οείο, ΒἰοΙα 

Ῥοπιαπῖ5 ο6550γ6 Οαταδίηίθηςες. ΟΠοΠιοάο απί6ΠΙ 00956- 

ἵπ Περις Φ]ομ]ίς Ιπάἰσαίαπη εδί. 

απο ρορµ]ος5.. ΟΦίεΙΠι ΑΠΙ Ρως δα μάά, αἱ εἰς οοπί{α 
΄ 
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νίων ὄντες ὑπήκοοι συμμεμαχήκεσαν αὐτοῖς ἐπὶ Σικε- 

λίαν, καὶ Κελτῶν ὅσοι μεμισθοφορήκεσαν, ἐγκλήματά 

τινα μισθῶν καὶ ὑποσχέσεων ἐς τοὺς Καρχγηδονίους 

ἔχοντες, ἐπολέμουν αὐτοῖς µάλα καρτερῶς. οἱ δὲ 

Ῥωμαίους ἐς συμμαχίαν ὡς φίλους ἐκάλουν. Καὶ αὖ- 

τοὺς οἵ Ῥωμαῖοι ξενολογεῖν ἐς µόνον τόνδε τὸν πόλεμον 

ἀπὸ τῆς Ἰταλίας ἐφηχαν' ἀπείρητο γὰρ ἐν ταῖς σπονδαῖς 

καὶ τόδε. Ἔπεμψαν δὲ καὶ διαλλακτῆρας" οἷς οἳ Λί- 

θυες οὐχ ὑπήκουον, ἀλλὰ τὰς πόλεις ἐδήλωσαν ὑπηχκόους 

εἶναι Ῥωμαίων, εἰ θέλοιεν: οἵ ὃ᾽ οὐκ ἐδέξαντο. Ἰαρ- 

χηδόνιοι δὲ ναυτικῷ πολλῷ ταῖς πόλεσιν ἐφεδρεύοντες, 

ν ἀγορὰν αὐτῶν ἀφηροῦντο τὸν ἐκ τῆς θαλάσσης. 

Ἀσπόρου δὲ καὶ τῆς γῆς ὣς ἐν πολέμῳ γενομένης, Λι- 

θύων μὲν διὰ τὸν λιμὸν ἐκράτουν. Ἐμπόρους ὃ, 

ὅσοι παρέπλεον, ἐλήστευον ἐξ ἀπορίας' τοὺς δὲ Ῥωμαίων 

χαὶ χτείνοντες, ἔθαλον ἐς τὸ πέλαγος, ἵνα λανθάνοιεν. 

Καὶ διέλαθον ἐπὶ πολύ. Γνωσθέντος δὲ τοῦ γιγνοµέ- 

νου, ποινὴν αἰτούμενοι, διωθοῦντο: µέχρι, Ῥωμαίων 

ἐπιστρατεύειν αὐτοῖς Ψηφισαµένων, Σαρδὼ ποινὴν 

ἔλωκαν. Καὶ τόδε ταῖς προτέραις συνθήκαις ἐνεγράφη. 

ΤΙ. Οὐ πολὺ δὲ ὕστερον οἵ Καρχηδόνιοι στρατεύου - 

σιν ἐς Ἰθηρίαν, καὶ αὐτὴν κατὰ µέρος ὑπήγοντο' µέχρι, 

Ζακανθαίων ἐπὶ Ῥωμαίους καταφυγόντων, Καρχηδο- 

γίοις ὄρος ἐν Ἱθηρία γέγνεται, μὴ διαθαίνειν τὸν Ἴθηρα 

ποταµόν. Καὶ τάσξε αὖ τὰς σπονδὰς ἔλυσαν Καρχη- 

δόνιοι, περάσαντες, Ἀγνίθου σφῶν ἡγουμένου. Αια- 

θάντες δὲ, ὃ μὲν Ἀννίθας διαστρατηγεϊν ἑτέροις τὰ ἐν 

θηρία καταλιπὼν, ἐς τὴν Ἰταλίαν ἐσέθαλε. Στρα- 

τηγοὶ δὲ Ῥωμαίων ἐν Ἱθηρία, Ποὐπλιός τε Κορνήλιος 

Σχιπίων, καὶ Γναῖος Κορνήλιος Σχιπίων, ἀλλήλοιν 
ἀλελφὼ, λαμπρὰ ἔργα ἀποδεικνυμένω, ἐθνήσκετον ἄμφω 
πρὸς τῶν πολεμίων. --ᾱ οἳ μετ αὐτοὺς στρατηγοὶ 

κακῶς ἔπραττον' µέχρι Σκιπίων ὃ Πουπλίου Ἀκιπίωνος 

τοῦλε, τοῦ περὶ Ἰθηρίαν ἀναιρεθέντος, υἱὸς. ἐπιπλεύ- 

σας, καὶ δόξαν ἅπασιν ἐμβαλὼν ὡς χοι κατὰ θεὸν, 

καὶ δαιµονίῳ γρῶτο συμβούλῳ περὶ ἁπάντων, ἐκράτει 

τε λαμπρῶς, καὶ ἐπὶ δόξης ἐκ τοῦδε πολλῆς γενόμενος, 

τὴν μὲν στρατηγίαν τοῖς ἐς διαδογὴν ἐπιπεμφθεῖσι πα- 

ρέδωκεν' ἐς δὲ Ῥώμην ἐπανελθὼν, ἠξίου πεμφθηναι 

στρατηγὸς ἐς, Λιθύην, ὥς ἀναστήσων Αννίβαν ἐξ Ίτα- 

λίας, καὶ Καρχηδονίοις 2ίκην ἐπιθήσων ἐν τῇ πατρίδι. 

ΥΠ. Τῶν δὲ πολιτευοµένων οἵ μὲν ἀντέλεγον, οὗ 
χρῆναι, κεκενωµένης ἄρτι τῆς Ἰταλίας τοσοῖσδε πολέ- 

µοις, καὶ πορθουµένης ἔτι πρὸς Ἀννίδου, καὶ Μάγωνος 

ἐν πλευραῖς ἐπ᾽ αὐτὴν Λίγνάς'τε καὶ Κελτοὺς Ξενολο- 

γοῦντος, ἐς Λιῤύην στρατεύειν’ οὐδὲ τὴν ἀλλοτρίαν χει- 

ροῦσθαι, πρὶν τὴν οἰκείαν ἀπαλλάζαι τῶν παρόντων. 
Οἵ δὲ ᾧοντο, Καργηλονίους νῶν μὲν ἀδεεῖς ὄντας ἐφε- 

δρεύσειν τῇ Ἰταλία, οὐδὲν ἐνογλουμένους οἴκοι' πολέ- 
µου δὲ οἰκείου σφίσι γενοµένου, καὶ Ἀννίραν µεταπέµ- 
Ψεσθαι. Οὕτω μὲν ἐκράτησε, πέµπειν ἐς Λιῤύην 
Σχιπίωνα. Οὐ μὴν συνεχγώρησαν αὐτῷ, καταλέγειν 
στρατὸν ἐξ Ἰταλίας, πονουµένης ἔτι πρὸς Ἀννίβου" ἐθε- 
λοντὰς δὲ, εἴ τινες εἶεν, ἐπέτρεψαν ἐπάγεσθαι, καὶ τοῖς 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΙΡΕΗ ΥΠ, 
Φίου]ο» παἰςεταηί ααχίία, οἱ (411, αἱ εοτάΠα 5Εἱρεῃάῖα πιε- 

τασταπ!ί, 46 ποῃ 5ο]α1ἶ5 5ἳρί 5ἱροπά1ΐς γοἸφαίδᾳπε ργοπηίςείς 

{γαδίτα οοπ(πε5/1,σταγε Ῥε]απῃ σαγλιαριπ]οηςίμηας Ἱπιπ]ετηηί, 

Ουἵψας, απαπΙ Ἠοπιαπογυπα, αἱ απσοταπα, Ἱπιρ]οτατεπί 

αχ ἠίαπα, Ῥογπηίδδιπη οί, αἱ αἆ Ἠου 5οίαπα Ῥο[απα πα] ίση 

Πα]απα. πιοτοσάο οοπάπεθτεηίέ; παπα εκ [ωάετῖς Ἱορίρας πε 

Ἰος απἰάεπη οἱς Ποσναί. ΜΙδεϊ εἰίαπι Ῥοπια 5υπί, φπϊ ρα- 

οµπα ἰπίογ ρατίος οοποἰατοπέ; 4πος Απ απάἶτε πο]πετυηί, 

564 Γαίαγος 5ε 5ῦ Ἱππροτίο Ἠοπιαποτυπα, ἀἰχετυπί, οἱ Π]ί5 

γἰἀρτοείατ. ΧΝες 8Πί {ΔΙΠΕΠ α Βοπιαπίς τευερίῖ. Αἱ ζαγίιια- 

Εἰπίδηςος, πιασηϊς εἰαςείρις Ιη[εςίαπάο οἴγ[ίαίες σπα; ἀε[ε- 

οεταπέ, ππαγ]ἴπιο οοπηπηθαία οα5 Ιπίτοαάεραπί : εί απἷα 

ἃπει (αἱ Πί ἵπ Ώε]]ο) πο εο]εραίητ, ΑΠ Γαπις ἀοπῖ δα οοι- 

Ῥπθγυπί. Ὑδτυπι πιεγοκίογες αποσπε, αποίᾳποί ρτα{ογῃᾶ- 

νἰραβαη!, ΡτάοπΠΙ Π1οτΕ, Ρτορίει ἱπορίαῖη «ρο]ἰαβαπί Ῥωπί. 

ἸοπιάΠος αίοπη πηοτεαίογος θΜἴ8πη πίεγΠοϊεμαΠ!, αἱ ἵη Π]αγε 

Ῥτο[οϊεραπί, πο Ἰαίεγεπί 5οε]εςία [αοίποτα. Ῥαϊδαπο ἀῑα 

Ἰαίαοτηπί. Ας ἀερτο]θηςί ἰαπάθπα, ΡΩΠᾶ5 Ίπεγε ροδεεηίίρας 

Ἠοιπαπίς τουηδαγηη{; ἆοποςο, ἄθοτείο οοπίτα 605 Ὠ6]]ο » 58:15 

{Γεεσταπί, Φαγᾶ]πία Ῥορι]ο ΤΟΠΠΔΠΟ εθἀεηίες. Ἱάππε ργῖοτῖ 

(αάετί εδί αἀδοτιρίαπῃ. | 

ΥΙ. Νο πη]ίο ρο»ί απΐοπῃ σαγ]αρἰπίθηςες εχρεζΠΙοπεπα 

5μ5οερετυΠ! ἵπ Ηἱεραπίατη : 4Π4Πῃ Ρος ρατίος αἀοτίί 5αρ]αρα- 

Ῥαπί, ἆοπος, βασιπΗηῖς αἆ οπιαπος οοπ[αρίεπῖρας, Ῥαπῖς 

ἵη Ηἱκραπία ριαβχας εδἰ ἰεγπίπας, πο ἰταηδῖτοπί Τθεταπι 

Πανίαπι. Οποᾶ {αάμς τατδαπα γἰο]αταπί σατμαρϊηίεηςες, 

ἆπσα Απηϊραϊε, ΤΏθγπα {τα]οιοπίο5. Ἰπάςε Αππϊσαϊ, Ἱπιρετίο 

ἵπ Ηἱεραπία αἰῖς ἀποίρις τε]οίο, ἱτταρίϊ ἵπ Τα]απα, Ἠοπιαπί 

τοτο ἆποες Ρ. οἱ Οπ. δαρίοπες Γαίτας, ἵπ Ηἱςδραπία Ῥγος]α- 

τας αἀερίί νἱοίοτῖας, 4ΠΠΡΟ οαςῖ 5υηίἱ αἲ Ἰοδρας. Ἐί απἲ 

Ροςί εο5 γοχοτυπί οχογοη5, Ρατ Ῥτοβρετο Ῥο]απα αἁπῃῖ- 

πἰδίταραπί; ἆοπεο 5οἱρίο, Ρα] ας, φαἲ ἵπ Ηἱεραπία ϱ6- 

οαῖί, Π1ΐ15, ουΠα εἶαβ5δθ 6ο Ῥτοίοοία5, ορίπίοπο οπιηίαπα ἃ 

ἀθο πηΙΗ1 ογθάίας, εἰ ἁῑγιηϊας οπηπῖα 6εγοτο, γἱοῖί ορτοβίο. 

Ῥατίασιο Ἠΐπο ἱηροπίί βἰοτία, εχοτοῖία 5ποσρβδοτίθα5 Ῥοπια 

πηϊςοίς (γαᾶϊίο, ἵπ ατΏθπα τεΥοίς5 Βοἱρίο, Ῥοβία]αγ]έ, αἱ ἵπ 

ΑΠΙσαΠΑ πα {ογοίαγ οὐπα οχοτοἰέα; τοἰτασία τας Αππίραϊοσι εκ 

Τιαἰία, οἱ α σατιαρἰπιοηδίνας Ῥωπας η ἴρεογαπα ραΐτία εκ- 

ρεατας. 

ΥΠ. Αίπο ὰ φαἰάθια ποπηαΗἰ ον τοῥρα λος» αἁπηηἰςίτα- 

(οτίθα» ἀἱδειαάεραπί, ποραπίος, οροτίοτο, οχἰπαπία {οἱ Ἰνο]- 

15 Πα]ία, Αηπίραϊο {απο 4ποσιο ἴ]απα γαδίαπίο, Μαροῃο ἴπ 

Πα ](ος Ἰαΐοτο "άρατος Οπἱἱοξαπο πιοισθζο Δ4ΥΟΓΝΙ5 θα ηάθη 

οοπάμοσπίο, ἵπ ΑΠίσαΠΙ οχροὀΠΙοπεπα δΗφείροτο, οἳ αθηα 

εημ/ίοτο γε], ρεαδ πα ἀοπηί δε δοουπίας. ΑΔΗ νοτο 

ον {κ ἠπιαβαπέ, Οαγιαρίηίεηδος, πυπο φπἰάσπα, απαπά(α αἲ 

αἲίο πο οί ομδοπί, ποπιίπο οο5 ἀοπιαί π[ορίαπίο, ἄῑν 

Πα]ία πο. ἀθφίαχος; 5ο, απο δἱ ἀοπιοφίίου Ἰνοῖ]ο ἱπαρ]ίο- 

τοπίας, Αηπίὑαῄοι τογοσαίατος. Εἰ Ίο δεπίοπίία νἰοί, αἱ 

ἵπ ΑΠΙζαΠα δαΐρίο παλ οτοίας, Νεηπο {απιοη ρογηηκεγαηί οἱ 

ἀο]σοίας αβοτο ἵπ Πα]ία, οἶαπα ἔππα ῥγδβδα αγπηῖς Απηιῤυαμιςς 

(απίαπα γοἰαπίατίος Πηλίος, οἱ αἱ 56 οΠοιτοηί, ρογπηίκεα5 

ο μπμμβσς -. νωρλνμώβήφή μμ... 
ἷ 

” 

κ. 

Ἰ 



ΡΕ ΒΕΡΟΣ ΡΟΝΙΩΙ5, 6 --- 10. 

ἀμφὶ τὴν Σικελίαν ἔτι οὖσι χρῆσθαι. Τριήρεις τε 
ἔδοσαν αὐτῷ κατασχευάσασθχι δέκα, καὶ πληρώματα 
αὐταῖς λαθεῖν, ἐπισχευάσαι δὲ καὶ τὰς ἐν Σικελία 

Καὶ χρήματα οὐκ ἔθωκαν, πλὴν εἴ τις ἐθέλοι τῷ Σχι- 
πίωνι κατὰ φιλίαν συμφέρει. Οὕτως ἀμελῶς ἥπτοντ 
τοῦδε τοῦ πολέμου τὰ πρῶτα, μεγίστου σφίσι καὶ ἄζιο- 
τιµοτάτου μετ ὀλίγον γενοµένου. 

ΥΠΠ. Ὁ δὲ Σχιπίων, ἔνθους ὢν ἐπὶ Καργηδόνι ἐκ 
πολλοῦ, χαί τινας ἵππέας τε χαὶ πεζοὺς, ἐς ἕπτακισχι- 

λίους ο... ἀθροίσας, ὃ διέπλευσεν ἐς Σικελίαν, ἔ ἔχων 
ἀμφ' αὐτὸν ἀρτιγενε είους ἐπιλέχτους τριακοσίους, οἷς 
εἴρητο, γωρὶς ὅπλων ἔπεσθαι,. Σικελῶν δ᾽ αὖ τριαχο- 

σίους καταγράψας εὐδαίμονας, ἐχέλευσεν ἥχειν ἐς ἡμέ- 
βαν ῥητὴν, ἐσχευασμένους ὅπλοις τε χαὶ ἵπποις ὅτι δύ-- 
ναιντο χαλλίστοι. Ὡς δὲ ἀφίχοντο, προὔθηχεν, εἴ τι 
ἑαυτοῦ θέλοι τὸν στρατευσόµενον ἀντιδοῦναι. Δεξα- 

µένων δὲ πάντων, ἤγαγεν ἐς μέσον τοὺς τριαχοσίους τῶν 

ὅπλων ἐρήμους, καὶ ἐς τούσδε ἐκείνοις προσέταξε µε- 
’ ῃ ς 3 ς / ἡ «ΔΝ [ή ὰ Δ 

τασχευάσασθαι. Οἱ δ ἑκόντες παρεδίδοσαν ὅπλα καὶ 
- . -- ϱ. ΄ 

ἵππους. Καὶ περιῆν τῷ Σχιπίωνι, τριαχοσίους νέους 

Ἰταλιώτας ἔγειν, ἀντὶ } Σικελιωτῶν, κάλλιστα ἵπποις καὶ 

ὅπλοις ἀλλοτρίοις ἐ ἐσκευασμένους, καὶ χάριν εὐθὺς ἐπὶ 
τῷδε εἰδότας" οἷς δὴ καὶ προθυµοτάτοις ἐς πάντα γρώ- 
µενος διετέλε!. 

ΙΧ. Καρ; Ἠδόνιοι δὲ ταῦτα πυνθανόµενοι, Ἀσδρού- 
ϐαν μὲν, τὸν Γίσχωνος, ἐπὶ θήραν ἐλεφάντων ἐξέπεμ-- 
πον' Μάγωνι δ’, ἀμοὶ τὴν Λιγυστίνην ξεναγοῦντι, πε- 
ζοὺς ἀπέστελλον ἐς ἑξακισχιλίους, καὶ ἵππέας ὀχταχο- 
σίους καὶ ἐλέφαντας ἑπτὰ, καὶ προσέτασσον αὐτῷ, μεθ 

ὅσων δύναιτο ἄλλων ἐσθαλεῖν ἐς Τυῤῥηναίαν, ἵνα τὸν 
Σχιπίωνα περισπάσειεν ἐκ Λιθύης. Μάγων μὲν δὴ καὶ 
τότε ἐθράδυνεν, Ἀννίθα τε συνελθεῖν οὐ δυνάµενος, 
πολὺ διεστῶτι» καὶ ον ἀεὶ περιορώμενος. 

Ἀσδρούθας 2) ἀπὸ τῆς θήρας ἐπανελθὼν, κατέλεγε Κ αρ- 

χηδονίων τε καὶ Λιθύων ἐς ἐξακισχιλίους πεζοὺς ἑκατέ- 

ρων, καὶ ἵππέας 

τὸ µέ 

.- / α / α..ὁ 
ἑξακοσίους' δούλους τε ἠγόραζε πεν- 

τακισχιλίους, τὸ ναυτικὸν ἐρέσειν' καὶ παρὰ τῶν Νομάδων 
ϱ κο ε / μαι, Β 6 Ἡ 

ἔλαθε δισγχιλίους ἵππέας, καὶ ξένους ἐμισθοῦτο, χαὶ 

πάντας ἐγύμναζε, διακοσίους σταδίους ἀποσχὼν ἀπὸ 

Καργηδόνος. 

Χ. Νομάδων δὲ τῶν ἐν Λιβύη δυνάσται μὲν σαν 
το ηΣ 3 πως ο ει 

χατὰ μέρη πολλοί: Σύφας δ' ὑπὲρ ἅπαντας, καὶ τι- 
μὴν εἶγε πρὸ τῶν ἄλλων ἐ ἐπιφαν]. Μασσυλέων δ᾽ αὖ, 
γένους ἀλκίμου, πχῖς ἣν τοῦ βασιλέως Μασσανάσσης. 

α ὅ ια 3 δν Ν {4 Μ 

Ὃς ὀνάήραπτο. μὲν ἐν Καρχηδόνι καὶ πεπαίδευτο" ὄντι 

δ) αὐτῷ καὶ τὸ σῶμα χαλῷ, καὶ τὸν τρόπον ἀρίστῳ, 

Ἀσδρούδας ὁ Γίσχωνος» οὐδενὸς Καρχηδονίων δεύτερος, 

ἐνεγύησε τὴν θυγατέρα, χαΐπερ ὄντι Νομάδι, Καρ- 

χηδόνιος ὦ ὤν. Ὡς δ᾽ ἐνεγύησεν, ἐπήγετο ἐς Ἰθηρίαν 

στρατηγῶν τὸ μειράχιον. Σύφαξ δὲ, κνιζόµενος ὑπ᾽ 

ἔρωτος ἐπὶ τῇ παιδὶ, τὰ Καρχηδονίων ἐλεηλάτει, καὶ 

Σχιπίωνι διαπλεύσαντι πρὸς αὐτὸν ἐξ Ἰθηρίας συνέθετο, 

συμμαχήσειν ἐπὶ Καρ) γἉδονίους ἰ ἰόντι. Αἰσθόμενοι δ᾽ 
οἵ Καργηδόνιοι, καὶ μέγα ποιούµενοι ἐς τὸν πρὸς Ῥω- 
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οδί 8οοῦΠ1 ἀποσγε, εἰ Φἱομ]ο α1ἱ οχοτο(α. Ὠαία οἴίατη οἱ Ρο- 
ἰορίας ἆθοσπα οοηδίγιοπά{ (πἴτοππος, οί ϱτο οἱ δοσἱο5 Πα να]ος 

Ιεποπά1; ἀοπίᾳιο ΠάγΕ5, απ) µη η Βἱο ία ο55εη{, ἱπςίγαδρή{, 

δ6ἆ ρεουπία ππ]]α οἱ ργώβ]ία, η]δὶ παπα ργϊγατἶπι απηῖοἳ 56]- 

ρίοιής εοπ{π]θγαπί.  Αάεο πορ]ροηίετ Ῥο]Ηπῃ Ίχου αρστθαςί 

5ΗΠ{ Ποπιαπϊ, ααοά πο πημ]ίο ροδέ ππαχἰπαϊ Πιοπιοη({ οἰδάθῃι 

ΥΙΣΗΠΗ ον, 

ΥΠΙ. Δί Ράρίο, απῖ νο]αί ἁῑνίπο αποάαπῃ Ιπςμποία ]άπι 

ἀμά μπα [ογεραίατ οοπίτα Οατίμαρίπεπα, δη π{έαπα ροάΙαπιααθ 

[ουπιθ δορίεπα πλ θια5 οο]]ασίί5,, (γα]θοῖέ 1η 5ἱοἱίαα , Ἰπαῦοη5 

οἶτοα 86 ρηἴπι ρυβί5 5ε]οσίο5 ΠΙΠΙΕΤΟ {γουθμίος, 4195 Ίπου- 

πηος 5ο 1 56 ᾖᾳασογαί. Ὠοϊμάο εοηβοπῖρίο ρατῖ ΠΙΠΊετΟ ἁἷ- 

γίπη; ΦΙοπ]ογΠΗ , αςδίέ, αἱ αἲ οριίαπη ἀΐεπῃ ργαρίο ο55θηί, 

Ἰηδίγαοίἳ ατπηῖς οπιἱδαιο απαπίαπα. ροβδδηί ρι]οογηπηϊς. 

Ὀρί αἀγοποια, ροίοδίαίοπι οἱς [οί αηςίαεπά1 8Η0ἱ γίζα- 

1105... Οπος αΡί Πβεηίευ αοθεροτυΠ{ 9ΙΠΠΕΡ, το κῇ! ΤΠ Π1θ- 

4ἱππα 8105 σος ΙΠΘΙΠΙΕ5, οἱ Ἠῖ5 αγπ]α ἴγαᾶί [155 : Ἠμσπα 

γο]εηίος αγη]ᾶ 6ᾳιιοδ6:1 {γαδιάστιηί. δἱο 5αἱΡρίοπΙ οοπΗρί!, 

αἱ Ῥτο {τασεπ!ῖς Φ]ου]ίς (οϊάθιη Ίαγεπος Πα]ος 51ρῖ ΡάΓαΥΟ- 

ης, α[ἱοπῖς εσιῖς αγπηΐκαπο Ιη5ίτασίος ρυοπεγτίπιο : ααἲ ο{α- 

Ππι ἱππρεγαίοτί 5110 ρταίἷας αβαογαπί 6ο Ποπιίπα, 6ἱ Ρορίοα 

56Π]ροτ ερτορίαπα αἱ οπιπίρις ἵη τεβας ργαςίογαπί οροταπῃ. 

ΙΧ. Ηἰ5 αι, σατιαρϊπίοηςες Απάνταρα]επα (ἱδοοπίς 

βΙαπα αἆ γοπα[ίοποπη εἱερ]απίογαπα παἰογαπί: Μασοπίαιε, 

πιογοεπα ία πηϊΠίεΠα ἵπ Ἰσατία οοἱροηίϊ, παἰδοτηπί ρεᾶῖ- 

{απι ντ π. οπιϊίε» ποσα εΙερ]απίος Υπ : Ιαβδεγυπίαπα, αέ, 

ἁά]αποίἶς απαηίαπη Ῥοδ5οί ας εορίϊ5, ἰπγαάονεί Εἰταπίαπα, 

απο Βοἱρίοπθ6πι 4 Αβΐςα ἀῑκίτα]ιοτοί. 5εά Μασο {ππο 4πο- 

απε ομηοίαίας εςί, απῖα πος [αεῖ]ε 5ο ΑπηϊμαΙΙ, {απα τεπποίο, 

Δζ]πηρογε Ροίεταί, οἱ ἀπβίο 5οΠΏρος απίΠΊο θαέατα οἴποαπι- 

εροοίαραί. ΑδάγαβαΙ Ὑοδτο ἃ ΥεΠα{ΙοΠθ ΤΕΥΘΙΞΗΣ, οχ ἀε[ε- 

οὔρας Ῥώπογαι Α[ΤΟΓΗΙΠΙΠΙΟ 5επα εκ π{τίδᾳπο σοπ[οοΙ{ ρθ- 

ἀἴππι πηΠία, αἱ ο εηπῖίε5. Βοττοταπα ποσαθ πα 

(πίπφαο οοεπηῖί αἆ τεπρίαπα, εί α Ναπιῖᾶϊς αοοορῖ{ οᾳ ία. 

ἀπο πημία, Ἐχίθγηπα αἴἴαπα πηΙΠί6ῦῃ πηογοεἆο οοπάοεβαί; 

οί οΏ]ηος οχοτεθβαί, ΧΧνΥ ῥρᾶδδυυσπι πι]ρας α Οατίμασίηα 

Ροβἵ5 εαδίτῖς. 

Χ. Εναπί ἵπ Ναπαϊαία πλ] τορυ]1, 5ο]απείί ἀοπίρας. 

Ἰπίει οο»5 Θγρμαςκ οί ροίοπίῖα εί Ἰοπογε ργ οαρίοιῖς ΘΠ1ΙΠ6- 

Ῥαί. Τιπχ γετο εί τοσῖς Μαςςγ]ίογαπα, γαΠόα σοη:ῖς, οπηῖ- 

ποβαί Πας Μαδίηίΐδδα, οἀμεαίας εἰ ογααἶίας Οατασίηο : 

απθπη, αἱ {ογη] πιοτίραδα πο ρυαξίαπίοπῃ, Αςάταρα] ἀἰξεοπίς, 

πεηηηί Οατμασϊπιεηςίαπα 5εουπάας, 66ηστυη 5ἱρί οοορία- 

γοναί, απαπιγίς Ναπλϊάαηι : ἆο, ἀεδροηδαία ραε]ία, ἀἀο]ο- 

5οθηίθπη 56οπα [η Ηἱςραπίαπα, άπαπη ΠΡἱ ο] πα αἁπηηϊςίτατεί, 

ἀπχεγαί. Έα τε ἱπάΙρηαδας ὄΥρ]ανχ, απἱ οαπιάθηι αἆαππαγαϊ 

Ραθ]]απι, δαράίαπη Οατιαριη]οηρίριας τερίοπεπα. Ρορα]ατί 

οαρίέ; εί Βαἱρίοπί, απαπάο αἆ θυα οκ Ηἱδραπία {τα]εσεγαί, 

Ῥγοπηϊςίί, 5ο {0γ6 οἱ Ώοα]] 5οοἵππα, 5ἱ θα ]λαρίηοπι ἱηναᾶρθτοί. 

14 υῬὶ 66η56το Ῥωηί, πο Ισπαιτί, απαπ{ΙΠΙ ΠΙοΠΙΟΠΙΙ η 9Υ- 
΄ 
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μαίους πόλεμον Σόφακα προσλαθεῖν, ἐξέδοσαν αὐτῷ 

τὴν παρθένου, ἀγνοούντων καὶ ὄντων ἐν θηρία Ἄσ- 

δρούβου τε καὶ Μασσανάσσου. Ἐς' δα ὃ Μασσανάσ- 

σης, ὑπεραλγῶν, συνετίθετο χαὶ ὅδε ἐν Ἰθηρία τῷ 

Σκιπίωνι, λανθάνων, ὡς ὤετο, Ἀσδρούό αν. Ὁ ὃ 

αἰσθόμενος, βαρέως | μὲν ἔφερεν ὑπέρτ τοῦ μειρακίου χαὶ 

. θυγατρὸς,, ὑθρισμένοιν ἀμφοῖν' ἡγεῖτο δ) ὅμως, τη 

ατρίδι συμφ έρειν, ἐκ ποδῶν ᾿Μασσανάσσην ποιῄσα- 

. Καὶ ο. ἐς Λιόύην ἐξ Ἰθηρίας, ἐπὶ θα- 

νάτῳ τοῦ ̓ πατρὸς» συνέπεµπε προπομποὺς ἱππέας, οἷς 

εἴρητο, ἀφανῶς ἐπιθουλεύειν αὐτῷ, καὶ κτείνειν ὅπη 

δύνχιντο Μασσανάσσην. 

ΧΙ. Ὁ δ) αἰσθόμενος, ἐξέφυγέ 
ἀργὴν ἐ ἐκρατύνετο, ἱππέας ἀθροίζων οἷς ἡ 

νυχτὸς ἣν έργον, ἄχοντίοις πολλοῖς ο ἐπελαύ- 

νειν ἀεὶ καὶ ἀναχωρεῖν, ͵ χαὶ αὖθις ἐπελαύνειν. Ἰαὶ 

ὅλως ἐστὶν αὐτοῖς ἡ μάχη, ονὴ καὶ δίωδις, Ἴσασι 

δὲ καὶ λιμὸν φέρειν οἳ Νομάδες οἵδε, καὶ πόα γρῆσθαι 

πολλάκις ἀντὶ σίτου" χαὶ τὸ πάµπαν ὑδροποτοῦσιν. 

Ὅ τε ἵππος αὐτοῖς κριθῆς μὲν οὐδ᾽ ὅλως γεύεται, ποη- 

φαγῶν ἀεί: πίνει δὲ διὰ πολλοῦ. Τοιούτους ὁ Μασ- 

σανάσσης ἐς δισμυρίους συναγαγὼν, ἐξῆγεν ἐπὶ θήρας 

3 λεηλασίας ἑτέρων ἐθνῶν' ἅ ἅπερ ὤετο καὶ ἔρ Τα χαὶ 

ο. ή 

τες, ἐπ φᾶς εἶναι τὴν παρασκευὴν τοῦ μειραχίου 

"0 Ἡνρ Ἰηνόουν ἃ ἐλελυπήκεσαν αὐτὸν), ἔ ἔκριναν προ- 

τέρῳ τῷδε πολεμεῖν, ἔ στε χαθέλωσι, καὶ τότε Ῥωμαίοις 

ἀπαντᾶν. 
ΧΙ, Σύναξ μὲν οὖν καὶ Καρχηδόνιοι πλείους ἦσαν 

παρὰ πολύ: μετὰ δὲ 
χαὶ ορ ἐστρατεύοντο. 

Κα: βγηδόνιοι δὲ χαὶ Σύφαξ, νομίζον- 

ἁμαξῶν καὶ παρασχευῆς βαρείας 

Μασσανάσσης δὲ πόνων τε 

πᾶσι ἐἩρχΕ, καὶ ἵππικὸν μόνον εἴχε, καὶ ὑποζύγιον 
δν, οὐδὲ ἀγοράν. Ὅλεν ῥαδίως ὑπέφευγέ τε χαὶ 
ἐπεγείρει, καὶ ἐς τὰ ὀγυρὰ ἀνεπίδα. Ἰολλάκις τε, 

καταλαμῥανόμενος, διεσκίδνη τὸ σ στράτευμα, ὅπη ὃν- 

νηθεῖεν ἆπ ποφεύγειν χατὰ μέρη. Καὶ σὺν ὀλίγοις αὐτὸς 

ὑπεκρύπτετό ποι, μέ 7ρι συνέλθοιεν αὐτῷ νυχτὸς ἡ μεθ) 

ἡμέραν ἐς τὸ συγκείµενον. Τρίτος δέ ποτε ἐν σπη- 

λαίῳ κρυπτόµενος ἔλαθε, τῶν πολεμίων περὶ τὸ σπή- 
λαισν στρατοπ τελευόντων. Οὐδ) ἴστιν ὅτε ἐστάθμενεν 
ἐν στρατ - λῳ, ἀλλὰ καὶ μαλ ιστ᾽ ἐστρατήγει λανθάνειν 
ὅποι ποτὲ εἴη. "Όδεν οὐκ εἶγον αὐτῷ συνεχῶς προε- 
πιγειρεῖν οἵ πολέμιοι, ἀλλ᾽ ἠμύνοντο ἐπιόντα. Ἀγορὰ 

ὃ ἦν αὐτῷ κα’ ἑκάστην ἡμέραν, ὅ τι περὶ ἑσπέραν 

καταλάθοι ο. ὃ κώμην, ἡ πόλιν, ληϊζομένῳ τε 

-- καὶ ὃ διαρπάζοντιν καὶ µεριζομένῳ τοῖς συνοῦσιν. 
Ὅθεν αὐτῷ πολλοὶ τῶν ο ἐπεφοίτων, μισθοὺς 

μὲν οὐ διδόντι τεταγµένους, τὰς ὃ᾽ ὠφελείας πολὺ πλείο- 
νας ἔχοντες. 

ΧΗΙ. Καὶ Ματσανάσσης μὲν Καργτὸ λονίοις οὕτως 

ἐπολέμει. Ὁ δὲ Σ Σχιπίων, ἐπεί οἱ πάντα εὖτ ερεπη χε- 

γένητο ἓν Σικελία, ἕθνε Διὶ καὶ Ποσειδῶνι, καὶ ἐς 
Λιθύην ἀνήγετο ἐπὶ νεῶν μακρῶν μὲν δύο καὶ πεντή- 
κοντα, φορτίδων δὲ τετρακοσίων κέλητές τε καὶ λέμθοι 

ΑΡΡΙΑΛΝΙ ΤΗ ΡΕΝΑ ΥΗΙ, 

Ρίιαςο ἂἲ] 4 Ῥο]ίαπα οἱ ο55εί Γα{άτόηας Γης ής Ακάταῦα]ο Μα- 

οἰπίςδαφπα, ααὶ {μπα ἵπ Ἡἱδραπία ογαϱί, 5υρ]ασϊ νἱγρίπεπι 

εἰοσαταπί.. Οποᾶ αρογήπιο [εγεῃς Μαφηΐστα, [ας εἰ ἴρρθ 

ουπη 8οἱρίοπο ἵπ Ηἱεραρία ἰπῆί, ΠΟΠ 5επίτεπίο (οἱ ρηἱα ρα) 

Αφάτηραϊα. ΟΙ, Το οορηίία, Ππο]εςίαο φμΙάσπο (αΠΙ Παίαπα 

αὐο]εςοσῃίί αο Πα. Ἱπ]ατίαπα : {απποπ 6 τεραθ]τσα ῬάπογΠι 

(οτο ρυίαραί, 5ἱ Μαδίηίδδαπι 6 πιθάἶο {ο]]οτοί. Ἐί τενογίρη- 

ἴοπαι, Ῥοδί ραίτῖς οῬ/ πα, ον Ηεραπία ἵπ Α[ΙσαΙα, ἀεάσέθη- 

ἆππι ἀθάῖί οηπ Πήρα, αάάίο πιαπάαίο, αἱ εἶαπι ϱπῃ Ρος 

Ἰηίάίας, (ποπιοᾷοσππι(Ιθ Ροβξοπί ορρΓΙπΙεγεΠ!. 

ΧΙ. Μαρίηίςσα, ἀο]ππῃ 5αοδσταία5, ενας, τοεβηπππσπε 

Ραΐειπηπη 5ἱδί οοπβγπαν {ές εοΠεείο επηίαία, α5δπείο ἀῑθ 

ποζίπαπο γο]ατί Ιαου]αΠοπίρας; ἠποπεςαπάο γοειιςαπάοφαο. 

Ναπι οΡΙΠΙΠο Π]ί5 ποπ αἶία ρασπαπά{ ταί(ῖο οί, απαπα πηπο 

{απετο, παπα ρο[ςε(ῖ. βοϊαπί απ{οπα εί [απηοπα [ντο Νπ- 

πηίδα.; οἱ Ἰοιρίς 5πρθ [Γηπιοπίί νίσο, Ρο Ροία 56ΠΊΡΕΓ 5οἶα 

ασσα, πππίας. Επι 6ογάΠ ΠοτάδΙπ] πο σησίαπί απίάεπα, 

πογρᾶ 6ΕΠΠΡΕΓ γεδερηίες, θ{ ταγο Ἠρεπίες. Ἐν Ἰου πεπετε 

Μαξιπίςεα οο]]οςίῖ5 [ογππο χχ πηΙθης, οὐασεδαί ο05 αἲ γΥο- 

Πα [ἴοῃες, ααϊ αἆ ρτα ἆας αβίσοπᾶας ο οίοτίς ποπ», εαζεπα 

οροΓα οἱ γες σογῖ Ρ0556, οἱ εορίας 5αᾶς εχετγεθεῖ, εχἰδιπηιας. 

Οαγίμαρίηίθµ5ο5 Ὑοτο οἱ βγρμαν, τα, εοπίτα 56 [46ΓΗΠὰ 

Ἰμπο αἀο]οςερη[ῖς αρραταίαπα (οταπέ οπἷπι εί ο[ἤρησα 

εοηςοῖ1), ἀεσγεγεγαπί, Ρογες Πάπα πναάετε ας ἀερο]]ατο, 

αἱ Τία ἀοπιάτῃ Ποιηαπί5 οεοΙΤΓετε. 

ΧΠ. Δο πΙΠΙΘτΟ (πἰάδιη Ίοησο 5αρειίογος οταπί Βυρ]νακ 

οἱ Οαταρίπίεηξος; 5οἆ ργρταναἰἰ ρ]ααςίτῖς ΓπιρεδΙπιεπ[[ς- 

απε αὖ ἀειίοίαδ α56πς 56οΙΠα {γαλοραπί. Οοπίτα Μαρίηίςδα 

Ἰαμοτῖς οχοπηρ]Ηὴ εγαί 5αἶς οπηπίρας, πΙ ΜΗ αῦοης ρεαΤετ 

ου ἱ(αίαΠα, ΠΟΠ Ἰαπποπία, Ποῦ ἑοπηπαθαίας. Όπο οχρεή τος 

οἱ [αφίεραί Ιοδίοπαι, οἱ αἀοτίοραίασς ΤαΥΣΙΠΙάΠθ ἵπ Ίσσα 

πημη]ία 56 τοοἱρίουαί, Ας Ώρα, οἴτοηπηνοπίης, ἀῑνιάεραί 

οορίας, αἱ (πγπηαίἶπα, απα Ῥοδδεηί, ο ασογοηί : {ρ8ο Ἱη{ογίπα 

ο ραμοἶς ἸαΗἱαραί, ἀοπος 5105, απ ποσία απ ρορίετο οἷς 

οχ οοπά{σίο αἆ 56 οοπΠαοπίος, τουἱροτοί. Εί ασσἰδ α(παπάο, 

υἱ ου ἀποβας Πον απηρ]ίας οοπ ας τη ερο]αποα Ἰαἴοτοί, 

Οτο Πα 414Πῃ Ποδίος οαδίτα Παβεαπί, Χοαπο νο ΠΠΦΠΔΠΗ 

φίαιΐνα οαδίτα Παρα» 5οἆ αἲς Μαςἰηΐδεαν ρτοῖρυα ΗΕ, ο- 

τὸ, Πο Ἠο5ί5 φοἱτοί, αδί Ἱοσσγαπα Ἰαοτοί, Οπο Πποηα 

ο, ηἱ Ιοδίο5 ποπ ροβδοη{ ου αρστούί, εοά (απίσπα γαρ 

οι αποστοηῖ, ΟοηπΙσαΙΠΙ απίοα οφποιάἷς ον ργονῖπιο 

4πούπο Ίοςῦ, 416Πά 518. ΥθδροΓαΠΙ Παοίας οςςοῖ, ῥἶνο νίου, 

»ίνο ορρίάο, οοπαραταβαίς ἀῑηρίοις οποία, ἀῑνίάσηδαιο 

αοος,  ΟΠαΙΠΟΡΤΟΠΑ Πα αἲ οὖπι Ναός οοπβασ να, 

πος οἳ κροπάία, απα πα]]α ογαηί οτδἱπαγίας, 5ο οὗ Ἰάστα 

αὐοτίοτία 5Ηροπα1!», 

ΧΙΠ. Δλά απο πιούη Μακἰηίςδα Ῥαπος η[ορίαπία, δεῖ- 

ρίο, τοῖας πίστα οπηηίθης αρρατα ἰς η ΒΙοία, 5αοτα [οδοί 

4ον! Νορίσποφπο : οἱ { ΑΠΙΟΔΠΑ ρτγοίοσίας ον, πανίρας Ἰοη- 

μὶν ἀπαθας αργα φπἰπηπαμίηία, οποταγ(ς Όν ἄοἰπατ τής Ίδη. 
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Καὶ στρατιὰν ἦγε, πεζοὺς 
μὲν ἑξακισχιλίους µυρίοις, ἱππέας δὲ χιλίους καὶ 

ἑξακοσίους. Ἐπήγετο ὃ δὲ καὶ βέλη καὶ ὅπλα καὶ µη- 
Χανήματα ποικίλα, κα ὶ ἀγορὰν πολλήν" χαὶ Σκιπίων 

μὲν ὧδε διέπλει. Καργηδόνιοι δὲ καὶ Σύφαξ, πυνθα- 
νόµενοι, ἔγνωσαν ἐν τῷ παρόντι ὑποκρίνασθαίτε Μασ- 
σανάσση καὶ ἐς φιλίαν ὑπαγαγέσθαι, µέχρι ὅτου 

Σχιπίωνος ἐπικρατήσαιεν. Ὁ δ) οὐκ ἠγνόει μὲν ἐξα- 

᾿ πολλοὶ συνείποντο αὐτῶν 
-- 

ἐπ 

πατώµενος" ἀντενεδρεύων δὲ, καὶ μηνύων πάντα τῷ 
Σχιπίωνι, χε πρὸς τὸν ᾿Ασδρούδαν, ὡς συνηλλαγµένος, 

Καὶ ἐστρατοπέδευον οὐ µα- 
κρὰν ἀπ᾿ ἀλλήλων Ἀσδρούθας τε καὶ Σύφαξ καὶ Μασ- 

᾿ .. ”Ν/ ’ 

μετὰ τῶν ἰδίων ἵππεων. 

σανάσσης, περὶ Ἰπύκην πόλιν" ἐς Ἂν ὁ Σκιπίων χατα- 

χθεὶς ὑπ᾿ ἀνέμων, καὶ αὐτὸς ἐστρατοπέδευσε περὶ αὐτήν. 
Οὐ πολὺ ὃ) άζιΑ ὁ Ἀσδρούθας αὐτοῦ. στρατιὰν ἔγων 

ἐς ὃ ωρα πεζοὺς» χαὶ ἱππέας ἕπτ ααενμα χαὶ 

ἐλέφαντας ἐπὶ τεσσαράχοντ τα. 

ΜΥ. 
ἑκατὸν 

ν δν ., ή 

Σήφαξι μὲν οὖν, εἴτε δείσας, εἴτε ἄπιστος ἐ 
/ 3 / , . 

ρους Ὑνγνόμενος παρὰ µέρος, ἐσχήψατό τι λυπεῖν 
” Γα ’ . 

τὸν ἄργὴν αὐτοῦ τοὺς ὁμόρους βαρθαρους, 

Σχιπίων δὲ 

χαὶ ἀνεζεύ- 
γνυεν ἐς τὰ οἰχεῖα. χατ᾽ ὀλίγους ἔ ἔπεμπεν 

ἐπιγειρεῖν τῷ Ἀσδρούθα: Χαί τινες αὐτῷ καὶ τῶν πό-- 

λεων προσεχώρουν. Νυκτὸς δὲ λαθὼν ὁ Μασσανάσσης 
ἆχεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον τοῦ Σχιπίωνος" καὶ δεξιωσά- 
µενος αὐτὸν, ἐθίδασκε, τῆς ἐπιούσης ἔς τι χωρίον ἀπὸ 

τριάχοντα σταδίων Ἰτύχης, ἔνθα πύργος ἐστὶν, Ἄγαθο- 

Χλέους ἔργον τοῦ Συρακουσίων τυράννου, μὴ πλείους 
πενταχισγιλίων ἐνεδρεῦσαι. Ἅμα δ᾽ ἡμέρα τὸν Ἀσδρού- 
έαν ἐπειθε, τὸν ἵππαρχον Ἄννωνα πέμγψαι, τό τε 
πλΏθος τῶν ἐχθρῶν ἐπισκεψόμενον, καὶ ἐς Ἰτύχην ἐσδρα- 

µούμενον, μή τι πλησιαζόντων πολεµίων νεωτερίσειαν. 

Καὶ αὐτὸς ὑπισχνεῖτο, εἰ χελεύοιτο, ἕψεσθαι, Ἄννων 
μὲν δὲ χιλίους ἦγδν ἐπιλέκτους ἱππέας Καρχηδονίους, 

καὶ Λιθύων τι πλΊθος: Μασσανάσσης δὲ Νομάδας τοὺς 

ἑαυτοῦ. Ὡς δ) ἐπὶ τὸν πύργον ἀφίχοντο, καὶ ὁ Ἄννων 

ἐξίππευσεν ἐς τὴν Ἰπύκην σὺν ὀλίγοις, µέρος τι τῆς 
ἐνέὲ δρας ἐξεφαίνετο" καὶ ὁ Μασσανάσσης ἐχέλευε τὸν 

τεταγµένον ἐπὶ τοῖς ἵππεῦσι τῶν Καργηδονίων ἐπιδρα- 

μεν αντοῖς, ὡς οὖσιν ὀλίγοις. Καὶ αὐτὸς ἐκ βραγέως 

εἴπετο, ὡς ἐπιθοηθήσων. Ἐν µέσῳ δὲ τῶν Λιθύων 
Ὑενομένων, ἤ τε πλείων ἐνέδρα κατεφαίνετο, καὶ συνη- 
κόντισαν αὐτοὺς ἕκατέρωθεν οἵ τε Ῥωμαῖοι χαὶ ὃ 
ἩΜ«σσανάσσης' πλὴν τετρακοσίων, οἳ ἐλήφ θησαν αἱ- 
7μάλωτοι. Μασσανάσσης ὃ᾽ ἐπεὶ τοῦτο ἐξετετέλεστο, 

ἀπήντα τῷ Ἄννωνι κατὰ σπουδὴν, ὡς φίλος, ἐπανιόντι" 

καὶ συλλαθὼν αὐτὸν, ἀπΏγεν ἐς τὸ τοῦ Ἐκιπίωνος στρα- 
τόπεδον, καὶ ἀντέδωκεν Ἀσδρούθα τῆς μητρὸς τῆς 
ἑαυτοῦ. 

ΧΥ. Σχιπίων δὲ καὶ Μασσανάσσης τὴν γώραν 
ἐπόρθουν, καὶ Ῥωμαίων ἐξέλνον ὅσοι δεθέντες ἔσκαπτον 
ἐν τοῖς ἀγροῖς, ἐξ Ἱδηρίας, Ἡ Σικελίας, Ἄ ἀπ᾿ αὐτῆς 

τῆς Ἰταλίας πεμφθέντες ὑπὸ Ἀννίδου. 
- 

Πολιορκοῦσι 
δ) αὐτοῖς πόλιν µε Ύάλην, ᾗ ὄνομα ἦν Λόχα, καὶ πολλὰ | 

δεινὰ πάσχουσιν, οἳ μὲν Λογαῖοι προστιθεµένων τῶν | 
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δα πμ] δαμδεφαδμίρης,  Οορίας απ{οῦα ἀπορβαί χγι 

π. Ῥοά[ππα, θᾳυ]ίο5 Ἠπο. ΤοΙογΙπ(ο ΠΙαρηαΠα γἷπι οἳ 

οπιηῖς ποποτῖς αἲπιᾶ πιαμήπᾶδσιο, πηπ]έππαπο Εηπποπ!!, 

πάνομοραί. Οπ]α5 46 αἀνοπία αΒί Οααρ]ηΐρηςος οἱ ὃγ- 

Ῥίιακ απἀϊνοιο; »ἰαίπουυηί, αᾱ ΡΙΦ5ΟΗ5 Ρος απη]οἰῖαρ 5ἵπηι]- 

Ια{ἱοΠθΠά 5ῖ Μαδιηίδαπα οοποΠίατο, ἆοποο 5οἱρίοπειη ν].- 

οἱδδοπί. Τὰ εοηδαπα ποῃ ἸαΜαἲ{ Μαςἰηίςσαπη : 5ο, αἱ 4011 

41ο Γεροπάσγεί, 5εἱρίοποπι 4ο γοῦιι5 ομηηίρς οδγ{ΙοΓΘΙΗ (8- 

616η5, αἲ Αδάταρα]οπα γε]αί γουοποἰ]αίας νοπῖί οΗΠα 5ῖΒ 

οφ άρα». ΕΙ οαδίτα πιοβ]οῖ ΙπίογναΠῖς Αςάνα να! οἱ ὄνρ]ιαν 

οἱ Μαφίηίκκα Ἰοσαγογαη{, Ιαπά ρτουυ] αὖ Όσα αρα η ο- 

Ία5 νἰοίπία αἱ ἵρ5ο βοἱρίο, γουῖς ἵπ οαπὰ ρατίοπι ἀσ]αίας., 

οαδίνα Ῥοδμοναί.  Εί α Ράρίοπο απἰάσπι Ῥηοχίπιο αΏογαί 

Αφόνημα, οσα κχ ρα υπα, (παπα να πι νς, εἶο- 

ΡΙναπ {15 οχ{. 

ΧΙ. δυρ]αχ απίθΠ), 5ἱνο Πλοία, 5ἶνθ αποϊρῖ(ῖ εισα πίτας- 

απο ρανίες Ροεγάία, ΠηχΙέ, τορΏΠ δΗΠ ἱη[ος(ατῖ α- ΠπΙΠῖ- 

πηῖς Ῥατρανίς, αίᾳιοα ία 4οΠΊΙΠΙ τοδΠί. Βοἱρίο ΡαποογΙα 

γοΠαιἰοπίρας. [εηίανο εαρίί Απάταβα]επα; οί ορρίάα. ο[ἶαια 

απαράαπα ἰπίογίπι ἵπ ἀεάΙΠοπεπα αεθθρί. Μανηῖρεα ΥεΓο 

οἸαπη ποεία ἵπ εαδίτα βεἱρίοηἰς γοπί : οἱ ροδί πππ{παϊη 5α]α- 

{αἴΙοΠαίη αἀπποπαξ 6η, αἱ 5ο πεη( ἀἱα, (π]σοςίπιο αὖ Τεῖσα 

βίαάἱο, Ῥτορο {απτίπα, ομῖ α οοπ(Ιίογο Ασαΐμοσϊα, 5ΥΓαζιαςᾶ- 

ΠΟΤΙΠΙ ἴΥΤ4ΠΠΟ, ΠΟΠΙΕΠ 6γαί, πἴπαιο πηΠία, πο απηρ]ίης, 

εολοσανεί ἴῃ ἸηδίάΙΐ5. Ῥνήπια ἀσἷη Ίαος ρεγεαςῖέ ΑκάτιραΙ, 

αἱ ΑΠΠΟΠΕΠΙ Ῥγῶ[οοίαπα οσυίαπα πηγε, «ραοι]α(αΓΙΠΙ 

Ποδμπα οορίας, αἱ ἵη Τοπ ΡογγαδγΙΠα, Πςθ, Ἰοςίο Ῥτο- 

ρίπαπο, πογῖς τοριας ορρίάαπί 5ίπάσνοπέ : ῬοΠσίας, 5οσι- 

{άΤΗΠΗ 56, 5ἳ που ΙΙ ρίασθαί. Ἐ{ ΑΠΠΟ ρτοβοϊδοῖαν ΟΗΠΙ 

Ἰο6 19 δἰπαῖς πηΙ]]α ῬΦπογπῃ οσα ρας, αἱ ΑΙΤΟΤΙΠΙ ΠΙΑΠΙΙ : 

ΝΙαδιηϊῖςδα οπι 5αἱς Ναπηϊαϊδ. Τί τογο αἆ (αΓγΙΠα ΥοηίΠΠὰ 

οδί, Ροδίᾳαπα ΛηΠΟ Ίαπῃ Υθυςιί5 Τα] ΠΠ Ραοἶ5 ΡΤοΥθ- 

οἵας οιαί, οκ ἱπσίάῑϊς Ρανς αα.ἆαπα 5ο οδίοπᾶΓ. Πο ΜαςΙ- 

πίσσα πηοπυῖί ο ουἱ Οατ{μασἰπίεηςίς οᾳπίαίας επτα 60Π]- 

πηίςδα Γαεγαί, αἱ Ποδίος, ραπ005 ΠΙΠΙΘΥΟ, Ιπγαάεταί : ἵρεοφια 

Ῥτονἱ Ιπίοινα]]ο 5αΏδοειίις ο5ί, τε]αί οροπη Ἰαίαρας. Ταπι 

ευ)ίίο Ῥ]ατες οκ Ιηδίάϊῑς εοοτῖ, ας ]αὰ ΑΙ, Ιπίου ἆπος 

Ἠοδίος πιο1, {απι Ἠοπιαπογπῃ απῃ Μαςιηϊΐςςρ (ος οοη[νὶ 

5υηί; οχοθρ!5 οσσο, απί γἱνῖ ἵῃ Ποδίίαπη γοπογαπί ροίεςία- 

ία, Οπο [αείο Μαδίηίςδα ῬτορεΓο Αηποηί, (απάπαπα απηῖ- 

ους, τογθγίοπίϊ οἑθυί, 6ΟΠΙΡΤΟΠΟΠΣΗΠΙ(ΠΟ ΦαρίοΠ]5 ἴπ 

οαδίτα αθάυχί!; ἃς ἀθῖη ΕΠΗ Πιαίτο διὰ, αυ αραιά Αςάτι- 

Ῥα]εα εγαί, Ῥοιηαίαγίί. 

ΧΥ. Ιπάθ Βεἱρίο ουΠΙ Μαδίηίςσα, ΤοβΙΟΠΕΠΙ Ρορι]α(ἶ, Εο- 

ΠΙΠΟΣ, αποίαποί ποχῖ {αγταπι [οάϊοραπέ, 5οἰνοταπίς απϊ οχ 

Ηιδραπία ΦΙε[ίανοα, απί αἲ ΑππίραΙο οχ. ἱρδα Παἶία, ΓάεΓαΠΕ 

πηὶςεί, ὀάππαπο ἨΥΏόΠα ππασπαπα, οί Το]ια ΠΟΙΙΘΗ ογαῖ, 

ορρισπαβαηί: αἆ απαπ παπα πππ]έάΠα π]α]ί ο55οη{ ρετρες, 

αἀπιο[ῖς Ίαῦ αἆ πιαηῖα 5οα1ἱς, Τοςµοδης565 ρου οαάποραἴοτεπὸ 
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κλιμάκων ἐπεκηρυχεύοντο, ἐχλείψειν τὴν πόλιν ὑπό- | Ρεεγαπί, αἱ 5ἳρὶ βᾷε ἀπία Πεοτοί εκ Όχρο ἀθοράοιε. Εἰ 
σπονδοι. Καὶ ὁ Σχιπίων ἀνεκάλει τῇ σάλπιγγι τὴν 
στρατιάν’ ἡ δ᾽ οὐχ ὑπήκονεν, ὑπὸ ὀργῆς ὧν ἐπεπόνθε-- 

σαν, ἀλλ᾽ ἐπιβάντες τοῖς τείχεσι, καὶ γύναια καὶ παιδία 

κατέσφαττον. Ὁ δὲ τοὺς μὲν ἔτι ὄντας Λοχαίων ἀφῆ- 

κεν ἀπαθεῖς, τὸν δὲ στρατιὰν τὴν λείαν ἀφείλετο: καὶ 

τοὺς λοχαγοὺς ὅσοι συνεζήµαρτον, ἐκλήρωσεν ἐν τῷ 

µέσω, καὶ τρεῖς τοὺς λαχόντας ἐκόλασε θανάτῳ. καὶ 

τάδε πράξας, αὐτὸς ἐλεηλάτει: Ἀσδρούθας δ᾽ αὐτοὺς 

ἐνήδρευε, Μάγωνα μὲν τὸν ἵππαρχον ἐπιπέμγας ἐκ 

μετώπου, αὐτὸς δὲ ὄπισθεν ἐπιών. Οἱ δ’, ἐν µέσῳ 

γενόµενοι, τὸ ἔργον ἐμερίσαντο, καὶ ἐς ἑκατέρους αὐτῶν 

ἑκάτερος ἐπιστραφεὶς, πενταχισχιλίους τῶν Λιῤύων 

ἀπέχτειναν, καὶ χιλίους καὶ ὀκταχοσίους ἔλαβον αἶχμα- 

λώτους: τοὺς δὲ λοιποὺς ἐς τὰς πέτρας κατήραξαν. 

ΧΥΙ. Καὶ ὁ Σχιπίων εὐθὺς ἐπὶ τοῖσδε προσέθαλεν 

τύχη, κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν, δύο μὲν πεντή- 

ρεσιν ἐζευγμέναις πύργον ἐπιθείς: ὅθεν τριπήγη βέλη 

χαὶ λίθους μεγάλους ἐς τοὺς πολεμίους ἠφίει: καὶ πολλὰ 

μὲν ἐλύπει, πολλὰ δ᾽ ἀντέπασχε, θρανοµένων τῶν 

νεῶν. Χώματα δ᾽ ἐπαίρων µέγιστα, καὶ χριοῖς τὸ τεῖ- 

χος, ὅτε προσπελάσειε, τύπτων, δρεπάνοις τε περισπῶν 

ὅσαι βύρσαι περὶ αὐτὸ καὶ ἄλλα σχεπαστήρια ἢν. Οἱ 

δὲ τὰ μὲν. γώματα ὑπετάφρευον, καὶ τὰ δρέπανα βρό- 

χοις παρΏγον, καὶ τοὺς κριοὺς τῆς ὁρμῆς ἐξέλνον, ἐπι- 

θάλλοντες ἐπικαρσίας δοκούς" ἐς δὲ τὰς μηχανὰς ἐξε- 

πήδων μετὰ πυρὸς, ὅτε πνεῦμα φυλάξειαν ἐς αὐτὰς 

ἐπίφορον. «Ὅδεν ὁ Σκιπίων, ἀπογνοὺς οὕτως αἱρήσειν 

τὸν πόλιν, ἐς πολιορκίαν αὐτῆς καθίστατο. 

ΧΥΙΠΙ. Σύφαξ δὲ τῶν γιγνοµένων πυνθανόµενος, 
ν --- -- 3 / 

κε μετὰ τοῦ στρατοῦ, καὶ οὗ μακρὰν ἐστάθμευεν ἀπὸ 
/ .. 4 / 

Ἀσδρούθου. Ἔτι δ) ὑποκρινόμενος εἶναι φίλος ἑκατέ-- 
' ᾿ -- 

ροις, καὶ τρίθειν τὸν πόλεμον ἐγνωκὼς, µέχρι υΠές τε 
Λ -- ” / 

ἕτεραι ναυπηγούµεναι πρὸς τῶν Καρχηδονίων ἐπιγέ- 
-” / /' 

νοιντο, καὶ μισθοφόροι τιγὲς Κελτῶν καὶ Λιγύων ἐπέλ- 

θοιεν, ἐπεγείρει διαιτᾶν διαλύσει. Καὶ ἐδικαίου, 
- ΄ / 3 / 

μήτε Ῥωμαίους Λιῤύης, µήτε Καρχηδονίους Ἰταλίας 

ἐπιθαίνειν ἐπὶ πολέμῳ: ἔχειν δὲ 'Ῥωμαίους Σικελίαν 
 ψ αἲ ψ - . ο . } 

καὶ Σαρδὼ, καὶ εἴ τινας ἄλλας νήσους ἔχουσι, χα 
.” ψ / Υ 

Ἰθηρίαν, Ἡν δέτις ἀπειθῃ, τοῖς πειβοµένοις, ἔφη, 

συμμαγήσευν. Ἅμα δὲ ταῦτ) ἔπρασσε, καὶ Μασσα- 
μεθ ν { ταθέσθ οὓς αὐτὸν, τή Μασσι νάσσην ἐπείρα µεταθέσθαι πρὸς αὐτὸν, τήν τε Μασον- 

΄ .-- “ ’ -- 

λίων ἀργὴν αὐτῷ βεθαιώσειν ὑπισγνούμενος, καὶ τῶν 
ῥυγατέρων, τριῶν οὐσῶν, δώσειν ἐς γάµον ἣν ἂν ἐθέλῃ. 
Ἔφερε 2' ὁ ταῦτα λέγων χρυσίον, ἵνα, εἰ μὴ πείσειε, 
λῴη τῶν θεραπευτήρων αὐτοῦ τῷ κτείνειν Μασσανάσ- 

. κ / ε 

ο μὲν δὲ, μὲ πείθων, ἔδωχέ 

τινι τὸ γρυσίον ἐπὶ τῷ φόνῳ. Ὁ δὲ λαβὼν ἔδειξε τῷ 
σην ὑπισγνουμένῳ. 

. . , 

Μασσανάσση,, καὶ τὸν δόντα ἤλεγζε. 

ΧΥΠΠ. Σύφαξ δ᾽ οὐ προσδοκῶν ἔτι λήσειν, φανερῶς 

τοῖς Καργηδονίοις συνεµάχει' πόλιν τε ἐν µεσογείῳ 

Θολοῦντα, Ῥωμαίων παρασκενὶν καὶ σῖτον πολὺν 

ἔχουσαν, ἐκ προδοσίας εἷλε, καὶ τοὺς φρουροῦντας αὐτὴν 
ἔκτεινεν, οὐκ ἐθελήσαντας ἀπελθεῖν ὑποσπόνδους' συµ- 

Βεἱρίο απἱάρπα τοορρίαί οπηῖ Πηςίίς αἲ πη]ες ἱταίης οἳ εα 

σπα η ορρηβηαίίοπο Ῥεγροςςι5 {πογαί, βἶσπο ΠΠΟΓΟΠΙ ΠΟΠ 

πος»!έ; 564, 5προτα(ἶς πια πῖρ5, οΗΠ(Ί05, Πμ]]ο δοχς αἰα- 

εδτο ἀῑδοππηίπε, οοπ(γαοϊάανΠ. Ἰπιροταίοτ 5ηρεγςΗ {ος οκ 

Τ.ουμεηςῖθς ἀἰπηϊςΙί ποσ]απηος , πα ρας ρταἆαπη αΏδία η! : 

ορηίμτίοπος, φαἱ ἵπ ου]ρα αοταηί, Ῥτο οοποίοπε 5ογῖ αεί, 

οἱ ίτος, απίρας 5οὐ5 πο [απΙί, α[[εοΙί 5αρρ]οῖο.. Όπο [αείο 

ασαπα γαήδς αἆ τάση απεπάαπα ου] Μαφ]ηίςεα οµτθςςιΙς 

οςςεί 5.ρίο, Αξςάγαραϊ ος Ιη5ίά 5 εἴτουππαγεπίγο εοπαία5 ο», 

Ιπππηῖςςο α- Ποπίο ἈΙασοπο, Ῥτα[εσίο θα πα, 1ρ5ε ἵετρα 

πναδήτας. ΤΙ ἵπ πιεδῖο ἀδρτεϊεηςί ἀῑγίδετο τα σπα; εἴ 

Ἰήπο 5αἱρίο, Ἰηϊπο Μαδιηΐσδα, ἵπ ἀπρ]ίεσπη Ποδίεπη οοηγετςῖ, 

ΑΙΤΟΤΗΠΙ μἱπαπο πηϊ]ία ἀε]ετετυπί, π]]ο εἰ οοησεπίος 

οοροτυπί, γο]ί(πος Ρος αὐτηρήα οσογυπί ρτοροῖρίίος. 

ΧΥΙ. Ροξ{]αο πιοχ Βαἱρίο ἴεττα ππατί(αε Ὁπσαπα ορρασηᾶ- 

να. Εἰ πια απἰάεπα, ἆπαῦας Ιπίου 5ο Ἰηπεοίῖ5 ααἰπαπεγεπηῖ- 

Ῥα5 ἱππροδηῖέ ἑαττίπα, ππάε {εἷα (πουὈἰία]ία πιασποξαπο Ἱαρί- 

465 Ἡπ Ποδίεπα πη {οραί; πηπ]ία απἶάεπη Ἰπ[εγοης ἆατηπα, 5εᾶ 

ποο ΠηΙποτα αοο]ρίθης, ἀπι παγες ρη]ξαία σπαδξαπίῦτ, Τη 

οοπ{Ιποπήῖ, οχδίγαοῖς ασσοτῖρας, απιείῖρας αἀπιοῖῖς, πιαπῖα 

Ροτοιβείί» {αἱοῖρας ἀείταῖιοης οοπῖᾶ οδίογααπο ρτοϊερπηῖπα 

ο μας αγ]είῖς ορροκίία. Οοπίτα Ἰοδεῖς εαρταεβαί ασσετες, 

[αοος Ιπ]οοιῖς Ἰαᾳμοἵς αγετίεραί; ατἰείαπα γίπι, (ΓΑΠΞΥΟΙΞΗ5 

Ἰπ]ϊοϊεπάο (ταφος, ἱπ[ήηρεμαί. Ἐτυπιρεῦαπί εἰἶαπα ἵη πια- 

ομίπας, ου [αοῖρας, αποίῖες τοπίΗΠα ἵπ θ45 Υοδυςυπαι αΠῖ- 

πιαάγοτίοτοπί. Ο1αΤε ΒΟἱρίό ἀθδρεταηής, αγ Ώθπη οαρί πιαολ]ηίς 

εί οροτίρης5 Ρο556, ομδίάίοπθ θαπα οἴππεια [ης κατ. 

ΧΥΠ. Βυρ]ιαν, 5 τοις οορηίῆς, τάγδας5 αἀνοπῖί οΠη 

εχετοϊία : οἱ πο Ίοηρο αἲ Αδάτινα]ο οαδίτα Ρροδυ. δεᾶ 
είαπα {ππα, πἰτίαδααθ ρορι]] απσήπη 5ο 6556, 5ΙΠΠΙάΠ5, 

ΡαΙπ]αιο {πα]οτο ομαρίθῃς, ἆοπος αἰἴῶ πανθς, απο α 0αΓ- 
Ομασἰπίοησίρας πάἰβεαραπίατ, οἱ Ο4Ηἱ αἴσαο Τήραγος Πογςθ- 

πα, αἀγοηπίκδοηί, Ῥάσοπα Ἱπίοτίπι  οοποϊίατο ἰοπίαν, 

Αφπϊδεῖπιας απίοπα οοπάἴοπος Ἠά5 6556, ορηδεβαί; π{ Ῥο- 
πησηῖ αὖ Α βία, σατναρἰπίθηςος αἨ Πα]ία ο] απ αὈ5πονοπί: 
Φἰοϊ]ίαπα απίοπα οἱ βατ ἰπίαπα, ἀΠαδασο ἱηδυίας, ἆυας ο0σα- 

ῥαβδομί Ποπιαπί, ουη Ηἱδραπία, Ρορη]ή5 ΠοπΙαΠΗ5 ΤοίΠο- 

τοι. Ὀίοι ρορα]άς οα5 οοπάΠἶοπος αβρογπα(ης Γαοε, αάγει- 

8:15 61 4ΓΠΊΗ 56 οοηβδοσἰαίαγαπ, Ῥγοίραδας οί, οῦ πα αθγο. 

πἰπιπ] απίοπα, ἀππα Άσσος ασοβαί, Μαδιπίσσαπα αἆ 56 {ομίαβαί 

Ρο]ΐοστο, ΜΑΣΑΥ ΟΡΙΑ γοβη Πα οἱ 5ο οοη Πα ΓΗ ΓΟΠα ροΓ{: 
οση8., οἱ ο (πας βΠίαρας ἀαίατα πα πρίσπα απ άΠΙ(Π6 {ρεο 
ἀο]ορίκδοι. Οἱ νοτο Ίος τορῖ5 ποπηίηο οΠοτοραί Μαδιηΐκκας, 

αμ Πα δα] αα]οταί: αποι κ ΠΛ] α Μαδίηΐςδα ἱππροίταδδοί, 

Ἰαγρίίοπο αἰίφαοπα ο πηη]κιτῖς αά σσ) ἆσία ο ας οοτταπηροτοί, 

Αίπο Ἱα ογοηέ, αἱ πίοπηπηοῖας, το ἠη[οσία ἀἰδοθεεαπας, 

οπἰἁ σπα ΗΓΕΤΗ ἀαγοῖ φοο]οτῖς ραἰταπὰἰ Πποτοσάσπη, Ἐῑαοσο- 
Ρίί φπἰάοπα λος κοά Μακ]ηίκδα. τοπα ἰπάίοαν(έ, οἱ οὐπι φαἱ 

ἀσδσταί, οοατρ!. 

ΧΝΗΙ. ἴπο Βυρ]νακ, ἀθδρογαὴς 80 ρορίναο Γ]ογο ρο55ο, 

Γαία Οαγπαρἰμίοηκος αα]αντέ τ ατνοπησας πιο ΙἴογγαΠΙΗ 

| Τ]οϊαπίοία, η απα Ἠοπιαπογάπα αρραταίας οἱ πιαρπα γἱ5 

(ππνοη({ Ἰπογαί, ον ρτοδ(ίοπο οορίί, οἱ ργαἰἰαηίος μρίς, 

| απία άσμα ἆς Ἰρονο ἀἰκοσσσα αοοῖροτο ποἰασγαηί, πίεσε: 



ΡΕ ΝΕΡΙΡ ΡΕΙΝΙΦΩΡ, 16 ---54{. 

μαχίαν τε ἄλλην πολλὴν Νομάδων µετεπέµπετο. ἸΚαὶ 
οἳ μισθοφόροι παρΏησαν αὐτοῖς ἤδη, χαὶ ΎΤες εὐτρεπῶς 

εἶχον" ὥστε ἔγνωστο πολεμεῖν, Σύφαχα μὲν ὁρμώμενον 
ἐπὶ τοὺς πολ ιορχοῦντας Ἰτύκην, Ἀσδρούθαν δ᾽ ἐπὶ τὸ 

Σχιπίωνος στρατόπεδον. Τὰς δὲ ναῦς ἔδει ταῖς ναυσὶν 

ἐπιπλεῖν: καὶ γίγνεσθαι ταῦτα τῆς ἐπιούσης ἡμέρας 
ἅπαντα ὁμοῦ, ἵνα μὴ διαρκέσειαν αὐτοῖς οἳ Ῥωμαῖοι 
διὰ τὴν ὀλιγότητα. 

ΧΙΧ. Ὡν, ἄδη νυκτὸς οὔσης, ὃ Μασσανάσσης παρά 
τινων Νομάδων πυθόμενος, µετέδωχε τῷ Σκιπίωνι. 
Ὁ δὲ ἔδεισε, καὶ ἠπόρει, μὴ ἐς πολλὰ αὐτῷ διαιρού- 
µενος ὃ στρατὸς ἀσθενέστερος ἐς πάντα γίγνηται. Ἐ οὓς 

οὖν ἡγεμόνας αὐτίκα νυχτὸς ἐπὶ τὴν σκέψιν ἐκάλει. 

Καὶ, ἆ ἀπορούντων ἁπάντων, ἐπὶ πολὺ σύννους γενόμενος 

εἶπε: Έόλμης καὶ ταχυτῆτος ἡμῖν, ὦ φίλοι, δεῖ, καὶ 

μάχης ἐξ ἀπογνώσεως. Φθάσωμεν ἐπελθόντες τοῖς 

πολεµίοι. "Όσα δ᾽ ἐν τῷδε πλεονεκτήσοµεν, μάθετε 
ἤδη. Ἐχείνους μὲν ἐκπλήξει τὸ ἀδόχκητον τῆς ἐφόδου, 

καὶ τὸ παράδοξον τοῦ ἔργου, τῶν ἀλλ ὑτέρων προεπι- 
χειρούντων. Ἠμεῖς δ᾽ οὐκ ἐς πολλὰ διρηµένῃ ῇ 
στρατιᾶ χρησόμεθα, ἀλλ) ἀθρός' οὐδ) ἐπάξομεν αὐτὴν 

ἅπασι τοῖς ἐχθροῖς, ἀλλ᾽ ος ἂν ἐπιλεξ ξώμεβα πρωτοις. 

Σταθμεύουσι δ᾽ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἕκαστοι"' καὶ ἐσμὲν αὐτοῖς 

χατὰ µέρος ἰσόμαχοι , τόλ μη δὲ καὶ εὐτυγίᾳ προῦχομεν. 
Καὶ ἣν ὁ θεὸς δῷ τῶν πρώτων ἐπικρατῆσαι, τῶν ἄλλων 
καταφρονήσοµεν. Οἷς ὃ ἐπιχειρητ τέον ἐστὶ πρώτοις» 
καὶ τίς ὅ καιρὸς ἢ Ὦ τρόπος ἔσται τῆς ἐπιχειρήσεως, 
ἀρέσχῃ, τὰ τῆς γνώμης 

ΧΧ. Συνθεμένων δὲ 

ὴν 

οὗ. 
ε λ Δ 

ἴντων" Ὅ μὲν καιρὸς, εἶπεν, 
9 ν 
δε τοῦ συλλόγου, γυχτὸς ἔτι 

λ 
υ 

3 

ἐρ 
πά 

3 3 . Πλ 2 λ ο 

εὐθὺς ἐπιχειρέ ειν ἀἄπο τοῦ 
Υ οὔσης' ὅτε καὶ τὸ ἔργον ἐ ἐστ 

.. / 

τὰ ἐκείνων, καὶ ονὸ δεὶς τῶν συμμάχων αὐτοῖς δύναται 

βοηθεῖν ἐν σκότῳ. ̓  φοά άσομέν τε οὕτως αὐτῶν τὰ βου- 
λεύματα µόνως, ἐ ἐγνωκότων ἡμῖν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας 

ἐπιθέσθαι. 

φοθε : ρώτερον, χαὶ ἀνέτοιμα 

.. ” / 

Ἐριῶν δ᾽ αὖτοῖς ὄὀντων στρατοπέδων, αἱ 
-- 4 Δ 

μὲν πες εἰσὶ π. ὁῤδω, χαὶ οὐχ ἔστι ναυσὶ νυχτὸς έπιχει- 
. / 1 Ν 3 3 ρεῖν. ᾿Ἀσδρούθας δὲ καὶ Σύφαξ οὐ μακρὰν ἀπ᾿ ἀλλή- 

. 4 ’ 3 Ἀν απ / 3 Δ -” / 

λων. Καὶ τούτοιν Ἀσδρούθας μέν ἐστι τὸ τοῦ πολέμου 
ευ 

ἂν νυχτὸς ἐπιτολμήσειε τῷ 
/ Μπ, 

πόνῳ, βάρθαρος ἀνὴρ χαὶ ερυφῆς πεων χαι δεους. 
Ν -/ 

φέρε οὖν, ἡμεῖς μὲν ἐπὶ Ἀσδρούθαν μετὰ παντὸς ἴωμεν 

ἐπιτάξωμεν έφε- τοῦ στρατοῦ " ἠασσανόασην δὲ τόνδε 

δρεύειν τῷ Σύφακι, ἣν ἄρα καὶ παρὰ δόξαν ἐξίῃ τοῦ 
στρατοπέδου. Πεζοὶ δὲ γωρῶμεν ἐπὶ τὸν χάρακα τοῦ 
Ἀσδρούβου, καὶ περιστάντες ἐπιχειρῶμεν ἐκ παντὸς 
μέρους, σὺν ἐλπίδι τε γρηστῇῃ, καὶ τόλμη θρασυτάτη” 

τούτων γὰρ τὰ παρόντα δεῖται μάλιστα. ΤΓοὺς δ' ἵππέας 
{οὗ γὰρ ἔστιν αὐτοῖς χρῆσθαι νυκτὸς ἔτι οὔσης) προ- 

/ πέµφω, 

/ / - ι 3 
κεφάλαιον, Σύφαξ δὲ οὐκ 

λα πο ω. α] / -. 

ποῤῥωτέρω χκυχλοῦσθαι τὸ στρατόπεδον τῶν 
/ ή 3 1 / ς 4 κ ον πολεμίων" ἵνα εἰ μὲν β βιασθείηµεν, ὑποδέχοιντο ἡμᾶς, 

καὶ ἐς φιλίους καταφε εύχοιμεν" εἰ δ᾽ ἐπικρατοίημεν, 
ἐκφεύγοντας ἐ ἐκείνους ὃ διώχοιεν καὶ διαχρῶντο, 

ΧΧΙ. Ταῦτ) εἰπὼν, καὶ τοὺς ἠγεμόνας ἐκπέμιγας 
ὀπλίσαι τὸν στρατὸν, αὐτὸς ἐθύετο Τόλμη καὶ Φόέῳ, 
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ἀεπίαπα ππαρπα ἆοπιο Νπἰάαγυπα ααχΗ]ία ασοϊγΗ. αππαιθ 
εί Οαγναριη[εηΣίρα5 πηοτοσπατ{ πα λ[ίος αἆγοποταηΕ, οἱ πάγος 

Ιηδίτασία αἀθταπί, Οτο ]4Π1 4ΥΡογθ ἨΏ6]]Π1 ἀδογογ ο! : 

Ἱία απἰάεπα, αἱ Υρµακ ορριρηαίοτος ίσος, Αδάτα μα] σ- 

δίνα 5Ορίοπίς ασσγεἀογείατ, ἀεπίαπε ε]α5ςί ε]αςείς οΡΡΟΠΟΤΕ- 

{απ, πίσια ροβίπάἰο οἶις ἀῑαῖ ος επι] οπηπία Ποτοπί. δίο 

Βαταπα, αἱ Ποπηαηί, ΠΙΠΙΟΤΟ Ίοηρο Ίππρατας, ΠΙΙΙΟ ΠποάΟ 

πά οπηπία 5ηΠ]οθγο ροβδίη{, 

ΧΙΝ. Τα Ποδπα οοηδί]ἶα, ποεία ἀἄεππππα ο Νυπηία(ς αἰ- 

Ῥη5άαπα οομηΐία, Μαθίηίςκα δοἱρίοηϊ αροτι{. Ας μαςῖέ ΠοΠ- 

πμ] Φοἱρίο, ΠΠΊ6Π5, πο ἵπ {οί Ποροίία ἀῑδίτασίας οχογοΙ ές 

πᾷ οπηπία τοδδστείην Ἰπβγπηίος,  ΤβΙίαν Ίρεα 46 ποσίο γοσα(ἶς 

ἱῃ οοηςΙήτη 1εσα(ἶς (πραπίσαια, ἀπριίαπίρας ραγίίου οπιηῖ-- 

Ρ.5, οαπα αἷα ποάαΡαπᾶις5 1ρ5ο 5οἱρίο 5οἀϊδεοί, Ίο ἵπῃ- 

ἀσπη γουρα [οδοί : « Ααάασία πονῖς, απηῖοῖ, ας οε]ογῖίαίο οριις 

εί, εἰ Ῥήσηα αχ ἀοδρογαίῖοπα, Αρῖίο Ῥτίογες Ιπγαδαπιιις 

μοδίεπα ! Ουἷά Ἰπάς Ἰαοτί οαχεροσίαπάππη 5ἷί, ἀῑδοίίο, 1ος 

(οτοβίί πες ορίπα5 πορίογ αἀνοηίις, οἱ ἵρεα πογνίίας ταῖ, 

απσᾶ, (απίο ραποἴογες απ δίππας,, Π]ίτο 05 ασ 

ΗΠ5. 
σιοᾷ1 ααζςᾶ- 

Νο5 γετο ποη ἵπ ἀἴγειδα ἀῑςίτασίϊς, 5οᾷ οοπίοης, 

πἴεπχας οχοτοῖία5 γήραδΣ πος οσα ππ]γοιςίς Ποςίΐδιις ο0η- 

ΒτεάΙεπηΙΣ, 5οά οΙΠΙ Πΐς απος Ῥτῖπιος ασστοᾶί γο]αθιῖπιας. 

Ρ60Υ5ίΠΙ οπίπι οαδίτα Ἰαβοηί : ἆπος 5ἳ ρου ρατίος αἀονίαπηις, 

γηῖρας Ῥανος οπἶπ]ας. Ἐε]οίαίο απίοπι αἱ γἱτίπία ργαφία- 

πημ5.  Οποᾷ 5ἱἵ ἆεις ποβίς ἆθ ργ]πιῖς ἀεάστῖί Υἱείογίαπα , ΟΗ- 

[ΕΠΊΠΕΠΊΗ5 ορίθγο5. Οφίογαπα, ααὶ Ῥνϊπαϊ δἷηί ἱπγαδεπαϊ2 

4πογε πιοᾶο, απΐ {6ηηροτεῦ 5ἱ ΗΡεί, Ῥαποῖς ΠιθαΠῃ αεοῖρίία 

5θη{οπ{απῃ. 

ΧΝ. Οπιπίρης 5ο ἰά τε]α, ργοβίοπρας : « Τεπρις, ἵπ- 

απ1ξ, τοῖ αρεπά( σης αἀοςί, δία[ἴπι ἀἴπιῖςςο Ίου Ργίοτίο; 

4 1π1 ποχ οδέ, Ρ6Γ απαπα οί ρισηα ΠΙα]ΟΓΘΠ ΡάΥΟΓΕΠΗ ἱποιίεί 

Ἠοβδΐρα5, εί ἱππραγα[ίογες 605 ΙηΥΘΠΙΕΠΊΗ5, ποτε απἱδαπαπη 

5οΟΊογΙΠΙ ἱρ5ίς 5Π6ΕΠΤΤΟΓΘ Ρροίθη]ξ ἵπ {οπε)ηῖ5. Ας ππα ας 

γαΠΙ0Π6 Ῥγαγοεπίθιρς ΘΟΓΙΠΙ οοης]]ἶα, (παπι ἱηδίεί οταςείπα 

Ἰαχ, πα 11 πος ασστοάί οοπβΗ(πεταπί. ΟΠ αιίσπα ἱτία 

5ἱπί Ιοδίίαπα οαδίτα, παιίίσα «πἱάσιη Ίοησαο αἈδαπί, ποτ 

ποεία αρβσνοᾶϊ παγες Ἰοθί. ΑδάταραΙ Υογο οἱ 8ΥΡρ]ιαΧ ΟΠ 

Ίοηρο Ιπίου 56 ἀῑδίαηί. Ἐν 5 Απάταραϊ οαριαί Ὦο]ῖ αδί : 

βγρ]ιακ ποσία ΠΙΠΙ] αιπἀαΡίέ, Ῥατβανας γῖτ, πιο]]ῖς ας ἐἰπιίά ας, 

Άσο Ισίίμγ, Πο5 Ἱηγαάαπιας Αδάταβα]οπη {οέΐῖας οχογοῖέις υἱτί- 

Ῥα5 : Μαδϊπίςδαπηαια πο Ἰοσεπιας ἵπ Ιηδίάς, ςἱ [οτίο 

ΒΥΡρ]ιακ Ργα{αυ ορίπΙοπσΠα οαςίπῖς 5ο πιονονῖί. Ῥοάϊιος αἩ- 

{εη Ῥε/ραπηας αἆ Απάταβα]ίς γα απας ἵπ Πμαᾶ 5ἴπιι] ομρηὶ 

εκ Ρανία Ιπιρδίιπη [αοἴαπ]Η5, ]σία οππῃ 5Ρο, οί Ρογίϊπασί αἰι- 

ἀπεῖα : Ἠῖ5 οπἵπ ΠάΠΟ ΠΙαχίπιο ορας5 οδί. Ἐσπίος απίοπα, 

απογαπ1 ρου ΠποςίεΠα ΠποπάσΠη πδας οδί, ρνπηίατη, οχ. Ιοή- 

Εἰονί Ραπ]ο Ιπίαγγα]]ο οἰποίυτος Ποδίππα οαδίτας απο, 5ἱ αἲ 

οράεπά πα οοσαπ], 5ἷηί ποδῖς τοσσρίασμ]ο, εί απῖζε ΡΓοίς- 

ραηί : αοά ἱ υἱοσίηιας, Γασοηίος Ροιςοαιαπίατ οἱ εοπῇ- 

οἶαηί, 

ΧΧΙ. Ηί5 ἀῑοιῖς, ἀἰπικείραιο Ῥια[εοῖ αἲ αππιαΠάαΠΙ 

εχοτοϊίυπα, 5ΟἱΡίο 54οτα {οδοί Αιάασία Ῥαγορίηπε ρπευθίας, 
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μηδὲν ὡς ἐν νυκτὶ, πανικόν οἳ γενέσθαι, ἀλλὰ τὸν στρα- 
ἱπὸν αὐτῷ θρασύτατον μάλιστα ὀφθῆναι. Τρίτης δὲ 
ἤδη φυλακῆς ἠρέμα τῇ σάλπιγγι ὑπεσήμαινε, καὶ μετὰ 
σιγῆς βαθυτάτης στρατὸς τοσοῦτος ἐάδιζεν, ἕως οἵ μὲν 
ἴππεῖς περιέστησαν ἐν κύκλῳ τοὺς πολεµίους, οἱ πεζοὶ 

δ᾽ ἐπὶ τὴν τάφρον αὐτῶν ἀφίχοντο. Βοῇ δὲ τότε παµ- 
- ὶ {λ | 20 / ὶ / 2 οκ 

μιγει και σα. πι ςιν α ροαις Χα βυκανήμµασιν εςχατα- 

» ’ μ λ λ ΣΣ . - 
πληξιν γρώμενοι, τοὺς μὲν φύλακας ἐξέωσαν ἐκ τῶν 
φυλακτηρίων, τὴν δὲ τάφρον ἔχουν, χαὶ τὰ σταυρώµατα 

/ / τν 

διέσπων. Οἱ δ᾽ εὐτολμότατοι, προδραµόντες, ἐνέπρη- 
”ν 

σάν τινας σχηνάς. Καὶ οἱ Λίόνες μετ) ἐκπλήξεως 
.) 

ἂνεπέδων τε ἐξ ὕπνου, καὶ τὰ ὅπλα µετελάμβαναν, καὶ 
/ ος .. 

ἐς τὰς τάξεις ἀτάκτως ἐφέροντο, καὶ τῶν παραγγελλο- 
᾿ Π 3 / ο) ο 

µένων διὰ τὸν θόρυβον οὗ κατήκουον, οὐδ αὐτοῦ τοῦ 
-- .. / 2 

στρατηγοῦ τὸ ἀκριθὲς τῶν γιγγοµένων εἰδότος. Ἄνα- 
-- κ. η θα ε - 4 ) / ο ἂν 

πηδῶντας οὖν αὐτοὺς οἵἳ Ῥωμαῖοι καὶ ὁπλιζομένους ἔτι 
λ / 

καὶ ταρασσοµένους κατελάμβανον, καὶ σχηνὰς πλέονας 
Ἱ / πο ο) 

ἐνεπίμπρασαν, καὶ τοὺς ἐν ποσὶν ἀνήρουν. Ίοϊς ὃ ἣν 
.. ω νο κ τν : 

ὕ τε βοὺ τῶν ἐχθρῶν, καὶ ἡ ὄψις, καὶ τὰ ἔργα, φοξε- 
/ -- / 

ρώτατα, ὡς ἐν νυχκτὶ, καὶ ἀγνωσίᾳ τοῦ γιγνομένου 
.” { 4 

χακοῦ. Ἡγούμενοί τε εἴλῆφθαι τὸ στρατόπεδον, καὶ 
-- -. ” 

τὸ πῦρ τῶν ἐμπεπρησμένων σκηνῶν δεδιότες, ἐξέπιπτον 
4 ΄ 

ἑκόντες ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐς τὸ πεδίον ὡς ἀσφαλέστερον 
/ / 

ἑωθοῦντο. Ὅθεν κατὰ µέρος, ὅπη τύχοιεν, ἀχόσμως 
Α ’ 

διεδίδρασχον, καὶ ἐς τοὺς Ῥωμαίων ἱππέας, οἳ κύκλῳ 
΄ 

περιεστήκεσαν, ἐμπίπτοντες ἀπέθνησχον. 
- μα .ω -. / 

ΧΧΙΙ. Σύφαξ δὲ νυκτὸς μὲν ἔτι, τῆς βοῆς αἰσθόμε- 
-- -- να 3 .. / 

νος, καὶ τὸ πΌρ ὁρῶν, οὐκ ἐπεζηλθεν, ἀλλὰ τῶν ἵππέων 
.. / 

τινὰς ἐπ'κουρεῖν ἔπεμ.ψεν Ἀσδρούθα" οἷς ὁ Μασσανάσ- 
Ἆ / σ υ.] 

σης ἐπιπεσὼν ἄφνω, πολὺν ἐργάζεται φόνον. Ἅμα ὃ 
ο. ’ ΜΑ / 

ἡμέρα μαθὼν ὁ Σύφαξ, Ἀσδρούθαν μὲν ἤδη φυγόντα, 
: σ -. ὴ 1 

τῆς δὲ στρατιᾶς αὐτοῦ τοὺς μὲν ἀπολωλότας, τοὺς ὃ 
3 .. / λ δ”ἲ 3 σς / 

εἴλημμένους ὑπὸ τῶν πολεµίων, τοὺς ὃξ διεῤῥιμμένους, 
/ -” 5 { / Ὑ 

καὶ τὸ στρατόπεΣον αὐτῃ παρασκευῃ Ῥωμαίους ἔχου- 
’ . ’ 

τας" ἀνεζεύγννε, φεύγων εἰς τὰ μεσόγεια μετὰ θορύ- 
- / η . - - 

6ου, πάντα καταλιπών' οἰόμενος, εὐθὺς ἀπὸ τῆς Καρ- 
ο . / ΄ Π 

Ἰηδονίων διώζεως αὐτῷ τὸν Σχιπίωνα ἐπανιόντα 
.. .” ᾿ 3 
ἐπιστήσεσθαι. “Ὅδεν καὶ τοῦδε τὸν γάρακα καὶ τὴν ἐν 
αὐτῷ παρασκευὴν εἷλε λασσανάσσης. 

αν ” - ο ... / 

ΧΧΠΠ. Καὶ Ῥωμαῖοι, διὰ τόλµης μιᾶς, ἐν ὀλίγῳ 

μέρει νυκτὸς, δύο στρατοπέδων καὶ δύο στρατῶν πολὺ 
/ --- ν λα / 

μειζόνων ἐκράτησαν ὑμοῦ. Ἀπεθανον δὲ 
. ᾽ “ . ια) 1. τι “. / 

μὲν ἀμφὶ τοὺς ἑκατὸν ἄνδρας, τῶν δ) ἐχθρῶν ὀλίήῳ 
- 

ρ Ρωμαίων 

δέοντες τρισμύριοι" καὶ αἰγμάλωτοι ἐγένοντο δισγίλιοι 

καὶ τετρακόσιοι. Τῶν δὲ Ἱππέων ἑξακόσιοι ἐπανιόντι 

τῷ Σκιπίωνι ἑαυτοὺς παρέδοσαν. Ναἱ τῶν ἐλεφάντων 

οἳ μὲν ἀνήρηντο, οἱ δὲ ἑτέτρωντο. Σχιπίὠν δὲ ὅπλων 

τε καὶ γρυσοῦ, καὶ ἀργύρου, καὶ ἐλέφαντος πολλοῦ, 
καὶ ἵππων ἄλλων τε καὶ Νομαδικῶν κεκρατηκὼς, καὶ 
διὰ μιᾶς τῆσδε νίκης, λαμπροτάτης δὲ) γενομένης, ἐς 
γόνυ τὰ Καρχηδονίων καταβαλὼν ἅπαντα, ἀριστεῖα τῷ 

στρατῷ διεδίδου, καὶ τῶν λαφύρων τὰ ἀξιολογώτατκ 

ἐς Ῥώμην ἔπεμπε. Καὶ τὸν στρατὸν ἐγύμναζε φιλο- 
πόνως, προσξοκῶν, Ἀννίδαν τε αὐτίκα ἀπὸ τῖς Ἴτα- 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ ΥΠΙ, 

- κα. πο 

πο φμἱς, πἲ τη ποσίε, Ῥαπίοις ἴοιγου αεοἰάετει 5ἲς, «οἱ {οΓ- ἷ 

Πἱβδίπια ορεγᾶ πηΗαπα εχαίςίετεί. ΕΙ ]αῦα ἂς ἱογία μία, 

5αὐπηήσςο {πα βἱρΏυΠη 4εΚ[ξ: ΕΠΙΠΙΟ(Π6 «Πεπίῖο {αηέης ργο- 

εεάοραί οχοτοῖα5; ἆοπεο οφυ1ίος Ἰορίοιη εἰγομπιάεδίςκοπί, 

Ρεζ[ίεκατε αἲ [05δαπα οἈίτογιπα Αφάταμα]ἰς ρεγγεπίςκοη!. 

Τωπὶ {ο οοπίαδα5 οπηπίαπι {ομίαν οἸαπος, αὐκἰτερεπίο, 

απο απβοτείυγ ἵοττου, {άβαγα η πο] οπημίαπη οογΠπππ(αθ 

δοπ/τη : 46 απ οχοθίας Ποδίαπα ἀο[ίοϊαηί ςἰαοπί μας, [ο8- 

54Πῃ τερ]οπί αρποτο, να] πα οτε υπ! : οἱ απθαοἰςεἰπηϊ, ΡΤο- 

ουτγεηίο», ποπημ]]α Ἱπεοπάμηί [επίοία, ΑΠΙ αἰοπᾶ, ϱ 

ΦΟΠΊΠΟ αἲἲ αἴππα ργοδίΠμπί, τη ογάίπες εἶπο οτάῖπε επτεπηί, 

πος ππαπάαία ρτορίει πα] απη οχαπάἑαηῖ; πο ἆπσρ απἰάθπα 

φα:ΐ5, φαἷά αραίαν, οοπαρογη Ἰαλεηίο. Ποπιαπί ἱπςαυςῖ- 

Ἱεπίος αἱ ἄγπια εΙΠΙ ἱπορίάαίίοπο οπρῖεπίος Ἱππανηί, Ρἶητα 

(αῬοιπασυ]α Ἰποεπά μη, εαζ ση ομνίος.  ΠΙΙ εἸαπποτες 

Ἀδροεία, ἱπιροία Ἰοδίίατη, 60 ππασῖς (ογγοραπίατ, αποᾶ ποεῖε 

ἀεργε]ιοηςί, (ἱάπαπα ο5δεί πια, 4ποά αεοϊδ1ςδεί, πο Ἱῃ- 

(εσεραί. Τβῖίαν εχραρπαία οαδίτα ταἳ, εἰ Επγεηίες ἵποεῃ- 

ἀἱσπο, τε]οῖς «ροηπίο οαςίτίς, ἵπ οπΠΠρΗΠΗ, {απ πα πα Γωῖο- 

Ὀπάςα ἀῑβασίοπίες αλ απο, 

ἵη οἰτουπηδίαπίες οᾳ (ας ΙποΙάεβαΠ!, αἩ εἶσαπε ουσἰάεραπίατ. 

τοπ, οοη[ογ{ΐπα 56 Ῥτορίαηί, 

ΧΧΗΠ. Βγρ]ιας, Τοτο, ἁπΔΙίο ποείασπο οΙαπιοτε, Υΐκοσαθ 

Ιποθπάίο, πο ποστς (απίαπα ο/η απα ππαπαπα. ςαυηηϊςε 

Αδιμαι. Τη φαος Μαςἰηΐδδα πορεία ἱπιρείη [ασίο, ΠΙᾶΡΠΑΠΙ 

οσράεπη οὐ]ά1Ι. Ῥπίπια Ίπος αὈὶ Θγρ]αν οοσπονΙΕ, Ίαπα [α- 

Εἰδδο Απάτη α]οπα, π]Πίοδαο οἷας οἱ οὔκος, Τε! οπρίος, 

ο] 41δρείςος, οαδίτα Αδάταβα1]5 οππῃ αρραταία ἵπ Ρρο[εςίαἴοπη 

Υθμµ]55αο ΒΟΠΙΑΠΟΓΗΠΙΣ ἶρ5ο, το]ἱοῖ5 οπιηῖῦας τερας, ἱτορίάς 

[αρῖί ἵπ πιοδΙίογΓαπθα” Υε5 πο 5οἱρίο ΤΟΥΘΙ5Η5 ἃ Ῥογ5θοι- 

Ποπα ΟαγιαθἰπΙοηδίαπα, οοη[ο5{πα ἵπ {ρευπα ποσπθ αγηιᾶ 

γογίογεί. Ο10 [αοίαπα οί, ηἱ οἱ Βυρ]ιασίς οαρίτα οππα 4ρ- 

ῥαταία Ρος ΜαςΙπίςδαπη οπρία 5ἰπί. 

ΧΧΗΠΠ. ΑΙάΠο Ἱία Ποπιαπ!, Ἠπο απδα, Ὀτουἳ ποςιές ϱραΐίο, 

ροπηἰηῖς οαςίτὶς ρο{, ἆπος Ίσηρο πο πια]οτος οχογο(ας 

ῥτοβίρανετηηί. Ὠορἱάσγα υπί αριά γοίογος οἰγεῖίοτ εϱΗ- 

αμα πα ίος τ ος Ποδίθς νοτο ραμ]ο πας πρίπία πα ῖ- 

ας: οαρίῖ απαἁγηροπ! ρτα πο παία : οφυ]ίος οδπι 

φοχορ δοἱρίοηί, ροδί νἱοιοτίαηα ἴπ οπκίτα γοὐσιη!, 56 ἀ6- 

ἀἰάσγαπΗ: οἱορ]ναπίογυ η αἱ ομ.αἳ, αλ φαποἰα{ καρί. δαϊρίο 

ΑΓΙΛΟΤΗΠΗ, αγ! ἄεβοηί, οὐνοσῖς ππαρηα νὶ, οφ αἱκφας ροπην]- 

εκ, οἵα αλίς, σπα Ναπηδἰοίς, Ῥοίας πα ενας Πλας 

γἰοτοτία, ἀθ]οοιῖν σατναρἰηἰοηδίαα γήρας ἆσπα πη θς 

ἀἰκιη (ες κεἸοσίαπαπο ρα σαα ἵπ Όνομα η, Ταπι 

γογο Πίος πἲ Ἰαἱογοπη «ἰΓοΠΗΟ οχογομές εχεροςίαης Αηρὶ- 
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λίας, καὶ Μάγωνα ἀπὸ Λιγυστίνων, ἐπελεύσεσθαι, Καὶ 
Σχιπίων μὲν περὶ ταῦτα ἦν. 
ΧΧΠ, Ἀσδρούόας δὲ, ὃ στρατηγὸς ὅ Καρχηδονίων, 

ἐν μὲν τη υκτοµαχίαν μεβ᾽ ἵππέων πεντακοσίων, τε- 
τρωµένος, εἰς Ἀνδὰν κατέφυγεν' ἔνθα μισθοφόρους τέ 
τινας, ἐχ τῆς μάχης ἐκπεσόντας, χαὶ Νομάδας συνέ- 

λεγε, καὶ δούλους ἐς ἐλευθε ερίαν συνεκάλει. Πνθόμενος 
δ᾽ ὅτι Καρ; γηδόνιοι θάνατον αὐτοῦ κατέγνωσαν, ὡς χα- 
χῶς ἐστρατηγηκότος, καὶ Ἄννωνα τὸν Βουμίλγαρος 
εἵλοντο στρατηγεῖν, ἴδιον αὑτοῦ τὸν στρατὸν ἐποίει, καὶ 
πακούργους, προσελάµθανε, καὶ ἐληΐζετο ἐς τὰς τροφὰς, 3 
χαὶ ἐγύμναζεν οὓς εἶχεν, ἀμφὶ τρισχιλίους ἵππέας, πε 

ζοὺς δὲ ὀκτακισχιλίους, ὡς ἐν µόνῳ τῷ µά ἴγεσθαι τὰς 

ἐλπίδας ἔγων. Ὅ μὲν δὲ) ταῦτα ποιῶν, Ῥωμαίους 

ὁμοῦ καὶ Καρχηδονίους ἐπὶ πολὺ ἐλάνθανε. ἈΣκιπίων 

ὃ) ἐπῆγεν αὐτῃ Καρχηδόνι τὸν στρατὸν ὠπλισμένον, 
καὶ σοθαρῶς ἐς µάχην προεχαλεῖτο, οὐδενὸς ἐξιόντος. 

Ἀμίλχαρ δὲ ὃ ναύαρχος ναυσὶν ἑκατὸν ἐσπευσμένος ἐς 

τὸν ναύσταθµον ἀνήγετο τοῦ Σκιπίωνος, ἐλπίσας, αὖ- 

τόν τε φθάσειν ἐπανιόντα, καὶ τὰς οὔσας ἐχεῖ Ῥω- 

µαίων εἴκοσι "ολες ῥᾳδίως ταῖς ἑκατὸν αἱρήσευ. 
ας 

ΧΧΥ. Καὶ ὁ Σ Σχιπίων, ἰδὼν αὐτοῦ τὸν ἀπόπλουν, 
» 

προῦπει τὸν ἔσπλουν τοῦ λιμένος ἐμφράξαι 

στροφύλοις ” πλοίοις ἐπ᾽ ἀγχυρῶν ἐκ διαστήματος, ἵνα 

ὣς διὰ πυλῶν αἵ τριήρεις ἐχθέοιεν ὅτε καιρὸς εἴη χαὶ 

τὰ πλοῖα τοῖς χέρασι συνδῆσαί τε καὶ ἁρμόσαι πρὸς 
ἄλληλα, ἵνα ἀντιτείχους Π. Καταλαθὼν δὲ τοῦτο τὸ ἔρ- 

Ὑον, ἵπτετο τοῦ πόνου. Καὶ βαλλομένων τῶν Καρ- 
7 ηδονίων ἀπό τε τῶν πλοίων καὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἀπὸ 

/ 
πε τινα, 

ας Ὄυς» αἳ ΥΠες ἐθραύοντο, καὶ καμοῦσαι περὶ 

αν ἀπέπλεον. αὐταῖς αἱ Ῥωμαίων 

ὰ τῶν διαστημάτων, καὶ, ὅτε 
Μίαν δὲ καὶ ἀνεδήσαντο 

«1 « «3 

π ος δ) 

ἷο. χειντο, ἐκθέουσαίτε 
βιάζοιντ ου ὑπ αι ῶμόσαα. 

χενὸν ἆ ἀνδρῶν, χαὶ πρὸς τὸν Σκιπίωνα ἀνήγαγον. Μετὰ 

ὃΣ τοῦτο ἐχείμαζον ἄμφω. Καὶ Ῥωμαίοις μὲν ην ἐκ 

θαλάσσης ἀγορὰ ὃ λαψιλής: Ἰτυκαῖοι δὲ καὶ Καργαῤόνιοι 

λικώττοντες ἐλήστευον τοὺς νὰ μις” ναι 

μαίων νπες ἄλλαι, πεµφθε 
τοῖς πολεμίοις, ωλ τὰς λησ ν 

ἔκαμνον ἤδη σφόδρα τῷ λῴῶ, 

ΧΧΥΙ. Τοῦ 5) αὐτοῦ χειμῶνος, ἐγγὺς 
Φαχος, Μασσανάσσης ἤτησεν ἐπὶ τῇ ἰδία στρατιᾶ τὸ 

τρίτον τῆς Ῥωμαϊκῆς παρὰ Σκιπίωνος " καὶ λαθὼν, 

Σγουμένου τῶν Ῥωμαίων Λαιλίου, τὸν Σύφακα ἐδίω- 

χεν. 

οι » Ἂλλια 

[ή 

ἐ ὄντος Σύ- 

Ὁ δὲ ᾗ ὑπέφευ Ύεν μέγρι καθορώμενος περί τινι 

Οἱ μὲν οὖν ομάδες 

αλλά χαὶ ἀθρόα 

ὠμαῖοι, προθαλλό- 
ξ δὲ, ἰδὼν Μασ- 

3 νὰ "ο. /' 
σανάσσην, ἵετο ἐπ᾽ αὐτὸν ὑπὸ ὀργΏῆς: ὃ δ' ἀντεπήλασε 

γεγπθώς. Καὶ ἀγῶνος πολλοῦ περὶ ἄμφω Ὑενομένου, 
τραπέντες οἱ τοῦ Σύφαχος ἐς φυγν, τὸν ποταμὸν ἐπέ-- 
ρων. Ἔνθα τις αὐτοῦ τὸν Σύφαχος ἵππον ἔθαλεν: ὁ 

.) / Ν κ / ” ολ / 

δ) ἀπεσείσαχτο τὸν δεσπότην. Καὶ ὃ Μασσανάσσης 

ποταμῶῷ συγετάσσετο ἐς µάγην. 
ἑκατέρωθεν, 
σα, ον 
ἠφίεσαν ἐτ 
μενοι τᾶς 

απ... {9 . ο 
ἀλλήλοις: οἳ δὲ 

’ 

ἠσπίνας, ἐπῄεσαν. Σύφα 

Ἱ. 
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Ρα16Γ1 1ηοχ αἳ Πα[ία, ΜάΡοπειι α Ἠρυνία, 5ηρογγοηίητος, 
πι Εἱ5 απἰάοπα γουδαραίασ 5.ἱρΙο. 

ΧΝΙΥ. Αδάτιμα!, ἆπχκ Οατμαρϊπιοηδίαπα, οκ Ποςίασηα 
οαᾷ6, καποἷας, επ αὐἰησεπίί5 οφ αμα», Απάαπη (αρα ροί- 

νοηῖε: υΡ! ππογζρηατίο5 4ποδάατη ο ρΗσηα ρτο[ασος οἱ Νωπηί- 

4α5 τουοΠομῖί, οἱ 56Γγος αὖ Πογίαίοπη εοπγοσαν Τί, Ποϊηάο 

αΕί οοσπον1έ, οαρίῖ5 5ο ἁαπιπαίαπα α 55 οἰγίριας ο. Πια]α 

πάπηηΙ(γαίαΏα ΠΠ Ιαπα, 5ΠΟΟΘΦΕΟΓΟ ἀΔίο ΑΠΠΟΠΕ, Βοπί]- 

οπής Πο, οχογοΙαπη 8ἱί αδατραν{ί : αἀαηροηδή πο ΟΙΊΠΕ 

βομ5 ΙαΙΠοογαη, Ργαἀαπάο 5ἳΡί αἱσαπε γἱοίαπα ραταβαί; 

οἱ αμα λαβοραί οορίας, εσαέαπα οἰγοῖίος πα πηία, ροςῖ- 

ἴπηα οο(ο πηϊΠία, εχεγοΙαπάο ἀπταβαί; ο ΏΠθΠΙ ἀθ]ίπο 5Ρ6ΠΙ 

ἵῃ 5ο]α Ῥήξηα ΤΟΡΟΠΘΗ5. Αίάπο Ίο οἶας ίαάία ἁῑα (απ 

ἨΟΠΙάΠΟς, απαπῃ Ῥῶπος, Ἰαίπεγηπί, Ππίοπι Βαρίο αἆ 

ἱρσδαπι Ο αγά ρίποπα αγηιαίας ἀπχ]ί εορίας, 5αροιΏθ ΡΓΟΥΟζαΗΏ5 

αά ργαΗμπη, Ποπίπο εοπίτα ργοάσυπία, Αί Απιῑσατ, ο]αςςῖς 

Ρα [οοίΗ5, ο εθηίατη παγίρας ΡΓΟΡΘΓΕ αἆ πανα]ία οαδίτα 

Ορίοηίς οοπ[οπα1ϊ : ταία5, Ῥηαςα παπα Π]ο γουργίογδί, γ- 

ΒΙΠΗ Ἰοπιαπαᾶς (πτοπ]ες 1Ρί 5ο [α0ἱ]6 ΟΠ 5ῖς οΘΠ{ΗΠΙ 6χ- 

ρασηαίαγάπῃ. 

ΧΝΥ. Απιιοανοιι αΒί Φαρίο κοἶνοτο γἰάΙ, ργηιίςίε, 
απῖ ος Ρουία5 ομρίταῖ αβογεΠί, οπεταγῖΐς πανίρας Ρος Ιπίογ- 
Υα]]α Τη απεοτῖς ἀῑεροβίῖςς π{ {πίτοπιες Ρος Ί]ας, {αΠιήΙαΠι 
Ρευ Ῥογία5, απαπάο ἴθιηρας Ῥοδεστοί, Ροβ5θηί ϱΧΟΙΙΤΟΤΟ, 
ΟοΗ1Ραϱί 4ποΠπθ απίθηηίς πάγος ἰπίοι 56 οἱ οοη]αησϊ ππ πν 
αἱ νου πανῖ Βαηφογοπίαγ. Μοχαιο δεῖρίο 5αρογγοηίσης, 
ἁὐ]αν1έ Ἱπίοηίος μαῖο οροηῖ.. Εί Οαναμἰηίθησες, αυυπῃ ϱ 
πανῖρης ραγίίογ αἱ α ἵευγα ΠΠΠτο(αο πμας]ηῖς οἱ πηῖκςΠ ριις 
Ρείεγοπίας, αΏΠοΙ5 πανίρας, [οςςί ἀἰδερδδθγιπηί εἶτοα γθ- 
5Ρεγαῃ. ΑΡβουηίες Ῥωπος ΒοπιαΠΩ Πᾶγος Ρε: ἰπίδινα]]α, 4θ 
ασἴρις ἀῑείαπα οδί, επαπηροπίος ἱπ[είαγιηί; οἱ αποίῖος αἲ 

οράεπάιπα εοσεβαπία, Ταίτο 56 ρου οαἆθπι γοορίουαπί : 

Ππαπη(μα ΠοςΙαπα Πανθιη, γεσίοίρας απἰάθπα ΥασπαπΠι, 

ἃ Ρπρρο τε]ραίαπι αἲ Βοϊἱρίοποπα ρονίταχοτιπίἰ, Ῥοδέ]ας 

υ(πη(πο Μεπηαίαπα οδί. Ε{ Ποινηαπῖς απἰάσα α[[α(ἴπα ο0Π]- 
πηραία5 παν αἀγεμεβαίας. Ὁϊορηδες γετο οἱ Οατ{]ασῖ- 
ἨΙθηςες, Ί4ππ6 Ἰαθογαπίες, ἵπ πποτοαίογε5 ριζαΠοπίρις 
συαςδαραπίης; ἆοπεο αα Ἠοπιαπα πανος αὖ ΒΕΙρΙΟΠΘΗΠΓ 
Πη]ςςο) ου 5ία[ΐοηες Μοδίῖρας φπί ορροςίία., αἆ ργαἀαίο- 
ππᾶς ἀγοθμᾶὰς Πάνας. Ζαππαπο Υομομιοηίευ Ρωπὶ [αΠης Ρτθ- 
πιοβαπίαη. 

ΧΧΥΙ. Ἐαάεπι Ἰήεπιο, αππη ἵῃ Ρτορίπ(ο 5Υρ]ιαχ ο55εί, 

ΜαςΙηίςεα αἆ 5υα5 οορίας (οαΠα ρατίοῦα Βοιηαπί οχοτοῖ(ας 

αθ[αηρί ΡεΕἳ : Ύπαπα Ρῖ αοοθρῖί, αἀάπείαπι α Το, πα 

ΒΥΡΠαΕΘΠΙ Ρουσθοα(ί 5ΗΠ{. Ἠ]α ονο {αὐπάῖα η υ[ογβασίοραί, 

ἄοπες αἆ ΠαγΊαπα απεππάανη οοηκροείας αἲ Ιοδίΐνης, οκρίῖ- 

οαγί ασἴοπα. Τα Ναπιϊά αἰτίπησαθ, ΠΙΟΥΟ 5110 ΠΤΙ ΠΕΗΠΙ 

(εΙογαΠ1 ἵπ 5ε ἱηγίοσπα οοπ]οσετιηί : Ποπιαηί Υετο 5οηἰς ῥτο- 

(ος! [ῃ Ἰοδίοη ἴραπί. 8Υρµαςκ, γίδο Μαξίπίςδα, ἱγαίας ἵῃ 

θη1 ἱπουτί : εί Ἰαέας ἴ]ο οοποΙίαν{ί 5ο ομνίαη.  Ποἱ οἴτοα 

ΠΙΓΗΠΊΠΙ6 απ ρήσηα οοηδογία», θΥρ]ασίς οχογοΙα5., ἵπ ΠΙσαΠΗ 

γοῖσας, Παγίωπα ἰπα]ΐοργο οαρΙί. Ππίοίπα θησ15 εἶας, Τοία 

γυ]ηργαίας, οχους»ίί ἀοπιίπαπι : οἱ Μαδίηϊδδα, ΔΟΟΜΙΤΟΠς, 



“10 ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΗΒΕΝ ΥΠΠ, 

ἐπιδραμὼν, εἴλεν αὐτόν τε Σώφακα, καὶ τὸν ἕτερον 

αὐτοῦ τῶν υἱῶν' καὶ τούσδε μὲν εὐθὺς ἔπεμπε Σχι- 

πίωνι. Ἀπέθανον ὃ) ἐν τῇ μάχη, Σύφαχος μὲν ἐς µν- 

ρίους ἄνδρας, Ῥωμαίων δὲ πέντε χαὶ ἑθδομήκοντα, 

Μασσανάσσου δὲ τριακόσιο. Καὶ αἰχμάλωτοι Σύ- 

φαχος ἐγένοντο τετ «κισχίλιοι. Τούτων ἦσαν Μασ- 

σύλιοι δισχίλιοι καὶ πενταχόσιοι, τῶν ἐς Σύφακα ἀπὸ 

Μασσανάσσου μεταστάντων" καὶ αὐτοὺς ὁ Μασσανάσσης 

ἐπὶ τῶῷδε ἤτησε παρὰ Λαιλίου, καὶ λαθὼν κατέσφαξε, 

ΧΧΤΙΙ. Μετὰ δὲ τοῦτο Μασσυλίους καὶ τὴν χώραν 

τὴν Σύφαχος ἐπήεσαν, τοὺς μὲν αὖθις ἐς τὴν ἀργὴν τὸν 

Μασσανάσσου καθιστάµενοι, τοὺς δὲ προσποιούμενοίτε, 

καὶ τοὺς ἀπειθοῦντας αὐτῶν καταστρεφόµενοι. Ἀφί- 

χοντο ὃ αὐτοῖς καὶ ἐκ Κίρτης πρέσθεις, τὰ βασίλεια 

τοῦ Σύφαχος παραδιδόντες. Ἰδία δὲ πρὸς Μασσα- 

νάσσην ἕτεροι παρὰ Σοφονίθας, τῆς Σύφαχος Ὑνναικὸς, 

τὸν ἀνάγχκην τοῦ γάμου διηγούµενοι, Σοφονίθαν μὲν 

οὖν ἄσμενος εἴγε λαθὼν Μασσανάσσης' καὶ αὐτὴν, 

ἐπανιὼν πρὸς Σχιπίωνα αὐτὸς, ἐν Κίρτη κατέλιπε, 

, ρα τὸ μέλλον. Σκιπίων δὲ ἤρετο Σύ- προορώµενος ἄρα Τὸ µ. Σκιπί ρετο Σ 

ακα, Τίς σε δαίµων ἔθλαψε, φίλον ὄντα µοι, καὶ ἐπ 

Λιθύην ἐλθεῖν προτρέψαντα, ψεύσασθαι μὲν θεοὺς οὓς 

ὤμοσας, ψεύσασθαι δὲ μετὰ τῶν θεῶν Ῥωμαίους, καὶ 

μετὰ Καργηδονίων ἀντὶ Ῥωμαίων ἑλέσθαι πολεμεῖν, 

τῶν ἐπὶ Καργηδονίους οὗ πρὸ πολλοῦ σοι βεβοηθηκότων; 

ὍὉ δ) εἶπε Σοφονίθα, Ἀσδρούθα θυγάτηρ' ς ἐγὼ 

ἔρων ἐπ) ἐμῷ κακῷ. Φιλόπατρις δ) ἐστὶν ἰσχυρῶς, 

καὶ ἴκανὶ ἅπαντά τινα πεῖσαι πρὸς ἃ βούλεται. Αὐτή 

µε καὶ ἐκ τῆς ὑμετέρας φιλίας ἐς τὴν ἑαυτῆς µετέθηχε 
πατρίδα, καὶ ἐς τόδε συμφορᾶς ἐκ τοσῆσδε εὐδαιμονίας 

κατέθαλε. Σοὶ δὲ παραινῶ (χρὴ Υὰρ, ὑμέτερον γενό- 

μενον, καὶ Σοφονίθας ἀπηλλαγμένον, νῦν γε εἶναι ὑμῖν 

θέθκιον), φύλασσε Σοφονίθαν, μὴ Μασσανάσσην ἐς ἃ 

βούλεται μεταγ ἄγην Ου γὰρ δὴ, μὴ ολ Ἰνναιόν ρε 

ἔληται τὰ Ῥωμαίων, ἐλπίζειν ἄξιον' οὕτως ἐστὶν ἴσχυ- 

ρῶς φιλόπολις. 
ΧΧΥΠΙ. Ταῦϱ) ὁ μὲν ἔλεγεν, εἴτ) ἀληθεύων, εἴτε 

ζηλοτυπούμενος, καὶ Μασσανάσσην ἐς τὰ μέγιστα βλά- 

πτων. Ὁ δὲ Σχιπίων Σύφακα μὲν, συνετόντε φαινό- 
µενον, καὶ τῆς χώρας ἔμπειρον, ἐπὶ τὰ κοινὰ ἐπήγετο, 

καὶ γνώμης καὶ συμβουλῆς µετεδίδου" οἷόν τι καὶ Κροί- 

σῳ τῷ Δυζῷ Κὔρος ἐγρῆτο. Λαιλίου δ ἀφικομένου, 

καὶ, ταὐτὰ περὶ τῆς Σοφονίθας πυθέσθαι παρὰ πολλῶν, 

λέχοντος, ἐκέλευσε τὸν Μασσανάσσην τὴν Σύφαχος γν- 

ναῖκα παραδοῦναι,. Παραιτουμένου ὃ) ἐκείνου, καὶ τὰ 

περὶ αὐτῆς ἄνωθεν ὥς ἐγένετο διηγουµένου" τραχύτερον 

ὁ Σχιπίων ἐκέλενεν αὐτὸν, μηδὲν ἀφαιρεῖσθαι βίᾳ τῶν 

Ῥωμαϊκῶν λαφύρων, ἀλλ εἷς τὸ µέσον καταθέντα αἱ” 
« / -/ ν Υ 

τεῖν, καὶ πείθειν, εἰ ὀύναιτο. Ώγετο οὖν ὁ Μασσκ- 

νάσσης µετά τινων ᾿Ῥωμαίων, παραδώσων αὐτοῖς τὴν 

Σοφονίθαν. Κρύφα δὲ αὐτῃ, φέρων φάρµακον, πρῶ- 
τος ἐνέτυγε' καὶ τὰ παρόντα προὔθηκεν, ἡ πιεῖν,ἡ Ῥω- 

µαίοις δουλεύειν ἐκοῦσαν. Οὐδέν τε εἰπὼν ἔτι, ἐξή- 

λασετὸνἵππον,. Ἡ δὲ, τῇ τροφῷ δείζασα τὸν κύλικα, 

ἵρεαπη ΘΥΡΜΑΟΕΠΗ , 6ἱ ΠΠ(ογΗη οἶας αἰίεγαπη νῖνος οερίέ; ἆπος 

πποχ αἲ Βοἱρίοπεπη πηϊή. Οροϊάετυπί ἵπ εὰ ρασηα ο 51- 

Ρ]ιαοῖς Ρατίο αἲ ἆἄεοσπι πηϊΠία : ες Ἠοπιαηίς φεριπααἰπία | 

4πήπήμο : Μας]ηΐσεα ἰγουρηίος απηϊςί. (ϱαριίνογηπη ο 5Υ- 

Ρ]ναςῖς οτετοῖία Γαεγο ν΄ Ἠ. Τη Πῖ ογαηί Μαδεγ] Ὁ «αργα 

4ο πηή]ία, αἱ αἆ ΘΥΡΙιασεΠ α Μαφϊηίσδα (γαπεϊόταπε : απος 

8ὖοο ἴ]ε εχροιΠί α 1,419, εἰ αεοερίος Ἱαδυ]αν1!, 

ΧΧΥΠ. Βείη οἱ Μαδςγ]ογαπη τεβίοπεια, αἱ 5Υρ]αεῖς 

ορίεγυαηί Γγοση πα : ας Ἠ]ος φπἶάεπα αἲ Μακίπίςσα οὐξοφαίαπα 

τοάχογΠς 5Υρ]ιασί5 απίεπα 5υρά[ίος, Ρατίίπα γο]επίος, 

ραγίΐπα νΙ, ἵπ ἀθάλίοπεια αοοθροτυπί. Ὑεποταπί αἲ οὓς οί 

ἃ Οµία Ἱεραί[, ἀεάεπίος 5χρ]ιαοῖς τερίαπα ας Ῥτϊνα(ἴπι αᾱ 

Μαςἰηίςδᾶπη αλῖ, παῖςκί α δορμοπίνα, 5ΥΡΙαΕΙ5 Ἀχογε, εοαείᾶς 

πηρίία5 οχειρα(πΠ. Ρορμοπίραπα Ιαν Ἰῆνοπίοτ αεοθερῖε 

ΜαΦιηίδρα, 5ἱρίαπα οοπ]αηκίέ: τεγετίεηξ(πε αἆ ΒεΙρίοπεπη, 

Οτι. τοἠσιξ, πΙπταπα Γαίατα Ῥτοδρίσίεης. 3ΥρΙασσΠα αἲι- 

«σπα τοραν]{ βοἱρίο: «Οµπἶ5 ΕΡῖ πια]ας σοπ]η5 ΠΙΟΠΙΕΠΙ 4ά6- 

πηί, αἱ, ααῖ απησις5 π1ο Ἱην]ίαςῆ ἵῃ ΑΠΠίέαπα, ἆοος ἹηταίοἙ 

[α]ογο5, Πάσιπαπα Ἠοπαπί5 ἀαίαπα» πίΠπο ἨοπαΠΟΓΗΠΙ 

1ος Ρρατίες 5εομίης οἱ» ΟατίΠπαβιηεηδίηα, ἄἀγειξας απο 

Ραι]ο απία {εοαπα ΠΠ ατπια οοηδοσίαγεταηί»» Εἰ 8Υρ]μας 

τοκροπά(ΐ : » ορμοπίδα, Αξάταλα]ϊς Πα: ου]15 ΑΠΙΟΤΕ η 

ΠΙΘΠΙ Ρογηἱοἴεα οαρία5 5Ηπα, Ὑομοπηοπίου οπΊπα Π]α ρα[γίαπι 

ἀῑΠεῖε, οἱ Ροίο»ί αποπγὶς Ποσίοτε αὖ απϊδ οί, Ἠ]α πηο εν 

απηῖςο γεςίτο Γοοῖί απηΙοαπα 518 ραἰτίος, οἱ οχ ἰαπία ΓοΠς]αίο 

ἵπ Ἰαπο παἰςθγίαπα οοΠ]εοῖί. Το Υθ6ΓΟ ΠΙΟΠΘΟ (ροδί(παπα ΘΗΊΠΗ 

γοδίος 5Ηπ1, οἱ αοπιας α βορ]λοπίσας παπο δαἱίοπι γοῬῖς 

βά15 ο55ο ἀοὴσο), 63γο ἃ πημ]ίοτα, Πο ΜΙα5Ιηΐβεαπα, απο- 

οππ(ο γα], ρο]οίαί : ΠΟΠ εΠίΠα δρεταπά σπα οδί, οἱ ἔρρα 

απα παπα Ποππαπας Ραγίος [ογθαί, ἰαπία ἴποςί εἴ ρα(σῖορ οαιῖ- 

ί8δ.» 

ΧΧΥΊΠ. Πως 8Υρ]αν, 5ἶνο απἷα Ὑοτα, 5ἶγο ροι Ζεἱοίγ- 

Ρίαπα, ἀῑκί{, αἱ Μαδἰπίσδαπα «11η βτανἰβίπια Ἰάογοί.  Βεῖ- 

Ρίο απίοια Υρ]νασσπα, Ργπάσηίεπα Παβίαπα, οἱ τορἰοηίς ρο- 

ηέαπα, οσο (5 αἀμίσοαί ρυ]ίοίς, παδἰοραίσαο 5οη{οπίίαΠα 

οἶας, αποπιαιποά σα οσα Όντας Οτώςί τοµῖς 1 γάσγΗΠΗ, 

ΟΠ π(1ο αγ οηἱςδοί Το]η5, οἈἆθήῃ 56 46 Βορ]ιοπίδα ἃ η] 

πμάΐδδο, ΓοίοΓΟΠ5, Βοἱρίο α Μαδίηίσκα, τας 5ἰδί πχογοπα 

Φυρ]ιαοίς, Ρο. Οπο τοοιδαπίο, οἱ σα) 5ἱρί ἀπά πα ΟΠΗ 

ο ἱπογοσρκοταηί, πποπιοταπίο, δοἱρίο ἀππίας Ππηροταν], 

πο φπίά Ῥος Υίπα αφηγραγοί ο Ῥγαα Πομηδηίς ἀοὐίία, 5οὐ 

ἀοροποτος ἵη ΠΙσΔ(ΗΠΗ, Δ0 Γππὰ ροδοσγοἳ, οἱ φἰὰ νοημα ΘΟΓΙΗΠΗ 

γοϊηπίαίο ἱπροίτατο Ῥοδδος, οχροητοίας,  Ῥτοοοίης οί 

ἰαίίας οσα απἰραςάαπα Ποπιαηίς Μαδίηίσδα, 5οΡ]χοΜΙῬαΠα οἱ 

ταδίατας. 5οὰ ρα οἶαπα θδα. δοἱης οοηνοπίέ, ΥΘΠΟΠΗΠΙ 

οἱ α[ἴογοης, ορΗοΠοπ(δ, πίσσα Ῥήρογο ΠΙΑ Γ, 4η Πουλα- 

ης Ε]ίτο κογνίτο : οἱ Ίχου, ΠΙ] απηρίίας, ἀῑσίο, σα 01 οσο» 

(ανς, λα παπίοί οΜ1οΠ8Ο Ροσπίο, οταν οπή, πο ἀοπετες 



ΡΕ ΝΕΡΟΣ ΡΟΝΙΟΙ5, 27 --- 51. 

καὶ δεηθεῖσα μηδὲν ὀδύρασθαι καλῶς ἀποθανοῦσαν, 
πο ./ λ 3” / - 

ἔπιε τοῦ φχρμάχου. Καὶ αὐτὴν ὃ Μασσανάσσης τοῖς 
ε { 3 “” κ / ο. 

ἥκουσι Ῥωμαίων ἐπιδείξας, καὶ θάψας βασιλικῶς, 
ὑπέστρεφε πρὸς Σχιπίωνα. Ὅ δὲ, αὐτὸν ἐπαινέσας 
τε, καὶ παρηγορήσας, ὅτι πονηρᾶς γυναικὸς ἀπηλλάγη, 
ἐστεφάνωσε τῆς ἐφόδου τῆς ἐπὶ Σύφακα, καὶ ἐδωρή- 
σατο πολλοῖς. ἸἈχθέντος δ) ἐς Ῥώμην τοῦ Σύφαχος, 

οἵ μὲν ἠξίουν περισώζειν ἄνδρα, ἐν Ἰθηρία φίλον καὶ 'μὲν ἠδίουν περισώζειν ἄνδρα» θηρίᾳ φίλον κα 
σύμμαγον αὐτοῖς γενόµενον, οἵ δὲ, κολάζειν, ὅτι τοῖς φί- 
λοις ἐπολέμησεν. Ὁ δὲ ὑπὸ λύπης νοσῶν ἀπέθανεν. 

ΧΧΙΧ. Ἀσδρούθας δὲ, ἐπειδὴ καλῶς τοὺς συνόντας 

ἐγύμνασεν, ἔπεμπέ τινα πρὸς Ἄννωνα, τὸν στρατηγὸν 
τῶν Καρχηδονίων, ἀξιῶν, αὐτῷ τὸν Άννωνα κοινωνῆσαι 

/ « λ / ἐν / τὴν στρατηγίαν' καὶ ὑποδειχνὺς, ὅτι πολλοὶ Σκιπίωνι 

σύνεισιν Ἴθηρες ἄκοντες, οὓς ἐάν τις χρυσίῳ καὶ ὑπο- 
σχέσει διαφθείρη, τὸ στρατόπεδον ἐμπρήσουσι τὸ Σκι- 
πίωνος. Ἔφη δὲ, καὶ αὐτὸς, εἰ προµάθοι τὸν καιρὸν, 
ἥξειν ἐπὶ τὸ ἔργον. Ταῦτα μὲν Ἀσδρούθας. “Ὅ δὲ 
3 3 λ 4 5 ευ / / -ω Α) 3 

Άννων ἐς μὲν τὸν Ἀσδρούθαν ἐπανούργει" τοῦ δ᾽ ἐγ- 
. / 3 αν, 1337. ν Χ λ Ν χειρήµατος οὐκ ἀπήλπισεν, ἀλλ) ἄνδρα πιστὸν μετὰ 
χρυσίου, καθάπερ αὐτόμολον, ἐς τὸ Σκιπίωνος στρατό- 

πεδον κατέπεµψεν. Ὃς πιθανὸς ὢν ἐντυχεῖν ἑκάστῳ, 

διέφθειρε πολλούς: ἡμέραν τε συνθέµενος αὐτοῖς, ἐπα- 

νηλθε. Καὶ τὸν ἡμέραν ὃ Ἄννων τῷ Ἀσδρούθα µετέ- 
φερε. Ἀκιπίωνι δὲ θυοµένῳ κίνδυνον τὰ ἵερὰ ἐδήλου 

ἐμπρησμοῦ: καὶ περιπέµψας ἐς ἅπαν τὸ στρατόπεδον, 

εἴ που τι λαῦρον εὕρισχε πῦρ, κατέπαυε. Καὶ αὖθις 
ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἐθύετο. Ὡς δ᾽ οὐκ ἀνίει τὰ ἱερὰ 

τὸν ἐμπρησμὸν ὑποδεικνύοντα, ὁ μὲν ἐδαρυθύμει, καὶ 
μεταστρατοπεδεῦσαι διεγνώχει. 

ΧΧΧ. Ἱππέως δὲ Ῥωμαίου θεράπων Ἴδηρ, ὕπο- 
νοήσας τι περὶ τῶν συνθεµένων, ὑπεκρίνατο συνειδέναι" 

ἕως τὸ πᾶν ἔμαθεκ καὶ ἐμήνυωσε τῷ δεσπότη. ὍὉ δὲ 
αὐτὸν ἐς τὸν Σκιπίωνα ἤγαγε, καὶ τὸ πλῆθος ἠλέγγετο. 

Καὶ πάντας ὃ Σχιπίων ἔχτεινε, καὶ ἐξέῤῥιψνε πρὸ τοῦ 

στρατοπέδου. Αἴσθησις δ ἠν Ἄννωνι μὲν ὀξεῖα, πλη- 
/ ν κ πι . α ᾱ / 3 δν / 

σίον ὄντι" καὶ οὐκ ηλθεν ἐπὶ τὸ συγκείµενον. Ἀσδρού- 
ας δὲ, ἀγνοῶν, ἀφίκετο. Ὡς δὲ τὸ πλῆθος εἰδε τῶν 

νεκρῶν, εἴκασε τὸ συμθὰν καὶ ἀνεχώρει. Καὶ αὐτὸν 
» .ϱω 3 

ὁ Ἄννων ἐς τὸ πληθος διέθαλλεν, ὡς ἀφίκοιτο Σχιπίωνι 

διδοὺς ἑαυτὸν, ὁ δὲ οὐ λάδοι. ᾿Ἀσδρούθας μὲν δὴ καὶ 
ἐκ τοῦδε τοῖς Καργηδονίοις ἦν μᾶλλον διὰ μίσους. 
ιά α) η ο) ο « Δ 3 /' 4 1 ». Υπὸ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν, Ἀμίλχαρ μὲν ἄφνω ταῖς 
Ῥωμαίων νανσὶν ἐπιπλεύσας, μίαν ἔλαθε τριήρη, καὶ 

{8 ἔζ. 1 ο 3 να » ο 
φορτίδας ἕἔς' Άννων ὃ᾽, ἐπιθέμενος τοῖς πολιορκοῦσιν 

’ ο 

τύχκην, ἀπεκρούσθη. ἍΣκιπίων δὲ, χρονίου τῆς πο- 
/ ή / 

λιορχίας οὕσης, ταύτην μὲν διέλυσεν, οὐδὲν ἀνύων" τὰς 

Καὶ οὐδενὺς 
ών 2 -- / ---- / ο 

οὐδ) ἐνταῦθα προκόπτοντος αὐτῷ, καταχαύσας ὡς 
Μ ῃ 

ἄχρηστα τὰ μηχανήματα, τὴν χώραν ἐπέτρεχε, τοὺς 
μὲν εἰς φιλίαν ἐπαγόμενος, τοὺς δὲ ληϊζόμενος. 

ΧΧΧΙ. Καρχηδόνιοι ὃ᾽ ἐπὶ ταῖς καχοπραγίαις δυσ-- 
φοροῦντες, αἱροῦνται στρατηγὸν αὐτοχράτορα, Ἂν- 
νέθαν. 'Τὸν δὲ ναύαρχον ἔπεμπον ἐπὶ νηῶν, ἐπισπέρ- 

δὲ μηγανὰς ἐς Ἱππῶνα πόλιν µετετίθει. 

αλ... 

' 
Ι 

ἤ 

1 

Ἰιοηπερίο ΠιοηΙοΠίθΠὰ : Ππονόπο ΥΟΠΕΠΗΠΑ Παιδί, Εμις οοἵ- 

ρα Μαδιηίδδα Ῥορί(απη αἀγοπίοπθας Ποπιαπίς ορίοπά{, 

γτορα[ί ΓπποΓς οχ{αέ, αἆ Βοἱρίοποπηφο τογεν. Οἱ Ἰα- 

ἀαίυπα εο]αίας οδί, αποά ργάαναπα απηϊθίφδοί ΠηΝΙογοΠΙΣ ϱ0- 

τοπαν]ίσιο οὗ [ο]σσπι οκροάΠΙοποπα οοπίτα ΘΥΡΙᾶΟΟΠΙ, εἰ 

ΡΙαγηαῖ5 ἀοπὶς Ποποτανγ{ί, 5Υρ]ασς απίοπα ΠοπΙαΠα ρετάποίο, 

ΠΟΠΠΙΗ δογγαπά Πα ορηδομαη{ ἸομαίΠθία, ου]α5 Πά6ἰ{ οροτα 

αδί ο55οη{ {η Ηἱςραπία : αῖ, ρυποπά πα, αποᾶ οοπίτα απη]- 

605 ἄΠα 5πηςί5δεί, ΤΠίσΓΙΗ 1]ο ΠΙΟΓΏο αχ πιωΣ [ία 60η- 

μασίο αΏδηπηίας οί. 

ΧΧΙΧ. Αἱ ΑςάταβραΙ, υΕί 5105 5αἲῑ5 οχοτομῖέ, παῖςς ἆπθΠι- 

ἆαπι αἆ ΑΠΠΟΠΟΠΙ, ἀπσοσπι ΟαγΗιαΡΙΠΙΘΠΣΙΗΠΙ, Ροδ{αἱαμς, αἱ 

56 οο]]οσαπ. αβδΙπηστοί : 5ΙΡΠΙΟΠΕΗΡά16, πη]ίο αριά. 56ἱ-΄ 

ΡΙΟΠΘΠΙ 6556 ΗΙδραπος αά πα απη οοᾶσ{ο5., Ρ6ῦ 4105, 5ἱ 4110 

Ρο]ΠοΙῖἵδαιο οογγαπηρογοπίας, ροβδῖπί Ιπορηά1 ΠΠία5 οαδίτα : 

Ρτοπηϊδίίπο οίἵαπι, 5ο αἆ ἵοππριας αἀΐοτο, 5 Ρα ίαπι 

»υί ιοί. Ἠϊς απά1ῖδ, ΑπΠπο γα[γαπποηίί5 ασεραί εοηία 

Απότιμαϊοπι : Π6ο {άπιθη 5Ρ6ΠΙ α]οοῖέ ἆθ 5αοσεδ5 6οΠΦΗΗ1, 

566 Ἰοπιίπαια βάππι οΗπα απο ἵπ βοἱρίοηῖς οαδίτα πηἰςίε, 

«ρεοῖο (ναηςίασα : απῖ ατῇοῖοςο ἵπ οο]οσιᾶ οΠΙΠΙΠΠΗ 5658 

Ιηδίπιαης, πημ]ίος οοιταρίί.  Ουπῖρας ιδ ἀῑοπι ργα 5], 

αἆ ΑΠΠΟΠΟΠΙ το : αἱ οαπιάεΠα ἀἴαῃα 1]ε κἰσηίΠοανΙί Αδάτι- 

Ρα.  ΒοϊρίοπεΠΙ Ὑθτο φαστ]βοαπίθπα πιοπεβαπ! αγιδΡΙΕΘΡ, 

οανοπάαπῃ αὖ Ἱπορπάϊο. Ἱασπο ρου {οίαπα οχοτοέαπα ἀῑπι- 

5ἳ{, απ, αΏίοππιαπ6 ρ]ας 5αἶς εαπάσηίειη ο[[επάθτοπί ἴσηοπη, 

οοπαριήπηθγθη{. 564, τερεΙ5 ρου οοπαρ]ητος ἀῑες 5αζ1βεΙῖ», 

απππα. 56Π1ΡΕΙ ἰάσιη ροτίου]απα οχία ροτίοπάετοηί, σναγία 

εοπηπηοίας Βοἱρῖο, πηαίατε εαδίτα ςία{αΐ. 

ΧΧΧ. Ταπι οηα15 οπ]αςάαπι ἨΠοπιαπϊ 56ΗΥΗ5, Πα[ἴοηε 

Ηϊραπις, ευβρίσαίας αἰἰᾳι]ά ἆο οοπ]αταίίοηθ, 5ἰπιυ]αν 1 56 

οοηδοίαπα; ἆοπος ἰοίατη τοπ1 οοσπογ!{, αἱ πάσαν Ι{ ἀοπαίπο : 

απὶ αἆ ΒαἱρίοΠ6ΠΗ οαπῃ αἀάσχΙί, οοτταρίοδαπθ εοανσ. Εί 

5εἰρίο οἵηπος οπρίίο πηπἰείαν1έ; «οτροΓα δχίτᾶ οαδίτα Ῥιοε- 

αἳ, Τά ληπο, απππα ἵη Ργορίπαπο ο55εί, οε]εηίοι οοσπον1έ, 

πος αἆ Ριτς (ίαση Υοηῖί. δεᾷ Αδάταρα!, ἵσπατας, αἲ ἀῑεπι 

αἁ[ηῖέ: εοπεροοίίς Υοτο {οί εαάαγονίρ5, οοπ/εῖεης απ]ά αο- 

οἰᾷϊςδεί, τουσδδί. Εί ουπι {απο Αηπο αραά ην] (πάἴποιη 

οα]απηηῖο5ο οτἰπαϊπαίις ορί, αοθθδδίς5θ, αἱ βοἱρίοπί 56 ἀθάθ- 

γοῖ, 56 αἩ Π]ο ΠΟΠ 6556 ΤαυθρίΙΙη. ΟµάΤθ οἱ Ίας 4 «αδα 

Αφάνυμα] ἵπ πηα]ογο αραιά σαγιασἰπίοηςες [αἱ οὔἱο.. . Ῥου 

Ιά6πα {οπιρας Απιῑϊσαν, ΠάΥ65 Ἠοπ]απας τοροπία αρσιεδειΣ, 

ππᾶπη (πἱγοπηθπή οθρίέ οἱ 5εχ οπογανία5.  5εᾷ ΑΗΠΟ αἀογίας 

0Ώβα5δογος τος, τορι]δας α5ί. δΡαρίο Υοτο, {πλ 1οἨΡαΠ1 

ομβίάίοπεΠα Ρογίῶσι5, απαπα πΙμΙ] ργοβοργοί, ἀῑδςοϊν [ές πα” 

οἸήπαδαπο αἆ ΗΙΡΡοΠεΠΙ ρε (ταπδρογίαν,  Εί (σπα 

μάς ποσο ΙΙ] 5αοσθάεγοί, οχς!ῖς πιασληηῖς, πἳ πα ρας, 

Ρογγασαίας5 Ιοδίῖαπα ΤοβίοΏΘΙα, αἱἱο5 ἵπ απηϊοἶαπη αἀάσνίε, 

αος ἀερορι]αίας ο»ί. 

ΧΧΧΙ. Οανλιαρἰηίοηδος,, Τ6ῦι5 Πια]ο ρες!ἱ5 ἱπάίρυαίά, Λη: 

πϊρα]σπη ποπηϊπαΠέ, ααὶ 5απήηχα: ἱπιροη! ῥγά)655εί ; θἱ ΟΙ455ΕΠΗ 

αἲ ουπα πηέπηί ο1Ώ Ργαοείο, ααὶ αἀγοπίυνη ν] 4ο οε1ρτδ” 



"1. 

’ 

καὶ ἐς τὸν Σκιπίωνα περὶ εἰρήνης ἐπρεσθεύοντο, ἡγου-- 

ι τούτοιν πάντως ἑνὸς τυγεῖν, ἡ τὸν εἰρήνην ἔξειν, 

ἡ χρόνον διατρίψειν, ἕως ἀφίκοιτο ὃ Ἀννίθας. Σχιπίων 

μὲν οὖν αὐτοῖς ἀνοχάς τε ἔδωκε, καὶ τὴν δαπάνην τοῦ 

στρατοῦ λαθὼν, πρεσθεύειν ἀφῆχεν ἐς Ῥώμην. Οἱ δὲ 

ἐπρέσθενον, καὶ τειχῶν ἐκτὸς ἐστάθμευον, ὡς ἔτι πο- 

λέμιοι. Ἀγθέντεςτεἐπὶτὴν βουλὴν, ἐδέοντοσυγγνώμης 

εἴν. Τῶν δὲ βουλευτῶν οἵ μὲν τῆς Καρχηδονίων τυχεῖν. Τῶν δὲ βουλευτῶν οἱ μὲν τῆς Καργηδονί 
ή ᾿ 

ἀπιστίας ὑπεμίμγησκον, ὃσάχις σύνθοιντο, καὶ παρα- 

ῥαῖεν: ὅσα τε Ἀννίθας δράσειε δεινὰ Ῥωμαίους καὶ 
᾿ ιά / / 4 .) / 3 3 / 

τοὺς Ῥωμαίων συμμάχους, ἔν τε Ἰθηρία καὶ Ἰταλία. 

Οἱ δὲ, τὸ τῆς εἰρήνης γρήσιµον οὐ Καρχηδονίοις μᾶλλον 

ἡ σφίσιν ὑπεδείκννον ἔσεσθαι, τῆς Ἰταλίας τοσοῖσδε 

πολέμοις ἐκτετρυγωμένης' τό τε τοῦ μέλλοντος περιδεὲς 

ἐπεξήεσαν ἐπιπλευσουμένων ἐπὶ τὸν Σκιπίωνα αὐτίκα 
4 , / - 3 “. ο - / 

σὺν µεγάλοις στρατοῖς Ἀννίδου τε ἐξ Ἰταλίας, καὶ 

Μάνωνος ἐκ Λιγύων, καὶ Ἄννωνος ἀπὸ Καρχηδόνος. γῶώνος Υ ᾽ η 
.κ- κό ” -- ’ 

ΧΧΧΠ. Ἐφ ἆς ἀποροῦσα ἡ βουλὴ, συμθούλους 
ων Ἰ εθ) εφ / λ .. ι 

τῷ Σκιπίωνι, μεθ) ὧν ἔμελλε χρινεῖν τε καὶ 
.» ᾿ σα ) α / / ε νὰ) 5 λ 

πράζειν ὅ τι δοκιμάσειε συνοίσει. Ὅ δὲ ἐς τὴν 
ν / . κ / α ὰ -”. / ’ 

εἰρήνην τοῖς Καρ/ηλονίοις ἐπὶ τοισοε συνέθη" Μάγωνα 

μὲν ἀποπλεῖν ἐκ Λιγύων αὐτίκα, καὶ τοῦ λοιποῦ Καρ- 

/Τδονίους μὴ ξενολογεῖν, μηδὲ ναὺς ἔχειν μαχκρὰς πλείους 

τριάκοντα, μηδὲ πολυπραγμονεῖν τι πέρα ὧν ἔχουσιν 

ἐντὸς τῶν λεγομένων Φοινικίδων τάφρων' ἀποδοῦναι δὲ 

Ῥωμαίοις ὅσους αἰγμαλώτους αὐτῶν ἔχουσι καὶ αὗτο- 
3 / Ν 3 4 / ο .) ν / 

µόλους" ἀργυρίου τε αὖτοις τάλαντα ίλια καὶ ἑξακόσια 

ἐσενεγγεῖν ἐν γρόνῳ. ᾿Ἔχειν δὲ Μασσανάσσην Μασσν- 

λίους τε, καὶ τῆς Σύφαχος ἀρχῆς ὅσα δύναιτο. Τάδε 

μὲν συνέβεντο ἀλλήλοις. Καὶ πρέσθεις διέπλεον, οἱ 

μὲν ἐς Ῥώμην, τοὺς ὑπάτους δρχιοῦντες" οἳ δ᾽ ἀπὸ Ῥώ- 

µης ἐς Καργηλόνα, καὶ τὰ τέλη τῶν Καρχηδονίων αὖ- 

τοῖς ὤμννε. Μασσανάσση δὲ Ῥωμαῖοι γαριστήρια 
- / / ΄ αι. κ. -. τας, κ. 

τῆς συµµαγίας, στέφανόν τε ἀπὸ Ἰρυσοῦ, καὶ σφραγίδα 
. ον 

7ρυσΏν, ἔπεμπον, καὶ ἐλεφάντινον Σέφρον, καὶπορφύραν, 

καὶ στολὴν Ῥωμαϊκὴν, καὶ ἵππον γρυσοφάλαρον, καὶ 

πανοπλίαν. 
ΧΧΧ. Γιοµένων δ) ἔτι τούτων, ὃ Ἀννίθας ἄχων 

ἐς Καργηλόνα ἔπλει, τὴν ἐς τοὺς ἄρχοντας ἀπιστίαν τοῦ 
Ἀπιστῶν δ᾽ ἔτι 

πα) ο «“ ο μὲ “ν ος να κ. .] - νὰ - .. ν » -- » ον -ο 
-ᾱ 

οὓς -« ω .- ιο «4 .] Ὀ ον σα -. --ω ω 5, Φ - ιν σ» κ ον, “ν ςσ 
πολὺ βεβαίους ἐσομένας, ἐς Ἀδρυμητὸν Λιβύης κατή- 

γετο πόλιν, καὶ σἵτον συνέλεγεν, ἐπί τε ὠνὸν ἵππων 
περιέπεµπε. Καἰτὸν δυνάστην τῶν Νομάδων τῶν κα- 
λουμένων Ἀρεακιλῶν ἐς φιλίαν ὑπήγετο. Καὶ τετρα- 

κισγιλίους αὐτομόλους ἱππέας αὐτῷ προσφυγόντας, οἳ 

Σύφακος ὄντες, τότε ἐγίγνοντο Μασσανάσσου, κατη- 

χόντισεν, ὑποπτεύσας" τοὺς δ' ἵππους διέδωκε τῷ στρατῷ. 

Ἠλβε δὲ καὶ Μεσότυλος αὐτῷ δυνάστης ἕτερος μετὰ 

χιλίων ἱππέων, καὶ Οὐερμινᾶς, Σύφακος νἱὸς ἕτερος, 

ἔτι τῶν πλεόνων τῆς πατρῴας ἀργῆς ἐπικρατῶν. Ἠό- 

λεις τε Μασσανάσπου τὰς μὲν ὑπήγετο, τὰς ὃ᾽ ἐβιάζετο, 

Νάρκην δ) ἐνήδρενσεν ὧδε" ἀγορᾶ γρώµενος, ἐσέπεμπεν 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΡΕΕ ΥΗΗ, 

χειν αὐτὸν ἐπὶ τὴν διάθασιν. "Άμα δὲ ταῦτ ἔπρασσον, ' τεί : η λή]οπηίης αἲ Βεἱρίοπειη οἱπιη Ἱεραίος 46 ραος ἴτε 

{αρεηί; 5ρεγαπίες, απί ράσεπ 56 ἱπιρείταίατος, ααί οοης]- 

ἰαπάο [επηρις Πίητος, ἆοπεςο Απηζηαι αάγεπίαι. Βεὶρίο 

ἀεα1ί εἷς πάνοίας, αἱ, αοοερίῖ5 απιοη[ί5 εχοτοῖίης, ρογηηῖςί 

ουπη 5. Ρ. Ο. Ἡ. Ροι Ἰοραίίοπθπῃ ἄε ραςε ροτο, Εί πὶδογυπί 

Ῥαπί ΒΟΠΙΔΤΗ Ἰεσαίος; απ, γε]αί αἆμας Ἠορίες, εχίτα πτ- 

Ῥοπα Παλίατο ]15ςί 5αΠί. Ὠαίο 5επαία, αααπῃ γεπίαπι οΓ38- 

5οηί Ἱεραίῖ; Ραίταπα αἲῖ πιεππογαναπί « ῬΡόποτΙπα ρειβάίαπα, 

ταρίασαο [οίῖες [άρτα; ἴππα Απηζηαι Ἱπ]ητίας, Ρομα]ο το- 

ΠΙΑΠΟ βοοἱἴδαπε ἴαπι ἵπ Ηἱδραπία, παπα 1π Πα]ία, Πηαίας. » 

ΛΗ, « Ροσθτα πο Ῥ6πίς πιασῖς 1αΠῃ 510ί, αἰ]επι Γαίπτασα, 

οδίεπάεραπί, πιίδετα γοχαία ἴοί ὈεβΙς Πα[ία: απαπίαπισαε 

Ἱπηπαίποτεί ρεπίοπ]απα, εχροπεβαπί, ἴοί εχοτοϊάρης οἱ εἶας- 

αἴθιις οοη{ες{{πα οοπίτα ΒεΙρίοπεπι οοασῖς, Αηπιραιϊς εν Τία- 

Πα, Μασοπίς ο Πάσυπία, Αηποηίς Οατίαξίης. » 

ΧΧΧΙ. Οπαρτορίοι 5οηαία5, οοη5Ώαπα ποῦ εχρθά[εῃς, 

πηϊςίί αἆ 5οϊρίοπεΠη Ἱεραίος, ααἱραξειπα 4ς οοπιπηπηῖ 5εἰ- 

(οηίία οοης]οτεί, αρογεί(πε απἰἀφυἰά γάετείατ ετερυβ]ίσα, 

Εἰ 5.Ρίο ρασοπι ϱατιμασἰηιεησίθα5 οοποθςςί!, 5 Ἱερῖνας : 

« ΜΙαΡοΠεΙα ΟΠ οχογοίέα 5ἰαίπα ἀεσεάοτε Παοαπί ε Τι πατίᾶ 

Ῥαπί, πες ἵπ ροδίογαπι οοπάασαηί πηοτορπαγῖαπη πα ίεα τ 

ηᾶγες Ίοησας, Ρταίει (ρ]ηία, πο αβοαπί : πίτα Ῥυπίεαπη, 

απαπα γουσηί, Εοβδ8ΠΗ 56 εοπΗποαπὶ : οαρίἴνος αἱ ρεγίαρας 

(αρίάνοξαιιο τες έααηί : ατβοηί{ πηΙ]]ο 5οχοεη(α [α]οπία [πίτα 

οργίυπα {επηρας η αταπίανη ἱη[ογαηί, Μαδίηϊςεα ἀοπίφαα 

ΠΟΠ 5οἶάπῃ Μαςδγοταπα τοβΏ Πα, 5ο οἱ απαπαππομππαε 4ς 

5γρ]ιασῖς ἀῑῑῑοπα οεεαραΓε ροιπεηί, Ῥοπο Ί1γε ροςδίἀεαί. » 

Τη Ίας Ίεβος ρασῖς αὈί εοπΥθη{άπα οδί, Ιεραί ἵη γῖοεπα πανί- 

ρατυηί : Ἰήπο Βοππαῦα, ααἰ α οοηδρας, Ππο αγναμίπεια, 

απί ἃ ῬΡώπογαπη πηααἰκίταριας Παβ]αταπό πα η 5αΠΟΙἴοπΕΠΗ 

ρασῖς αεοἴροτεπί. Μαφἰηίςδορ απίεΠῃ α Ρορι]ο Ἠοιπαπο, οἳ 

ερτορίαπα Πάσπα οροταη(υε ἀοπα πηῖδδα : ἄπτεα οοτοπᾶ, εξ 

εἰπί]απα απγουπα, 5ε]α οαγη]ῖ5 εραγησα, Ῥα]ηιαία [αηίσα, 

ίορα ρίσία, εφαας ρ]ια]ενί ααγοῖς οτπα(α5, οἱ αγλαίασα ἴοῦίας 

οργροςῖ». 

ΧΧΧΠΙ. Ιπίοτοα Αππίραι Πηνας πανὶραν τα ΑΠΕΙΕΔΠΙ, 

υροείαπη Ἠαῦοης ρορ! δαἱ Ἰαρηίσλπα Πάσπα οτρα ρ προς, 

Ρτοροἱρίίαφπο οἶα5 οοηδίἶα. ΕΕ απἷα, [αράμς ἠοίυηη ἐπὶ γὶν 

ετοδοδαί, νοὶ, οἱ οδδοί Ἰοίασα, Πος [οτο ΠΓΠΙΙΑ οσο], 

οἶαςςο αἆ λάταππσίαπα αρρα]δα, (Γαπποη {πα παπα οΟΠΙΡΟΓ- 

(ατα, οφ 05016 εοθηηοτο ορ. Εί ου Ατοζοιάμἑιμι τορυ]ο 

(Νιπηαἷσα ο βοη5 δι) 5οοἱοίαίοπα Ιπῆ, Ὀσαίπος απίεπι 

μη ία οη {έπη απἲ φποπσπα Βυρ]ιαείς Γαογαπί, οἱ ἴαπο ἃ 

Μαθίηίκεα αἆ οὐ Πα (γαη5{αροταηΕ, αἱ 5αδροςίος,, Ιαου]α[οίρης 

οὐ]οοῖί ουηβμοπάος; 64.05 πηΗρας φας ἀῑν[κ, Μενοίη- 

Ἰη5 4ποηπς, αἰας του] ας, ἀοοσδνίέ αἲ θυΠΑ 6Π πη]ο οφηἰ- 

ης: οἱ Ὑονπίπα, 9Υρ]ιαοίς αἰίοτ βίας, πλα]ογοπα πόλις 

ῥαοτηί τοραί ρατίεπι οὐίποης. Ότρος οείαπι Μαδίηίσδα., 

ῥασίίπι ἀοάίίοπο, ρατίπα γἱ τοἙἱρἰεναῖ. Χατοση απ{επῃ Ρος 

ἰηαϊδίας εορίέ, Ίου Ὠποᾶο : απ ορη5 μαθογοί οοπηηθδέᾶν 
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ξιφίδια ἐ ἐπικρύπτοντας, οἷς εἴρητο, τὰ δίκαια ποιεῖν ἐς 
τοὺς πιπράσκοντας, μέχρι σαλπίγγων ἀκούσειαν ' τότε 
ὃ) ἐπιγειρεῖν τοῖς ἐντυχοῦσι, χαϊτὰς πύλας οἱ φυλάσσειν. 

Οὕτω μὲν ἑάλω Νάρκη. 
ΧΧΝΧΙΥ, αρχῤυκων δὲ ὁ δημος, ἄρτι τὰς συνθή- 

κας πεποιηµένοι, καὶ Σχιπίωνος ἔτι παρόντος, οὕπω 
τῶν ἰδίων πρέσθεων ἆ ἀπὸ Ῥώμης ἀνεστροφότων, ἀγορὰν 
Σχιπίωνος ὑπ ἀνέμων κατενεγχθεῖσαν ἐς Καρχηδόνα, 
διήρπασαν, χαὶ τοὺς παραπέμποντας αὐτὴν ἔδησαν ' 

πολλὰ τῆς βουλῆς ἀπειλούσης» καὶ παραινούσης μὴ 
λύειν συνθήχας ἄρτι γεγενηµένας. Οἱ δὲ καὶ ταῖς συν- 

θήκαις ἐπεμέμφοντο, ὡς ἀδίκως γενοµέναις, καὶ τὸν 

λιμὸν ἔφασαν ἐνοχλεῖν ὁ ὑπὲρ τὰς παραθάσεις. Σχιπίων 

μὲν οὗν οὐκ ἠξίου πολέμου κατάρχειν μετὰ σπονδὰς, 
ἀλλ’ ἤτει δίκας, ὡς φίλους ἁμαρτόντας. Οἱ δὲ καὶ 

τοὺς πρέσθεις αὐτοῦ κρατεῖν ἐπενόουν, ἕως ἀφίκοιντο 

αὐτοῖς οἵ ἀπὸ Ῥώμης. Ἀλλὰ τούσδε μὲν Ἄννων τε ὅ 

Μέγας καὶ Ἀσδρούθας ὁ Ἔριφος ἐξείλοντο τοῦ πλήθους, 
καὶ προὔπεμπον δύο τριήρεσιν. "Έτεροι δὲ Ἀσδρούθαν 

τὸν ναύαρχον ἔπεισαν, ὁρμοῦντα περὶ τὴν Απόλλωνος 

ἄχραν, ὅταν ἀποστῶσιν αἳ προπομποὶ τριήρεις, ἐπιθέ- 
σθαι τοῖς τοῦ Σκιπίωνος. Καὶ ὃ μὲν ἐπέθετο" καὶ τῶν 

πρέσθεών τινες ἐκ τοζευµάτων ἀπέθανον" οἳ δὲ λοιποὶ, 
τιτρωσκόμενοί τε καὶ ἐρέσσοντες ἔφθασαν ἐς τὸν λιμένα 
τοῦ σφετέρου οι, καὶ ἐξήλαντο τῆς γεὼς ἤδη 
λαμθανομένης' παρὰ τοσοῦτον ζλθον αἲ ἴγμάλωτοι 

γενέσθαι. 
ΧΧΧΥ. Ὃν οἱ ἐν ἄστει Ῥωμαῖοι πυθόµενοι, τοὺς 

πρέσθεις τοὺς Καρχηδονίων, οἳ περὶ τῆς εἰρήνης ἔτι 
παρΏσαν, ἐκέλευον ἀποπλεῖν αὐτίκα, ὡς πολεµίους. 
Καὶ οἳ μὲν ἐξέπλεον, καὶ ὑπὸ τοῦ χειμῶνος ἐς τὸ τοῦ 
Σχιπίωνος στρατόπεδον χατήγφντο. ἈΣκχιπίων δὲ τῷ 
ναυάρχῳ, πυθομέάνῳ περὶ αὐτῶν ὅ τι δέοι ποιεῖν' Οὐδὲν 
ὅμδιον, ἔφη, ταῖς Καρχηδονίων ἀπιστίαις, ἀλλ ἀπό- 
πεµπε ἀπαθεῖς. Μαθοῦσα δ᾽ ᾗ γερουσία, τὸν δημον 

ὠνείδιζε τη συγχρίσ εν χαϊ συνεθούλευε, καὶ νῦν δειθῖ- 
ναι Σχιπίωνος, τὰ μὲν συγκείµενα φυλάσσειν, δίκας δὲ 

τῶν ἡμαρτημένων παρὰ ΚαργἩδονίων λαθειν. Οἱ δὲ, 

καὶ αὐτῃ τῇ Ἱερουσίᾳ δυσχεραίνοντες ἐκ πολλοῦ, διὰ 

τὸν καχαπραγίαν, ὥς οὐκ εὖ τὰ συμφέροντα προορωµέγῃ : 
καὶ ὑπ᾽ ἀνδρῶν δηµοκόπων ἐρεθιζάμενοί τε καὶ ἐς ἁλόγ ους 

ἐλπίδας ἐπαιρόμενοι, τὸν Ἀννίθαν ἐκάλουν μεθ) ἃς εἴγε 

στρατιᾶς. 

ΧΧΧΥΙ. Ὁ δὲ, ὁρῶν τὸ μέγεθος τοῦ πολέμου, 
Ἀσδρούθαν αὐτοὺς ἐχέλευε σὺν τῇ παρούση δυνάμει κα- 

λεῖν. Ἀσδρούθας μὲν δὲ, τῆς καταδίκης αὐτῷ λυθεί- 
σης, παρεδίδον τὸν στρατὸν Αννίθᾳ, καὶ οὐδ' ὣς ἐπιφαί- 
νεσθαι τοῖς Καργηδονίοις ἐθάῤῥει, ἀλλ᾽ ἐκρύπτετο ἐν τῇ 
πόλει. Σχιπίων δὲ ναὺς τῃ Καρχηδόνι ἐπιστήσας, 
εἶργεν αὐτοὺς ἀγορᾶς ἀπὸ θαλάσσης, οὐκ εὐποροῦντας 
οὐδ) ἀπὸ τῆς γῆς, ἀσπόρου διὰ τὸν πόλεμον γενομένης. 
Τῶν δ᾽ αὐτῶν ἡμερῶν Ἀννίδου καὶ Σκιπίωνοςἵ ἔππομ.α- 

χία γέγνεται περὶ ζάμαν, ἐν ᾗ Σκιπίων ἐπλεονέκτει: 
ΑΡΡΙΛΧΙΣ. 

ἨηἰδΙί (014141 αἲ απιΐοος οἳ 4 ΠΗ νἰδυπα οςί ἱμδίάίατμιη 
ἱεπρις, Ρίαγος ἱίτουηί»]ε, αεοἰηοίος οεομ]ἱ5 ραρίομί μας, 
οπ1ὰ ππαπόαἴο, αἱ ποπίηομα Υοπά ονομα Γπαπάατομί, ἆυπος 
(αρα. κἱσηη αιάϊτοηί τ πα νογο ςίοιπογοῃί οὐτίος .6ι 

Ρονίᾶ» οεεαραία5 51Ρ! εγνατοµί. Πα Χατος οπρία ο-{. 

ΧΧΧΙΥ. Αίρορυ]Η Οαγναρη]οηςίς, πυρετ ἰείο [αάεγο, 

Ργακοπία αάμιο βαΐρίοπα, Ιοπαῖς ποπάμπα Βοηπια τεγεγεῖς, 

οοπηπηεα(απη ΡοἱΡΙοΠΙ5 γοπίο Οααρίηοπα ἀε]αίαπα ἀῑπίραε, 

γεσίοτεδα6 ἵπ γίπου]α ουπ]οο. Ας πηπ]ία φαἰά ση ἱπίοηι- 

παηία ῥτορπίο εεπαία, εἰ, πε γἱο]ατοηί τουυῃς Γαά15, Π10- 

πεηία, Τί [ας αἱ ΠπίσαΙΠΗ, ἱποικαμαπί, εί, ἃ [απο Ρ]ά5 

655ο ροἱου]ῖ 4παπῃ  γἱο]αίο [α.46τα, ἀῑεσραπί,  5οἱρίο γετο 

πο]αῖξ Ροδί οοπεεςδᾶΠ ΡαςθΗ1, Ῥο]]αΠ 4θπιο ἱπαῖρετο : -α- 

[ας ΓἴοπεΠα (απίαα Ρορία]αν{ῖ, {απι(ααπα αἳ αηϊεῖς, αἱ αἲ 

οΏ1οῖο ἀἰδοοςείκδεηί. ΑΠ Ἱοραίος οἴἶαπα Ἠοππαπος ϱΥείιεή- 

4ογα γο]εβαπί, ἆοπες 5αῖ Βου] τεγεγ{ίςδεηί. 564 Ίος ΑΠΠΟ 

Μαρηις εἰ ΑδάταραΙ Ησάας, οτερίο5 ο ἴατρα, ἀἰπιίσετυηέ, 

ἀεάποσηίῖρις ἆπαῦας (γεηῖρης. ΑΗΙ γετο Απάτιρα]ϊ οἶας- 

5ἱ5 Ργῶ[εείο, αἆ Αροηίς ΡτοπιοπίοτίαΠα 5ἰαΠί, Ῥούςααςό- 

ταπί, αἱ (παπαρηπαπα (ἵτεμιος ἀοζπείτῖοςς ἀῑπερςξίςεειϊ, 

Ιεραίος Βοἱρίοπηίς αἀοπίτείας : οἱ [εοί. Τη ϱο εοπβἰοία Ίερα- 

{ογαπα ποπ! ςασίε15 οοπ[οςςῖ ροηίοταπί : τεααί απο, 

εοπεῖία(ἶς τοηῖς, Ῥοτίαπα, αἆ 4πεῦη οαδίτα Ἰαθεναηνί, αἲῖ- 

ξετυηί, εἰ 6 παγ1 αὐ Ποδβίβιας Ἰαπ]]ατη οεσαραπᾶα εκςποταπές 

(απίήἹαπα αββαῖέ, απἵη εαρ!ῖγι Πεγοί. 

ΧΧΧΥ. Ου Ῥοδίᾳπαπι Ῥοπι 5υηί οορηίία, Ἱεραίί ζατ- 

ἠιαριηϊοηςίαπα, απὶ ρᾶσί5 οπδα αάμαο αἀθταπί, εοπΙπαο, 

αἱ Ἠοδίες, αρηανγίσατ ᾖ155ί 5υπί. Οµαἱ πεγογίοηίος, {οπι- 

Ρερίαίε αἆ οβδίτα δοἱρίοπί» ἀερο]]απίαν. ΕΙ 5οἰρίο ρα [οείο 

αςίς, τοβαπ!ϊ, αῖά οἷς [ασεγο ἀεροαί : «ΧΙΙ εἰπι]ο, ἵη - 

απ, Οατ[μασϊη]εηςίαπα ρογβάίω 5οὐ ἁἰπηιίο ἱπορ]αππος. » 

14 αρί Βεηίογες σατμασιη]εηςίαπα απ ἰνοταηί, εοπ{[ογθό0 

Ἰη]ηπίαπα εἰ Ῥοποβοίαπα, εχρτοῦταραηί Ρἱερί (εππογίίαίεῃ,, 

οοηδαἱεραπίαπαε, Υε] πΗΠΟ 4ποπε αἆ 5οἱρίοποπα πηϊίογοιί, 

ογαίυπα, Ράείας εοιάΠίοηες 5εγνατε γεἰ1{, αἰϊς[αςοποη(αε 

Ρτο Ρρεοζα[ῖς αοεἼρετο. δοᾷ Ρ]εῦς, Ιαπιάμάσπι Φεπίοτίδς 

οϱ Ρε]! εαἰαπη[ίαίος ἱπ[οησα, απαςῖ ραταπα ργπάεπίου αἲ Ηῖς 

ἁἀπιηϊσίγαίαρ τες ο55ρη{; οχασἰίαίασιο ἱαγραεπίογα Πα Που - 

πΙΠῃ οΟΠΟΙΟΠΙΡΗ5., ε{ ἵῃ. ΥΦΠΑΠΙ ΔΡΕΠΙ δγοεία, ΑηηίμαΙΟΠ αὐ- 

αγῖί απ] 510 εχογοῖία. 

ΧΧΧΥΙ. Απηίμα!, εοησἰεΓαης Ὠο]1 πιαση(αά ποια, αποίοτ 

οἶς ζµἱ Αξάταα]επα 4ποσπε ουΠὰ οορῖῖς, απας Παθοραί, αᾱ- 

νοσαπά!{. Τία Απάταρα] αὐφο]αίας, οχοτοΙπὶ Αηπιμαιί (γα- 

ἀῑΙ{ : αἴίαπεη πα {ππι απἱάδηα απδας εί ἵπ οΟΠΡΡΟς{απα 

γεπίτο οἴνίαπα, δεᾷ Ἰα{μ1{ η αινο,. Αί 5αἱρίο εἶαςςο αἆ αγ: 

ἠμασίποιη αἁπιοία, οοπηπιεαίας οχο]αάσβαί ΠΙαΓΙΠΠΙΟ55 πθ 

ἵευγα αυἰάσπα πππ]ίαπη ςαρρεδ[ίαρία, Ρτορίος ἰπίογηχίςδαπη 

Ρε] {εππρογο αστοταπη ομ]πταπη. Ῥοτ θ08άοπα ἀῑος Απηϊ- 

Ραἱΐ5 δεἱρίοπίκαο οᾳυ]ίαίας αἲ Ζαππάπὰ εοπΠ κογαηί, Το πια, 
8 
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χαὶ ταῖς ἐπιούσαις ἀκροβολίσματα ἦν ἐς ἀλλήλους. 

ἝἜως αἰσθόμενος ὃ Σκιπίων Ἀννίθαν ἰσχυρῶς τε ἀπο- 

ρούµενον, καὶ περιμένοντα ἀγορὰν. φερομένην, υνχτὸς 

ἔπεμψε Θέρμον Ἰιλίαρχον ἐπὶ τοὺς ἄγοντας αὐτήν. 

Καὶ λόφον ὅ Θέρμος ἐν στενῃ διόδῳ καταλαθὼν, ἔ ἔκτεινε 

τῶν Λιθύων ἐς τετρακισγ ιλίους, καὶ ἐζώγρησεν ἑτέρους 

τοσούσδε: καὶ τὴν ἀγορὰν ὖχε φέρων τῷ Σχιπίωνι. 

ΧΧΧΥΠ. Ὁ δ) Ἀννίθας, ἐς ἔσγατον ἀφιγμένος 

ἀπορίας, χαὶ τὸ παρὸν ἐπινοῶν ὅπως δύναιτο διαβέσθαι, 

πρέσδεις ἐ ἐς Μασσανάσσην ἔπεμπεν, ὑπομιμνήσκων τε 

τῆς ἐν Καργηῤόνι διατριθῆς καὶ παιδεύσεως, καὶ παρα- 

καλῶν, ἔ ἔτι οἱ συναγαχεῖν ἐς συνθήκας Ἀχιπίωνα” τὰ Υὰρ 

πρότερα τοῦ δήµου καὶ τῶν ἄνοητ τοτέρων τ τοῦ δήμου 

ἁμαρτήματα, Τενέσθαι, Ὁ δὲ, τῷ ὄντι τεθραμμένος 

τε χαὶ πεπαιδευµένος ἐν Καργκδόνι, καὶ τὸ ἀξίωμα τῆς 

πόλεως ο τε, χαὶ φθλος ὢν ἔτι πολλοῖς ἐκεῖθε εν, 

ἐδεήθη τοῦ Σκιπίωνος, καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς αὖθις ἐ ἐς 

τοιάσδε συνθήκας" ὥστε Καργηδονίους τάς τε ναῦς καὶ 

τοὺς  ἄνδρας, οὓς ἔλαθον Ῥωμαίοις ἀγορὰν φέ οντας, 

ἀπολοῦναι, καὶ τὰ ἡρπασμένα ἅπαντα, ἢ τῶν ἄπολω- 

λότων τιμὴν, ἣν ἂν δρίση Σχιπίων, ποινήν 

πήματος, χίλια τάλαντα εἰσενεγκεῖν. Τάδε μὲν ἦν τὰ 

συγκείµενα. ἸΚαὶ ων ἀνογῶν, μέχρι αὐτὰ µά- 
θωσι Καργηδόνιοι, ὁ μὲν Ἁγνίθας ἐξ ἄέλπτου περιεσύ- 

ζετο. 

ΧΧΧΥΙΠΙ. οσων δ ἡ μὲν ῥουλὴ τὰ συµ- 
ῥάντα ἡᾗ ὑπερησπάζετο, καὶ παρεκάλει τὸν ὅημον, ἐμμεῖ- 
ναι τοῖς ἐγνωσμένοις, τήν τε κακοπραγίαν σφῶν τὴν ἐς 
ἅπαντα δυηγουµένη, καὶ τὴν παροῦσαν ἀπορίαν στρα- 
τοῦ τε καὶ χρημάτων καὶ ἀγορᾶς. Οἱ δὲ, οἷον ὄχλος, 
ἀφρόνως ἠἡγοῦντο, τοὺς στρατη Ἰοὺς αφῶν δι’ ἑαυτοὺς 
ταῦτα Ῥωμαίοις συντίρεσθαι, ἵ ἵνα δι’ ἐκείνων δυναστεύ- 
σωσι τῆς πατρίδος: ὃ καὶ Ἀννίθαν νῦν, καὶ Ἀσδρούθαν 
οὗ πρὸ πολλοῦ ποιῆσαί τε, καὶ τὸ ἐρατόπεδον νυκ τὸς 
ἐγγειρίσαντα τοῖς πολεµίοις, μετ' ὀλίγον καὶ 

. 
οο ϊ 
ον 

ατε 
ο. 2 

τε τοι  θων” 
Ἡ 

ἑαυτὸν 

ἐθελῆσαι τῷ Σκιπίωνι ἐνδοῦναι, ἐπὶ τῷδε προσπελά- 

σαντα, κρύπτεσθαί τε νῦν ἐν τῃ πόλει. 

τούτῳ μά θορύβου γενοµένου, τὴν ἐκκλησίαν τινὲς κα- 
ταλιπόντες, ἐζήτουν Ἀσδρούδαν, 
ἔφβασε μὲν ἐς τὸν τοῦ πατ 

φαρμάχκῳ, διαχρησάµενος ἑχυτόν. Οἱ 

ε 3 
νο ο ὁ 

3 

χταφυγὼν, καὶ 

ἓ κἀχεῖθεν αὺ-- 

τοῦ τὸν νέκυν ἐξελόντες, κα καὶ τὴν κεφαλ: ὃν αὐτοῦ ἀποτε- 
3 ν , 

μόνα, περιέφερον ἐπὶ ὃ δόρα τος ἀνὰ τὸν πόλιν. σδροῦ- 
α/ .» 3 

θας μὲν δὲ καὶ ρή ον ἀδίκως ἐξεπε] πτώχει, καὶ τὸ 

εύτερον ψευδῶς 

Καρχηδονίων τα. ἀνήρητο, καὶ 

ὑδρίζετο. 

ΧΝΝΙΝ. Καρχηδόνιοι ὃ δ) ἐπέστελλον Ἀννίθαν λῦσαι 

τὰς ἀνογὰς, καὶ πολεμεῖν Σκιπίωνι" κρῖναι ἃ 

τὸ 
το 

- 

ώ 
΄ εν 

ιεέθ) λητο ὑπὸ Ἄννωνος, καὶ τότε πρὸς 

οὕτως ἁποθανὼν 

2) ὅτι τάγι- 

στα τὸν πόλεμον μάχη . διὰ τὸν ἀπορίαν. ο μὲν δὃ, 

πέμνας, ΌΏνσε τὰς ἆ ἀνοχάς. Καὶ Σχιπίων Πάρθον τε, 

μεγάλην πόλιν, αὐτίκα προσπεσὼν εἶλε, καὶ πλησίον 

Ἀννίδου µετεστρατοπέδενεν. Ὁ δὲ ἀνεζεύγννε, τρεῖς 

τοῖς Ῥωμαίοις κοτασκόπους ἐπιπέμψας, οὓς ὃ Σχιπίων 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΗΒ ΥΠ, 

πὶς φαρεταπ!ΐρης. Ρεευίω ἀεϊπᾶο Ρος αλφποί ἀῑος ε]{{αίἴοπος 

πο: ἆοπεο δοἱρίο, οἀοσίας Αππϊζαιοσι γε]οπιοπίοτ Ἰὰ- 

Ῥογατθ ΔΠΠΟΠΟ Ἱπορία, εἰ Γηππεηίαίοτος γοηίητος 6χ5Ρο- 

οἵαγε, ποσία ορηίγα 605 πηϊςί ΤΠεγπιαπα ἱτίρυπυπη : ηπἰ, οὐ- 

οπραίο {πππ]ο οἴτοα ἁησΗΣ πα ταηςίίέσπα, οσοῖαἰί ΑΠΓογι 

(πα {πος Πα, αἱ γῖνος οερῖϊ (οᾶσιη : οοΠηπιθαίαπα γοτο 

αἲ 5οἱρίοποπα ἀσίυξ. 

ΧΧΧΥΗ. Τα Απηϊμαι αἲ οχίτεππαπα τοὐσοίης Ἱπορίαπα, 

εἰ οοσἴαης, 4ποπιοᾶο αἲ ΡΓῶ56Η5 Το 4ἱδροποτε Ροςςεί, Ἰο- 

παΐος αἲ Μαδίηίςδαπη ηΙ5Ι, αἀπποπθης οὐπσαἰοπίς οἱ για 

αεί Οαταβίπο, ΤοβΠΣ(16, « ἀατεί οΡεΓαΠη αἱ οἵαπα πππς 

Ρ46ΡΠΗ 818ἱ 6η Βοἱρίοπο οοπεβἰατοί : φυἰάφαῖᾶ επίπι ρουςᾶ- 

μπι οί, τὰ ρ]οῦί ο55ε Ππιραίαπάυπα, οἱ φαἱραδάαπα ρ]εῦα 

πο θαδ,ν  Ἠ]αο, ΠΊΟΠΙΟΣ 56 το γογα οἀποαίαπα οτιά[ίαπι- 

σπα ἵπ ο υγΏα6. ου]5 πια]εδία[ρπα τουοτοραίας, οἱ αδῖ πηπ]ίος 

αά Ίο ρΥ]γα πα απηίοος Μαβε]αξ, ἀερτοσαίας οδί αριᾶ δεῖ- 

ΡίοπεΠΙ; ο[[οσίίαπε, αἱ 4επιο Π[ῖς ἵη πας ραοῖς εοπά(ίοπες 

οοηγεηῖτεί : «πί Ῥορυ]α5 Οαγνασἰη]εηςίς παγες γίτοδηπε, 

4105 Πα ορπηπηραία εερεταί, ΠΟΠΙαΠΟ τοδάετεί ρορι]ο; εί 

απ]άαπἱά ταραθταί, τος αετοί, απἲ ΓογΙΠ απηΐςξαΓΙΠΗ Ρτθ- 

Ώαπη Ἰαχία βοἱρίοπὶς α5ΙπΙαΠοποπα οἳ πα]οία» ποπηῖπο Ῥτο 

ραΐταῖα ἱπ]απία πη]]]α ἰαἱεηία φοἰγατεί. ». Ἠα Ἱερος αλ ρ]α- 

οποτε; ἱπάποῖα [αοία 5ηηί, ἆοπεο παποϊατεηίατ Οαταςῖ- 

ΠΕΠ : αἴᾳπο δἷο Απηϊρα] οκ Ιπδρεταίο δοτταίας ο5ἱ. 

ΧΧΧΥΠΙ. Βεπαία5 απ{επῃ Οατγιασίη]εηςίς τα]άε ρτοβαν!ί 

4 [ράμ5, Πογίαβαίαταπε ρ]εβοπ, αἱ τα λα αετοί; 

εοπίίπαας οα]απίαίες ϱΠαΤάΗΣ, οἱ απαπία εἳς Ῥγᾶδθης 

Ιπορίᾶ [ατα πα Πάπα, σπα ῬοσυπίατΙ Πα οἱ οοηΠΩΘΑΙΙΠΗ, 

56 ρἱεῦς, αἱ 5ο]εί γ]σας 5(οά σπα, ραίαδαί, 5πο5 ἄπσος 

Ριϊναίἶς 5ῖ5 οοπηΠΙΟΚἶ5 ας ρᾶςς οοη5υ]ετα, αἱ [εί Ῥοπια- 

ΠΟΤΕ απηἰοἶία ροίοπίος Ποτοηί {π ραΐτία : «ἱάήπο οἱ Απη- 

Ῥα]6Π1 ΠΙΠΟ ἄποτο, οἱ Ρτῖας ορίσ5ο Αδάταρα]οπα; απῖ, ποσία 

Ῥγοδίίο οχοτοῖία Ἰοδβας, Ρραπ]ο ροδί νο]ασί οἱ 5εἴρευπη 

5αρίοπί ἀοάστο, οἱ ἵπ Ίου αἆ οαδίτα οἶ ας αεσοςξοτῖξ, πσπο 

νοιο ἵπ 11ο Ἰαἰσαί, ν Αά ος τά ΠοΓΟς ἑπηλα]ὰ οχοἰίαίο 

οπα οἸαμιοπί σας, ποπ], τοεία οοΠοίοπο, ομομηίος Ρος 

α1ο. αμα τοραπί Απάταα]σοπα : απἲ ραπ]ο απίο ἵπ ρα(τῖς 

«ορυ]οινο 5ο αλἰάσταί, ἱρίαπο Ἠααδίο Υοηοπο γἱίαπι Π]- 

να, Τί ΠΙί οἵσηι ἴπός ρτοἱΓασίαπα οαάαγον (αποστυηί, οἱ 

οπρα! Ἰαδία ρα να οἰγουπι[οτορα η ρου ο1νθῃ.  δίο 

Αξάνα να] ῥη ή απ οχα]αγ Τῖ ἱπηηηοίίο: ἀθίηδο [αἱςο αἲ ΑΠΠΟΠΘ. 

ἀρ]αίας, οἱ ἴππο α- ανν αἲ πογίοπα οοπηρη]κας, Ρος 

ΠΙογίοΠα οἴἴαπι οοπ {απο ής αἲ[οσίας οί. 

ΧΝΧΝΙΝΧ. ὁαπιαπο ππαπάαταηί Αηπῤα αἱ δο]α τίς πα οῖίς 

ο ἱαα ἠη[ουγοί 5οἱρίοη!, οἳ απαπρ ναηα οἱ ρο8δεί , ἄγπηϊς 

4 ΑΙΙΗΗΙΑ ΤογΠα ἀσοσγποτοί, Ρτορίος ἱπορίαπαι. Εἰ Π]ο 9ο- 

Ἰαίας ἱπάποίας δοαἱρίοπί ἀοπαποίανα, Οἱ πιον Ῥατνο, 

ππασηα αγ νος Ρτίπλο ἱππροία οαρία, οπείτα ρτορία5 ΑπηΙΙΕΙΗ 

πον, 5οὰ ραυἱκρος ο τουσρίε Απ, πηἰκίς (ας 

οκρ]οτα(οίρας, απὶ Ἀουπαπα οπδίτα εροουαγοπίαγ. θπο08 
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ἴλαθέ τε, χαὶ οὐκ ἔχτεινεν, ὥσπερ ἔθος τοὺς χατασκό-- 

πους χτείνειν' ἀλλ᾽ ἐς τὸ στρατόπεδον καὶ τὰς ὁπλοθή- 

χας καὶ τὰ μηγανήµατα περιαχθῆναι χελεύσας, καὶ τὴν 

στρατιὰν γυμναζομένην ἰδεῖν, ἀπέλυσε φράζειν Ἀννίθα 

περὶ ἑκάστων. “Ὁ δὲ ἠξίωσεν ἔτι συνελθεῖν ἐς λόγους 

Ῥχιπίωνι. Καὶ συνελθὼν, ἔλεγε: Καρχηδονίους ἀγα- 

νακτῆσαι τῇ πρότερον εἰρήνῃ διὰ τὰ χρήματα” χαὶ εἰ 

τοῦτο ἐκλυθείη, Σικελίας δὲ µόνον ἀξιοῖεν οἳ Ῥωμαῖοι, 

καὶ Ἱθηρίας, καὶ νήσων ὅσων ἄρχουσι, κρατεῖν, ἔσε- 

σθχι τὰς συνθήκας βεθαίους. ὉὍ δὲ, Πολὺ, ἔφη, κέρ- 

δος Ἀννίθα τῆς φυγῆς ἔσται τῆς ἐξ Ἰταλίας, εἰ ταῦτα 

προσλάθοι παρὰ Σχιπίωνος. Καὶ ἀπηγόρευε πέµπειν 

ἔτι πρὸς αὐτόν. Διαπειλησάμενοί τε ἀλλήλοις, ἄνε- 

ζεύγνυον ἑκάτερος ἐς τὸ αὐτοῦ στρατόπεδον. 

ΧΙ,. Πόλις δ' ἐγγὺς ἦν Κίλλα, καὶ παρ᾽ αὐτὴν λό- 
Εὶ Φ/ ΔΑ5 2 ο” 3 / 

φος εὐφυὴς ἐς στρατοπεδείαν. Ὃν ἐπινοῦν ὃ Ἀννίόας 

προλαθεῖν, ἔπεμπέ τινας διαγράφειν στρατόπεδον" χαὶ 

Σχι- - Υ λ / 

εὐθὺς ἀναστήσας, ἐθάδιζεν, ὡς ἔχων τὸν λόφον. 
/ η) ο -ᾱ ῃ / / λ ) δε... 2 ) 

πίωνος δ᾽ αὐτὸν φθάσαντός τε καὶ προλαθὀντος, ἀπολη- 
- ’ /' / 

οθεὶς ἐν πεδίῳ µέσῳ καὶ ἀνύδρῳ, διετέλει τὴν νύκτα 
: - ν ω. ὃ / 
πΆσαν ὀρύσσων φρέατα. Καὶ ὃ στρατὸς αὐτῷ διχμώ- 

ἃ / κ ὀκιὸ } θολερὸν ἔπι ἐπιικό/θως 

μενος τὴν ψάμμον, ὀλίγον καὶ θολερὸν ἔπ νον ἐπιμύχθως, 
3 Ν 9 ο 

ἀθεράπευτοί τε καὶ ἄσιτοι, καὶ ἐν τοις ὅπλοις ἔνιοι, 
ον - ’ τ- π. Π 3 / / 

διενυκτέἐρευσαν. Ἅν ὅ Σκιπίων αἰσθανόμενος, προσέ- 
ιά / / 14 ὃ ο» αγ / λ 

θαλεν ἅμα ἕῳ κεκμηχόσιν ἐξ ὁδοῦ καὶ ἀγρυπνίας καὶ 
μ [ / 

ἀνυδρίας. Ἀννίθας δ ἤγθετο μὲν, οὐχ ὅτε βούλοιτο 
Μ / ο / 

συνιὼν ἐς µάγην' ἑώρα δὲ, ὡς εἴτε µένοι κατὰ χώ- 
ο / Μ / λ 

ϱαν, καχοπαθήσων ὑπὸ τῆς ἀνυδρίας: εἴτε φεύγο:, τὰ 
ο υ. / λ λ / 

φρονήματα τῶν ἐγθρῶν ἀναστήσων, καὶ πολλὰ πεισόµε- 
ο / σ ο) .» κά ο 

νος ὑπ) αὐτῶν ἐπικειμένων. "Ο0εν ἄναγκαῖον ἦν αὐτῷ 
’ -.ὸ / α. - ὰ Ν 

µάχεσθαι. Ἰαὶ παρέτασσεν αὐτίχα, ἄνδρας μὲν ἐς 
λ / [ον μ 

πεντακισµυρίους, ἐλέφαντας δὲ ὀγδοήχοντα. “στη δὲ 

ποώτ ἐν τοὺς ἐλέφαντας, ἐκ διαστημάτων, ἐφ᾽ ὅλου πρώτους μὲν τοὺς ἐλέφαντας; ἐ ημ. » ἐφ 
.. ο ’ / 3 

τοῦ μετώπου, φδθερώτατα χατασχευάσας. ἹΚαὶ ὑπ 
. .» ψ κ: - 

αὐτοῖς ἦν τὸ τρίτον τῆς στρατιᾶς, ελτοὶ καὶ Λίγυες" 
Ὠ 
». 3 

τοξόται τε αὐτοῖς ἀναμεμέχατο πάντη καὶ σφενδονῆται, 
Μαυρούσιοι καὶ Γυμνήσιοι. Τούτων δ᾽ ὄπισθεν ἡ δευ-- 
έρα τάξις ην, Καργηδόνιοί τε καὶ Λίθυες. Ἰρίτοι ὃ’, 

»» 2 / ρωσ ο. νο ο εὴ λ / ο 
ὅσοι ἐξ Ἰταλίας ἕσποντο αὐτῷ; οἷς δὴ καὶ µάλιστα, ὡς 

/ Αα ἃ 3 /}ς « ο] τ Ν Δ / 

πλέον δεδιόσιν, ἐθάῤῥει. Ἡ ὃ’ ἵππος περὶ τὰ χέρατα 
Ὑ ο κ 34 / 2. / ἦν. Οὕτω μὲν Ἁγνίόας ἐξέτασσε. 

- /  εή 3 Δ Δ ὃ / . 
ΧΙΙ. Σκιπίωνι δ) ἦσαν ἀμφὶ τοὺς δισµυρίους καὶ 

τρισγιλίους, ἵππεῖς δ᾽ ᾿Ιταλῶν καὶ Ῥωμαίων χίλιοι 
λ ο. 

καὶ πενταχόσιοι. Συνεμάχει δὲ Μασσανάσσης ἱππεῦσι 
Νομάσι πολλοῖς, καὶ Δακάμας ἕτερος δυνάστης ἵππεὺῦ- 

«» / λ . κά νε ο ν ϱν , 
σιν ἐξχχοσίοι Τὸ μὲν οὖν πεζὸν ἐς τρεῖς καὶ ὅδε τά-- 

ξεις ἐπέταττεν ὁμοίως ἈἉγνίθα. Λόχους δ᾽ δρθίους 
«Αν 
ε ; 

, σκι αν / . / π 
θεοιεν, ᾿Εφίστη ὃ ἑκάστῳ λόγῳ προµάγχους κατὰ µέ- 

Α ’ κ / / 

τωπον, οἳ ξύλα παχέα διπήχεα μάλιστα, πυχνὰ, καὶ 
3 ας . / γ 

τὰ πολ)ὰ αὐτῶν σεσιδηρωµένα, ἔμελλον ὡς καταπέλτας 
/ Παρήγ- 

τε, καὶ τοῖς ἄλλοις πεζοῖς, ἐκχλίνειν τὴν 

μ 3 ὰ οἳ / Ε] 4 - / 

ἐκ 7εγρος εςτους Ελεφαντας ἔπωντας αφησει. 

εοηρτοθηςδος Βοἱρίο, Ργῶί6Γ ΟΔ5ίΓΟΠΡΟΙΗ ΠΠΟΤΟΠΗ, Πο ἵῃ- 

(ον[οοῖ{ : 5οᾷ οἰτοαπιάμοίος ρου οπδίτα, ἱ αγπιαπηοµίατίας οἱ 

πιασµίπας, ἀοοιγγοηίσπ(Ιθ οχθΓο αμα ἱηβρίορτον!, ἀπιϊςί 

αά ΑππϊραΙοπι ΙΠοοΙΙΙΠθς, αἱ οαπΙ ἆς εἰηση]ϊς οὐσσεγοῃί, 

Εί δηπΙμαΙ οίἶαπα {πα ἵπ οοἹοφααπα νοπίτο δοἱρίοηῖ ροδία 

Ιαν, Οπο Ἱπρείταίο, αἰοραί τα Ῥορμίαπι Οαγηινασίηίση- 

560ΠΙ πιο]οδίο [ογο (615 προ πα, Ρτορίο ΠΠρογα{αΠι 

ῥδυμπίαη : πα 5ἱ τοιπΙ{ογοί, οἱ Ρορι]15 ΠΟΠΙΑΠΙΙ5 60Π- 

(οηίας ο5δοί ίσα», Ηἱδραπία οἱ ΠπςπΙατΗΠη , πας ]άπα {σης 

τοηί, Ἱππροτίο, ῥα06Πά ΠΤΠΙΠΙ ας ταίαπη [06,»  Ἠοδρομά1έ 

Βοἱρίο : « Απηϊμαιειι Πα ρΙαγαα Ίπσθης (ασ οχ Πα]ία ρτα- 

παπα, 5ἳ ος αΏ5 5ο Ιππροίαγονί, » ἸΠπίογαϊκίίσμε, πο 

ἁπηρ]ίας ΠΠοΙο5 αἆ 56 πη{οταί. Τα Ῥοδί ππίμας ΠΗΠα5, 

απἴδαπθ ΤΠ 5ιια οαδίτα ἀἰστοδδί 51Η, 

ΧΙ. Ἐταί ἵπ Ρτορίηαιο ορρίἀαπα Οἶῆα, οἱ Ιαχία (πηχα]8 

οαδίτῖς 1άοπο6ι5 : απεπα Αηπίρα] οεσαρατο οορίίαης, Ριάπ- 

5{ἱ απ οαδίτα πποίαγοπίαν : ίαππσαμο, γε]α{ Ίαπα οεγία 51ΐ 

Π]α 5οάο5 ο5δεί, οιΠῃ {οίο εχοιοῖία (παπα ῬείΠί, δεά 

απα 4π1Π1 α Φοἱρίοηθ ρταοσσιραίαπα Ἰηγοηίςδεί, εχο]αδα5 

Ἰπά6, ΡεγποσίαγΙί ἵπ πιοᾶίο «4ΠΙΡΟ απίάο, [οὐϊεπαίς ρα(εῖς 

οεοπραία5.  ΑΤθΠΑΠΙ4Ι6 666ΓΕΗ5 εχοινοῖία5, Ῥαυα]άπὰ ασ.» 

(αρίάσς, Πλασηο Ἰαβοτο απαδίίαπα, Ῥρεραί; εἰ αΏδαιο 6ἱΡο 

αμαγο οπγα οοΓροΓί5, Ρᾶ15 εἰἴαπα ἵπ αγηί5, Ρ6Γποκ Ροι5Η{ε. 

Οιοἆ αβί 5εηςίί Φοἱρίο, ΡΙΠ1Ο ΠΊᾶηα οοηίγα {65505 Πποιε, 

511, γιρῃςααα, εορίας 5δαα5 οἀμχίί. Εί ΑηπίραΙ απἰάσπη, 

ΔΙἱ6ΠΟ {6ΠΠροΓα αἆ ρα ΠαΠα οοασία5, αβοττίπιο Γ6ΠΑ {1 : 

5εᾷ οοηβἰἀειαης, 5ἱγε Π]αηθαί, ΙαβογαίαγΠ1 56 ααπῶ Ἱπορία, 

5ἶτο {ησίαί, αἀά[ίαταπα Ἠο5ίΐ ΠΙΠΙΟ5, ΡοδίΓΘΠΊΠΠΩ α5ΠΙΘΠ 

Ἰη[εδίαίαγος πεθοβσατΙο 5ἳρί αγπηῖς 6556 οχρογππά Πα, Ππίε]- 

εκ. Μοχαια ἵπ αοἴεῃ ργοάαχίέ Ῥωπίς, αγπηαίογαπα αἆ 

αιἰπαιασϊηία πι]ία, εἰερ]απίος ΤΧΧΧ. Αος εἰερ]απίος 

απἰάεπα, αἆ ἴογτοΓθπῃ πο επά πα πιαχίπ]θ Ἰηςίτασίος, απηίθ 

(οίαπη αοἶθπῃ Ῥοι Ιπίαιγα]]α ἀἱδροδηϊέ. οπχία ϱ05 Υοτο {ες- 

Παπα οοηςΜμ1{ οχοτοῖία5 ρατίοπι, απῶ οχ (ας οοηδίαραί 

(ας Ταρυπίρα5, ἱπίογηαϊχ{]ς αρίαπο Μαυγῖς Βα]εατίρησαιο ςᾶ- 

σας οἱ [απάΠίοίρας. Ἠος 5εαπεραίαν αἰίοτα αοἷθς; ἵπ 

απο Ῥωπί ΑΠίαΙα. Τετ ἀεῖποερς εναηί Τα, απςρίὶοῖα 

οἷας 5εουῖ : αὐἶριας, αἱ νίποῖ πιασῖς Εππεπίῖρας, Πάοβαί 

ΡιαΙππάπη. ἘΕαιίαίας ἵηπ πίοσας οοἵπα σοηςΗί. Ταιῖ8 

{µε ΑπηϊραΙις αςἴςες. 

ΧΙ]. δοἱρίο οἶτοίτεν ΧΧΠΙΤ πη]]ία ροάΙίαπα Ἰαβεβαί, οσα- 

{65 Πα]ος εί Ἠοπ]απος πι]]α αΙηδθεηίο5. Απχίατος εταπί 

Μαδίηίςξα ΙΡ. ΠΙΠΗΙ5 ασ ρας Ναπίά{ς, οἱ α[ας τοσ]ας 

Ώαεᾶπ]ας οπι ϱο επι μας. Ῥεδ[ίαπα αεἴεπα, Ρειϊπάθ αί 

Απηϊραι, (πρ]ίσοπα Ἱηςίγαν]ί Φοἱρίο.. ΟµηΠος5 απίοπη οι ἁἷ- 

πας ἵπ Ἰοησίπάίπεπι ἀῑοχίί, αἱ οδδοηπί εραΐἶία, ρον απ 

ἀΐδοιΙδις ραΐονεί οαιήήρας. Τη Ποπίο απίαο 4ΠαΠιάΠθ 60- 

Ἰογίαπα απἰαρίσηαπος φίαἰα1{, απ οΓαδδας 5αάος,, [ους ΡἱουΡί- 

ίαιε5, εἰ ρ]εγαδαιιο [οιγαίας, ἵπ Ἱπσιπθηίος ε]ορ]ιαπίος 60η- 

(ογ{ἶπι ἵηρογεπάο, {απιαπαπη (ογπιοηίί5 605 τορονοι{ετεη!. 

Εί ουπι μἱ5, έππα ορἰοεῖς ροΦΗἴριας, πιαπάσίπα δε, αἱ 1Π1ρθ- 

μπα Ῥε]παταπα. ἀοολπατοπί, οἱ, ἵπ ἀοχίταπη, ΙάΥαπιΠπθ ς 
Λ / ο . ε... . . ο γω . ἕρμην τῶν θηρίων, καὶ περιβέοντας ἀκοντίζειν ἐς αὐτὰ | ἀῑποπττοπάο, απαϊρ]ΐνις {οιίς οοπἰποπίος οἳς Ροίογοηί; 
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συνεχώς, καὶ ἐπροσπελάζοντας, ὅτε ὃ βύνανντουν ὑποτέμνειν 

τὰ νεῦρα. Οὕτω μὲν οἱ κος διετετάγ. ατοτῷ Σχιπίωνι. 

Τοὺς δ᾽ νέας τοὺς μὲν Νομαδικοὺς, ἐπέστησε τοῖς 

χέρασιν, εἰθισμένους τὴν τῶν ἐλεφάντων ὄψιν καὶ ὀδμὴν 

φέρειν’ τοὺς δὲ Ἰπαλικοὺς, διὰ τὸ ἄπθες, ὀπίσω πάντων, 

ἑτοίμους ἐπελθεῖν διὰ τῶν διαστημάτων, ὅτε τὴν πρώ- 

την τῶν ἐλεφάντων ὁρμὴν ἵ ὑπομείνειαν οἱ πεζοί. Παρ) 

ἕκαστον δὲ τῶν ἱππέων τῶνδε ὑπηρέτης ἦν, πολλὰ υγ 

τια φέρων, οἷς ἐπεγόει τὰ θηρία ἀμύνεσθαι. Οὕτω μὲν 

αὐτῷ καὶ { ἵππος εἴχε. Παρεδίδου δὲ τὸ μὲν δεξιὸν 

Λαιλίῳ, τὸ δὲ λαιὸν Ὀκταουίῳ. Ἐν δὲ τοῖς µέσοις 

ἵστην αὐτός τε καὶ Ἀννίδας, κατὰ δύξαν ἀλλήλων, 

ἔχοντες ἀμφ) αὐτοὺς ἱππέας, ἐπικουρεῖν ὅπη τι πονού- 

μενον ἴδοιεν" ὁ μὲν Ἀννίθας τετρακισγλή ἴους ὁ δὲ Σχι- 

πίων δισγιλέους, καὶ τοὺς τριακοσίους 

αὐτὸς ὤπλισεν ἐν Σικελία. 

ΧΙΙ. Ἐπεὶ δὲ ἔτοιμα ἦν αὐτοῖς, πα τοὺς 

ἰδίους ἐπισπέργων ἑκάτερος. 

θεοὺς χατακαλῶν ἐν ὄψει τῶν στρατενοµένων, ἐς οὓς 

οἵ Καργηδόνιοι παρεσπονδήκεσαν, δσάχις ἔ ἔλυον τὰ συγ- 

κείµενα” καὶ τὴν στρατιὰν ἀξιῶν, μὴ ἐς τὸ πλῖθος τῶν 

πολεμέων ἆ ἀφορᾶν, ἀλλ᾽ ἐς τὴν ἀρετὸν αὐτῶν, ᾗ καὶ 

πρότερον τ 
ττσαν ἐν 

ταλοὺς, οὓς 

Ὁ μὲν Σχιπ ίων, τοὺς 

τῶνΣε τῶν ἐγθρῶν, πλειόνων ὄντ ων ἐπεκρά- 

ει ὃ 
-- -- ’ / - ’ / 

ἐπὶ τῷ μέλλοντι φόθος, ἡ δέος, ἢ ἀμφιθολία, πόσῳ 
. 

τῆδε τῃ ΥΠ. 2) ἔστι καὶ τοῖς νικήσασιν 

ταῦτα τοῖς νενικηένοις πλεονάζειν .. ' οὔ- ω μὲν 

ὁ ι τῆς ὀλιγότητος. 

Ὁ 2’ Ἂν έὰς τῶν τε ἐν Ἰταλία Υεγογότων . ὗπε- 

υἴμνησκεν αὐτοὺς, ὥς λαμπ τρὰ καὶ μεγάλα πράξ ειαν, 

οὐκ ἐπὶ Νομάσιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ πᾶσιν πως χατὰ τὴν 

Καὶ τὸν ὁλιγότητα τῶν ἐχθρῶν αὐτόθεν 

Σείκνυε, καὶ παρεκάλει, μὴ} γείρους ὀλιγωτέ- 
ὄντας ὁ ὀφθηναι, Τὸν δὲ κίν- 

τος ἀγῶνος, καὶ τὸ μέγεθος, ἑκάτερος 

επΤρεν Ἀννίθας μὲν, ὅτι Καρχηδόνα 

καὶ Λιῤύην ἄπασαν ὁ ἆ ἁιὼν ὅδε αρινεῖ, Ἄ δούλην εὐθὺς, 

Σχιπίων ἠρέθιζέ τε, καὶ παρηγόρε 

ταλίαν. 
΄ ) . κά 
ἕστως Εεπε 

- / σ. - / 

ρω» ἐν οἰκείχ γη πλξονας ὁ 

δυνον τοῦ παρὸν 

τοῖς Ἰδίοις ὑπερεπῃ 

ὁσσωμένωνς ε εἶναι, 2 εἰς τὸ ἔπειτα ἄρχευν ἁπάντων ὧν 

ἐπεκράτουν., Σχιπίων Σ᾽, ὅτι νικωµένοις μὲν οὐδ' ἄνα- 

γώρησίς ἐστιν ἆσ σφαλλς, ἐπ τικρατοῦσι ὃ δὲ ἀρ)ὴ μεγάλη 
προσγέγνεται, καὶ ἀνγάπανλα πόνων τῶν παρόντων, καὶ 

ἐς τὰ οἰκεῖα ἁπόπλ ους καὶ ἐς τὸ μέλλον εὔκλεια. 

ΧΙΙ. Οὕτω παροξύνας τοὺς ἰδίους ἑκάτερος, ἐς 

τὺν ἀγῶνα συνήεσαν’' Ἀννίβας μὲν σαλπίγγων κατάρξας, 
Σχιπίων δ᾽ ἀντηγεῖν κελεύσας. Συνιόντων ο) αὐτῶν, 
οἵ μὲν ἐλέφαντες κατηργον τῆς µάγης, ἐς τὸ φοβερώ- 

τατον ἐσχευασμένοι, καὶ τοῖς κέντροις ἐξοτρυνόμενοι 
πρὸς τῶν ἐπικαθημένων. ΠἩεριθέοντες δ αὐτοὺς οἱ 

Νομάδες [ππεῖς, ἐσηχόντιζον ἀθρόως» µέχρι τρωθέν- 

τας τε καὶ φεύγοντ αςν καὶ δυσπειθῶς ἔτι ἔχοντ ας, 

ἀπήγαγον ἐκ τῆς μάχης οἳ ἐπιβάται. Καὶ τάδε μὲν 
ἦν περὶ τοὺς ἀμφὶ τὰ χέρατα ἐλέφαντας" οἵ ὃ᾽ ἐν μέσῃ 

τῇ φάλαγγι τοὺς Ῥωμαίων πεζοὺς κατεπάτουν, ἀπεί- 

ῥους τε µάγης τοιᾶσδε ὄντας, καὶ βαρεῖς ὑπὸ τῆς ὁπλί- 
σεώς, καὶ παρ αὐτὸ φεύγειν εὐχόλως ἡ διώκειν οὐ 

] 
ἳ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΗΙΡΕΒ ΥΗΗ, 

τορί5 αεζγγομάο, φποίῖες ροβδεΠί, Πεγνος εαγαπο 5ος. 

ἀθτεπί. Ρίο Ιηδίγαςῖς ροδΐδας, 5οῖρίο οηἰαίαπα Χυπνι- 

ἁαταπα ἵπ πίτοσυς οοτπ Ἰοσαγίί, αβςΙσίΗΠΗ [ογγο ο θΓθῃῃ 

οἱ αδροοίαπα εερ]ναπίογπη. Πα]ορ γετο, Που αξτποίο {8- 

δης, Ροδίγεππαπη αοἶεπα εἰαμδίέ, ραταίο αἲ οχογγεμ μι 

ἰπίοι ογάίπες, 4παπάο ρεά[ίες ρΠπΊαπι εἰερ]ιαπίογαπα Ίπιρο- 

ατα τοι ἰδδοπί, Βἱηρη]ϊ απἴοπι Πογηπη οφ τππη αἀ]απο μαι 

5ἱΡί Ιαβοβαπί γε]ίοπα, ππαρπο Ιαεπίογαπα ΠΗΠπετο, απίθης 

Ῥοβ μας ατορτοῖ, ἱηδίγαείπῃ. Αἴπαο ία απἰάεπι οφαίος 

ἱπςίγιοιϊ ογαΠΙ.. Ὠοχίτο απίοπι όογηα ἸωεΠας, Ἰῶνο Οεία- 

γα ρῶοναί : πποδίαπη αθῖοπα π{ίπ](πα Ἱπιρεταίοτες 1ρῖ, 

5οσυπά πα παπα υἱγυῖίς εχἰςπιαίίοποια, (περαπίατ: 

Ηραίας προ εφ ἶρας, απος Ιαβοταπίίρας, φἰουὈί ορας 

ε5δεί, 5ημ5άϊο πηίογοπί. ἨΗαθοῦαί απίεπι οογπα Απηζηαἒ 

οἵτοα 56 φμαἴπος παϊ]]ία : δοἱρίο γετο ἆπο πηία, εἰ ἵπςυρει 

περεηίος Π]ος Πα]ο5, ος ἔρ5ο ατππάγετα! ἵῃ Β1εία, 

ΧΙμΠ. Τη5ίγιοίῖς αεἴεβρας, πἴεταααο 5105 εχλογίαης οἳο- 

απἰίαραί. Ροαἱρίο, οογαπη οπηπίρα5 ἄεος ΙΠγοσαης, απο» [α- 

4εΓΙΠ {εσίος {οίῖες γἱο]αηίηί Ρα, αποϊῖος α ραοίἰ» ἀϊδερν- 

5ἰ5δοηί; πηϊ]ίας Ἱμςδίί ποἩ {απ πι] Πίποπα Ποςίαπι 

οοπρἰάσγατε , 41.11 γἰγηίθπα Ρτοριίαπα, σπα οἱ απίεα εΟΓΗΠΙ- 

ἆσπα οδίίαπαι ΠΙα]ΟΓΟΠΙ ΠΙΠΠΘΓΗΠΙ οαἆεπα Τη ἵνα γἱοῖκεεη, 

« Οποά ἱ Υετο οἱ γιοοπίρας ἆσ Γαίατο 5οΠ]σπάο δε, απ 

πιοίας, απί ἀπλδίίαίίο αἰίπυα, οοφῖίοηπί, απαπίο πια]οτα Ἰωος 

αριᾶ γἱείος 6556 Πθορςςο 5. » 

Ραπο(αίεΠα ΘΟΥΗΠΑ Ο0ΠΞΟΙΠΗ5., 

Πα 5εἱρίο 5105 αεθεπζεὔα!, 

Οοπίνα Αηπίσαϊ τ6ά η. Τη 

Τία]ία σοδίαγΙΠη 5105 αάποποβα!, Υἱοιοίαγαηαε Παξίπίσπα, 

που ἆς Ναπιαϊς ῬατίαΓΙΠΙ, 5εὰ ἆς πιο Πας ἵπ Ἴρεα 

Πα]ία : οἳἵ ο γοϊσίο ραποϊαίοπη ον{επάεῦαί Ἱνοδίίαπα, εχος- 

ἴαπ5 πο ρ]ατο5 ραιοἱοτίρας τη 5αα ἱρδογήπὴ Ραΐτία ερ εγεΠ!. 

Ῥογίο]απα αἴοπα ργςοη(ΐς οσγίαπη η], οἳ παρ άΠΠδΙη, 

πίσταπο αραιά 5405 οχαρσεταβαί, Απηϊρα, α5δεγεταής, ομῖ 

46 ϱατιασίπο (οίαφαο Α[σα, 5εγνέπταπο οοπ/(ραο, 5ἱ πιδ]ο 

οροϊἀἰδοί Ίου ργα]απα; απ Ἱπιρογαίατα ο58οί ἵη ΡοδίθΓη 

οπηίβα5, (πος γἱοίφοί. 54ρίο, « Υἰοῖ5, αἰεραῖ, ποῦ 6556, 

{απο 5ο ἵπ (πίαπη γοοἱρίαηἰ Υἱείογες απίοπα πιασπᾶπα 5εομ τα» 

ΤαΠ1 Δ00Φ55ΙΟΠΟΠΑ ἱππροτίϊ, κἰηπ]άπο ργα5ομΗαπα ΙαὔοΓηΠη 

γοφυίσια, ἀθίάεναίαπα ἵπ ρα(γίαρα γοὔΙαπα, ορ Ισ η-. 

απο µἱοπίαη, 

ΧΙ. Ῥονί Ίνας ἰτίπιασο οχ]ογία(ἴοπος, ἔα]κο α Ρα μΐς 

ΡΕ ΜΙΑ, Ππον οἳ α Πουναπίς οροἰπογηηίς γα ΠΙΟ 60Η) 

μη έματ. Παπ ρήση. Γοοσγαηί οἱορίναπ{ἰ, ογρίλεα 

πιο ια ον τν αΕη]ίσα πο αἲ ἑηςοςνογί σης οοποαἳ. Θ0ς 

Χυηίἆαν οᾳμἱίος, οἰγουηιοαγκαπάο, ἴθ]ί5 οὐτασραπ!; ἆοπες 
| . 

{ φαιιοἱ οἱ ἵῃ 8108 86 γοτίοπίος, ΙΠ416 πποδσταία ἀἰβίοήος, 

α τους κα ἀπ οἰ καπ οτ ασἷο, ΕΙ νου φπἱάσπα οἸορκῆ- 

5οὰ φαί η παθᾶία 

ποῖο οταηί ἀἱκροσίί, Ρτουυ]οα]λαηί ροά[ίον ομ]απος, Ίπιρο- 

ες, αἱ η οονπί ρα» Ἰουαἱ ογαμέ, αοολά(. 

πἰίο Ἠα]ας Ῥηρηα" ποποιίδ, οἳ Ρτορίος ΜΓΑΥΕΙΗ ΔΤΠΙΦΠΙΤΑΠΗ 

που αά τοβιρίοπάσπα που αἲ ροκδηποπ ση αμῆο. Τυπ 
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δυναυένους' ἕως ὁ Νκιπίων τοὺς ἱππέας τοὺς Ἰταλικὺς, 

ὀπισω τεταγµένους καὶ χκουφότερον ἐσκευασμένους, 

ἐπαγαγὼν, ἀποθηναι τῶν ἵππων ταρασσοµένων ἐκέ- 
λευσε, καὶ τοὺς ἐλέφαντας περιθέοντας ἐσαχοντίζειν. 

Πρῶτός τε αὐτὸς ἀποθὰς ἔτρωσε τὸν προπηδῶντα τῶν 

ἐλεφάντων. Θαῤῥησάντων δὲ τῶν ἄλλων, καὶ τιτρω- 
σχόντων ἤδη πανταγχόθεν αὐτοὺς, καὶ οἵδε ὑπεχώρουν. 

ΧΙΙΥ. Καὶ γενομένης τῆς µάγης καθαρᾶς θηρίων, 

ὁ ἀγὼν ἐγίγνετο µόνων ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων. Τὸ μὲν 

οὖν δεξὼν τὸ Ῥωμαίων, οὗ Λαίλιος ἐπεστάτει, τρέπε- 
ται τοὺς ἐναντίους Νομάδας, Μασσανάσσου βαλόντος 

αὐτῶν τὸν Συνάστην Μασσάθην. Οξέως δ) αὐτοὺς ὅ 

Ἀννίδας ἐπιδραμὼν, συνέτασσε τὴν µάγχην. 
λαιὸν, ἔνθα Ῥωμαίων μὲν Ὀκταούϊος ἐπεστάτει, 
δὲ πολεμίων Ἰελτοὶ καὶ κ; ἦσαν, ἐπόγει µάλα 

καρτερῶς ἑκατέροις. Καὶ Σ Σκιπίων μὲν ἔπεμπε θέ 

τὸν χὰ (αργον, ἐπικουρεῖν | μα ἐπβάκτων, - Ἄν- 
ἐπεὶ τὸ λαιὸν συνέσ τησεν, ἐς τοὺς Λίγυας καὶ 

μεθίππ πενεν, ἐπάγων ἅμα τὴν δευ τέραν τάξιν 

τῶν 

μον, 
. 

“”.. δν 
νίρας ὃ 
Κελτοὺς ελτους 

Καργηδονίων τε χαὶ ιδύων. Κατιδὼν δ) αὐτὸν ὁ 

Σχιπίων, ἂντιπαρῆγε μεθ) ἑτέρου στίφους. Δύο δὲ 
στρατηγῶν ἆ ἀρίστων ἐς ἀγῶνα συνιόντων, ἔρις τῶν ὑφ᾽ 

ἑκατέρῳ λαμπρὰ , καὶ δέος" καὶ π προθυµίας οὐδετέροις 
τι ἐνέλιπε, σφοδροῦ καὶ ὀξέος ὄντος πόνου τε χαὶ παρα- 

ος 

ΧΙΥ. Μακρᾶς δὲ καὶ ἀκρίτου τῆς μάχης οὔσης, οἱ 

στρατηγοὶ τοὺς χάµνοντας ἐλεοῦντες, ὥρμων ἐπ᾽ ἀλ- 

λήλους, ὁ ὃς ἐν σφίσι τῆς κρίσεως ταχυτέρας ἐσομένης. 

Καὶ ἠκόντισαν ὁμοῦ, Σχιπίων μὲν, Ἀγνίόου τὴν 
ἀσπίδα: ὁ ὃ᾽ Ἀννίθας ἔ ἔτυχε τ τοῦ ἵππου. ᾖἸΚαὶ ὃ ἵππος 

ηγῆς ἐξέφερεν ὀπί ίσω τὸν Σκιπίωνα, µέχρι 

περιθὰς ἒς τερον ἵππον, αὖθις ἐς τὸν Ἀννίθαν ἠχκόντισεν. 

υγεν αὐτοῦ καὶ ο. τὸν δὲ ἵππέα τὸν ἐγγὺς 

΄ 

ὑπὸ τῆς πὶ 

/ ’ 

ἔθαλεν. κε ὃ) ἐν τούτῳ καὶ Μασσανάσσης πυθόµενος.. 

Καὶ οἳ Ῥωματοι, τὸν τρατηγὸν δρῶντες στρατιωτικῶς ἷ 

σφῶν ὑπερμαχόμενον, κα τερώτερον τοῖς πολεμίοις ἐνέ- 
πεσον, καὶ ἐσρόμαντο, καὶ φεύγοντας ἐδίωχον" οὐδὲ, 

Ίοντος αὐτοῖς τοῦ Ἀννίθου, καὶ δεοµένου στῆ-- 

ναι καὶ τς μάχης αὖθις ἐς πεῖραν ἐλθεῖν, ἔτι ἐπείθοντο. 

Ἀπογνοὺς οὖν αὐτῶν ὅ Ἀννίθας, τοὺς ἐξ Ἰταλίας οἳ 
συνελθόντας, ἐφεδρεύοντας ἔτι χαὶ ἀτρεμοῦντας, Ίγεν 
ἐπὶ τὴν µάχην’ ἐλπίσας, το, ἅτε διώκουσιν, 
ἀσυντακτοτέροις ἐπιπεσεῖσθαι. Οἱ δὲ, τὸ ἐνθύμημα αὖ - 
τοῦ θεασάµενοι, μετὰ σπουδΏς ἀλλήλους ἐκ τῆς διώ- 

εως ἀνεκάλουν, καὶ συγετάσσοντο αὖθις ἐς μάχην, 

Οὔτε δὲ ἵππων σφίσι παρόντων, οὔτε ἀκοντίων ἔτι ὄν-- 
ί ο ὀλλμαις ἐχρῶντο, χαὶ συνεπλέκοντ το. 

πο στόνος, καὶ ποσά, με- 

τὲ καὶ τούσδε ἐτρέψαντο οἳ Ἔταλοὶ, 
Κρίσις τε ἦν λαμπρὰ τοῦ 

ο κα 
γαλαυγία σα µ 
καὶ φεύγουσιν εἴποντο. 
πολέμου. 

ΧΙΙΥΙ. Καὶ ὁ Ἀννίθας ἐν τῇ φυγῇ θεασάµενος ἵπ- 
πέων ἈΝομάδων πλΊθος συνεστὼς, προσδραμὼν ἠξίου 

70: πο 

.., 

γοτο Βοἱρίο οημ]ίος Πίου», Ιονίας 4ΤΠΙ4ἱ05, 6 ΡΟΡΙΤΟΗΙΑ 

ἀοἷα αἀἁμείος, αῦ οφ αἱς (ουγ (15 αβδίί ἀορη νο, οἱ η 6Ιορ]ιαη- 
ἰο5 Ἠο Π]ας ταθηίος {ε]α οομ/ίοσγο : ΡΙΠΠΗΙ5(116 {ρρο ἆσκέσῃ 
4, οἱ εἰορ]ιαπίσπη ϱγοζυΤΟΠΙΟΠΗ «αιοἱ αγ], Θπ0 οχοπηρἰε 

οοπβγηλα[ἶ5 αΐ5, οἱ υπάίφιο η] 605 γυπεταπ(ῖθης, ἱ απο. 

απο τοίτο οεάσραΠ, 

ΧΙΗΙΝ. 5ἱ6 εχας(ἶδ αρισηα Ῥο]]αῖς, οργ{απθη νἴγογυΠ (αη- 
αμα θᾳποΓΗ ΠΠ «προγοταί. Ὠοχκίγαπι εοτηα, οί [ια ]αξ 
ΡυεΓαί, η βασαΠα γογΗ{ ορρος{ίος εἴρί Νιπηϊάας » Ροδί( Πα 
ΓεβΙΗΠ1 ΘΟΓΙΠΙ Μαςκα!ιοη Ἰαδία οοη[οᾷσγαί Μαςιρίκα, 
Ωπἱρας ΡΥοροΓα 5ο γγΘης Απηϊμα!, Ρο] πα γοδΙηίοσταν!, 
η Ίῶγο, αὈὶ Οσἵαγίας ρασπαβαί οοπίτα Οα]ίος αἱ Ἰάρυτος, 
αίπιαπε Ἰαβοναραίαν ραγίίον.. Ἐο 561ρίο δαρηηϊςίί Τ]νει- 
ΠΠΗΠΗ (ΠΠ ΡΙΠΠΗ οΗΠ 5ο]ος[ῖς ππἨῖδας. Απηϊμαϊ γογο » 16- 
»Ημίο Ἰ.γο 5πο οσα, αἆ 1 άβηγες (αἱἱοδᾳ16 (ταηςγο]ανί{, 
[πάσης 5η] Ῥώηος ΑΠοδήπο, (αἱ [ῃ 5οουηᾶα αεῖα 5{οίο- 
γαηθί.. 14 απἰπιαάγετίους Βεοἱρίο, πιον]ί οἱ ἵρ5ο ρι]πεῖρε». 
1υί ἀποβις ργωςίαπ[ἱαςίπηϊς ἀποίθιις εοπίεπάεηήρας, πη]]- 
ἴαπα άποφαε αἰπίηααε Ἱπρεγαίοίβας ςυῖς πηθίπεηίίαπη, 
ορτορῖαπα εὐγίαπηθη ΓΗ1{; πας δἳβί αἲ 5ΙΠΙΠΙΣΠΙ ο (μάἴπθαι 
απἱάαπαπη τοσα απη [αοἱαπε, Ιαῦογοπ1 αοζοπὰοη/ῖρας ογοΏεῖς 
γεμεπιεηραδα πο «σοι {αοηίριας, 

ΧΙΥ. Οππ](πθ ἁῑα πιατίο ἀα)ίο οργίαίαπα οδςοί, ἆποο» 
ΠΡΟ πιίδογα({ 5ος [ο5ςος, ἱρ5ί εοποιιγογαη{ ΙΠγΥίσοΠι απο 

αας ἀεεετησγοηίαγ. Ἐπικείαια ραπίίοτ Ἰαςίῖς, Βο]ρῖο 

(τα]οοῖί Απηϊραιις εἸγρευπη, Απηΐραι ας ο παπα Ρογομβςί! : 

Πα, 2: 

506Η5Ο 419 , Γαή55 ἵη ΑπηϊρΟΙΘΠα Παρίαπα, 5εᾷ {πηο (πσωιο 

απϊ γπ]ηοηῖς Πηραίἶοης γείτο αθηήρηΙ! ΦοἱρίοπΠοι. 

ρίγα, γήργαν]ες πὶκὶ ααοά ρυοχίπηαπα οᾳπέθια ἀε]οοί, 

Πη{ετίπι, Το οοσηῖία, Μαςίηίσεα 5αροιγοπ]ί : οί Ποπιαπί α)ί 

γιάεγαηί, ἱπιρεναίογεπῃ ΦΠΠΠΗ, ΠΟΠ ἀποίς 5ο] απ, Υθγήπι 

εἰἴαπα πλ]ἶς ομίγα πηππία, Ρησηάτο(ιο Ῥτο πα ίραςς πι- 

Ῥγεδρίοπε γεμοπιεηίῖ5 [αεία, ἵπ Γασαπα οοπ]οοσγιηί Ἱοδίοηι, 

{υφϊοπίεπηαθ ρει5οευ(ῖ 5ιηί.. Χεσιο αἀθᾳπ]ίαης αἆ 5ος 

Αηπίρα!, ογαη5ήπο, τί ἰ5[ενεηί πταάυπα, η ΡάσηαΠηήιο 

τεάιτοηί, απἰάαπαπα Ργο[εεῖέ. Τπίίαν 4 ῖς ἀθδροιαής, ΤίΑ- 

195, αἱ ἵπ φαμρίάἰαγία ααῖα ἱπππιοίϊ αάμιο γοφσγαπέ, ἵη 

ργαπῃ ργοδυχίέ; 8ΡΕΓΔΠ5, ἆππῃ ΠοριαΠί {αδ5ος Ρογ5ε( 

Οιοἆ οοηςΠαπι 

αβί πιο 11 ΙπίοΠΙσιπί, οσοι. ἴβδςεγα ἀαία 5ε τοορίθηίος, 

Ῥνορεγε Ιπίεαταταηί ογάϊπος. Ας ἀεξίυιῖ οαμίαία, αὖ- 

ειπηρίί5 πηςδΙρας, τ6ΠΙ σ]αά1ΐς σογεβραπί οοΠΙίΠ5. 

(αν, [αοίας (ατραίαπα ἴτὶ ϱΟΓΙΠΙ ογά{μος, 

ΤυΠΙ 

Υειο Ίπσθης οσᾳ6ς εἀεραία, {γασίααιθ γα]πενα, ἰπίογ σοηηί- 

ία5 εαάθηίαπα οἱ Ἰαππογαος Ἱηδι]ίαπ {απ : ἆοπεο {αΠάθΙΙ 

μας 4ποαπο ρατίε Ἱοξίες Ε15ἱ {[αβαίίααα δαηΐέ, ἱπάυρία ]απη 

ἩοπιαΠογπῃ γἱοίοτία. 

ΧΙΙΥΙ. Απηϊμα ἴπίοι ασίοπάαπα οοηδρίεαίας οοηρ]ομαίος 

οᾳαΐίες Ναπιίάας, αοοπττέ, τοβανίίαπε πε 5ε ἀεφογοτρῃῖ. 
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μὲ προλιπείν αὐτόν" καὶ πείσας, ἐπῆγε τοῖς διώκου- 

σιν, ἐλπίσας ἐργάσασθαί τινα παλινδίωξιν., Πρώτοις 

δὲ Μασσυλίοις ἐντυγὼν ἐμάγετο : καὶ μόνος Ἶν ἔτι 

οὗτος ὃ ἀγὼν Μασσανάσσου καὶ Ἀννίδου συνεστώτων. 

Φερομένων δὲ καὶ τῶνδε ἐπ᾽ ἀλλήλους ὑπὸ προθυµίας, 

ἐς μὲν τὸν ἀσπίδα ὅ Μασσανάσσης ἠκόντισε βολών" 

6 δὲ Ἀννίδας καὶ τότε ἔτυχε τοῦ ἵππου. Καὶ ὁ Ἅασ- 

σανάσσης ἐκπεσὼν, πεζὸς ἐπὶ τὸν Ἀννίδαν ὤρμα, τόν 

τε ἐπελαύνοντά οἵ πρὸ τῶν ἄλλων ἵππέα βαλὼν ἀπέ- 

Χτεινε. Καὶ τῶρ λοιπῶν τὰ ἀχόντια ἐς τὸν ἐλεφαντι- 

στὸν ἐκδεχόμενος, ἓν τῶν ἐμπεπηγότων ἐξεῖλε" χαὶ 

ἀκοντίσας ἐς τὸν Ἀννίθαν αὖθις, οὐδ᾽ ὣς ἐπετύγχανεν, 

ἀλλὰ τὸν ἐωὴς ἱππέα καὶ ὅλε ἀπέχτεινεν. Ἕτερον δ) 

ἐξέλκων, ἐς τὸν βραχίονα ἐτρώθη, καὶ ὑπεγώρησεν ἐκ 

τῆς μάχης ἐπ᾽ ὀλίγον. Σχιπίων δὲ πυθόµενος» ἔδεισε 

περὶ τῷ Μασσανάσση, χαὶ ἐς τὸ ἔργον ἠπείγετο' χαὶ 

εὗρε τὸν Μασσανάσσην ἐς τὴν μάχην. αὖθις ἐπὶ ἵππου 

φερόμενον ἑτέρου, τὸ τραύμα ἐπιδήσαντα. Ὅ τε 

ἀγὼν ἦν ἴσος αὖθις αὐτοῖς, καὶ πάνυ καρτερὸς, αἶδου- 
μένων τοὺς στρατηγοὺς ἑκατέρων" ἕως ὃ Ἀννίδας, ἐπί 

τινος λόφου εασάµενος θηρας καὶ Κελτοὺς συνεστῶ- 

τας, ἐξίππενσεν, ά κάκείνους ἐπάξων. Τότε γὰρ οἱ 

μαχόμενοι, τῆς μὲν αἰτίας οὐ συνιέντες, τλν ὃ) ἄπο- 

γώρησιν αὐτοῦ Φυγὴν ὑπολαβόντες εἶναι, τὸν ᾱ γῶνα 

µεθηκαν ἑκόντες: καὶ ἔφυ' γον ἀκόσμως, οὐγ ἧπερ ἑώ- 

ρων Ἀννίδαν, ἀλλ’ ὅπη τόχοιεν. ἕκαστοι. Καὶ οἱ μὲν 

οὕτω διελύθησαν' Ῥωμαῖοι αὐτοὺς, ὡς τετελεσµένης 

τῆς μάχης, ἐλίωχκον ἀτάκτως, οὐδ᾽ αὐτοὶ τῆς Ἀννίβου 

προχιρέσεως συνιέντες. 

ΧΙΥΠ. Ὁ δ᾽ ἐπανήει, σι λιμός Ἴό φηρσι χαὶ 

Κελτοῖς, ἀπὸ τοῦ λόφου, Καὶ ὁ Σχκιπίων αὖθις ἐ ἐκ τῆς 

διώξεως τοὺς Ῥωμαίους ἀνεκάλει μετὰ σπουδΏς, καὶ 

παρέτασσε πολὺ πλείονας τῶν ἀπὸ τοῦ λόφου χαταθε- 

θηκότων" ὅθεν αὐτῶν οὐ δυσγερῶς περιεγένετο. Ἀνγ- 

ψίθας δὲ, καὶ τῆσδε τῆς πείρας τελευταίας «νοκ 

ἀποτυ ὼν, ἔφευγεν δη σαφῶς, ἀπογνοὺς ἅπαντα. Καὶ 

αὐτὸν ἐδίωχον ἱππεῖς ἄλλοι τε πολλοὶ, χαὶ Μασσανάσ- 

σης, περιώδυνος ὢν ἐκ τοῦ τραύματος, ἀεί τε πλησιά- 

ζων, καὶ μέγα ποιούµενος ο ρώμ, Ἀννίδαν ἆ ἀγαγειν 

 βείωνι. Τὸν δὲ νὺξ ἐῤῥύσατο: καὶ σκότιος μετ 

εἴκοσι ἵππέων, τῶν ων, σὺν αὐτῷ συνανύσαι 

τὸν ρω ἐς πόλιν κατέφυγεν ᾗ ὄνομα Θών. Ἔνθα 

Βρυττίων ἔγνω καὶ Ἰθήρων ἴπ σπέας πολλοὺς ἀπὸ τῆς 

ἥττης συμπεφενγότας, Δείσας οὖν - μὲν τῶν 
Ἰθήρων, ὁ ὡς ο” ταχνέρ γων, περὶ δὲ Βρυττίων, 

ὡς Ἰταλῶν ὁμοεθνῶν Σκιπίωνι, μὴ, ἐς σνγ Ἰνώμην ὧν 
ἐξήμαρτον ἐς τὸν Ἰταλίαν, προσαγάγωσιν αὐτὸν τῷ 
Σκιπίωνι, λαθὼν ἐξ ξέφν' Τεν με ἑνὸς ἱππέως, ᾧ μάλ ιστ᾽ 
ἐπίστευε. Σταδίους ὃ) ἀνύσας ἐς τρισχιλίους , δύο νυζί 

τε καὶ ἡμέραις, ἦκεν ἐς πόλιν ἐπὶ θαλάσσης Ἄδρυμη- 

τὸν, ἔνθα τι μέρος ἦν αὐτῷ στρατ τιᾶς σιτοφυλακοῦν. 

Περιπέμπων ὃ᾽ ἐς τὰ πλησίον, καὶ τοὺς ἐκ τῆς µάχης 
διαφυγόντας ἀναλαμβάνων, ὅπλα καὶ μηχανήματα 

εἰργάζετο. 

Ουσά «παπα Ἠΐ5 Ρουςιαξίςδεί, ἵπ ρει5οηυσηίος [εοί ἵππρθ, 

{ππα, 5ΡΕΓΔΠ5, 56 δ[ἶαπα ἔππα [ογίε τορε]]ογο γἱοίοτος οἱ ογῖ- 

Ρογε φποάαίη πιοᾶο ο πιαπίνη5 ϱογΗΠΑ γἱοογίαπι ρο556. Ας 

παπα. απἱάσπα ἵπ Μαδργ]ίος ΙπείάΠ. ΕἘί ἆππα Ίαπα πης- 

(πα απηρίίας ραρπαίας, ἰπίες 5οἷος Μαςηΐσεαπαι Απηιζημ- 

ΊἸσπιαπε τοποναίας ραπ. Οπίρα5 αἱ {ρεῖς Ἱπίοι 56 (5ἱευί 

Ραμ]ο απίε 5εἱρίο εί Δηπίραἳ) απίπιοδε οοπουττεη ας, Λη- 

πα] ἱοέαπα εχεορίί «1γροο; αἱ Ίρ5ε ού πΠῃ Ποδ[ῖ5 ίππο 4πο- 

απο ροτοιςςί, Τηπα Μαδίηίδδα, οΠπο ο[[μδας, Ρεάος Ἰηναςί . 

Αηπίῤῥα]οπα; οἱ οφ ίση, 5ο εἶ ομ]οϊοπίπη, ἴε]ο οοπβ κ, γεῖῖ- 

απογαπῃ απἴεπῃ]αοπ]α οχοερί{5ου(ο εΙερ]ναπ[ϊπο, οἱ ππο οχ 5, 

απαῶ Ἠῶφογαπ{, οχίταςίο,, Πίστα Αππϊμαιειι [γηδίτα ρε, 

εἰ, 5ΙπιΠίαι αἱ πιοᾷο δαἱρίο, Ῥτοχίππππα οσυΠίεπα οοπ{οςί, 

ῬΏαπιααθ τηῖδας5 αγε[1ί αἰἰαᾶ, δαποἰαίας Ὀτασ]ήαπα, ρυρπᾶ 

εχοθδςίί ραιΠίςρογ. Ἠοο αμά]ἴο, 5οἱρίο Μαςϊηίςςα, πιο : 

απάπ]αμε 6ο Ῥγορογαςξςεί, τερεΓίέ ουπῃ γη]πετε οβρΗσαίο Ρ- 

ΕΠΔΠη 6(1ο αἰἱο τερείοπίοη. Βίοαιπο ρατίρας υ{ίππαο νἱῖ- 

Ῥα5 τοάϊπίοριαίο ῥγῶ]ίο, τη ραςαπο πἰτίαδ(αο ρατς ἆποος 

51105 τογοτοπίίρας, Ρηρηα{απῃ οί αεΠίει αἀπποάππα : ἆοπες 

Απηϊμα!, Υῖ5ο ἵπ αποάαπα οοἱς, Ηϊδραπογαη (αΠογαππ(αο 

ΕΙ9ΡοΟ , εαπΠα 1]ο αἀορῖέ, τί εί Ἰχο αἀάπερτοί. Ταπα Υετο 

ααἲ ρταΠαραπία, οααδαπ αὈίέα5 πο Ιπ{ε]]σεπίος, εἰ [απετο 

ταίί ΑηπίραΙοπα, α]ίτο τομηδετυπί ρΗσπα Πα, οἱ ἵπ Ἱποσπο σπα 

{αραπα 5ο Ργοτίρηθγιηί, ΠΟΠ απα οοπίοηάστο ΑππιμαΙει νἶ- 

ἀεραπί, 5εᾷ απα ομίᾳαο γίσυπη ο5ί.. Οπος Πα ἀ4ἱκεροιςος 

Ῥοπιαηϊ, γε]αί οοηςημηπιαία υἱοίορία, 5ο]αῖς οτάϊπίρας, 

Ρου5οαπεβραπίας; πο 1ρ5ῖ (πάσα Ργοροδίίπα. Απηϊμας ἵη- 

ἰο]ροηίος, 

ΧΙΥΠ. δεὰ πιο Απηϊηαι, εΗἱραίας Ηἱεραπίς σαἩἱκααε, 

ἃ οο]]ο ΤοΥθιςΗ5 οδί ἵπ ρΙσπαπη. Εἰ δεἱρίο, ἆθππο 5ἶΒ 

ΡΙΟΡΕΓΘ ἃ Ρ6Γ5Ε6ΟΠΙΙΟΠΟ γογοσα(ἶ5, Ίοησο ρ]άτος οοηίτα ἀπχίτν 

σπαπα απί ο οο]]ο ἀοδεοπάσταηπί. Οπατο που. ἀῑ[ιοηϊς αἳ 

γιείοπία θε. Αππίσαϊ, 4π1Πα πο Ἰήο φπἰάσπα αἰίπχας οοπᾶ- 

ἴα5 5αοορδεῖςςεί, Ἰαπ1, Τοβι5 οππ]θας ἀδδρογαῖῖς, Ρα]αΠ1 56 

{αριο οοπηηηϊκ]έ. απ οηπίο5 ροτςεφασραπίας, ο1πα. αἲ 

ΠΕ , απι ἈΙαξΙηίδδας γοχαίας αὐἰάσοπα νηπογο, οοη πο 

(άΠ16Η ΙΠΙΠΙΙΠοΗ5, οἱ γοἸοπησηίος οαρίεη5 Απημιμσιη εαρί]- 

γΠ1 αἆ ΦοἱρίοΠοΠῃ αἀάποστο. δεὰ ἠ]απα πον οτἱριί, Ταή- 

4εππαιο ρου (οπεβγας ουΠα υἱρίηἱ οφ σας, ααἰ οἱ ου ΓςΠὰ 

οἷα5 ααπατο ροίαογαπὲ, ἱπορρίάσπα, οαἱ ΤἨοῦ ΠΟΠΗ, [αρα 

ρογνοπί. ὉὈρί αππὶ οορπον, Εν Ιογ αι ΗἱεραπογαιἽ ας 

πηη]ίος οαΐο5 οοάσΠα 6 οαάο [ημίςδο: πιοίασης Ἠΐδραμος, 

υἱ Ῥαγβατος πποβί]15 αο (οπηοταΠἰ ἱηροπίίς Εγαος νότο οἱ 

Παἱος, δοἱρίοπίκαπο οὐπίστταποσς, πο, (πο [πο (ας γοπίαῃη 

ο αΙΟΓΠΗ οἳ αεία οοπίτα Πααπα ηλ οοηςοφπογομίή, 

5οἱρίοηί {ρήπῃ ἀσάσγοηίς οἶαπὴ Πο Πάἰκκίπιο οηη(ίο οοπη(α- 

αν, ο αρ, Επιοηδαδσαο ἠπίτα Ῥίάπ πα ὀἀπαδφαδ ποείος αὖ 

ἵπία κἰαάίογπα πηἰΠία, Λάτση νοπῖε, 1Υ 1ο Πα ΙαΓΠΙΠΙΠΗ, 

υή ραίοῦα απαπιάαπα οορίατα πα Ἰαλνοναί αἲ ΓΠπποη ο” 

| κἰοὔίαπα, Ἐνοςβηδααο ο βηἰἰπαῖς Ἰουίς πηἠίος, οἱ εἸαρεο ϐ 

Ρο τοσο ]ρρης, αγπια ματα]ναί ας πιο ήπαΝ. 

------. | 
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ΡΕ ΝΕΡΟΣ ΡΟΝΙΟΙΡ, 47 --- 50. 

ΧΙΝΥΗΙ. Σκιπίων δὲ, γίκην ἀρίστην υενικηκὼς, τὰ 
μὲν ἄχρηστα τῆς λείας ἐνεπίμπρη διαζωσάµενος αὐτὸς, 
ὥσπερ εἰώθασι Ῥωμαίων οἵ στρατηγοί. Ἀρνσίου ὃ) 
ἐς Ῥώμην τάλαντα δέκα, καὶ ἀργυρίου δισχίλια καὶ 
πεντακόσια, καὶ ἐλέφαντα εἰργασμένον, καὶ τοὺς ἔπι- 
φανεῖς τῶν αἰχμαλώτων ἔπεμπε, καὶ Λαίλιον ἐξαγγε- 

λοῦντα περὶ τῆς νίχης, ἐπὶ νεῶν. τὰ δὲ λοιπὰ ἄπο- 

μ ροή τὴν τιμὴν ἐπιδιεῖλε τῷ στρατῷ" καὶ ὄὥρα 
ἷς οἲς ἀριστεύσασιν ἐδίδου, χαὶ Μασσανάσσην .. 

τότε" χαὶ τὰς πόλεις ἐπιὼν ἐχειροῦτο. Τὸ μὲν δὴ 

 λό ς τῆς Ἀννίδου τε καὶ Σχιπίωνος ἐν Λιθύη μάχης, 

τότε πρῶτον ἀλλήλοις ἐς χείρας ἐλθόντων, τοῦτ Ίν. 

Ἀπέθανον δὲ Ῥωμαίων μὲν δισχέλιοι καὶ πενταχόσιοι͵ 
ο ὅο ὃ ἔτι ο ον καὶ τῶν πολεμίων δισ- 

μύριοι καὶ πεντακισχίλιοι. Αἰχμάλωτοι δ) ἐλήφθησαν 
Ὁχλωι. καὶ πενταχόσιοι. Καὶ Ἴθηρες πηὐτομό- 
λησαν πρὸς Σχιπίωγα τριαχόσιοι, καὶ Νομάδες πρὸς 

Μασσανάσσην ὀχταχόσιοι, 
ΧΙΙΧ. Οὕπω δὲ οὔτε οἱ Καρχηδόνιοι τῶνδε, οὔτε 

Ῥωμαῖοι, πυθόμενοι, οἱ μὲν ἐπέστελλον Μάγωνι, Ξενο- 
λογοῦντι ἔτι Κελλοὸς, ον εἰς την Ἰταλίαν, εἰ 

δύναιτο, Ἄ ἐς Λιθύην μετὰ τῶν μισθοφόρων καταπλεῦ- 
σαι" οἳ δὲ, τῶνδε τῶν γραμμάτων ἁλόντων, καὶ ἐς 
Ῥώμην χοµισθέντων, στρατιὰν ἄλλην καὶ ἵππους καὶ 
ναῦς καὶ χρήματα ἔπεμπον τῷ Σκιπίωνι. ὍὉ δὲ Ἴδη 

τη Καρχηδόνι κατὰ μὲν τὴν γῆν ἐπέπεμπεν Οχταούϊον, 

ταῖς δὲ ναυσὶν αὐτὸς ἐπέπλει. Καὶ οἳ Καρχιῤόνιος, 
τὸν ὥσσαν Ἀννίθου πυθόµενοι, πρέσόεις ἐπὶ χελητίου 
προσέπεµπον τῷ Σκιπίωνε, ὧν ἡγοῦντο Ἄννων η ὁ 
Μέγας λεγόμενος, χαὶ Ἀσδρούθας ὃ Ἔριφος” οἳ τὸ κη- 
ρύκιον ὑψηλὸν ἔστησαν ἐπὶ τῆς π πρῴρας, καὶ τὰς ας ς 

ὤρεγον ἐς τὸν Σχιπίωνα, ἵκετῶν τρόπον. Ὅ δ᾽ αὐτοὺς 

ἐκέλευσεν Ίχξιν ἐς τὸ ου... ον" καὶ ἐλθοῦσιν ἐφ᾽ 
ὑψηλοῦ ο ος ἐχρημάτις εν. ἵ δὲ μετ οἴμω- 

γῆς ς ἑαυτοὺς ἐἲ ἐβῥίπτουν ἐς τὸ ἔδαφος, καὶ τῶν ὑπηρετῶν 

ἀνιστάντων, καὶ λέγειν κελευόντων ὅ 
Ἀσδρούθας ὃ Ἔριρος εἶπεν" 

1. « Ἐμοὶ μέν ἐστιν, ὢ Ῥωμαῖοι, καὶ Ἄννωνι τῷδε, 
χαὶ ὅσοι Καρχηδονίων ἔμφρονες, καθαρεύειν ἆ ἁμαρτη- 
µάτων ὧν ἡμῖν ἐπικαλεῖτε. Τοὺς γὰρ πρέσδεις ὑμῶν, 
ἐς οὓς ἐ ἐξήμαρτεν ἡᾗ πατρὶς ἄχουσα ὑπὸ λιμοῦ, περιεσώ- 

ζομεν, καὶ πρὸς ὑμᾶς ἐπέμπομεν. Χρὴ ὃ ὑμᾶς μηδὲ 
Καρχηδονίων χαταγιγνώσκειν ἁπάντων' οἵ γετΏν εἰρή- 
νην καὶ πρότερον ἤτησαν, καὶ λαξόντες προθόµως 
ὤμννον. Εἰσὶ Σ’ αἳ πόλεις ἐ ἐπὶ τὸ 2 γΕῖρον εὐεπίστρεπτοι, 

καὶ τὸ πβὸς χάριν αεὶ παρὰ τοῖς πλήθεσιν ἐ ἐπικρατεῖ. 

ΔΑ καὶ ἡμεις ἐπάβομεν, οὔτε πεῖσαι δυνηθέντες τὸ πλῆ- 

θος». οὔτ) Επιῖν, διὰ τοὺς ἐκεῖ μὲν διαθάλλοντας ἡμᾶς, 

παρὰ δ) ὑμῖν τὴν παῤῥησίαν ἀφηρημένους. 
ἀπὸ τῆς ὑμετέρας εὐπειθείας ἢ εὐθουλίας, ὦ ὦ Ῥωμαῖοι, 
τὰ παρ᾽ ἡμῖν κρίνετε. Ἀλλ' εἴ τῷ καὶ τὸ πεισθῆναι 
τοῖς ἐπιτρίδουσιν αδίκημα εἶναι δοχεῖ, τὸν λιμὸν ἐπί-. 

δεσθε, χαὶ τὴν ἀνάγκην ἢ γέγονεν ἡμῖν ὑπὸ τοῦ πά- 

τι θέλοιεν, 

ους. Οὐ γὰρ δ) τῶν αὐτῶν ἔργον ἑκούσιον ἦν, ἄρτι 

Μὴ δὲ 

“9 

ΧΙΝΗΠ. Λο 5αΐρίο, ρυαε]αγἱβδίπιαπα αἀορίας γἱοιογίαπη, 

ρο]ία πηίΠΗ5 μία 1ρ5ο αοοἰποίας, αἱ Ποιηαηῖ πιος ες 

Ἱππρογαίοτίρας, ογοπαν]ῖς Ρτοίοδαῦα ρα ἆ σπα Ἠοπ]απη Πηἰ]ε, 

ἀπ] (α]οηία ἀθέσπα, α’σοηί (α]οπία Εἱς πη]]ο απἱπρεπία, οι 

απίο Ἰαροταίαπα, οἱ οπρίίνο πορίος πανίρις Ιπιροδίίος, 

ςἰππ]ᾳπο Ἰωίαπα, γἱοοτία παποῖαπα, Ἠε]ίααα τα ᾱἷ- 

γοπαϊία, ρτοίσπα ἀῑγίςίε, Ργωπηίαπιο πη]Η[ατία πηογἶς ἀἷς- 

ρα, Μαςηίςκαππ(ς Πἴσγαπα οοτοπα ἀοπαν]. Ὠσίη τ6- 

ΒΙΟΠΕΠΗ ΡοΥΕΙΤΡΕΠ5 , οἰνἰία(ο» ἵπ ἀεάΠΙοποπη αεοερί.. Αίαπθ 

μις οχίέας ΠΗΕ ρήση.» ἵπ Αβίσα Αππϊραϊίς αἴηαο δαἱρίοπίς, 

σπα) ρηας(παπα Ρασηαία οί, παπα παπα ΠΠ ατηιῖς. ἰπίογ 56 

εγαηέ εηρτεδεῖ. Πεδϊἀεταιί 5αΏί ἵη Ἠοππαπο οχετο[έα απ[η- 

Εοπίϊ 5αρ/α ἀῑῑο πα]α : Ἠαδ]πίςσα αἰ(παπίο Ῥ]ατος απηϊςίε. 

Ηοξβαπα οοοϊἀθγαπί αηἰΠία ΧΧΥ. σαρί 5υπέ οσ(ῖες π]]ε 

φπἱησεπ,  Ἠϊςραπί (ναπς[αρεγαπί αἆ ΒαἱρίΟΠεΠΙ οσο: Χι- 

Ὠηίάα α ΝΙαξΞΙΠΙΞΣαΠΙ ποσα. 

ΧΙΙΝ. Ῥναδαπαπα απίοπα Ἠπ]ας υἱοίοτί πΙπεῖας γε] 

Ῥοπιαπι Ρο[οτείας γεἰ Οαγααίπεπα, Ῥαπί εγίρδεταῃέ 

Μαποπῖ, εἰἶαπα ἔππα πη ίση ππετοσᾶο οοπάιιέση ἵπ αα]ία, 

Ἰαβεπίας, αἱ ΠαΙίαπι, 5ὶ Ῥοβδοί, Ἱηγαάστεί , απί ΕΙΠΗ ΠΊΙ- 

σεπαγῇς πανἰρατεί ἵπ ΑΠΙζαπη. ΗΙ5 Πονῖς Ιπ[ετερίϊ5, αἱ ἵπ 

υ1Ώ6πα α]]αιίς, 4εππο. 5εηαίας αἶίας Ρεδ[ίατα οᾳυίμπι(πθ 

εορίας, εἰ πᾶγες, 4ο Ροοιηῖας αἆ 5εἱρίοΠεΠα πηϊκ]έ : απ! ]άΠα 

4άγειςιις Οατ[ιασίπεια {ογγεςίτῖ Πϊπογα Οείανίππα ρτα πηῖςο- 

τας, ἵρδεσπαο εοάσπι {επάεβαί οἳπΙ πανίρας.  5οἀ οοἆθπα 

ἰεπηροτε Οατίλασἰπίεηςες, εοσηίία Απηϊηαις εἸαάᾳ, Ἰοσαίος 

ἵῃ αοίπανία πανίου]α παϊσεταπέ αἆ 5εΙρίοΠεΠα, 4ποσυΠα Ρτίη- 

6ἷρες ογαηί ΑΠΠΟ Μαρσηι5 εἰ Ακάταραϊ Ἠωάας; απὶ οπάπεθο 

α]ί6 Ἱη Ῥτοτα θείο, ππαπι5 αἆ τἱείογεπα {οπάσραηί 5αρρ]ί 

αίος. Ίε Ια5ίέ, αἱ αἆ οαδίτα ρεισοτοηί. Οπο 4πμΠΙ Υθ- 

πὶδδοηί, Ρυβ]Ιεθ Ργο {ΠρωΠαΙἶ οο5 αἀπηϊςῖί Βοϊρίο. αἱ, Ώα 

ΠΊΠΠΙ 56056 ΠΠ πεπηῖέα Ργο]εϊεηίες, Ροδί(ααπα 5αΏ]εγαί{ αν 

αρραγϊοτῖθα5, ἀϊοθτε(αο απἰάσφπῖά γε]θηί [αςςί ευη, Αξάτα- 

Ρα] Ηαᾶις {αἱεπῃ οΓΑΙΟΠΕΠΙ οί οχοΓδς : 

1. «Με φυἱάθπα, Ῥηϊποῖρος ΠοπιαΠ, 6{ ΑΠΠΟΠΕΙΗ Ἠμης, θἳ 

αποίαποί Οατμαρ[πιηςίαπα φαρίαηέ, οχδοτίες [αςῖ]ο [αάἱσᾶ- 

Ρηἱ5 πρ εἶας, ἵπ απαπ] αραιά νο αγίας ποδίτα γοπῖε. 

Τιοραίος εΠίπ Υεςίτος ἵη απος ἰηγ]ῖ οἶνος ποβίτί. [απ]6 ϱὐ- 

Εεπίε, Ῥεζσατιπί, πος 5οιτατίπιας, αἆ τοξο τοπηκῖπηας. 

56ἆ πε Ῥορυ]απα (πἱάθπα απῖγαιςαπι ἀορεβίῖς οοπάεπηπατο, 

σα εί απία Ίου {επιρΗ5 ΡαςεΠῃ ἃ γορῖς Ρα, οἱ αεθερίαπα 

αταγῖέ εαρίἀα. Οπιπὶς απίση ρορι]ας {αο]ο ἵπ ἀοίογῖας 

5οἀποίαν : οἱ απ αἷά αά σταϊίαπι ἀῑσίέας, τὰ αραιά τη]ῖ- 
(πάἴπεπα να]εί ρΙἠήππυπη. Οοᾷ εί πος ΕχρεΓί{ δΗπηΗς, απῖ, 

π6ο 5πα4εΠάο, πες ἀῑιαάεπᾶο, (αἱάπααπα αραιά. ΡΙεβοῃα 
Ρτο[εσίπ]ας, Ρτορίοτ ποηπ]]ος, ααὶ οἱ ἀοπηὶ πο οαληπηπίαη- 
ἴπς, εἰ αριιὰ γος εἴῖαπα Ἰεγο Ιοᾳαοπά! [αου]αίοπι αἀεπποτυπῖ. 

Νε επίτη, άῶ5ο, οχ γοδίτα, ρηϊποῖρος Ποπιαπί, εοπςι]εῃᾶ! 
Ραγεπάΐαιε 5ορίοη(ἱςείπια ἀἱκοῖρ]ίπα τος ποδίτας οχἰ5Ηπηειῖς. 

Οµοᾷςί ομῖ νουο Ίου ἵρφιπα ἵπ οππιίηο γἰάείατ ροποπάσπαν 
ααοά οοποἰα{ογίρς 1ῖς εαῖς ρατηστ{ πηυ](αάο, [ΑπΘΠΗ, 
ααῶςο, 5ροσίαία, ποερςϊίαίοιπ(αο οχ Ππα]ό ἰδίο ποὺῖς ἱπάα- 
οἵαπι. Χοπ αΠἴπ, Ρτο[εείο , αΏ εοάεπα ρορι]ο Ἠ]ίτο ας 58 - 
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. μὲν περὶ εἰρήνης παρακαλεῖν, καὶ χρήματα τοσαῦτα 
Σιῤόναι, καὶ τῶν νεῶν τῶν τακρῶν, πλὴν ὀλίγων, ἀφί- 
στασθαι͵ καὶ τὸ πολὺ τῆς ἀρχης ὑμῖν παριέναι͵ καὶ περὶ 
τῶνδε ὀμνύναι τε καὶ ὀρκοῦν πέμψαντας ἐς Ῥώμην" 
ἔτι δ) ὄντων τῶν ἡμετέρων πρέσθεων παρ᾽ ὑμῖν, ἑκόν- 

τας ἁμαρτεῖν. Ἀλλὰ μάλιστα μὲν θεῶν τις ἔθλαψε: 
καὶ ὃ γειμὼν ὁ τὴν ἀγορὰν ὑμῶν ἐς Καρχηδόνα κατα- 
γαγὼν, ἐπὶ δὲ τῷ γειμῶνι ὁ λιμὸς ἡμᾶς ἀφείλετο, μὴ 
χαλῶς ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων φρονῆσαι, πάντων ἐνδεεῖς 

ὄντας. Οὐδὲ λογισμὸν αἰτεῖν ἄξιον παρὰ πλήθους 

ἀσυντάκτου καὶ ἄτυγοῦντος. 

11. Εἰ δὲ καὶ ὣς ἀδικεῖν ὑμῖν δοκοῦμεν, οὐκ ἅτυ- 
γεῖν, ὁμολογοῦμεν' 
Ἔστι δὲ τῶν μὲν οὐδὲν ἁμαρτόντων, δικαιολογία" τῶν 
δ) ἁμαρτόντων, παράχλησις. Εφ ᾗ ταχύτερός ἐστιν 

ὁ τῶν εὐτυγούντων ἔλεος, τὰ ἀνθρώπεια ὑφορωμένων, 
ὅταν αἴσθωνται διὰ τὰς αἰφνιδίους μεταθολὰς παραχα- 
λοῦντας τοὺς ἐχθὲς ἀδικεῖν δυναµένους. Οἷα καὶ ὁ 

Καργηδονίων πόλις, ἡ τῆς Αιθύης μεγίστη καὶ δννα-- 

τωτάτη ναυσὶ καὶ γρήμασιν ὁμοῦ καὶ ἐλέφασι, καὶ 
στρατῷ πεζῷ τε καὶ ἵππικῷ, καὶ ὑπηκόοις πολλοῖς" 

καὶ δι αὐτὸ καὶ παρακαλοῦμεν. 

ἑπταχοσίοις ἔτεσιν ἀνθήσασα, καὶ Λιθύης ἁπάσης καὶ 
ἄλλων ἐθνῶν καὶ νήσων καὶ θαλάσσης τοσΏσδε ἄρξασα, 
καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐς ἀμφήριστον ἐπιπλεῖστον ἐλθοῦσα 
νῦν οὐκ ἐν τῇ θαλάσση καὶ ταῖς ναυσὶν, οὐδ' ἐν τοῖς 
ἐλέφασι χαὶ ἵπποις, οὐ ἐν τοῖς ὑπηχόοις (ὦν πάντων 

Ν κ) ὧ -” / “.”. 3 

ὑμῖν ἀφίσταται), τὸν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ἀλλ ἐν 
- .” / - ΑΔ . 

αὐτοῖς ὑμῖν ἔγει, τοῖς προπεπονθόσι κακῶς. Ἂ γρὶ 
᾽ 4 ᾿ - .- 2 3 ” / 4, 

θεωροῦντας ὑμᾶς, χαι την ἐπ αὐτοις νεµεσιν Φυλασ- 
.. - .. .] ων .) 

σοµένους, μετριοπαθῶς γρῆσθαι ταῖς εὐπραξίαις: καὶ 
- -- Ύ ς - / ᾽ 

τῆς σφετέρας αὐτῶν, ὦ Ῥωμαῖοι, μεγαλοφροσύνης, καὶ 
/ /΄ -- 

τῆς Καργηλονίων ποτὲ τύγης ἄξια πράσσειν, τάς τε τοῦ 
ἃ ς 5 - / -- “ / 

δχιμονίου μεταθολὰς ἀνεπιφθόνως ἐν ταῖς ἡμετέραις 
. 

- / α η Ἡ ν Αα τά / 
συμφοραῖς διατίθεσθαι" ἵνα καὶ πρὸς τοὺς θεοὺς ἀναμαρ- 

δ-. . ν Ν ’ ””. / 

τητα ἡ τὰ ὑμέτερα ὑμῖν, καὶ προς ἀνθρώπων ἀξιέπαινα 

πάντων. 
ἵ ) μετάθωνταί γε καὶ νῦν οἵ Καρχη- 

δόνιοι, δέος ἐστὶν, οἳ τοσήνδε µετάνοιαν καὶ δίκην τῆς 

πρὶν ἀγνωμοσύνης ὑφίστανται. στι δ᾽ ἀναμαρτησίας 

τοῖς μὲν σώφροσιν ἡ, εὐθουλία φυλακή" τοῖς δ ἅμαρ- 

τοῦσι, τὸ προπαθεῖν καὶ μεταγνῶναι. Βεβαιοτέρους 

τε, εἶκός ἐστι, τοὺς νενουθετηµένους γε εἶναι τῶν ἄπει- 

᾿ ἄξιον, Καργηλονίοις ὑμᾶς ὠμότητα καὶ 

Τοῖς μὲν 

σιν, ἑτέρων ἁμαρτημάτων ἄρχονσιν ὑπὸ τῆς 

ἁπορίας αἱ συμφοραί’ τοῖς ὃ᾽ εὖ πράσσουσιν, ἐν ἐξουσίᾳ 

τὺ φιλάνθρωπόν ἐστιν. 0909) εὐκλεὲς, οὐδὲ συμφέρον 

ἐς τὴν ἀργὸν ὑμῖν ἐστι, πόλιν τοσήνδε καθαιρεῖν μᾶλ- 

λον ἡ περισώζειν. Ἐστὶ δὲ ἀμείνονες μὲν ὑμεῖς τῶν 

ὑμετέρων συμφερόντων κριταί. "Ἠμεῖς δ᾽ ὑμῖν ἐς τὸν 

ἐσυτῶν σωτηρίαν δύο ταῦτα μάλιστα φέροµεν ἐκ πάν- 

(ων: τὸ τῆς Καργηλονίων ποτὲ ἀξίωμα ἀργῆς, καὶ τὴν 

ὀμετέραν αὐτῶν ἐς πάντα µετριοπάθειαν, 3 μετὰ τῶν 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΗΒ ΥΗΠΙ, 

τοἰαπίαίο ἆπο Ίο Πετί ροίπεταηί : αἱ πιοᾶο ρασθΠι οτατοί 
ἰαπίππι(ιθ ρεευΠΙαΓΙΠΙ ροπάρτεί, παγες Ίοησας ραποῖς ετ 
οερίῖς (ταδρτοί, πιαχίπια ρατία Ἱπιροτῇή νοβῖς ορᾶετεί, ἵπ 
οαδήπε οοπά{οπος η5/αγαπά Πα Ἰπίετροπετεί, ας ἸεσαίίοΏεπι 
ἵπ Ίου αἆ 5οπα{ πα πηογοί γεδίταπη; πιοᾶς τησδα5, Ιοραϊο- 
ΤΙΠΙ τοβῖία πο οχδροσίαίο, α]ίτο ἵπ [άμ5 ρεεσατεί. 5.8, 
υἱ γοτίςκίπηο ἀῑσαια, αἆ ἆθαπη αἸαπεπα Ἱταίαπι τε[εγοπά πι 
Πα ὰ πα]απα οςί οἱ (οππροσίας, απ: εοπηπιεα!ἴΠ5 γδδίγος ἵη ΡΟΙ- 
έαπι ποδίγαπα αρραε, ανα) (οππροςίαίοπα ΤοΓο [αΠΠ65 ΠΊθη- 
{επῃ πορῖς αἀθπηί, πο ἆθ τερις αἰοπί5, απαπῃ ἱρ8ί τοτΙπη . 
οπΙΠΙΗΠΗ 6556ΠΊΙΙ5 ΙΠορθς, 54Πᾶ ϱ0Π5ΙΗΐα 6ΑΡΘΤΟΠΙΗΗΣ. Ἀεαυθ 
νοτο γαΓῖο αοἴογπα Ῥοδίη]ατί α πα πάἴπο, ἱπουπά]ία ροίο5ε, 
απσο πηϊςογῖς ργοπηΙίη, 

ΙΙ. «Οποᾶ 5ἱ νεἰ εἷο Υετο ἱππρτοβί Ροίίας, απαπῃ πηϊςοεϊ, 

τοῖς γἰάσπιαν, [αἴεππατ οπ]ραπα : αἴ(ιπο οἰίαπι Ιάεἶτεο ἆ46- 

ΡΙοςΔΠΗΥ. Ἠεμπαπαίατ ηπουσηρης αυ ξα: ἀἱοίῖο : εγγαία πα 

ασηοφεθηίος ἀεοεί ἀορτεεαίίος απο [ασ ας αραιά [ε]ῖορς πηῖ- 

«ογα(ἴοποεπα Ἰηγοπίέ, 5ἱ εοπδϊἀετεηί πηπίαΡί]ες τθγΙπη ή π]ᾶ- 

ΠΑΤΗΠΗ νῖοες, αἳ γεπίαπη ογαπίος Ποδία, απ ετῖ γῖπα Ἰπίριτο 

Ῥοίπεταπ{. Οποπιαάπιοάσπα Οατνασιπ]οηςῖαπα οἶνίίας, {ο0- 

Πας ΑΓΙΟΣ πιαχίπια, Ροίεπ{ϊςδίπαπια εἰαδδίρας, Ῥοεπῖῖς - 

εἰορ]απίϊ5, Ρεάοίηήρα5 οαποςίτίραςαπο εορ5, 5αμά[το- 

ταπα ἀεπίααθ πη]1(άΐπα; ροξία ατα ροτ που 4ΠΠΟς Ποτι, 

ΑΠΠΙΟΦ(ΙΠ6 πίτες, αλϊδαας ροπίΐρας, εἰ Ἱηξα]ϊς, εἰ ἴαπι 

Ιαΐο Γα5ο ππατί Ιπιροταγ1{, Ιππρεγίίαπο γοςίγῖ ]απιάαά ππη πισ]α 

Γαἷές παηο πο ἵπ πια ἰπαῖς ορίρ ας αἱ οἰαςςίθας, πο ἵῃ εφα]- 

ἰαία οἹορ]ιαπίίκαπα, πο ἵη ργον]ποῖϊς, απῖρας οπηηῖρας γορίς 

ἀεσσα1έ, 6Ροπη ςα]αῖῖς οο]]οσαί : 5εὰ ἵη γοῬίς 1ρ5ῖ5, απῖ πηα]- 

{απα ππα]! ρτῖας αὐ ἴ]α ρετροςςί ο5ίΐς. Οµς) νος οοηβίάτατε 

οροτίοί, [ογίπποαο Ἱηνίάίαπα, απα παπο Ἠ]ος ργεπηξ, ϱ- 

γοπίος, πιοδσταίο υἱ ργοδρογαἴθας. Ἠαοποηαε Παβία 

οππὰ ππασπαπἰπη(α[ῖς γοσίτα, Ῥτήπεῖρος Ἠοπιαπί, ἴππι (α:- 

ἠιασἰπ[εηδίαπα Ρεϊίίηαν [οοἰία(ἶς, ἰαῑία νο οροτίαί ἵπ Ίνας 

{ογίαπας γἱοϊςς[(άἶπο ποςίτίδᾳπε εα]απηϊ τα ἶθας οοης ία 5εαα, 

απα που Ἱηγ]ά[α γορίς εἶπί, εἰ Ὠῖϊ5 ἱππποτίαΗδρας ῥτοβοηίητ, 

ππογία Πα η(ο οπηπίαΠα Ἰαμάίρας απεαηί οχοῖρί. 

1Η]. « Νοῦ θπἶπ ῥΓο[σοςίο, ης ἴΠ Ροδί6ΓΙΠΙ δἶαΠὰ Ρ8ΓΙΠΙ 
οοης/απ(1 ἵπ γο5 [46 δἷηί Ῥαπὶ, γογοπά σπα οδί; αυἳ ρταετ- 
Πίο φἰο]ιάτ{αἰἶς (απα ρτανί ραπῖοηίία ρα ῃασας ργοπηυπίητ, 

Οιοὰ 5ἱ ἱπποσσηίος ρνορηί ρα οη[ία οοης ΤΗ γοἰταλΗ{ αν ἵη- 

Ἱατία, Ηἲ, ααἳ Ρροσσαταπί, ραπ οηίῖα Πποίογαπα, οἳ πια]ογυ πα 

5οηδα, ἵπ αμα. ἱποἰδστυηί, τοποπίαν. 0105 οαδΗραίος, 

οτθά(ρί]ο οί, οοηςίαηΙἶογος ΓοΓ6 ἵπ οΏϊοίο, παπα απῖ πΙΠ- 
(παπα ἀἰκοΙριίπα η οχροτίί δυπί.. Χεο ἀοοοί νο, φαί Ῥ6πο- 
τα ογπάοΠαίοπη οἱ Ἱπίφαἰαίοπα ἱη5οσίαπη ην Υἱ πα. ϱΟ ΗΠΑ 

παπί, Νάπα Ἰπ[ο]ίσος αἰάσπα, 40π1 4ὖο 8ο νοτίαηἰ ἠδ- 
κοἶαηί, οο ποβηΙπ(αην ἀεἰαραπίσς, αἱ ος ἱραίς οπ]απα{]- 

Ῥ5 ποναπα Ῥουσαπᾶἰ πιαἰοτίαπα οαρίαπ, 96 [οίσος η! ἵπι- 
Ρος, αποπηίπας Ἱαπηαη]ίαίο οἳ οεπιοπίία υἰαπίατ.  απι 
γοτο οἱ αἆ ἱρίμς νοδίτο Ποϊραρ]ίος ἴαπι βἰογίαα, παπα 

υ η Παίοηα Ρο ώποί, ἰαπίαπη οἰν[ίαίοια 8οναγὸ Ρο ας, απᾶπα 
Ρετάρτο. ΟΕ ΠΠ(ΠΑΠ, ασἷά πιαρὶς νοὺῖς οοπ[ογαί, Υοδίγαπι 
θείο Ιαάἱομπν. ΝΟ8 1η ἀο[οηκίοποηι δααἰῖς Ποδίγας 410 Ίναρο 

Ρο ἱακίοπα ρα οπάίσηας : ἱπροηί Οαπλαἰπίοηκίαπα ἁπίῖ- 
παπα ὀἰμηήίαίοπας οἱ γοδίταπα ἵπ οπηηί ας τος πιούγα» 

ὅπλων ἐς τοσοῦτον ὑμᾶς ἐπἝρεν ἀργῆς καὶ δυνάμεως. | ΠοΒΟΠΗ , 49 α:, Ο0ΠΑ ἁγηηὶς οοΠ/πηεῖα, 84 ΙΔΠΙΔΠΗ γον ργονρχ/έ 
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Τίσι δὲ συνθήκαις ἂν ἄρα διδῶτε τὴν εἰρήνην, ρησό- ] ή ην 7, 
. αν) / ο ὴ 

Ιιεία περὶ αὐτῆς: περισσὸν λέγειν, τοὺς ἐφ᾽ ὑμῖν τὰ 
ἑαυτῶν τιθεµένους. » 

.) ο .) ε 

11. Τοσαῦτ) εἰπὼν ὃ Ἔριφος, ἐπέχλαυσεν. Ὅ 
- λ 

δὲ Σχιπίων µεταστησάµενος αὐτοὺς, ἐθουλεύετο μετὰ 
. 3 . / 

τῶν ἀρίστων ἐπὶ πολύ. "Ὡς ὃ᾽ ἔκρινεν, ἐσχαλέσας 

αὐτοὺς, ἔλεγεν ὧδε' « ᾿Εστὲ μὲν οὐδεμίας συγγνώµης 
’ .. ) Ν 

ἄξιοι, πολλάχις ἐς σπονδὰς ἡμῶν ὑθρίσαντες, χαὶ τὰ 
. -- ” / 4 

τελευταῖα νῦν καὶ ἐς πρέσθεις ἁμαρτόντες οὕτω φανε- 
ο. ” ο» / / 

ρῶς, καὶ ἀθεμίτως, ὡς µήτε ἐξαρνεῖσθαι, μήτε ἀντιλέ- 
{ -. / 3 / ελα τν 

γειν ὅτι μὴ τῆς ἐσχάτης ἐστὲ τιμωρίας ἄξιοι. Τί δὲ 
ο ο ο. / / 

δεῖ κατηγορεῖν τῶν ὁμολογούντων; Ἔς ἴχεσίας χαταφεύ- 

γετε, οἳ μη») ὄνομα Ῥωμαίων ὑπολιπόντες ἂν, εἰ ὑμεῖς 
Ἀλλ) ἡμεῖς μὲν οὐδέπο) ὑμῖν ὅμοια 

ποιήσοµεν' ἐπεὶ χαὶ τοὺς πρέσθεις ὑμῶν, ἔτι ὄντας ἐν 

Ῥώψῃη, παρεσπονδηκότων ὑμῶν, χαὶ ἐς πρέσθεις ἁμαρ- 

τόντων, ἤ τε πόλις ἀπέλυσε, κἀγὼ, χαταγθέντας ἐς τὸ 
στρατόπεδον, πρὺς ὑμᾶς ἤδη πολεμοῦντας ἀπέπεμψα 

Χρὶ δ᾽ ὑμᾶς, καταγιγνώσχοντας αὐτῶν, ὅ 
τι ἂν λάθητε, χέρδος ἡγεῖσθαι. Λέξω ὃ) ἅ µοι δοχεῖ, 

ὶ ἡ σύνκλ ἐπι)ηφιεῖ ἃ ἂν δοχιµάσ καὶ ἡ σύγκλητος ἐπιψηφιε ᾿δοχιµάσῃ. 
/ . κ ν 3 ντ 

Ι1Υ. Δίδομεν ὑμῖν καὶ ἔτι τὴν εἰρήνην, ὦ Καρχη- 
, Α / ω Δ τα... δίδ ρ 

δόνιοι, ἣν τάς τε ναῦς τὰς μαχρὰς παραδίδωτε Ῥω- 

/ 

ἐκρατήσατε. 

ἀπαθεῖς. 

δέ Δ Ν / ς/ 

µαίοις, χωρὶς δέκα µόνων, καὶ τοὺς ἐλέφαντας ὅσους 
ο. 3 

ἔχετε, καὶ ὅσα ἡρπάσατε πρώην, ἢ τῶν ἀπολωλότων 
τὴν τιμὴν, ἐμοῦ τὰ ἀμφίθολα κρίνοντος, καὶ αἰχμάλωτα 
πάντα, καὶ αὐτομόλους, καὶ ὅσους Ἀννίθας ἐξ Ἰταλίας 
Υ τι». μαστε. / τα ἡ ’ ο νρν 
ἠγαγε. Γαῦτα μὲν ἐν τριάχοντα ἡμέραις, ἀφ᾿ οὗ ἂν 
ᾗ εἰρήνη κριθη. Ἐν ὃ) ἑξήκοντα ἡμέραις, Μάγωνα ἡ εἰρήνη κριθῇ. ν ξήκοντα ἡμέραις, 

- σω λ ο |« χρὴ Λιγύων ἀποστῆναι, καὶ τὰς φρουρὰς ὑμᾶς ἐξαγα- 
γεῖν ἐκ τῶν πόλεων, ὅσαι τῶν Φοινικίδων τάφρων ἐκτός 

εἶσι, καὶ, ὅσα αὐτῶν ἔγετε ὅμκρα, ἀποδοῦναι" καὶ ἐς 

Ῥώμην ἑκάστο) ἔτους ἀναφέρειν Εὐθοεικὰ τάλαντα 
διακόσια, ἐπὶ πεντήχοντα ἐνιαυτούς. ἸΚαὶ μήτε ξενο- 
λογεῖν ἀπὸ Κελτῶν ἃ Λιγύων ἔτι" μήτε Μασσανάσση, 

/ -. ε / μα ὃν / 
μήτε ἄλλῳ Ῥωμαίων φίλῳ, πολεμεῖν' μηδὲ στρατεύειν 

- ΕΝ), πω ο 
τινὰ Καργηδονίων ἐπ᾽ ἐκείνους, ἀπό γε τοῦ κοινοῦ. 
Τὸ δὲ «Δ - «ο 3 - η) Ν ή ο... 3 μ 

ἣν δὲ πόλιν ὑμᾶς ἔχειν, καὶ τὴν χώραν, ὅσην ἐντὸς 
ρ {ν / μή ε ο”. Ὁ λέ 3 

τῶν Φοινικίδων τάφρων εἴγετε ἐμοῦ διαπλέοντος ἐς 
ων λ / 

Λιθύην. Ῥωμαίων τε εἶναι φίλους χαὶ συμμάχους 
ϱω ᾱ / ο. ο 

κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν" ἣν ἀρέσχη ταῦτα τῇ 

βουλή. Ἀρεσάντων δὲ, Ῥωμαίους ἀναχωρεῖν ἐκ Λι- 
ο μΝ / ι κα ορ 5 τα ν 4 

θύης πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέραις. Ἀνοχὰς δὲ ἦν 
.. ’ 

ἐθέλητε λαθεῖν, ἔστε πρεσθεύσητε ἐς Ῥώμην' δώσετε 
μὲν ἡμῖν αὐτίκα ὅμηρα, πεντήχκοντα καὶ ἑκατὸν παϊῖδας, 

ΑΔ - μα .] /Ν ῤ κ” ὲ 3 κ / -ω 

οὓς ἂν αὐτὸς ἐπιλέξωμαι" δώσετε δὲ ἐς δαπάνην τῇ 
.». ν / /' ΝΣ / λ : 

στρατιᾶ ἄλλα τάλαντα χίλια, καὶ ἀγοράν. Καὶ γενο- 
µένων τῶν σπονδῶν, ἀπολήψεσθε τὰ ὅμηρα. » 

ΤΥ. Ταῦτα τοῦ Σκιπίωνος εἰπόντος, οἳ μὲν πρέσθεις 
ψ 5 ” κ’ . λό / ῃ ον 
ἔφερον ἐς Καρχηδόνα τοὺς λόγους. Ἅυνιόντος δὲ τοῦ 

/ ὀῤαε ὃς οξς / 2 λλὰ αν « ῃ 
πλήθους ἐς ἐκκλησίαν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, τοῖς μεν 
.. 3 - 2λό . Ν εἘ / δέξ 0 η] ὴ / 
ἀρίστοις ἐδόχει τὰ προτεινόμενα δέξασθαι, καὶ μὴ, περί 

-ω / ια) 

τινων ἀπειθοῦντας, κινδυνεύειν περὶ ἁπάντων. Τὸ δ᾽ 
σ - .- 3 Δ Ν Γ Δ 3 / 

ἀγοραῖον πλΊθος, οὐ τὸ παρὸν δεινὸν ἐκλογιζόμενοι 

12 

Ροίοηιίαπα. Οἱ ρήδεπαο απηίοῃι Ἱορίρηας ΡάσσΠα πολίς ἆο- 

ἀογῖ, Μἱ5 οαΠα αεοἱρίθιηις,  Πίσστο οοΠΚΠΒοΠος, ΠΟΠ ΘΟΓΙΠΗ 

οδί, αῖ γερίτο ροίοδίαἰἶ 56 5Πα4πο ομηπία οοπηπ ηΠί, ν 

1Η. Ἠπης ογα{ἴοπομα Πα άμ» Ποία οοπο]Ηδίί, Βαρίο Υογο 

1ηςαί» Ἱορα[ΐ5 5οορσνα, ἀῑα οοηρι]ίανίέ ευπι οριπιαίρης, 

εί ρο5ί ἀε]ρογα[ἴοπεπα τονουαίος δἷο αοσπίης οδί: « Ὑομία 

απἱάεπα πα]]α ἀῑσηί ο5[ἶς; φῖ {ο[ῖος (φάετα γἱο]α»[ίς πορίτα, 

εί πΗΠΟ Ροδίτεπιο ἵπ Ἱοραίος 4ποσπο {απ πο[ατίαπα [αοίπιας 

46ο ρα]απι αἀπη]κίςεῖ5, αἱ πδ(ιο Γάο(ΗΠῃ πεσατο 5α5{ἱηοα!ἶς, 

αἳ, οχίτεπια σπῶᾳπο ρα[1 ος οοπηπθτῖ(ο5 6556, π]ίτο Γαἱοᾶ- 

πηΠί! Οἱᾷ απἴοπῃ 60Π/65505 ἄζζΙ5αγο ορης ο5ί2 λά ευρρ]ί- 

οαίίοπος οοη[αρ]ἶδ; απϊ ης ΠΟΠΙΘΠ απἱάσπα ΒοΠΙάΠΟΓΙΠΗ το]ῖ- 

οανί ογα1ΐ5, δἱ γοῬῖς οοη[αίδδεί νίποσγα, Νο5 Υογο π πα Πα 

5Ιπη]επ γοδίγ ασοπάϊ ταιοποπα {οπερίπας : ροδίαπαπι οί 

Ιοσαίος νοδίγο5, οἶαπα {παπα η Γης ποναπίθς, {ΠΠ Υο5 οἱ 

ΠΟΡΙΤΟΣ Ἰεραίος οἱ [ωάθτα γἱο]αςίῖς, Ρορα]α5 Βοιήαπιας ἀῑμηῖ- 

5Η: οἱ 65ο οοδάδΠῃ, πηοα ΤΠ οαδίνα ἀθ]αίος, γοῬίς, ἶαΠ1 Ἰος]- 

Ρα5, ἱπίασίος τοπ, Ώερο[ῖς απί6πα, απππα γος ἱρεί 60η- 

ἀεπηπείἶς, ΠπογΙὰ οχἰς πιάνο απἰάαπ]ᾶ αεθορογῖἶδ. Ὠίΐσαπα 

Ισίίαν εφυάθηὰ ΠηθαΠα 46 ρασῖς οοπά{Ποπίρας 5οη{οηίαηι : οἱ 

5εηαίι5 πορίοι γαία Παβεβίί, απα» οἳ ρἱασπογΙΠΕ. 

ΙΗΥ. « Ώαπιάδ ΠΗΠΟ 4ποΠιο Ρᾶσθίη Υοβί5, Οαγιασιπίση- 

565, 5ἱ ΠᾶΥο5 γοδαία5 Ρορι]ο Ποπιαπο, ἀσαοσπα {αΠίΗΠΗ οχ- 

εορίῖς, ἰταδϊάεπ5; οἰαρμαπίοδαιιο αποίαποί Παβοίῖς; αώ- 

απο προ ταριϊςῖς, απί ΤΟΓΙΠΙ απιίςδατΙπαΙ Ρα. 

εοπ{τογοιςίς τ6ΏΙΙ5 Π16ο αι’ ΡΙ(γ1ο τοἰἰο(ῖς : {απι Υογο 6αρίνος, 

ἁαηξίασας, οἱ πηϊΠ{ας ΑπηϊμαΙοΠι εχ Πα]ία 5οσπ{ο5, το ἁἶάο- 

5: οἱ Άωο απἰάσπα Ἰπίνα ἀἴεηα ἰτὶσεδίπιαπι οκ 4πο ραχ 

ἀεο]αγαία. Γπδγί. Ἱπίνα. 5οχαρεςΙπηαπα τετο οροτίθί Ἠασο 

ἀοσοᾶαί ο 1]σατία, αἱ ρταίάῖα ἀεάισα[ῖς ο οἰγ[ία ρας ενίτα 

Έοβδα» Ῥυπίσας 5115, ομδίάρεαπα Π]ς, αποίαποί Παβο[ῖς, 

τοάᾷα{ἶδ. ἩΟΠΙΑΠΙ Υ6ΓοΟ ἵη 5ἱησι]ος αηπος α[[ογοίῖς σα {α- 

Ἰεπία Ἐηηοῖσα Ρ6ς αηπΠος 1,. Νεο Ποευῖί γορῖς Ροξίμαο το ο 

- σα]μα Ἠ]σγίασιο πθγοθΠατΙΗΠΙ πηΠίθπη οοπάεθτο νο] οοΠ- 

να ΜαφΙπΙδδαπα, ἄο5γα Ρορι]ί Βοπηαπῖ απηίσος, Ρ6ΊΊΗΠΙ σθ- 

τ6Γ6; γεῖ Οατ{ΠαςἰΠΙΘΠΞΟΠΗ 4ΠΕΠΊ4ΙΙΑΠΙ οοπίνα 605, οχ Ράῇ{1οο 

απἰάθιη 6οηΏδεηδ, πηΠίατο. Ότροπη Υογο {οπορ[ῖς Υοδίναηῃ, 

οί ατα Ιπίτα Έοδδας Ριπΐσας, 5 (ογπιϊηϊς απίθας Παβι]- 

5εΐς πιο ἵῃ ΑΠΙσαΠΙ πανϊσαηία. Οο]είῖδαπο Ρορι]ῖ οπιαπὶ 

απηἰοΠίαϊη, ε{ οἳ (οττα ππαρίααα δα Ώπη{οί15 ααχ ία δἳ πηούο 

Ίος οαἆθπη 5οπα [η] ποδίτο ρἱασιονηί. Οσα) αΡίταία (πο ηί, 

ἨοπιαηΗ5 εχογοῖίας ἀαοσάεί οκ Α[γίοα ἱπίγα ἀἴθπῃ 66Π{Θ5ΙΠΊΙΠΙ 

απἰπαπασεςπ]ΙΠα. Εί, δἳ το]ασηἱ5 αἆ Ἰοραίίοπεπα πη{εῃ - 

ἆαπα ἰηάμοῖας, 5ἰα{ἴπι ἀαΡί15 ποὺῖς οὐκίάος, οἱ, Πο5 (απηῖ- 

145, 41105 1ρ5ο6 Ίεσοτο : αἀάείίδαια ἵπ 5ΕΠρεπάἴπη οχογοΙξις 

πη]]]α {α]οπία (Γαπιοπίαπ]αθ. Ο)δίάε5, ΡοδίααΙη ραχ ἆο- 

ογεία {αοη{, τοοῖρία(ἶ5. » 

ΤΙΝ. Ἠος ΤΟΣΡΟΠΣΗΠΙ Ἰοσαί1 τοία]ογαπί ΟαγίΠασίποιι. Εἴ, 

εοπεϊοηῖρα5 ϱος αφ ααπηπηυ]ίο5 ἀῑος Ἰαδίίς, ορΜἰπιαίος ορη- 

οραηί αοεἰρίεηᾶας οοπάΠίοηες, πο, 5ἱ συανοπία απ αΠη 

απηῄπετα, ρογοΗοπίας ἄε υηἰνοιςί5. Γοτοηςίς αΠ{ΟΠΙ πιι]- 

Ππᾶο,, πιασῖς, απαπίπα απογγοίας ΤοΓΙΠΗ 5ΠαΥΗΠΗ, δΡεείαην 

απαπα Ρογίοπ]απα, αποά ἱππήποραί, τερυίαης, Γδριδανί! 
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» π μᾶλλον, Ἡ τὴν ἀφαίρεσιν ὧν ἔγουσι, τοσήνλε οὐσαν, 
4 υ , ιό -”. 4 - 9 
ἠπείθουν" καὶ ἠγανάκτουν, εἰ ἐν λιμῷ τὸν οἵτον οἵ ἄρ- 

7οντες αἱροῦνται Ῥωμαίοις, ἀντὶ τῶν πολιτῶν, ἐς τὰς 
ἀνοχὰς παρασχεῖν' ἐφ᾽ ἕκαστόν τε αὐτῶν συνιστάµενοι, 
πᾶσιν ἠπείλουν τὰς οἰκίας αὐτῶν διαρπάσειν καὶ κατα- 
πρήσειν. Τέλος δ᾽ ἔγνωσαν, Ἀννίθαν, ἔχοντα μὲν ἤλη 
πεζοὺς ἐξακισχιλίους, ἵππέας δὲ πεντακοσίους, στα- 

μεύοντα δ᾽ ἐν πόλει Μαρθαμᾶ, σύμβουλον ἐπὶ τοῖς 
παροῦσικαλεῖν. ὉὍ δ᾽ ὖχε, καὶ, τῶν µετρίων δεδιότων 

μὴ φιλοπὄλεμος ἀνὴρ ἐπιτρίψη τὸ πλῆθος, πάνν σεμνῶς 
νο / ε -4 / 

ἐκέλέυε τὴν εἰρήνην δέχεσθαι. “Ὅ δὲ ὃημος καὶ τόνδε 
τν ὃ ο” 8 ἐ6λ / } πω 3 θε ἐ- ὑπὸ ὀργῆς μανιώδους ἐθλασφήμει, καὶ πᾶσιν ἠπείλει 
µέχρι, τῶν γνωρίµων τοὺς μὲν ἐς Μασσανάσσην κατκ- 

- 4 νο / μ. -. 
φυγεῖν, τοὺς δὲ ἐς αὐτοὺς Ῥωμαίους αὐτομολῆσαι, τῆς 
πόλεως ἀπογνόντας. 

1, ΥΠ. Οἵ δὲ Καργηδόνιοι πυθόµενοι, σῖτον πολὺν ἐς ϱχη ῃ ᾽ 

ἐμπόριόν τι ὑπὸ Ἀννίθου σεσωρεῦσθαι, ὑλκάδας ἐπ 

αὐτὸν ἐξέπεμπον καὶ ναῦς μακράς" ἐγνωχότες, εἰ τὸν 

οἵτον λάβοιεν, ἐκστρατεῦσαι, καὶ ὑπομεῖναι πᾶν, ὅ τι 
. ΄ ’ / κ. - ς /{ ὃ λ ’ « / ν Ἄ 

ἂν ἦ τύχη κρίνη, μᾶλλον, η Ῥωμαίοις δουλεύειν ἑκόντες, 

Ἐπεὶ δὲ ἄνεμός τε καὶ γειμὼν τὰς ναῦς συνέτριψαν, 

ἀπογνόντες ἁπάντων, ἐμέμφοντο τοῖς θεοις ὥς ἐπιθου-- 

λεύουσι, καὶ συνετίθεντοτῷ Σχιπίωνι, καὶ ἐπρεσθεύοντο 
ἐς Ῥώμην. Καὶ ὃ Σκιπίων ἔπεμπε τοὺς συμθουλεύ- 
σοντας χυροῦν τὰ συγχείµενα. Λέγεται δὲ τοῦτο 

εἰσηγήσασθαι, τῇ τε πόλει συμφέρειν ὑπολαθὼν, καὶ, 
πυθόµενος Ἰ ναῖον Κορνήλιον Λέντλον τὸν ὕπατον ἐφε- 

δρεύειν αὐτοῦ τῇ στρατηγία, τὴν δόξαν οὐκ ἐθέλων 
ἕτέρου γενέσθαι. Ἡροσέταξε γοῦν λέγειν τοῖς ἀπιοῦσιν, 

ὅτι, βραδυνόντων Ῥωμαίων, αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ συνθή- 

σεται. 
ΙΤ ΥΠ. Οἱ δὲ πάνυ μὲν ἥδοντο, κεκρατηκότες πόλεως 

τοσαύτης, ἡ πολλὰ καὶ δεινὰ πρότερον αὐτοὺς ἐδεδρά-- 
χει, καὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς δευτέραν ἢ τρίτην εἶχεν ἦγε- 

/ οί ’ β λ ον κ ι { λ Υψ... λ μονίαν. σύμβουλοι δ᾽ ἐστασίαζον" οἵ μὲν ἔτι σὺν 
ὀργῇ γαλεπαίνοντες τοῖς Καρχηδονίοις" οἳ δὲ ἐλεοῦντες 

αὐτοὺς ἤδη, καὶ ἀξιοῦντες, ἐν ταῖς ἀλλοτρίαις συµφο- | 
ραῖς τὸ σφέτερον εὐπρεπὲς διατίθεσθαι. “Ὑπαναστὰς 

δέ τις τῶν Ῥκιπίωνος φίλων, εἶπεν' « Οὐ περὶ τῆς Καρ- 
χηδονίων σωτηρίας ἐστὶν ἡμῖν ἡ φροντὶς, ὦ ἄνδρες, 

ἀλλὰ περὶ τῆς Ῥωμπίων ἔς τε θεοὺς πίστεως, καὶ πρὸς 

ἀνδρῶν εὐφημίας' μὴ Καρχηδονίων αὐτῶν ὠμότερα 

πράζωµεν, οἳ Καργηδονίοις ὠμότητα ἐπικαλοῦμεν, καὶ 
µετριοπαθείας, ἀεὶ µετριάσαντες ἐπὶ τῶν βραχυτέρων, 
ἀμελήσωμεν ἓν τοῖς µείζοσιν" ἃ μηδὲ λαθεῖν ἔνεστι διὰ 

τὸ µέγεβος. 

νῦν καὶ ὕστερον, ἂν πόλιν περιώνυµον καὶ θαλασσοκρά- 

τονα ἀνέλωμεν, ἡ καὶ νήσων ἠρζε πολλῶν, καὶ θαλάσσης 
ὅλης, καὶ Λιῤύης ὑπὲρ ἥμισν, ἔν τε τοῖς πρὸς ἡῃ 
ἀγῶσι πολλὰ καὶ τύχης καὶ δυνάµεως ἔργα ἐπεδείξατο, 
Οἷς, ἔτι μὲν φιλονεικοῦσιν, ἐρίζειν ἔδει" πεσόντων δὲ, 
φείδεσθαι" καθὰ καὶ τῶν ἀθλητῶν οὐδεὶς τὸν πεσόντα 
ἔτι τύπτει, καὶ τῶν θηρίων τὰ πολλὰ φείδεται τῶν 
καταπεσόντων. Καλὸν δ᾽, ἐν τοῖς εὐτυχήμασι νέµεσιν 

Ἀλλ' ἐς ἅπασαν γῆν περιελεύσεται καὶ | 

. ο ] 
ρὺς Ἰμᾶἃς αὐτοὺς 

| 

| 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΗΒ ΥΗΙ, 

Πἠογαπα οοηδΠἴαπα; ἰπάίσπεαπε {η]έ, ρεϊπεῖρος «πος ἵπ [ῶπιθ 

ρυδ]ίσα Παπιεπίπη Πια]]ο Ῥοπισηίς πηΠΐδας, πο ποίαγππα 
οπηδα, 414Πῃ εαἱς οἴνίρης, ατα, Τίαππθ οἴτομπηςίαπάο 5ἵη- 

π]ο5 εκ ρτουεήρα5, πήπαναπίατ επηοΓῖς, αάθς 56 ΘΟΓΙΠΙ 

ὀἱπερίητος. οπεηιαίπτοδᾳ:6. Ταπάσπα ραεπίε, ΑππίσαΙοπι 
νοςαγῖ ἵπ οοηδ[Μπας φαἰ, οοπίταςῖς Ίαπα 5οχ πηδις ροά- 

ἔαπη εἰ φπἱηρεη!ἶ5 εφ ρας, αἆ ορρίάαπα Ματίμαήιαη ἀΐγοι- 

ἔεταί. Ὑεπίς Πε: 6, 4παπῃ πιοδεγα(ἱ εἶνος πιετοηί, πο 

υε Ῥεβίοσδ5 Ρορυ]απ1 οοποίίατεί, ρτανί οα(ἴοηα Ρ86ΘΠ 51ᾶ- 

5Η Αηπίρμα], ΡΙεῦς Υετο, ἱταία οί Γυτοχθ ρετοῖία, απο 4πο- 

απο οοπγ 1ος Ιηδεείαία εδ, πἰπἰααίαταα οπηπίθης. Ἐο- 

απε το» εί αἀάπεία, πί ε ποβῆίρς η], ἀθεροταία ραΐἰτῖαρ 

φα]αία, Ρραγ5 αἆ Μαδίηίδαπι 56 εοη/[οττεΠί, ΡαΓ5 αᾱ 1ρδοβ 

Ἠοπιαπος {ΤαΠΞ{ΙΡΕΤΟΠΙ, ς 

ΤΝ. Βε]ἰᾳαἱ Οαγμαβἰπίεηδες, απππη απ ἰγῖκςοηί, ἵπ οΠ]- 
Ροµίο ᾳποάαία πιᾶρηαπα ΓΓαπηση{{ οορίαπη 6556 4 ΑηπίσαΙο 
εοηροςίαπῃ , οπετατίᾶς ηᾶγες τοςίταίαδᾳπο α Π]ιά αἄγείεῃ- 
ἀ σπα πηδονηπἰ, Οοηβπογυπίασο, 5ἱ παςἶ ο55οη{ ΠΓΙΤΠΘΗ- 
ἔαπα Ἰλιᾶ, ΡεΗΙ [ουίππαπα ἆεπιο εχροππ, δὲ, αποὔςππ(πο 
Π]α ἀεοτεγίςδοί, Ραί{ Ροίία5, (παΠ1 ΒΟΙΠΑΠΟΓΗΠΙ 5οεν ΙΕ {θῃ1 
υ]ίτο ημίν. Βεᾶᾷ Ροδίᾳπᾶπα γοπίογαπα {επιρεεία[ἴκαπε γ' 
απαβδαίῶ ΠάΥος 5υΠί, ἀοερεΓα[ἶ5 τεβας οπηηίρα5, αοοαδαπ{θ8 
46058, ααοά δἳδί ἱη[εηςὶ εδδεηί, Ραεί! 5υπί ουπι Βεἱρίοπε 
Ἰπάμοῖας, Ἱοσαίϊοπθπιαπα Ἡοπιαπα πηϊκεταπί,  δἰπιαϊ οἳΠΙ 

Ῥαπῖς Βαρίο Ἠοπιαπ πηϊδίί; απὶ ορείαπα ἀατεπί, ἵη 5επαία, 

{ ταί Ἰαβοτοπίατ οοπάΠίοπας, ἵπ απαδ ραχ οοπγθηογαί. 

Γετίας Δπίσι 4 Βεἱρίο 5ηαδίςςε ἆπαβας 46 οπηδίδ; εσπα, 
αποᾶ {θα 655ο τοῖρα μοι ρᾶσθηα Ἠὶς οοπάΠἱοπίρας Ἰαάῖ- 
οαγοηέ; ἵαπα, αποᾶ, ΟΠ. Οογηε]ίυπα Τεηία]απα οοηςα]θπα 
ἱπίο]ίροης ιο» Ἰη]ίατο ργουἱποία, πο]αεηί 4 αἲῖο εἰρί ταρί 
Ὀο]ϊ εοπ[ροίΙ αἰοπίαπῃ. Πάσα ρτοβοίοεη θα Ρτορορρί( 

5οἱρίο, αἱ ἀῑοργοπί : δἱ ομπείαγείαγ 5εΠΕΙΠ5, ἱρδαπῃ Ρετ 86 
Ρᾶ66Π1 οοΠΙροΣΙΗΓΙΠΙ. 

ΤΥΠ. Δο Βοππ (πἱάεπι ΠΙᾶΣΠΟΡΕΓΕ Ἰσία επί, πι 

ἀογ]οίαπα ο-5ο Ῥορι]απα, ἃ απο ἰαπίαπι γἶπι πηαΙογΙπη αἆ 

Πα (οπρας αεοορίδδοηῖ, αἱ 5εουπά πα {ογαπανα οτρίς 

(ογγαγαπα ἴοπαΐςδοί Ἱπροίαπη. δοὰ 46 ρασο ἀἰςεεπίεραηί 
ἀο]οταπ{ἴαπα φοπίθη (ίσο, ΑΙ οΠΙΠΙ ἵΤαΓΙΠ αἆμηο Ιπάίσηα- 

Ποπίκατο ρ]οπί ογαηί ἵπ ῬῶΠος ; αἲῖ οοηίτα, 1401 παἰθγαηίος 
οΟΓΠΠΗ δογίσοπα, ἵπ αἰϊοπῖς οα]απηία θα, οδηςεβαηέ, οοηςΏἷα 

ον ρορι]ΐ Βοππαπί ἀἱρηϊίαίο 9556 οαρίοηόα. ΕΙ 5ΓβΕΠΒ πΠ15 
οχ δοἱρίοπίς απη]οῖς, Ίο γοτῦα [εος:. «Χο {απι 4 Ῥα- 
ΠΟΓΗΠΗ Ώ Πο ἁρίίας καἰαίο, ραΐτος οοηςοτρί{, 4παπα 46 ρορι]ἱ 

Βοπιαπί ἵπ ἆθος βάο, οἳ αριὰ Ἰνουπίηος [απα : πο ογαδσ]ίας, 
Ύπὰ ἱροί Ῥαπί, ἄραΙηυς πο αὐἰ Ῥάπογπα Ἰηκουίαπηας 
ον δε] αίοπα; πονο, ααῖ 1 πποτῦας 86ΓΥ4Τ6 ΠΙΟΔΠΠΗ δΕΠΗ- 

Ῥος οοηδονίηλας, {πι μλα]οτίθας τοις πποὔπα πα Πα οἱᾶ- 
ΙΠΙάΦ7 αμα Ρτορίος ἱρδαπα παρη(πάἴποπα πο Ἰαίοις 
φπήάεπα ροβδηί, Νάπα ἰοίο {ο υταΓα πα οὔο οἱ πΙΠο οἱ ἵη 
ΡΟΡΕΟΓΩΠΗ ραβδί απλα, δἱ ἀο]ογονίπηας ΠΓΟΠΗ οΕΙΕΌΓΟΠΗ 

«πηαπίἽνο ἀοπιίπαπα, αμα. [οί ἰηδυ]ΐς, ΠπαΓί(πο υπἱνογεο, οξ 
Πάργα. ρα! ρἱακ(απα ἀἰπιίδία, ἠποροταν{έν εἰ η Ὀοἱ]ἱς πο» 
μήκουα {ροίς ροφίς το (οπής οἱ γἰπίς ρα οἱαγἱδείη]α 
εροοϊπαίπα οὐ(1. Οπ]ας ρορυ]αγί ας, ἀθηα απηπα Μα]οτυηέ, 
εἶμπα ἱπίοττος Ροδίήπαπα ρτοἱαρδί κυπί, ορογἱοραξ ΡάΓοςΓΟ : 
αποπικά πού πα πθήιιο αἰλλοίαα αἱ αῦὰ θΗΠὰ απ! οδοἳ 

θε, απηρίίας [οπΊες οἱ ΓογγΗ Πα Ρ]ο 418 Ρ8γ00Γ6 οἱθηί Ἰήδ 

ας ἨΛΗΠΗ ργοδίταίας υπ, Νίγωηα, οευάίς η τοῦφ 

Ἶ 

ι 
. 
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θεῶν φυλάσσεσθαι καὶ ἀνθρώπων φθόνον. Εὶ δέτις, 
ὅσα ἔδρασαν ἡμᾶς, ἀκριθῶς ἐκλογίζεται" αὐτὸ μάλιστα 

ἐστι τοῦτο τῆς τύχης τὸ φοθερώτατον, εἰ περὶ µόνης 
ἄρτι σωτηρίας παραχαλοῦσιν, οἱ πόσα χαὶ πηλίχκα δεδυ- 
νηµένοι δρᾶσαι, καὶ οὐ πρὸ πολλοῦ περί τε Σικελίας 
καὶ Ἰθηρίας καλῶς ἀγωνισάμενοι. Ἀλλ) ἐκείνων μὲν 
δίκας ἔδοσαν. ἜΤῶν δὲ τελευταίων παραθάσεων λιμὸν 
αἰτιῶνται, καχὸν ἀνθρώποις ἐπιπονώτατον, ὃ πάἄντας 

ἐξαιρεῖν δύναται λογισμούς. 
ΤΟΝΙ. Ἱὼ οὐκ ἐρῶ | μὲν οὐδὲν ὑπὲρ Καρχηδονίων’ 

ο) γὰρ ἄξιον: οὐδ' ἀγνοῦ, καὶ πρότερον αὐτοὺς ἄλλας 
συνθήκας πρὸ τῶνδε παραθῆναι. 8Α δ) ἐπὶ τοῖς τοιού- 

τοις ποιοῦντες οἳ πατέρες ἡμῶν ἐς τόδε τύχης προῦλθον, 

εἰδότας ὑμᾶς ἀναμνήσω. ἸΤῶν γὰρ γειτόνων ἡμῖν 

τῶνδε πάντων ἐν χύχλῳ πολλάκις ἀποστάντων, καὶ 
σπονδὰς συνεχῶς λυσάντων, οὐ κατεφρόνησαν οὗ Λατί- 
νων, οὐ Ἐυῤῥηνῶν, οὐ Σαθίνων. Ῥούς τε αὖ μετ 
ἐκείνους περιοικοῦντας ἡμῖν Αἰκανοὺς χαὶ Βολούσχους, 
καὶ Καμπανοὺς, καὶ ὅσχ ἄλλα τῆς Ἰταλίας ἐς σπονδὰς 

ὕθρισεν, εὐσταθῶς ἔφερον. Καὶ τὸ Σαυνιτῶν γένος, 

τρὶς μὲν φιλίας καὶ συνθηκῶν καταφρονῆσαν, ἔτεσι ὃδ᾽ 
ὀγδοήκοντα µεγίστους ἡμῖν πολέμους πεπολεμηκὸς, οὐκ 
ἀνέστησαν οὐδὲ τοὺς ἄλλους, ὅσοι Πύῤῥον προσηγά- 

οντο χατὰ τῆς Ἰταλίας. Οὐδ' ἡμεῖς, τὰ ἔναγχος 

ταῦτα, τοὺς Ἰταλῶν Ἁγνίθα προσθεµένους διεφθείρα- 

μεν, οὐδὲ Βρυττίους, οἳ µέχρι τέλους αὐτῷ συνηγωνί- 
/ 9 ρα / / 3 

σαντο" ἀλλὰ γἩ µόνη ςημιώσαντες» εἰάσαμεν ἔχειν τὰ 
ὑπόλοιπα. Ὡς εὐσεθὲς ὁμοῦ, καὶ ἐς εὐτυχίαν ἡμῖν 

/ Δ 3 / 2 ’ ἓν εω -ᾱ 

Ἰρήσιμον, μὴ ἀφανίζειν ἀνθρώπων γένη μᾶλλον, ἢ 

νουθετεῖν. 

Τ1Χ. Τί οὖν παθόντες ἐπὶ Καρχηδονίων ἀλλάζωμεν 
τὸν φύσω, κ Ἰρώμενοι μέχρι νῦν εὐτυχοῦμεν; Ὅτι 

μείζων ἐστὶν ᾗ πόλις αὕτη; Δι) αὐτὸ μέντοι καὶ τοῦτο 
. .. νο» .Ρ/ ..ο π. 
μἉλλον ἔτι φειδοῦς ἀξία. Ἁλλ᾽ ὅτι πολλάκις παρε- 
ς νο -. λ ) δἲ 
σπόνδησεν ἐς ἡμᾶς; Καὶ γὰρξτ τεροι, καὶ σ/δὸν 

Ἀλλ) ὅτι υν νῦν ὑφίστ 

πᾶσαι χωρὶ ὶς δέχα πα βαιροῦνται" χαὶ τοὺς ἐλέφαντας, 

ος ἱ ἰσχύουσι, παραδιδό όασι" χαὶ τάλαντα Εὐθοεικὰ μύ- 

ρια τελοῦσι χαὶ λάμα ἁπασῶν ἀφίστανται, καὶ χώ- 

ο 
ἅπαντες, 

κος ο. / 
νται τιμωρίαν; ὧν γΥπηες τε 

ρας, ὅσης ἄρχουσιν ἐκτὸς τῶν Φοινικίδων τάφρων’ καὶ 
ο ο ο πε κα / 

στρατολογεῖν αὗτοις ἀπηγόρευται: καὶ ὅσα λιμώττοντες | 
/ Μ ’ νο ο | 

ἥρπασαν, ἀποδιδόασιν ἔτι λιμώττοντες' καὶ τῶν ἄμφι- 
λόγων ἐστὶν αὐτοῖς Σχιπίων, ὅ πολεμήσας, κριτής. Ἐγὸ 
μὲγ καὶ τοῦ μεγέθους τῶνδε, καὶ τοῦ πλήθους, ἐπαινῶ | 
τὸν Σχιπίωνα. Καὶ ὑμᾶς ἀξιῶ φείσασθαι, διὰ τὸν 

/ -- 3 / ο .. 3 

φθόνον καὶ τὴν τῶν ἀνθρωπείων µεταβολήν: οἷς εἶσιν 
ἔτι γΠες, πρὶν συνθώµεθα;, πολλαὶ, καὶ πλῆθος ἐλεφάν- 
των" καὶ Ἀννίδας, στρατηγικώτατος ἀνὴρ, ἤδη στρα- 
τιὰν ἔχεν καὶ Μάγων ἐκ Κελτῶν καὶ Λιγύων ἑτέρους 
ἄγει πολλούς: καὶ Βερμινᾶς, ὅ Σύφαχος, αὐτοῖς συμ-- 

μαχεῖ, καὶ ἄλλα Νομάδων ἔθνη: δούλους τε ἔχουσι 
πολλούς. Καὶ Ίν ἀπογνῶσι τὰ παρ ἡμῶν, ἀφειδῶς 
ἅπασι χρήσονται. Χαλεπώτερον δ᾽ οὐδὲν ἀφειδίας ἓν 
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οοηγοηῖῖ γἠπά[σίαπι ἆθογαπη οανενε, Ἱοπή μα ηη ο ηνάιαπη, 
Οιιο 5ἱ αμἱ5 Ύονο, φααπία δἱηέ, απσς ΙΕ {η πο αἀπη]ςοηη!, 
5ιπά[οδίας τορι{οί), ρο Πΐο πιαχίπιο (ΓοποΠᾶ 5 οςί οΏδες 
[οίππ, αποᾷ 46 ππᾶ δα]αίο 5ηᾳ Ἰοδία ποβίδοαα ασαηί Π], 
απ] φποί οἱ απαπία ποὺίς πλα]α ἱη[ογοπᾶἱ Υἷπα πα ρογΓίΠ] ε[ἶαπι 
αραεγυί! οἱ αρλίηο Ἠαιὰ Ἱία ππ]ίο ἆς 8Ιοἶ]ία Πἱεραπίαφο 
Ρ(]ανο ἀπίσαγαπί! 5ο ργα[θγΙΟγΙΠΙ (πἱάσπα ΡάΠας ἆρ- 
4ο : Ροβίγομπάταη απίοιη οπραπα π]αγίαγαπα η. [ΠΠΊΘΗΗ 
το]οαη{ , ΠπαΙΟΓΗΠΗ ΟΠΙΠΊΗΠΗ ΠΠΟγΙαΙἴθας ρταν Ι96ΙΠΊΠΠΗ, απιοά 
[ασ]ο ααοπηνῖς 4ᾳ καηίίαία οἱ πιοπίο ἀθίιματο Ροίο»{. 

1ΥΠΙ. «Ῥνο ΟαγμαρἰπιοηΣίρας εφπίάεπα ηΙμ ἀῑσο, ρα- 
ἴρες εοπκοηρίϊ, Χεφιο οί οοπγοηῖΐ : Ἠθήπα ΕΠΗ Πεσσίας, 
Ρη5 εἰἴαμῃ α]ία [ωάστα, απίο Ίου ἆθ πο παΠς αβἴαη, Γηἱς5α 
4ρ Πς γἱο]αία.. δε, ααἷθιας οοη[Ηΐς, αἰπηήρας ἵπ τοις, 
αδί Ραΐτο5 ποςίγ ροιγοποτῖηί αὖ Ίου [οο[ία(ἷς (αρ ἱρίυπι, 
(παπη(αΠα 1ρ5ί πμίπια Ισηογαίῖς, Ιοραί Υο5 44ΠΙΟΠοΓΟ. 
Φ6Π]ορί Ίος ποκίγος οἴτοιπη βηῆπηος Ο9Π1Π65, (πα Ρ]ης 

50πηεΙ ἀε[οοίδδεηί, [άσταφιαο Γοηιοπίες γαρίςςοηί, ΠΟΠ 

[ηδαρου Παραεγηηέ : πθ(ιθ 1 41ἴΠο5, πο(πο ΕΙΓΙςΕΟΣ, πε(πα 

Ρ4ΡΙΠΟ5.. Ὠοείη γηγς5 Ἐσπος, Ύοἱςσοδ, 64ΠΙΡΑΠΟΡ, γ{είηος 

Πηο»ίτος, οἱ φαῶουπα1ε α[ῶ σοηίες Πία]ία; {α.άετα νΙο]αταπί, 

οοηδίαη{ῖ ασ [ο αΠίΠιο (π]εταηί. Εί ΦαπιμΙυΠΙ Ῥο- 
Ραἱαπα, Ῥοδίᾳπαπ {ος απηϊοἰίαπα Ρορα]ἱ Ποπιαπέ Γράηξηπθ 
Ριοςἱά{ί, εί ρου Ιχχκ 4ΠΠΟς σταγΙςδίππο Ώθ]]ο ποΏίςοΠα 
ἀοοσιίαν[ε, πο ἀε]ογογαπί Εαπάϊίας; δἶοιί πος ἵ]]ας δεηίες, 
σας ΡΥ {γη απα οοηίγα Πο Τη Τα]ίαπα γοζαγιηί.. Νεσπε γοχο 

πο5 ππρον αἀπιοάσπα Ἠο8, αἶ ες Πας αἆ Απηϊμαιις 5οςα 
ἁπιϊοϊαπι αἀ]απχεταπί, Ρογά(δἵπιαδ; πο Ἑναίίίος απἱάσια, 
απἰ αᾱἆ οχίγοπηπ αδᾳπθ ἵπ οἶας ρανῖρας Ῥεπαησετηηί 
564 ασιί ἰαηίαπη Ρογ{ίοηε πηυ]είαίο5, ραςδί δΗπηα5 Ρος5ίάετα 
τεσπα ; ααοᾶ πο αἆ ρίείαίοπα 5οίαπα, 56 οἱ αἆ ΓοΠσΙίαίεπι, 
ΡαγίίπεΓε ΠοδίΤαΠ ρ(αγ{ηχας, 5ἱ ΠΟΠ {αΠ1 46Ι6ΓΘΠΊΗς σοηογᾶ 
ΠοπίπΙσα, (παπι ας Ηραίο αἆ ςαπίογα ϱοπςῆ]α ΓΕΥΟΓΔΓΘ- 
ΤΗΙ5. 

ΗΝ. « Οπ]ά οδί Ιδίίαν, ααῶςο, Ῥαΐνες εοηξοτρΗ, ααοᾶ 
ἵπ Οθατἰμασϊηϊεηδίρας ππαίειη5 Πάλης ΙπάοΙσα, αῑα αἆ πο 

[επι ταξί, πἱπ1άς Πογεηίϊ ΤΠ ΠοςίαΡαΠα κίαίαδ Αη, 
αποά απαρῃαάἶπα ργωφίαί Οαγασϊη[εηδίαπα ενας» Αισυῖ 
οϐ 14 ἵρευπ πηασίς ἀῑσπα οδε, ειῖ ΡρατοᾶπιΙ5. Απ, ααοὰ 

εαρίας οοπίτα Πάεπι Γάθγαπα ορἰί2 Δίααϊ 14 αἰία ρανίίου 

οἴνιίαίες, αο {απίαπα ΠΟΠ οΠΊΠ65, Γεοσγυηί. Απ, αποά Γᾶ- 

ΤΙΠα οδί ΡΦης, 6παΠΠ ΠμΠο Ἰάσγα ραγα(ἶ 5υΠ{ 2 απἱθας πάγες 
οιηπος Ῥιωίοι κ αι{ονυπίαγς αἱ εἰορμαπίος {ταάυπέ, απο- 

γάπα 1οῦογο οοπάαπίς αἱ ἰαἰοπίογαπα Ἐαλοϊσογαπη 4εοθῃι 
πη]ία Ῥεπάσηί, αἳ υτρίρα5 ουπο(ῖ ασιῖξαιπα εοάπηέ, απος 
οχίτα Ῥιηῖσας Έοδξας ροβδεοάσταπί; απῖρις οχογοΙαη ο0Π- 
ἀποστο Ῥοδίμας ποῃ Πσοί; ααὶ, απ (πιο εοασ[{ ταριογαη{, 
ποοο τοάἁμη{ {4Π16 αΜίαίη ΠΠο Ρτοςςί» ἀθπίαε ΤΟΓΙΠΙ 60Η- 
(ογοιδαγ ήτα. πίσσα αἲρίίταπη(αα, ἱρδαπαι, ααὶ αἆγοαιςις 
605. εἶἴσηα {0έ, ΒοϊρίοπαΠα, αβποδοιηί» Ἐδο γετο εί Ίαιι. 
ἁαπά σπα Ρος βοϊρίοποπη οὗ πιασπϊ(πάίποπα ΠΟΓΗΠΑ ΠΠ Π]- 
(πάϊπείηη 6 «θΗ56Ο; θί τος οτο Πονίοτααθ, αἱ γεηίαπι ἀείῖς 
Ῥωαπϊς, Ἰηνιάίαπα ας γἱοϊςςΙ(πάϊποπι τθγΠα. ΠπππαΠαΓΙΠΗ ϱ0- 
αἰίαπίος. Θδαπί οηίΏα δἰίαπι ππο 1Πίς, ἆοπεο {αάμ5 εοπο]α- 
5οΊπ]5, ΠᾶγΥεςδ Ώεπς πη]ίω; οδί εορία εἰορμαπίοτατης ει 
«Απηϊραϊ, υν ῬοἱΙσαταπα απίαπα Ῥογηἱςκίηνας, απϊ αἲ Ίππο 
ἀἴσπα χοπ Ἰαῦθί, οἱ Μασο αἰἴαπα Ἰαιιά οχ]βαυΠὰ οχ 
Οαἡἱς Ἰήσιτίρασααα αἀάμοῖες οἱ Ὑενπηίπα, υρηασίς Πας, 
οἱ αἰἴω Νιπηίά]οςρ βεηίο5 ΟΠ ααχἡής Ργα5ίο 5ΗΠ{5 50ΓΥΟ- 
τΗΙΏ ἀομίἽαο πιασησΠη γη Ἰαροπί, Εί αιοὰ 5ἱ γεπία Γη α ΠΟΡΙΕ 
ἀδερειαΠί, 5Φγο ἀθμίπο [αγογ6 οπιηία ασστεδϊοηίαν. ΝΙΝΗ 
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µάχαις, ἐν αἷς καὶ τὸ δαιμόνιον ἀνώμαλον καὶ ἐπίφθο- 

νόν ἐστιν. 
ΙΧ. Ἀ καὶ Σχιπίων ἔοικεν ὑφορώμενος ἐπιστειλα: 

μὲν ἡμῖν τὸν ἑαυτοῦ γνώμην, ἐπειπεῖν δ) ὡς χαὶ βρα- 

δυνόντων συνθήσεται. Εἰκὸςδ, ἐκεῖνον καὶ τάδε ἅμει- 

νον ἡμῶν ἐκλογίζεσθαι, καὶ ῳ τ ἔτι συνορᾶν, ὄντα 
ἐπὶ τῶν ἔργων. Λυπήσομέν τε : ἀχυροῦντες αὐτοῦ τὸν 

παραίνεσιν, ἄνδρα φιλόπολιν, χαὶ στρατηγὸν ἐξ ξαΐρετον: 

ὃς οὐδ' ἐς Λιβύην ἡμᾶς ὁρμωμένους παρώξυνέ τα, χαὶ 

στρατιὰν οὐ λαθὼν, αὑτῷ συνεστήσατο, χαὶ τὰ ἐχεῖ 
προήγαγεν ἡμῖν ἐς ὅσον οὐκ ἠλπίζομεν. Ὁ καὶ θαυ-- 

υμάζειν ἄξιον, ὅτι ῥαᾳθύμως ἔχοντες ἐν ἄργτ τοῦδε τοῦ 

πολέμου, νῦν ἔχετε Φιλονείχως καὶ ἀμέτρως. 1ὶ δέ 

τις ταῦτα μὲν ἡγεῖται καλῶς ἔχειν, δέδιε δὲ, μὴ καὶ 

νῦν τὰς σπ τονδὰς παραθῶσυ οἵ Καργηδόνιοι μάλιστα 
μὲν εἰκὸς, αὐτοὺς ἤδη σπονὸῶν θυλαχῆς αἰσθάνεσθαι, 
πολλὰ ἐκ τῶν παραβάσεων παθόν τας, καὶ τὴν ο-.. 

ἐς τὸ μέλλον ποιήσεσθαι περὶ πολλοῦ, ἐξ ἀσεθείας ἐς 

Ἰόνυ πεσόντας. Οὐκ ἔστι δὲ τῶν αὐτῶν συµθούλων, 
ἄρτι μὲν χαταφρονεῖν τῶν Καρχηδονίων, ὡς οὐδὲν ἔτι 
ἰσγχωόντων" δελιένα, δ᾽ αὖθις, ὡς ἀποστῆναι ων: 
Ἡμῖν δὲ τὸ φυλάσσειν αὐτοὺς, ἐς τὸ μὴ πάλιν αὐξῆσαι, 

τοῦ νῦν ἀνελεῖν εὐγερέστερόν ἐστι. ὙΝῦν μὲν γὰρ ἐξ 
ἀπογνώσεως μαχέσοντ ται δρ: δ) ἀεὶ δεδιότας τη- 
ρήσομεν. "Άλις δὲ κακῶν ἔξουσι καὶ χωρὶς ἡμῶν, οἷς 
οἵ τε περίοικοι πάντες ἐπικείσονται, δυσµεναίνοντες 
τῆς ποτε βίας καὶ Μασσανάσσης, ἀνὴρ πιστότατος 
ἡμῖν, ον παρὼν ἀεί. 
ΕΙ. Εἰ δ' 

ὅπως ὃ᾽ 

. 

ἄρα τις καὶ τῶνδε πάντων καταφροεῖ, 
) 3) ΄ 

αὐτὸς ἐκδέξεται τὴν Σχιπίωνος ἀργὴν, τὸ ἔαυ- 
- ’ ο ι .. ’ ., 

τοῦ µόνον σκοπεῖ, καὶ πιστεύει καὶ τὰ τῆς τύχης αὐτῷ 
/ . / ωά /' , 

ἐς τέλος ἁπαντήσειν ' τί καὶ γρησόµεθα τῇ πόλει λαβόν- 
ε καν ών Ῥν .- “ ) -” 

τες αὐτὴν, ὃν καὶ λάβωμεν; Ἀνελοῦμεν ἄρδην, ὅτι σῖτον 
ϱ -” - ο ο] Ν ο” 5’ ””-. - ἡμῶν καὶ ναὺς ἤρπασαν; Α μετὰ πολλ ὢν ἄλλων ἀξιοῦ- 
σιν ἀποδοῦναι. Ἡ τοῦτο μὲν οὐ πράξοµεν, νέμεσίν τε 

--- - / 

βεῶν φυλασσόμενοι, καὶ ψό Ύον ἀνθρώπων, Μασσανάσσῃ 

δ᾽ ἔχειν ὃ λώσομεν; Ἀλλ' εἰ καὶ φίλος ἐστὶν, οὐ γρὴ στερ- 
3 / 

ῥοποιεν οὐδ) ἐκεῖνον ἀμέτ τρως” ἡγεῖσθαι ὃ δὲ, τὸν ἔριν 
; 

αὐτῶν τὸν ἐς ἆλλ Ἴλους τῷ Ῥωμαίων κοινῷ συµφέρειν. 

Ἁλλ’ ἐς; προσόδους τὸν γώραν ἀνήσομεν; Ἀλλ) 4 φυλά- 

ἔρυσα στρατιὰ τὸν πρόσοδον ἀναλώσει' πολλῆς γὰρ, 
 Ὅ 

ὡς ἐν πολλοῖς περιοίκοις, καὶ πᾶσι βαρθάροις, ὃ δεησό-- 

µεθα. Ἀλλ' ἀποίχους πέμψγοµεν ἐς µέσους τοσούσδε 

Νομάδας) Οἳ, τῶν μὲν βαρβάρων ἰσγωόντων, ἀεὶ δεινὰ 
πείσονται’ ἣν ρα μι αὐτῶν, ἐς τὸ μέλλον 
ἡμῖν ἔσονται φοθεροὶ καὶ ἐπίφθονοι, χώραν τοσήνδε καὶ 
πολὺ κρείττονα της ἡμετέρας ἔχοντες. ἊἈ καὶ αὐτὰ, 
μοὶ δοκεῖ, συνιδὼν ὃ Σχιπίων, κελεύειν ἡμῖν δέγεσθαι 
τὰς Καρχηδονίων παρακλήσεις. 

τοῖς δεοµένοις καὶ τῷ στρατηγῷ. υ 

ΙΧΗΠ. Ὁ μὲν οὕτως εἶπε. Πούπλιος δὲ Κορνήλιος, 

Κορνηλίου Λέντλου συγγενὶς, τοῦ τότε ὄντος ὑπάτου, 
χαὶ τὸν Σχκιπίωνα διαλέζεσθαι προσδοκῶντος, ἀντέλενεν 

Πειθώμεθα οὖν καὶ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΗΡΕΒ ΥΠ, 

οί απίοπῃ ἀεδρειαίο {τους πιαρίς ππεπάνηα ἵπ Ρρυρηῖς. 

ἵπ απ» οἱ οσετοφαίη Ιποετία ας Ππα]Ίσηα 5ρο [οτίππα ο5Ε. 

ΙΧ. «Ουα ἴρδα εἰ δοἱρίο, αἱ γἰάείας, αργοπίέας, απ 

πιοηίοπ 5Η4Π1 πορῖς αροτιί, αἀ]οοί ἀαίαταπαι 5ο, οίῖαπι 

ποβῖς οπποίαπίρας, Ρᾶσεπι Ῥαπΐς. Ὑεγὶδίπηή]ε ε5ί απίειῃ, 

Πλάνα Ίο πιο]ας πορῖς Ῥεγρεπάοτε, Ρ]ητά(πο ρετερίερτο, 

απαπα ρταῖῖ οπηηῖρης. Ου]α5 πιοπῖία 5ἱ πεμ]εχοτίσιας, οἵ- 

{[επάσιηας ἀπσσπι οχ πίσσα, εἰ απιαπίεπη ραΐτία; απῖ ποβῖς, 

ἆᾳ Ῥο]ἱο ἵπ ΑΠΠΙΟΠΗΥ [ταης[ετεπάο πο οοραπῖρας απἶάεπα, - 

απσίον Γαοταί εορίας ἱτα[οῖεπάί; αἱ, απάΠΙ ΠΟΠ Ππρείταςςεί 

οχοτοϊίσπῃ, {ρ5ο 51δί ραταν τίς τοςαυε 1δί σε51ί Ίοησε [εΠεῖας, 

σπαπα εΡροταβαπης.. Ο10 πηασῖς πηγα υπη ο5ῖ, ος Ρεβαπι, 

αποά {απα ποριἰρεηπίοι 5α5οερί5εῖς Ππίο, π απο ἴαπα Ρεγπαςῖ- 

(ος οἱ Ιππιοᾶίσος γε]]ο ροτδοεσμῖ. Ουος 5ἱ απῖς απίσοπα, ορίθγα 

εαϊ5 ΡΤοβαΠ5, ου {απίαΠΙ τοισίας, η6 ΏΗΠΟ 4ποαε Οατίμα- 

βἰπίεηςες γ]ο]οπί [α.άθτα, γονϊςἰπαας ο5ί, ἀοείος απαπίαπη 

ΠΙΙΟΓΙΠΙ 1ρ5ίς αἰια]ονί ρενβάῖα, παπο Πάθπι 5ειναίυτος 

60 5αΠεία5, 4πο πχασίς οοπἰθιηία το]σίοπῖς 56 ρο5ςηπηζαίος 

εεη/ἶαπί. Χεο οδί ο]ηδάεπα οοΠδΗ]{ουῖ5, πηπο Οατμαρίηίθη- 

55 5Ρ6ΙΠθί6, αἱ ΙΙ] γα]εηίες αΠΙΡΗΗΣ5;: πυΠο {πποτα, (πα5ί 

αἆ τορεαπά πα. ναµάος. Νορῖς νοτο [ασ μας οδί, οἈνοτο, 

πο ϱγεδεαΠ{ ἀθηπο, 4141Π ΠΠΠΟ 605 οπΙΠΙπο ἰο]εγο. Ἀαπο 

οπίπα υπ ἀεδροταίἶς ΡΙΡΠαΤΟΠΙΗ5: Ροδίεα γετο Πιεία 605 

ορπποβῖπιας ἵπ οΏοίο. Εί Ἱναβεραπί το αΏδαια πορίς 

φα:ἶς ΙποοΠΙΠΙΟΙσΤΗΠΗ 5 4105 Ἱπ[οςίο υγσορηπί ΠΠ παί ΟΠΊΠΕΣ, 

ρτορίον πρό Γπυρογ ππθηηορίαπας οἳ Μαφίηίςσα, απηῖοις 

πορὶς Πάἰδείπας, 56ππρογ ομδοιγαδίί εχ ἱηδ]α[ῖς, 

Τ ΧΙ. « Οπος 5ἱ φαἱς, δρτείῖς ής οπηπ]θης, (απίπαι, 41ο 

πιοᾶο βοῖρίοπί 5αοζεᾶαί, οἱ ρηϊναία οοπηηηοᾶα οοσῖίαί, αἴαιο 
{ογίΠΠαη α οχίΓΘΠΙΠΙ α5μο Υοίογαπα ῥρτορίίαπα 5ρί [ογο 
οοπβά1, Πσσαί οχ οο 4Πγοτο: Οµἱόάπαπα {απάσηα Γαοἳδηηας 
οαρία γΏί, δἳ πιοᾶο 6προτο οοηησαί 2 ηπα 46ο απ τας 
οαπα. ογοίσιηα5, αὐία ΓαΠεπία Πα Ποδίταπα οἱ Πάνος τῇ- 

Ρι(2 Οὐα5 τος ραταἱ δυηί, ἄά]οοίο Γπασπο αΠατα η ΓΤΟΓΕΤΗ 
ομΠλΗ]ο, τοδβίποτο, ΑΠ Ίου (πἱάσΠα Πο [ποἱδήΗ5, σαγοηίος 

46. ΠοπηπΙ πας ηγΙάίαπας 5οὐ Μαδιηΐςςα ἀοπα ήπιας” 
Αἰφυῖ, ἰαηοίςί απηίσμ5, ΠΟΠ οί Ι4ΙΠΟΠ Πο 1ρ5ο φπἱάσηα 5η- 
Ργᾶ ΠΟΠ απποπό ας ροίομίία τ απ ροαςς Υογαπα δἱ 

απ πλΗς, οοΠΙΟΠΙΙΟΠΟΠΑ ας ου Ῥαηῖς α]οπαι πορτα» 

τοῥριμ]ίσαν Παζ ἱσαΡίπηας.  ΛΠ ασταη θΟΓΟΗ Ρα Ρο Πα Γαοῖο- 

πας, οἱ τού Γης οκ 0 ρογοἱρίαπας 4ΗΠηος ὁ αἲ οὖς εοὐίης 
αδπιοπί ρταφίαίας απἶθας ποπ {15 ηασηΐκααο ορ ου, 

Ἰπίος ἰοἱ η ήπιας οἵτουπα ποηίο», οπδᾳ16 οηπος Ῥατρητα». 

Οοἱοπος [ογίαθδο πα ίσπιας ἵπ Ιποδίασας [οἱ ποηίρας [γὸο- 
αποαία πα, Ναηδίαπα 2 Οἱ, ῥγαναἰοηίῖρς Ὀαγραγῖς, 80Η: 

ῥος ομπον! οί ΘΟΓΙΠΗ Γπουγκίοπίρης τ αασά οἱ ἐρεί 54ρ6- 

Ποτος οναδοπηί, οὗ, ροίομίίαπα ᾖην]άἰοςί πορίς οτυπί οἱ 

[ον αλή]ος, ἰαπίαπα Ροβδίάσηίςς τοβίοηδια, ποδίτα Ίοηβο 

μια οτοη. Ου) οπηηία Βδοἱρίο μη ί νἰάείας ρταεἶατο 
ῥοβρονίλδο, πα πΠοίος ποῦίς ον, αἱ αἀπηίαιας Ρροδίη- 
Ἰαΐα αν αρἰηΙθηδίαπα. Ο.Τ ΠΙΟΤΟΙΗ Ποτά ης οἱ τοραπ{]- 
μα οἳ ἱπιροταογί, » 

Ι.ΧΗ. λά Ίνας Ρ. Οοτπο]ας Τοπία], πες Ομ οἷας, 

Ὑπἱ ἔππο οοηκη] οταῖ οἱ Βοἱρίοηί 8ο βποςθΣΣΙ ΤΗ δρογα]ναί, 

τοπ ροπώ η γης κοπἰοη[ίαπα τ «Τη ος, Ραΐγος Οοηκεπρίέ, 

] 

: 

| 
| 



ΡΕ ΝΕΡΟ» ΡΕΟΝΙΟΙ5, 60 --- 63. 
/ . / .ε. 3 ” / 

οὕτως' « Τὸ μὲν συμφέρον ἐστὶ µόνον ἐν τοῖς πολέμοις, 
6 / Υ λ . 

ὦ ἄνδρες, χρήσιµον. Καὶ ὅσω δυνατὴν ἔτι καὶ νῦν 
ον / Ἕ /. “” . λ 3 
ἀποφαίνουσιν οὗτοι τὴν πόλιν, φυλάξασθαι χρὴ τὴν ἀπι- 

”. Λ .. δ Ν Ν ν στίαν αὐτῆς μετὰ τῆς δυνάµεως, καὶ τὴν ἰσχὺν προανε- 
ο) 2Δ1 εν 
λεῖν, ἐπεὶ μὴ τὴν ἀπιστίαν δυνάµεθα. Οὐδεὶς ὃ ἡμιν 

χαιρὸς ἐς τὸ λῦσαι τὸν ἀπὸ Καρχηδονίων φόδον ἐ ἐπιτη- 
δειότε ερός ἐστι τοῦ παρόντος, ἐν ᾧ πάντων εἰσὶν ἀσθενεῖς 

Οὐ 
/ Δ Ν ”-. / Ν Ἀ / μέντοι καὶ τὸν τοῦ δικαίου λογισμὸν ἂν περιφυγοιµι. 

/' / . 

δόξαν οἴσεσθαι τὴν πόλιν ἐπὶ 
Δ λ Δ .] [4 1ὃ ο Δ παρὰ μὲν τὰς εὐπραξίας ἀδικοῦσι καὶ 

καὶ ἄποροι’ πρὶν αὖθις αὐτὸν ἐς ἑκάτερον αὐζῆσαι. 

008) ἀμετρίας µοι δοκεῖ 

Καργηδονίοις" οἳ 
ἐνυθρίζουσιν ἐς ἅπαντας, ἐν δὲ ταῖς συμφοραῖς παρα- 

καλοῦσιν" ἂν δὲ τύχωσιν, εὐθὺς ἐπὶ ταῖς συνθήκαις µε- 

Καὶ οὔτε σπονδῶν ἐστιν αὖτοις αἰδὼς, 

Ε λόγος ὄρχων ' οὓς οὗτος ἀξιοῖ περισώζειν διὰ νέμε- 

σιν θεῶν καὶ ἀνθρώπων. φθόνον. ᾿Εγὼ δ αὐτοὺς τοὺς 

θεοὺς ἡ ἡγοῦμαι ἐς τόδε τὴν Καρχηδόνα περιενεγκεῖν, ἵνα 

/ 

τατίθενται. 
Υ 

οὔτ 

δῶσί ποτε δίχην τῆς ἀσεθείας" οἳ καὶ περὶ Σιχελίαν χαὶ 

Ἰθηρίαν καὶ Ἰταλίαν, χαὶ ἐν αὐτῃ Λιθύη, χαὶ πρὸς 
ιά -. Ν ή 3 / σσ . 

ἡμᾶς, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ἄεὶ συνετίθεντο, 
Δ / λ ) λ μα ὅ ΝΑ Ὢ 

καὶ παρώρχουν, καὶ δεινὰ καὶ σχέτλια ἔδρων. ν 

τὰ ἀλλότρια ὑμῖν πρὸ τῶν ἡμετέρων διέξειµι, ἵνα εἰδῆτε 

πάντας ἐφησθησομέγους Καργηδονίοις, εἰ δίκην δοῖεν. 

ΤΧΠΙ. Οὗτοι Ῥακανθαίους, πόλιν Ἱθηρίω ἐ ἐπιφανὴ, 
Δ 

σφίσι τε αὐτοις ἔνσπονδον, καὶ φίλην ἡμῖν, ἠδηδὸν 
: ο κά / / 

ἔκτειναν, οὐδὲν ἀδικοῦντας. Οὗτοι Νουχκερίαν, ὑπήχοον 
» 3 Δ / σ / .- λ -] / ΔΝ δ/ 

ἡμῶν, ἐπὶ συνθήκη λαθόντες, καὶ ὀμόσαντες σὺν δύο 
ς η [τά 5 ’ ὴΙ ὃν ” ου 

ἱματίοις ἕκαστον ἀπολύσειν, την μὲν βουλὴν αὐτῶν ἐς 
μυ . / ος / λ ” 

τὰ βαλανεῖα συνέχλεισαν, καὶ ὑποχαίοντες τὰ βαλανεῖα 
.] / {4 λ δα Χο - ’ / 5, 3 
ἀπέπνιξαν, τὸν δὲ ὃημον ἀπιόντα χατηχόντισαν. ἌἉγερ- 

λ Ν) 3 Ν. 3 Δ / 3 ής 

τὴν βουλὴν ἐν σπονδαῖς ἐς τὰ φρέατα ἐνέθα-- 
Ν Ν ή αι / /᾿ 

λον, χαὶ τὰ φρέατα ἐνέχωσαν. ἸΜάρχον τε Κορνήλιον, 
. ς/ / Μ ) ὕπατον ἡμέτερον, ὄρχοις ἁπατήσαντες, ἤγαγον μὲν ὡς 

. κ. ΔΝ κ . 

ἐπισκεψόμενον αὐτῶν τὸν στρατηγὸν ἀῤῥωστοῦντα  συν- 
4 λ] ο .ὀ 3 ϱ/ 3 τν) / . 

αρπάσαντες δὲ, ἀπήγαγον ἐς Λιθύην ἐκ Σιχελίας 

Ἔχκτειναν δὲ 
} «1)”.) 3 οκ .. κ ο. ο 

καὶ Ῥηγλον αἰχισάμενοι, στρατηγὀν ἕτερον ἡμῶν, ὑπὸ 
/ Δ / σ 

εὐορχίας ἐπανελθόντα πρὸς αὐτούς. "Όσα δ᾽ Αννίδας 
ᾱ ο 3 3 ον λ μ5, αίωτο Μ μ 

ἢ πολεμῶν, ἢ ἐνεξρεύων, Ἡ παρορχῶν, ἔς τε 

[ή κ 

ῥάνων 9ε 

3 / ν δ/ πας ο. 
αἰγμάλ τοῦ, µ-ετα οὖ0 κχι ειχοσι νξεων. 

/' Δ 

πόλεις καὶ 
’ κ ω ο. Δ / 3 λ / Ὑ 

στρατόπεδα ἡμῶν, καὶ λήγων ἐς τοὺς συμμάχους ἔδρασε 
ο” /' ο” Ν Δ ο 

τοὺς αὐτοῦ. τάςτε πόλεις πορθῶν, καὶ τοὺς αὐτῷ συστρα- 
/ - - 

τευσαµένους καταχαίνων, μακρὸν ἂν εἴη καταλέγειν. 
-. / 

Πλὴν ὅτι τετρακόσια ἡμῶν ἀνέστησεν ἄστη" τοὺς ὃ᾽ 
αἰχμαλώτους ἡμῶν, τοὺς μὲν ἐς τάφρους χαὶ ποταμοὺς 

ἐμθαλόντες, ὡς Ὑεφύραις ἐπέθαινον" τοὺς δὲ τοῖς ἐλέφα- 
σιν ὑπέθαλον" τοὺς δ᾽ ἀλλήλοις μονομαχεῖν ἐκέλενον, 

ἀδελφοὺς ἀδελφοῖς συνιστάντες, χαὶ πατέρας υἱοῖς, Τὰ 
ο. ν -» Ὁ αν ; οφ 
δ) ἔναγχος ταῦτα, περὶ εἰρήνης ἐπρέσθευον ἐνταῦθα, 

/΄””- .) ή ο 

καὶ παρεκάλουν, καὶ ὤμνυον, καὶ οἱ πρέσθεις αὐτῶν ἔτι 
ο ελ λα κ” απ ο ε τω κ» / ” . 

παρῆσαν' ἐν δὲ Λιβύη τὰς ναὺς ἡμῶν διήρπαζον, καὶ 
Δ ’ / .. .. - 

τοὺς στρατιώτας χα πα Τοσοῦτον αὐτοῖς καὶ ἀνοίας 
διὰ τὴν ὠμότητ 

ΕχΙν. Τούτος οὖν τίς ἐστιν ἔλεος ἢ ἢ μετριοπάθεια 

παρ᾽ ἑτέρων, τοῖς οὐδὲν ικέτριον οὐ ἥμερον ἐς οὐδένας 

1250 

δο]α φπἱάθα δροσίαν! υΗΠίας ἀοθοί. Δάσοφπε, 410 ροίεη- 

Γογοπα εἴἶαπα ππο οἴγΠαίοηα ἱείαια Ἠἱ ποβῖς ἀεπιοηβίταηε, 

0 πιαρίς οπνοπά Πα οδί αὐ οἶα5 ρογιάία, οοπ]αποία ο 

ροίσπίία : εί, αποπίαπα Ῥογάίαπα ΠΟΠ. ΡοβδΗπηΙ5 {ο]ειο, 

ἁπίο ορηηῖα οχΠηριἄπλα5 ροίοη[ίαπα, Νου οδί α[πὰ ἴοπηρις 

ορρογ{απία5 Πρεγαπά{ πο» ἃ πλεία Οατ]ασιηἰοηδία η, 4131 

πης, παπα Ἱπ[πηί οἱ ΤΘΓΗΠΙ οπηπΊαΠα ορεΠί υΠέ, Ῥηήαδ( παπα 

γγο5 εἰ ορος γοοῖρίαπί. Χθηιο {απ1οη οφ πίαιἶς Παδίααπς 

ἀἰκοδρία[ἴοποΠα ἵΠ Ἰας οαδα ΤοοµςΕΠΙ. Ἀθηιθ Ύδεος, ης 

Ρορυ]α5 Ῥοππαπας νἱάσαίαν ἀμπίας, 4παπά Ρατ ο5ί, ἄρεγα 

οσα Οανμαρἰπιθηδίρας : αἱ ἵη γοῦις θοομηάἰς ἱπίααἱ οἱ 1Πβο- 

Ιοηίο5 ο’σα ΟΠΊΠ6Ε δη, ἵη εα]απηίαίἴρις γογο 5αρρ]ίεςς; ας 

Πίου ροδί (ποίππη (ωάμ5, αὖῦ 6ο γαήθας ἀἰοράπηί, Χεφιθ 

οπίπ [ωάσγαπῃ απο{ία5, ααί Πατῖς]αταπά1 το]ρίο πα οδἰ 

ἄριά 95, 41ῑο5 Τ]ε α πορίς οοηδογγαΠάο» αἲί, πο ἵῃ ΏΘΟΓΙΙΠΗ 

γἰπάἰσίαπα Ἱποάσπηας Ἰοιπίηαππααθ Ἱηγ]άίαη,  Αἱ ορο, 

Ίρ5ος ἆθος ατρίίτον 6ο γοορίς5ο Οατ]παρίποπα, αἱ {απάθΙΗ 

Ρωμαᾶς Ιπηρίοία(ἰ5 Ιααπί, αἱ ἴοία ἵπ ΦΙοηία, ἵπ Ἡἱεραπία, ἵη 

Πα[α, ἵπ ΑβΙσα, ποβΙδοαΠη οἱ επι αἰῑς, {ωάετα οποία 

Ρογ[ιάο γἱο]αηίος, ἀῑτας Ἱαοίποδαδαιαο οαάοΠ[αίες αρὶγίς 

εχονοπεγυηί. Οπαγάπ1 αΠαιοί οχίοιπα οχοπρ]α τ6[εαΠΗ, 

Ριήας(παΠα αἆ το ποδίτας Ῥοιγοηίαπης αἱ 5οἶαῖδ, οΠΊΠΕς 

ΑΡΡΙαΙΣΙΤΟΣ, 5ἱ Π{ ραπα5 ππθνϊίας ἀεάσνῖηί, 

ΕΧΠΠ. «ΗΙ Ρασαπίαπα, αΥΏεΠα Ηἱεραπία ποβῖίθπα, 1ρεῖς 

(ωάθγαίαϊα, αἱ ποβί5 απλίσαπα, πλ] οοπηπαθγίαπα, ο0σΙάἶοηθ 

ἀσ]ενογιπί. Ἠϊ ροδία παπα Νοθνίαπα, ποδίγ ἀ]οπῖς 1 Ώεπα, 

ἵπ ἀεάΙίοπεπῃ αεεορεγυΠί οχ [ωά6γοα, ]αγαῖιί 5ο Ῥοηηίδδιαγος 

αἱ ορρίἀαπί ου η Εἰπὶς γαρίίρις αμοαπί, 5οπαίπα ἵπ Ῥα]ίποα 

εοποΙΙδΙη αξία. 5α{[οσαγαγαπέ, Ῥορι]απα γοτο αΏθοιΠίοΠα 

εοηβχονπί Ἰαου]ῖδ. ΑεθηαΓΙΠὰ 5οηαίαπα, Ρος Πάσα οἱ 

ἀαίαπα, ἵπ ραίοος οοπ]θοίππα ἵνα οῬγασγαΠί. ἩΝ. Ο01Πο- 

Πππα, οοΠ5ΗΙΕΙΩ Ποδίραπα, {αγο]αγαπάο ἀθοσρίαπα αἆάαχε- 

γαπ{ αᾱ ἱρ5ογαπῃ ἆπσσθπα, 416 Υε]αί ασνοίΠπὰ οοΠγοΠΙΤΕΓ. 

πποχ(ιο αρ γΙ αβηραθνυηί ἵπ ΑβΙέαΠΙ ο Φἰο]]ία, ος Πα 

γ]ρῖπιϊ! ἀπαβιας πανίρας. ΑΠάΠΙ προγαίογεπα Ποδίταπ, 

Ἠορι]απα, οχογιοϊαίαπα 1π{ουοηηεγηηἰς ααὶ, ο [α5]αγαπά πα 

(α]]ογεί, αἆ σος νοάῖειαί. Απηϊραϊ γετο απ απαηίασπο, 

Ρο]ἱο, ἱηδία(ΐδ, Ρειβάία, ἵπ οἰγ[ίαίθς ποδίτας εχειοϊίαςαᾳιθ 

ΠΟΣίΥΟ5 ἃο Ρο5{6ΠΙΟ ἵπ 51105 ἱρδίας 5οοἵος ραΐτανονϊέ, γΏος 

Ρορι]απάο, δί ρνορνίο5 οοπηπηΠίοπες ἱπίογβείεπάο , 1οής1Πα 

οδί /οςθηςε!ο. Ύδρο {απιαπ ἀἰσαπα, αααἀπησοπία αἲ ϱ0 

ἀε]εία ποδίτα 6556 ορρίἀα, εαρίίγος ποδίτος ΡαΓίΙπῃ ἵῃ [ο0.ρας, 

ἵπ Παγῖος οομ]εείος, τί ροηΐαπα ργαῬογοπί πδίπα, ΡαΓΙΠι 

5υμ]εείος5 ἙΙερ]απ{ῖ5 ϱΓοζμ]σοαπάο5, ρατίῖπι ἀἰσ]αάϊανί ορᾶ- 

οἱο5, οοπαρος{ἶ5 Γ’αίγΙΠΙ ραβας, απί Ες οσα ρανοη/ΐρις, 

Νιρονίπιε Υ6γο Ἰεραίος Ίπιο ἆα ρασς πηϊδογιπί, ογαγπίαπο, 

οἱ Πιο]αγαπάο 5ο οὐδτίηχοναπίές αἱ Ῥηαδαααϊα ΠΠ Ἰήπο 

ἀἱδοεάεγεηί, πᾶγες Ποδίτας ἵπ ΑΠίσα ἀῑπραετυπί, πα Πίοδαιο 

εοπ]εσεγαηί ἵπ γίπου]α.  Αά (αΠίαΠΙ δἰ]άὴ ΙηΣ5αΠΙΠΙ 605 αἲἰ- 

αὶι οαδσ]ία5. 

| Τ.ΧΙΥ. «Ἠίς ἰσίίαν απ παςεγαΙο αἲ αλῖς, ααί ασ Π1ο: 

ἀογαίίο ἀοῦοίι, αιὶ πΙη παπα πιοδρταία, ΠΙΗ1 Ιεπ1ε- 
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εἰργασμενοις; οξς (ὥσπερ ἔφη Σκιπίων) εἰ ἑλάβοντο 

ἡμῶν, οὐξ) ἂν ὄνομα Ῥωμαίων ὑπολιποῦσιν; Ἀλλὰ 
πίστις ἐστὶ βέβαιος, ἡ δεξιά. Ἠοία; τίς σπονδὴ, τίς 
ὄρκος, ὃν οὐκ ἐπάτησαν; τίς δὲ ο... χαὶ χάρις, ἐς 
Ἂν οὐγ ὕθρισαν; Μὴ μησόμεθα, Φησὶν, αὐτούς. 
Τίνα γὰρ συνθήκην ἡμεῖς λύομεν, οἳ µήπω τι συνθέµε- 

νοι; Ἀλλὰ τὴν ὠμότητα »Φησὶν, αὐτῶν μὴ μιμησώμεθα. 
Φίλους οὖν καὶ συµµά άγχους ποιησόµεθα τοὺς ὠμοτάτους; 

Οὐδέτερα τούτων ἄξια, Ἀλλ) ἐπιτρεψάτωσαν ἡμῖν 
αὐτοὺς νόµωῳ νενικηµένων, ὡς πολλοὶ σφᾶς ἀπέτρεψαν . 

σκενώµεθα δ᾽ ἡμεῖς. Καὶ ὅτι ἂν δῶμεν, εἴσονται 7ά- 

ρῖν, οὐχὶ συνθήκην υομίσουσιν εἶναι, Διαφέρει δὲ τού- 

τοιν ἑκάτερον ὧδε" μέ έγρι μὲν συντίθενται, παραθήσον- 
ται, χαθάπερ καὶ πάλ αι, πρόφασυν ἀεί τινα τῶν 
συνθγκῶν φέροντες ὡς ἐν αὐταῖς ἠλαττωμένοι" τὰ δ᾽ 

ἄμφΏογα, οὑπροφάσιστα. ὍὍταν δὲ παραδῶσιν αὐτοὺς, 
καὶ τὰ ὅπλα παρελώμεθα, καὶ τὰ σώματα ἐφ᾽ ἡμῖν γέ- 
νηται, καὶ πεισθῶσιν ὅτι μηδὲν αὐτοῖς ἐστιν ἴδιον: τὰ 
μὲν φρονήματα αὐτῶν καταθήσεται, ἀγαπήσουσι δ᾽ 6 
τι ἂν παρ᾽ ἡμῶν λάδωσιν ὥς ἀλλότριον. Εἰ μὲν οὖν 

Σχιπίωνι ἕτέρως δοχεῖ, τὰς Ἱνώμας ἔχετε συγκρίνει». 

Εἰ δὲ συνθήσεται Καργηδονίοις χωρὶς ὑμῶν, τί καὶ ἐπέ- 

στελλεν ὑμῖν; Εγὼ μὲν Ίὰρ, ὁ ὡς ὑμῖν χυρίοις οὖσι περὶ 

τῶνδε κρῖναι, τὸν ἠνώμην εἶπον, ἣν νομίζω συνοίσειν 
τη πόλει. » 

ΙΤ ΧΥ. Τοιιῦτα μὲν καὶ ὁ Πουπλιος εἶπεν. Ἡ δὲ 

βουλὴ, κατὰ ἄνδρα παρ) ἑκάστου ψῆφον ἦτει, καὶ ἐς τὴν 

Σχιπίωνος γνώµην αἱ πλείους συνέδραμον. Ἐγίγνοντο 

οὖν αἵ συνθηκαι, τρίται αἵδε, Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδο- 
γίοις πρὸς ἀλλήλους. Καὶ ὁὃ Σκιπίων ἐς αὐτὰς ἐλόχει 

μάλιστα τοὺς Ῥωμ.αίους ἐναγαγέσθαι, εἴτε τῶν εἴρημέ- 
νων οὕνεκα λογισμῶν, εἴτε ὥς ἀρκοῦν Ῥωμαίοις ἐς 

εὐτυγίαν, τὸ µόνην ἀφελέσθαι Καργηδονίοις τὴν ἦγεμο- 
νίαν. Εἰσὶ γὰρ οἳ καὶ τόδε νοµίζουσιν, αὐτὸν ἐς Ῥω- 

μαίων σωφρονισμὸν ἐθελῆσαι γείτονα καὶ ἀντίπαλον αὖ- 
τοῖς φόθον ἐς ἃ ἀεὶ καταλ ιπεῖν, ἵνα µήποτε ἐξ ξυθρίσειαν 

μεύ Καὶ τόδε οὕτω φρο- 

νλσαι τὸν Σκιπίωνα, οὐ πολὺ ὕστερον ἐξεῖπε τοῖς Ῥω- 

μαίοις Κάτων, κής ττων ὁιλωμάνος, χατὰ Ῥόδου. 

ο 2: Σκιπίων, ταῦτα συνθέμενος, ἐκ Λιβύης ἐς τὸν 

Ἰταλίαν παντὶ τῷ στρατῷ διέπλει, καὶ ἐς τὸν Ῥώμην 
ἐσέλαυνε θριαμθεύων, ἐπιφανέστατα δὴ τῶν πρὸ αὐτοῦ. 

ΙΤ ΧΥΙ. Καὶ ὃ τρόπος, ᾧ καὶ νῦν χρώµενοι ὃ διατελοῦ-- 
σιν, ἔστι τοιόσδε. ᾿Εστεφάνωντο μὲν ἅπαντες. Ἡγοῦν- 
ται δὲ πο τε καὶ λαφύρων ἅμαξαι: πύργοι τε 
παραφέρονται, μιμήματα τῶν εἰλημμένων πόλεων, καὶ 
γραφαὶ καὶ σχήματα τῶν γεγονότων. Εἶτα γρυσὸς 
καὶ ἅ ἄργνρος ἀσήμαντός τε καὶ σεσηµασµένος, καὶ εἴ τι 

τοιουτότροπον ἄλλο" καὶ στέφανοι ὅσοις τὸν στρατηγὸν 

ἀρετῆς ἕνεκα ἀναδοῦσιν Ἄ πόλεις ἡ σύμμαχοι, Ἆ τὰ ὑπ 
αὐτῷ στρατόπεδα. ἈΒόες δ᾽ ἐπὶ τούτοις λευκοὶ , καὶ ἐλέ- 
φἍντες .. ἐπὶ τοῖς . βουσί" καὶ Καρχηδονίων αὐτῶν, 
καὶ Νομάδων, ὅσοι τῶν ἡγεμόνων ἐλήφθησαν. Αὐτοῦ 

δ) ἡγοῦνται τοῦ στρατηγοῦ ῥαθδοῦγοι φοινικοῦς γιτῶνας 

ἐν µεγέθει τύχης καὶ ἀμεριμνία. 

| 
' 

| 

Ἱ 
| 

ἴοτ, ἵπ απεππ(υαΠη [εοργαπ{) φαἳ, αἱ αἲί 5εἱρίο, οἱ πο γὶεῖς. 
5εΠ!, Ώ6 ΠΟΠΙΕΠ ἠπἱάσπα ΠοΠΙΠΙΠΗ ρας»{ Γαἱ5δρηί 5ΠρογεςςαΣ 

ΑΙ Π465, ἱπαπ]ς, Πγπια οί, ἃς ἀθχίτα! 01105 {απάεπη 2 Οιοά 

[οράμ5, 4ος α5]ηταπάππη ΠΟΠ εοπου]οαγυπ{” ΟΗ.ΠΗ ρᾶσεπη, 
απαπα ρτα απ ποη τερεπάεγυπ! Ἱπ]ητία» Απάίο, 0η 65ο 

ἴ]ος πορίς Ππίαπάο5! Ἐοσα]ᾶ ἱίαν Ἱπηήίαπατ, απὶ ράσα 

πο. ΥΙο]αππΙ5, 41 ποπά σπα εὔπα Π]ς ο5ί οοπηροίία2 δε 

ογαζοΠαἴοπα εοτπα, αἲδ, πο Ἱππίοππατ! Έτρο-πο απηίσοος οἱ 
φοοἷος΄ [46ΊεΙΙΗ5 Ἰοπηίηος εγαάο]Ιδίπος» Νειίγαπα ΤοΓΙΠΗ 
ἄπσΠα οί. ῥαΐΐμς δε, οἱ νἷοί ἀεάαπί 96 ἵπ ΠΟΞίΓΑΠΙ ρο- 

(οδίαίοπα, (ποιηοᾶο αΏῖ πιη] 5ο5α ἀοάϊάετυπί. Ταπα γετο 
ἀο]νοτατο πορῖς Ποσβῖί : εἰ απϊάφπἰά α πορῖς ΠΙ αεοερείη!, 

Μαβοραπί ρταίαπα» ποπ [ωάστί Ἱπιραίαραπί Ῥοπεβοῖατη. 

ΡιΠργαπί απίοπη Ἠσο ἆπο 5ίο : απαπιάῖα {αἄργα ποβίοιτη 

οἵς οτυηί, γἰοἱαραπ{, 5ἶουί αἆλαο Γεοργαπί, 56πΏρες αλφυϊα 

Ρνῶ{οχοηίος, οἩσ ἐρεῖς Ππί(αα γάεαπίατ [α ἀοτῖς Ίερες : ΠᾶΠΙ 

[ασ] ργα[οχίας παδουπίασ ο τεβας οοπίγογοτεῖς. Τρί νεο 

56 ἀθάσνϊηί, αἀεπη[ΐς Ρογ πο αγηῖ5, αἱ ἵπ ροἱοςίαἴεπῃ αοοερ!1ς 

οοτροίθᾳς, 5εῖοπί πμ Τρείς 655ο Ρτορτίαπα, εί ἀοπηλίοπί 

ΔΠΙΠΙΟ5: οοπ{επ!ῖ, απἰἀφπἱᾶ α ποβῖς, αἱ αεπαπα, 4εζορθ- 

τΠί. ὁαπ ποᾶ 5ἱ αΠίεν Βοἱρίοπί γἰάείατ, Ῥοΐες[ῖς 5οπίθη- 

ἴἶα5 Ιπίετ 56 οο]]αίας οχροπάοτο. Οποά 5ἱ απἴεπι αΏδαιε 

νορί5 [Φάα5 ουπα Οατμααιπίεηςίρης [αοίπτας οί, απῖά 

ορι5 ογαί, αὰ τος Τοπ τε[ειτοῦ Ἐπο γετο αριᾶ νο, ροπες 

απος οδί Ἠη]ας τοί πάἰοίαπα, 5οπ{οπ[ῖαπα θα ἀῑνί, παπά ϱ 

τορηβ]σα 6556 θχ!5ίἴπιο, » 

ΙΧΥ. Ησπο απσπι Ῥ. Τιοπίπ]ας τοτρα [οοῖβδεί, 5οηαίης 

Ροροβοῖΐ οα]ομ]ο5. οί ααίοπῃ δοἱρίοπῖς 5οη{οπίῖα ρ]απίρας 

εα/γασίϊ. Αίαιπο Ἱία ἱετίίο ἰοίαπα οδἰ [σάς Ιπίου Ποπιᾶ- 

ΠΙΑ ΟατίασϊπΙοΠΞοιησ(ο ρορα]ο5.. Ου]α5 [αάεεῖς Ιπευπά!, 

εἶνο οἳς σαμ5ί5 Ἱπάμοίας, απ 5υπί ραπ]ο απίε οχρορίία., 

αποίος ΠοηιαΠί5 5Η85ΟΓ4Π6 Γαεταί βεἱρίος δἶνε, απος δαϊς 

55ο Ῥορυ]ο Ἠοπιαπο αἆ Πογοπίοπα τοἰρυ ίσα» κἰαίση Παάἵ- 

εανοπί, 5 ἱππρετίαπῃ Ῥωπῖς ο5ςοί αἀοπαίη. Θαπί οπἵπα, 

απὶ οἱ Ίου ατρτοπίας, πἰπαίταπα, αἲ οοπ(ϊπεπᾶος ἵπ πηὰ- 

1ογήπῃ ἀῑκοιρ]ίπα Ἠοιησηος νο]αίςςο Βοἱρίοπεπα τοηφηἵ υ]εῖ- 

ΠάΠΙ Ι1ΏοΠΙ ΦΠΙΠΙάΠΙ; πο Ποιοί (Παπ, αἱ 5οευτί πἰπηῖα 

Γο]οιίαίο Ιη5ο]οςοσγοηί.  Αίάπε ἴᾷ Πα 5οηςίς5ο ΒΟΙΡΙΟΠΕΠΙ, 

Ἰαμά Ἱία πηη]ίο ροδί ρα)]έος α[Πγπιαν]ί Οαἱο, (11 πἰπίαΠι 

εοπα(μς Ίταπη π Ἠ]ιοδῖος περτολεπάστοί. ὀ απ Ὑοτο δ.ἱΡίο, 

({α.ἆοτε ἰοίο, οχ. ΑΠίοα (οίηπα οχογοϊίαπι ἀοροτίανϊ η Πα- 

Πάπα, Γτροηαπε (απορία ἑησγοβσς5 ο5ί, Παςίτίοτο ροπηρα 

απα1η απίο οσα ἀἴσπα Ἠδας θπογαί φαἱδφπαπη. 

ΙΧΝΙ. Ευ απίο Γουπια (παπιρηῖ, σπα οαπα πΙηο 

υαπίαν Πουιαπϊ, Παἱαςοσπιοάί, Οοτοπαἳ ἱποσδάπηί οΓ)μος. 

Ῥνωσσάαηί (αίσίπος, οἱ ρ]ααδίτα οπαδία δρο]ῖς : ἱταάσουα- 

ας (μητος, οαρία ταση απ ρίαπα κπηα]αστας πι ρίοία., 

απἰθας τον ροδία πα γίναν οχρηυμίηςς ἀοῑπάς ααγοΠι 

ἁγροπίππ( σος (αι τας απ απ βἰσησίαπα, οἱ οἱ απἷὰ οδί ααὰ 

ποποτίς ϱ]αδάσμα : {πα οογοπα”, Πππροτα{οτὶ οἳ γἰγαίονα ἁπίαι 

ἃ ον {αλα απἲ α 5οοἷἷς αί αἲν {ρδο οχοτο(α. Βεηποραπίαγ 

ἀείπερρς Ῥογος οαηδἰά1; ρο5ί οο5 εΙοριαπίῖς λος Ρα ΠΟΓΟΠΑ 

ΝηπΔα τν ἆποςς αρνί. ράσα ΠπροταίοΓοα Ρα)” 

εοόυη! Ποίντος ρα] αεί οἱ οἶνοτης ο να εἰίαγα 40 βαΐντο, 
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ἐνξεδυκότες, καὶ χορβὸς χιθαριστῶν τε καὶ τιτυριστῶν, 
ἐς µιμήµατα Ευῤῥηνικῆς πομπῆς, περιεζωσµένοι τε 
καὶ στεφάνην χρυσῆν ἐπικείμανοι; ἴσα τε βαΐνουσιν ἐν 

τάξει μετὰ ὁ ᾠδῆς καὶ μετ ὀρχήσεως. Λυδοὺς αὐτοὺς 

χαλοῦσιν, ὅτι (οἴμιαι) ) ῶνῤῥηνοὶ Λυδῶν ἄποικοι. Γούτων 
δέτις ἐν µέσῳ, πορφύραν ποδήρη «ἡροώίμανος, καὶ 

ψέλλια καὶ στρεπτὰ ἀπὸ χρωσοῦ, σχηματίζεται ποιχί-- 
λως ἐς γέλωτα, ὡς ἐπορχούμενος τοῖς πολεμίοις. ᾿Επὶ 

δ) αὐτῷ ον πλῆθος, καὶ ὁ στρατηγὸς ἐπὶ τοῖς 

θυµιάµασιν, ἐφ᾽ ἅρματος καταγεγραµµένου ποιχίλως, 

ἔστεπται μὲν ἀπὸ χρυσοῦ καὶ λίθων πολυτίµων, ἔσταλ- 
ται ὃ᾽ ἐς τὸν πάτριον τρόπον πορφύραν, ἀστέρων χρυ- 
σῶν ἐνυφασμένων. Καὶ σχΏπτρον ἐξ ἐλέφαντος φέρει, 
καὶ δὂάφνην, ἣν ἀεὶ Ῥωμαῖοι νοµίζουσι νίκης σύμόολον. 
Ἐπιθαίνουσι δ᾽ αὐτῷ ἐπὶ τὸ ἅρμα παϊδές τε καὶ παρ- 
θένοι, καὶ ἐπὶ τῶν { παρτόρων ἑ ἑκατέρωθεν ἠΐθεο., ιλἠῆ 

γεῖς. Καὶ παρέπονται ὅσοι παρὰ τὸν πόλεκον ἦσαν 
αὐτῷ γραμματεῖς τε καὶ ὑπηρέται καὶ ὑπχσπισταί. 
Να) μετ) ἐκείνους ἡ στρατιὰ χατά τε ἴλας χαι τάξεις, 

ἐστεφανωμένη πᾶσα καὶ δαφνηφοροῦσα" οἳ δὲ ἀριστεῖς 
χαὶ τὰ ἀριστεῖα ἐπίχεινται. Καὶ τῶν ἀρχόντων οὓς 

μὲν ἐπαινοῦσιν, οὓς δὲ σκώπτουσιν, οὓς δὲ Ψέγουσιν. 

Ἀφελὺς γὰρ ὁ θρίαμθος” καὶ ἐν ἐξουσία, λέγειν ὅ τι θέ- 
λοιεν. Ἀφιχόμενος δὲ ἐς τὸ Καπιτώλιον ὁ Σκιπίων, 

τὴν μὲν πομπὴν κατέπαυσεν' εστία δὲ τοὺς φίλους, 
ὥσπερ ἔθος ἐστὶν, ἐς τὸ ἱερόν. 

1 ΧΥΠ. Καὶ τέλος τε Ῥωμαίοις ὃ δεύτερος πρὸς 
Καρχηδονίους πόλεμος, ἆ ἀρξάμενος ἀπὸ Ἰθηρίας, λήξας 

δ) ἐν Λιθύη ἐ ἐς τάσδε τὰς περὶ αὐτῆς Καρχηδόνος σπον- 

δάς. Καὶ ὀλυμπιιάδες ἐ ἐν τοῖς Ἕλλησιν Ίσαν ἀμφὶ τ τὰς 

ἐχατὸν χαὶ τ τεσσαράχοντα χαὶ τέσσαρας. Μασσανάσ-- 

σης δὲ Καργηδοίοις τε μηνιῶν, καὶ Ῥωμαίοις θαῤῥῶν, 
ἐπέδαινε γῇ πολλῃ τῶν Καρχηδονίων, ἆ ὡς γενομένη ποτὲ 

ἑαυτου. Καὶ οἳ Καρχηδόνιοι Ῥωμαίους παρεχάλουν, 

να ' Μασσανάσσην συναλλάξαι. Οἱ δ) ἔπεμπον διαλ- 

) ς, οἷς εἴρητο συμπρᾶσσειν ὅσα δύναιντο Ἴασσα- 

. 

ασσανάσσης, καὶ συνθῆχαι Καργηδονίος καὶ πρὸς 

νδε ἐγένοντο, αἳ διέµειναν ἐς ἔτη πεντήχοντα. Ἐν 

οἷς µάλιστα ἡ Καρχηξὼν εἰρηνεύουσα ὁμαλῶς, ἐς μέγα 

Οὕτω μὲν τὴν γῆν ἀπετέμετο ΚαργἉδονίων ὁ 

Μ 
” 

τό 

δυνάμεως καὶ εὐανδρίας ἦλθεν, ἔκτε πεδίων εὐχαρπίας, 

χαὶ ης εὐχαιρίας. 

ΕΣΥ ΤΠ. Καὶ εὐθὺς ζοἷον ἐ ἐν ταῖς μις γίγνεται) 

οἳ μὲν ἐρωμάῖζον, οἳ δὲ ἐδημοχκράτις ον, οἷς δ᾽ Ίρεσχε 
Μαασανάασης. Ἡ Ἰοῦντο δ᾽ ἑκάστων οἳ καὶ δόξη καὶ 

ἀρετῇ προὔχοντες: τῶν μὲν ῥωμαϊζόντων, ὃ ὁ Μέγας Ἂν- 

γων" τῶν ὃ αἱρουμένων τὰ Μασσανάσσου, Ἀννίδας ὁ 
μα. αρ ἐ ἐπικαλούμενος: τῶν δὲ δηµοκρατιζόντων, Ἀμῆ- 

7αρ, ὁ ὦ Φαυνίςης ἐπώνυμον ὃν, καὶ Καρθάλων; οἳ φυλά ᾱ-- 

ντος Ῥωμαίους τε πως τίθηρσι πολεμοῦντας, καὶ 

Μασσανάσσην ἐπικουροῦντα υἱῷ πρὸς ἑτέρων Ἰθήρων 
συγκεχλεισµένῳ, πείθουσι τὸν Καρθάλωνα βοήθαρχον 
- ο ΑΕ πι ος ᾿ ολα αξ 3 

οντα, και επι τηε τη αογη την 7ωραν περιιούτα επι- 

θέσθαι τοῖς Μασσανάσσου, σκηνουµένοις ἐν ἀμφιλόγῳ 
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ταπα, Εἰταδζο Ππους οἰποίοαα, οογοηίδᾳαο ογοῖς ογΠα[ο- 

τα φαἳ, δἰπηογ αἴφιο ἵπ ΕἰταδοοτΙΠα ροπηρίς, ἱποεδ μη 

ονά(πα, υπ οπηία οἱ (Ηριάίο : Πα Πἶομος {ροί νουσηί : Ἴά6ο, 

ραΐο, μία Είταδοί Γγάογαπα εο]οπί δυΠΙ. Ἠογαπα ἵῃ πησάίο 

φπΙάαπα, 5ιοἱαία5 αο ρπτρυταίας, ογηα(αδαο πιοµήήθις οἱ 

(οτηἵρς απτοίς, νατίο αἰαπο νατῖο σοφ[ἱοπ]αίας αἆ Ππονοῃ- 

4η τἴδυπα, {απ ΠαΠΗ ηρη]ίαης Ἰοφίρης, 

66ρ5, απῖ θυ/Πίέαπι οί. 

Ῥοηπυπία ἀείη- 

Μον ἴρ5ο ΙΠΙιροταίος ΙπΥο] η 

ομτγα Ριοιατ]ς γανῖοραίο, τοδἵπηῖ ές ϱοπιηπα(ά 6ΟΤΟΠΕ 4ΗΤΟΑ : 

ἁπιϊοία5 αὐ{εΠΙ Πλογο ρατῖο ἴορα Ρργρητεα ααγεῖς αριογίςεῖς 

Πηίοχία [5ἱφᾳ οσα ραηηαία] : παπα σερίαί φοορίταπα οὔι- 

πευΠα οί ΥΙγραπη ἸάυΓοᾶπη , 4» αριιᾷ ΠΟΠΙΠΟΡ 6ΕΠΠΡΟΣ ΑΥΠΗ- 

Ρο]απ ο5ί νἱείοηία. Ὑεϊαπίαν εοᾷσπι επσγὰ εορπα!1, Ριοτὶ 

νηπίπεξμο, οἱ Γαπα]ίρς οπιιἱς Ιηςίάθηί αἀο]οςορηίος. αχία 
ο Γαπη Ππορδπηί, απἱουπ( πο {οίο Ῥο]]ο ἱπιρογαίογί Ριωδίο 

[αεγοηί 5οτἶ ρα, αρραπίοτες, απηηϊροίφαθ. 5ε(ΠΙΥ απἰ- 

ἴο5, ἀῑδίϊπειϊ Ρος {πγπιας ας οὐ]ογίος, οΟΓΟΠΑΓἱ 0ΠΊΠ6ς., Ἰα11- 

Γοᾶδᾳμθ ἨΙάαμίρης5 {οποπίος, εἰ Γοπἱςο[ηϊ φπἶαας ρεαπιία 

Εεσίαηίες5 πηΠίανία. Η{ αἰῖος ον ργα"[οε(ἷς ειἷς Ιαιάαηίς ἵπ 

ἀ]ἱο5 εαν Παπίας, 4αο5άαπα γΠαροναΠί. Ίμουας οί ομίπῃ ἵῃ 

(Παπηρμο οιἵς Προγία! οἱ πηῖνας απἰά]ῆμεί ἀῑσειιᾶϊ ροίο- 

δία5. ὉΡί γεγο ἵπ ΘαρίίοΠαπα αξορηά!ϊ δοἱρίο, Βηϊία Ῥοπηρα, 

ἈπηΙ6ο5 εκ ΠῃοΓο αἆ οομγΊγίαπα γοσαγ]τ ἵπ {απρίαπ. 

ΕΧΥΠ. Ηἰο βηῖς κοουηᾶϊ Ρε Ριαπῖοί; αποᾷ ἵπ Ηἱδραπία 
οαρίαπα, ἵπ ΑΠσα, Ιπιογεεάεπίο Ίου (ωάετο, ου]α5 οοπᾷ]- 

ἴἴοπες αἆ ἱρεαπι αγ Ώεπα σατἰμασίπεπη Ργοχίπηο ρογἰπεῦαηέ, 

ἀοδίῖ, απαπα αραιά ἄνῶσος ασοτοίατ Ο]γπιρίας ορη{εςίῃια 

αμα ἀταρεδίπια ἁματία.. ὅαπι Τετο Μας]ηίςεα, Οατ{αρϊμίεη- 

» ΠΙΑΞΠΑΠΙ εογυπῃ ασγί ΡαΓ{ΕΠΗ 51Ρἱ γ]πάῖσαβα:, 

[γοία5 Ἠοπιαπογαπῃ απα]σἰεία, 5ΙάΠ1 (ποπ άαπα ϱαἱςςο ἀσ[ίαης, 

: αυϊ 

εις ἱηίρηςας 

ΠΠ α Ῥοπιαπῖς Ῥε[εναπέ, αἱ Γοσεπ 51 Ρ]ασατοηί 

πηςεγαπί οοποΠ]Ιαίοτες, οππλ πιαπᾶα:ἴς, αἱ ᾳπαΠίΕΠΙ ρος5εῃέ 

τερὶ [αγετεηί. Τα, επηρίο (πάση α Μαςϊηίςεα Οατ{]ιαςὶ- 

πηἰοηςίαπα στο, Γωῴάι5 εἴίαπῃ ϱΙΠΙ Ίου [αοίΠΠ οδὲ : αποᾶ 

Οπο 5ρα(ῖο Οατίμασο ράσο 

απ]εία Γπθη5, πηπ]ίαπα εί γἱγῖς ογετῖί εί ορίβις, «ΔΠΙΡΟΓΙΠΙ 

ιρθτίαίο αραπάαηπς οἱ οοπιηιο({αίἴρας πια ]πηίς. 

αἆ αηπος ἀπτανγ]ί αἰπσαααίπηία. 

ΕΧΥΤΠ. Βεᾷ π]οκ (αἱ {ετο Πί 1η γεριας 5εουπᾶϊς) οἴνίίας 

ἱ [ασίίοπες φεἰπάεραίας, Ἠοππαπαπη, Ῥορι]αγοπα, τοσίαῃι. 

Εταηί απἴεπλ οπίαα [αο[ίοηί 5αἳ ριϊποῖρος, τὶγί Ἡοποτοα τ]ν- 

(πίδαια πορῖ]ο5 : ΠοΠΙαΠαΙΠΙ ΑΠΠΟ Ἠἴασηας Γογοραί, ΝΙα5ί- 

πἰςδῳ Ῥανίες Απηϊρα!, οοσποπ]ίηα ΦΙΗΥΠΙ5; Ῥορυ]αγεῃ [α- 

εΙοπεΠα Απηῑιεαν, Φαπηπῖς εοσποπη(μαίας, αἵ οὔ πα 60 σαγια]ο. 

Ηἰ ομδοεγγαπίο5 {εΠρα5, απο Πομιαπί Ῥο]]ο 6ο] ρογῖέο ἀῑδίτῖ- 

Πἳ, Μαδίηίςδα απίοπη Πο, άπειρο Πςραπί οχ α]{ογίονί Πιερα: 

πία οἰνοππηγοπίπη {επεραπίέ, 5αΏείάίο οταί Ρτοίοείας, Ρεί- 

βΙαδογυηί Οατί]ια]οπῖ, (απο Ῥοθί]ατοίιο, πῖ, ἆππα ΡΓΟ πιαρὶ- 

φίταία ομ]γοί γοδίοµοΠ, αφιηίςξα 5α ο {{ο5, απ! πι οΟΠΙΓΟΥΟΤΟ 
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Υπ. Ὁ δὲ καὶ ἔκτεινέ τινας αὐτῶν, καὶ λείαν περιή- 
- ώ -- 2. ᾿ , 

λασε, καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς Λίβυας ἐπὶ τοὺς Νομάδας 

ἤγειρεν. Ἄλλατε πολλὰ αὐτοῖς ἔργα πολέμων ἐς ἀλλή- | 

λους γέγνεται" µέχρι Ῥωμαίων ἕτεροι πρέσβεις ἐπῆλθον 

ἐς διαλύσεις, οἷς ὁμοίως εἴρητο, Μασσανάσση βοηθεῖν 

ἀλήλως. Καὶ ἐθεβαίωσαν οἵδε τῷ Μασσανάσση ὅσα 

προειλήφει, μετὰ τέχνης, ὧδε: εἶπον μὲν οὐδὲν, οὐδὲ 

ἤκουσαν, ἵνα µή τι ὡς ἐν δίκη Μασσανάσσης ἐλαττῷτο" 

ἐν µέσῳ δ᾽ ἀμφοῖν γενόμενοι, τὰς γεῖρας διέστησαν " 

καὶ τοῦτο ἦν αὐτοῖς κέλευσμα πρὸς ἀμφοτέρους ἐς δια-- 

λύσεις. Οὺ πολὺ δ᾽ ὕστερον ὅ Μασπανάσσης Ἰμφιδθή- 

τει καὶ τῶν λεγομένων μεγάλων πεδίων, καὶ χώρας 

πεντήκοντα πόλεων, ἣν Τόσκαν προσαγορεύουσιν. Ἐφ' 

οἷς πάλιν οἵ Καργηδόνιοι κατέφυγον ἐπὶ Ῥωμαίους. 

Οἵ δ᾽ ὑπέσχοντο μὲν αὐτοῖς καὶ τότε, πρέσθεις πέμγειν 

ἐς δίαιταν" διέτριψαν δὲ, ἕως εἴκασαν πολλὰ τῶν Καρ- 

γηδονίων διεφθάρθαι. 

Ι.ΧΙΧ. Καὶ τότε πρέσθεις ἔπεμπον, ἕτέρους τε Χαι 

Κάτωνα. Οἳ ἐςτὴν ἀμφίλογον γην ἀφικόμενοι, ἠξίουν 

σφίσιν ἀμφοτέρους περὶ ἁπάντων ἐπιτρέπειν. Μασσα- 

νάσστς μὲν οὖν, οἷα πλεονεκτῶν, χαὶ Ῥωμαίοις ἀεὶ 

θαῤῥῶν, ἐπέτρεπεν οἱ ΚαργἍδόνιοι 2) ὑπώπτενον, ἐπεὶ 

καὶ τοὺς πρότερον ᾖδεσαν οὐκ εὖ δικάσαντας. Εφα- 

συνθήκας τὰς ἐπὶ Σκιπίωνος οὐδὲν γρή- 

διορθώσεως, 
. 

Σ Δ 
σαν οὖν, αὐταὰς 

. ο»Ὁ 3 3] 
ζειν δικῶν ουδε 

΄ . - 

νεται μόνα. Οἱ ὃ 

ὅσα μὴ, ἐξ αὐτῶν παραθαί- 

οὐκ ἀνασγόμενοι περὶ μέρους δικάζειν, 

ἐπανήεσαν. Καὶ τὸν γώραν περιεσκόπουν, ἀχριθῶς τε 

εἰργασμένην, καὶ χατασχευὰς µεγάλας ἔχουσαν. Εἰ- 

δον 3ὲ καὶ τὸν πόλιν ἐσελθόντες, ὅση τε τὸν δύναμιν Ἄν, 

καὶ πλ θος ὅσον πὔξητο ἐκ τῆς οὐ πρὸ πολλοῦ χατὰ 

Σχἰπίωνα διαφθορᾶς. ᾿Ἐπανελθόντες τε ἐς Ῥώμην, 

ἔφραζον, οὗ ζήλου μᾶλλον Ἄ φόθου γέμειν αὐτοῖς τὰ 

Καργηδονίων, πόλεως δυσμενοῦς τοσΏσδε καὶ γείτονος, 

εὐγερῶς οὕτως αὐξανομένης. Μαὶ ὁ Κάτων μάλιστα 

ἔλεγεν, οὔ ποτε Ῥωμαίοις βέθαιον οὐδὲ τὴν ἐλευθερίαν 

ἔσεσθαι, πρὶν ἐξελεῖν Καρ/ηλόνα. ὋὪν ἡ βουλὴ πυν- 

βανοµένη, ἔκρινε μὲν πολεμεῖν ἔτι 5’ ἔχρηζε προφάσεων, 

καὶ τὸν κρίσιν ἀπόῤῥητον εἴγον. Κάτωνα ὃ ἐξ ἐκείνου 

φασὶν ἐν τῃ βουλῃ συνεγη γνώμην λέγειν, Καργηδόνα 

μὺ εἶναι. Σχιπίωνα δὲ τὸν Νασικᾶν τὰ ἐναντία ἀξιοῦν, 

Καρ) τῤόνα ἐἄν, ἐς φόθον ἄρα καὶ τόνδε Ῥωμαίων, ἐκ- 

διαιτωμένων 1λη. 
ΙΝΧ. Καργηδονίων δ᾽ τὰ .. 1 ο 

ὀημοκρατίζοντες τοὺς 

ἐξέβαλον, ἐς τεσσαράχοντα 
/ 

ιἡ 

. 4 / ῶ, 

δζμον ὤρκωσαν, μήτε ατα 
; ν . - ἐν / 

Οἱ ὃ) ἐξελαθέντες 
. ’ / .Λ ’ 3 ΄ 

ἐπὶ τὸν Μασσανάσσην κατέφυγον, καὶ ἐξώτρυναν ἐς πό- 
ξεσθαι τῶν λεγόντων καταδέγεσθαι, 

λεμον. ὍὉ δὲ καὶ αὐτὸς οὕτως ἔχων, ἔπεμπε τῶν 

παίδων ἐς Καρχηδόνα Γολόύσσηὴ τε καὶ Μικίψαν, ἀξιῶν 

χαταλέγεσθαι τοὺς δι αὐτὸν ἐξεληλαμένους.  ούτοις 

προσιοτσι τὰς πύλας ὁ βοήθαργος ἀπέχλεισε, δείσας μὲ 
κ. -- ΄ - , 

τὸν δηµον οἵ συγγενεῖς τῶν φευγόντων καταβακρυσειαν. 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΗΙΡΕΒ ΥΗΙ, 

«οἶο {οπίοτία βχοταυί, Ἰηναἀστγεί. Εἰ Πε, οα5ῖς οἴαια πος- 
πι (5 οχ τορῖϊ, Ρτα ἆαπη αθερῖῖ, εί αρτοδίες Α[γος οοποανίε 
οοπίτα Ναπηϊάας, Αἰίααιαο πι] ργαίστοα ΙπουΓδίοηος 
νολαιίοποδήας 5αρίπᾶε Ἱπίετ οο5 Ἱπίογορβεογηπί; ἆοπος 
Πίστα Ιοραίος Ποπιαπί πηϊδετυπί, ααἲ Πίος οοπΙροπετεῃ!; 
απίρας ὤ4αθ ππαπάαίυπα Γαεταί, οἱ εἶαπῃ αΗίαίονη τορῖς 
Ρτοππονθγοη!. Ηἰ Μαφίπίςδαμα {π τογαπα 5επηε] οσσαραίαγυπα 
Ροβδοςκίοπο εοηβπιαγιηί, αγία ηα5πιοάί : πες ρτοπυπεία- 
ταπί απἱάφπαπα, π6ς 64Η5.Π1 οοσπογετυπί, πε ]ηδίο αποάαπι 

ἱπδεαίο Ἰαδ[οῖο ἀθίτιπιοπιϊ αάρίαπα επροτεί Μαςιηίδεα: 
5ο ἵπ πιείαπα Ιπίου αἰτοδαπα ρτοστοςςῖ, οεχραπάεραπί ππα- 
πι5, 6ο(πο βοδία πιοπῖίαπα {ταππ(με ρατίοπη το]εβαπί, αἱ αἱ 

Πίο ἁρίςίοτοπί. ΑΠαπαπίο ρο5ί απίθπηα, οοπίγον ογδίᾶΠα 4πο- 
απς πιονγΙς Μαδίηίδδα 4ᾳ ΜΙασηί5 απἰ γοσαηίας Οαπρί5, εἰ 4ε 

τοβίοπο φπἱπφπαρίπία ορρίΐ5 [οππεπίαία, απαπα Τγδσσπι 
ΠΠ αρρο]απί. Οαπιοβγεπι ἀεπιο αἆ Βοππαπος οοπ{ασετυπί 
Ῥωπί. Ἐί (απο 4ποαπθ οἵς Ργοιηΐδδαπη οδὲ, Ππτος Ἱεσαίος 
34 Τοπ ἀῑδοερίαπάαπι. 8ο {απ ἀἷα ἀῆαία ε5ί Ἱερα[ίο, ἄο- 
πος οοπ]θείατί ρο(υ(έ, ροιά[ίας Ίαπη Πιασπα εχ Ρατίθ 6.ξθ Γο5 
Οατμασἰπτεηδίαηῃ. 

Τ.ΧΙΧ. Αο {πο ἀοπιππῃ Ἱοραίος ἵπ ΑΠίσαπι πὶδετηηί Το- 

πηαηῖ, ΟΠΠΗ 81105. ἔαπα Οαίοπεπῃ. Φπῖ αδί αἆ ασγαῦα ορη{γο- 

ΥοΙΦΗΠΑ ΡεγγεπεΓυπί, ΡεογΠί, Τε απίγογςαπα οοππη {ἱ 

ἱρεογυπα ατΡ{(πίο.. Αο Μαρἰπίδδα απἰάσπα, (αἱ οαρίαβαί Ἱαστη πι 
οἱ Ποπιαηῖς δειπροί Πάομαί, οοπηΙίσοτο πο σταναμαίατ. 
Ρα απίθη φαδροείος μαβοβαπί Ἱεραίο5, (ποπίαπα οἳ 51ρο- 
Πογθς ΠΟΤΘΓΑΠΙ µαΓάΠΙ Ώοπα Π46 ΤΘ πάἱσᾳςςο, Αἴεραηῖ- 
απο, « (πράα5 ἱρευπ, οκ δοἱρίοπίς απο[ογαἴο ΙοίσΠὰ ΠΟΠ 
ορα5 Ἰαβετο πονα ἀἰςεορίαίίοπο απί οΟΓΓΕΟΠΟΠο : ἆς 15 
(απίστα αμα τῖς απο εοπίτα [αάμ5 [αεία δη,» Βαροτ αιαρ 
ἱοσαί1, αἱ αἱ πο]οπί ο απα (απίαπα ααἲ αἰίοτα σας Ῥατία 
«ἰσίμ]αἴπα Γουτο Παζ {οἴά, Το Μη{οεία ἀἰδορρδεγυπί. Εἰ ροτ]α- 
αἰταταπί τοβίοΠεῦα, ἀΠισοηίϊςείπιο ου ίαῦα, Ππασηΐσαπο ἵη- 

εἰγισίαπα αρρατα ἴνας. Ὁτροπῃ ποσο Ιπτοστοςςί, γἱάσταηί, 
απαπίση εἱ ορίθας οἱ (Γοψποηία οἵνίαμι αποία δἳ ἆσπαος 
Ρο5ί οἰαάσπα πο ία πη]ίο ἁπίο α Βοἱρίοπο αοεορίαῃ.. Ερὶ 
νογο Βοπιαα τοδίογο Ιεσαξ, παα15 γουδὶς ἀῑςεοτοῦαπί, ᾱἷ- 
οοηίο5: « ΠΟΠ ην σπα η πηαρίςδ, ΎπαΠὰ Οποπό σπα, γῖκαπα 
«ἰυί ο-ςε Οαγιαρίπίς κἰαίαπα, ο οίς [αηίαν, πλα]ο 5ΟΠΙΡΟΣ η 
Ποπιαπος α[[οσία., οἱ νἰοίπαος ας (απα Γαοἳἱς ἰαπίας νίτος 

γοορί»δαι.» ί Οαἱο Ππρημηῖς αβδογεταδαξ τα πΙΠ( παπα 
πο Προγίαίοια απἰάοιὰ ροριἱ Ποπιαί η ἰπίο [ογο, κίαηίο 

Οαπ(μαρίπο, » Ου αδὶ δομαίας οοπηογ]έ, φἰααῖί από σπα 
Ῥο] αμα σδγοτο, 5ο4 οσθαδίοΠΟΙΗ οχδροοία δα, οδἶαης Ρτορο- 
Ιίμπῃ. Εογίπτααο Οαίο οχ οὐ {οπιροιο πΙπ(υαπα ποτ το 
εοπἰοη{ία ἀῑνίεο, ἀο]οπόαια Οατιμαβίποπα : οἳ γογο 5οἱρίο 
Ναδίσα οοηἰγαἰχίςδο, πιο ἰποπάσπα Οατηιαξίποπας αἱ νο] 
Ίου πησία οἶσπα τεησαηίυς Πουηαηί, α- ἀἰδοίρ]ία ΠΙΑΙΟΓΟΗΗ 
Ίαπι ἴππα ἀοςοϊσεθηίο». 

ΤΝΧ. Οσἱοαπα Οαταρίπο Γαοίο ρορα]ατῖς εἶθοῖί τορίασα, 

οχίο ημ]οία εἰς οἰνοίου χι, οἰνίρας τ οἱ α ρ]εῦο οχασίυηα ος 

ᾖαβ]αταπά σα, Πο ΠΠ πα Τουροτοί οχη]ο5, πεγνο 46 ϱοςί- 

ρίοπαἰς απ Πορ οποΠα. Που λογο, Π1 αά Μαδἰπίςςαπη 

οομ(υροτυπί, αά ἨοἱαπιἽσο ου πα ης ματαηί, Εἰ τον, δυᾶ 

οἱ αΠά 5ΡΟΠΙ6 ΠΟΠ ἄΡΙΟΓΤΟΗΣ αῦ οο οοηδίο, πηϊςίε Οαταρϊ- 

ΠΦΠΑ ἆμος ο Πα, ΟΠαβκαπα οἱ Μἰορδαϊα, φαἱ ρορίπ]ατοη!, 

τοοῖρί αοἷος Ργορίοτ ἑρδυπα {η οχΏσα. Τον αἲ ρογίαϱ αρ” 

μπορίπήααη[ος οκο]ακί! οσα ας ος, ηο ρ]εῦς Ρε 

οομηαίος οχυ]απί σπα Ποσίογοῖας Ἰαοἰμηῖς,  ΟΠΗΡΡΑΠΗ ΥοΓΟ 

1 ολόσση δὲ καὶ ἐπανιόντι Ἁμίλγαρ ὁ Σαωνίτης ἐπέβετο" | τολευηίοπα Δηλσας Φαηνηίς οίαῦα πἀοτίας οδί ον Ιηδίάς, οἱ 
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χαί τινας μὲν ἔκτεινεν, αὐτὸν δε ἐθορύθησεν. Ἐφ' οἷς 
ὃ Μασσανάσσης προφᾶσεις τάσδε ποιούµενος, ἐπολιόρ- 

χει πόλιν ᾿Ορόσχοπα, καὶ τῆσδε παρὰ τὰς συνθήχας 
ἐφιέμενο.. Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι πεζοῖς μὲν δισμυρίοις 
χαὶ πενταχισγιλίοις, ἵππεῦσι δὲ πολιτιχοῖς τετρακοσίοις, 

᾽Ασδρούβα τοῦ τότε σφῶν βοηθάρχου στρατηγοῦντος, ἐπὶ 
τὸν Μασσανάσσην ἐστράτευον. Καὶ πλησιάσασιν αὖ- 
τοῖς, Ἀσασίς τε χαὶ Σούβας ταξίαρχοι Μασσανάσσου, 

δινεγθέ ντες τι τοῖς παισὶ Μασσανάσσου, προσέδραµον 

ἐς αὐτομολίαν, ἵπ τπέας ἄγοντες δω πας Οἷς 

ἐπαρθεὶς ὁ ᾿Ασδρούδας, µετεστρατοπέδευεν ἐγγυτέρω 
τοῦ βασιλέως" καὶ ἐν ταῖς ἀχροθολίαις ἐπὶ κρεισσόνων 

ἦν. Ὁ δὲ Μασσανάσσης ν ἐνεδρεύων αὐτὸν, ὑπεχώρει 
χατ ᾿ὀλίγον, οἵα φεύγων' ἕως προσήγαγεν ἐς πεδίον µέγα 
χαὶ ἔρημον, οὗ πανταχόθεν Ἡ σαν λόφοι καὶ ἀπόκρημνα, 
καὶ ἀγορᾶς ἀπορία. Τότε δ) ἐπιστρέψας, ἐ ἐστρατοπέ- 

δευεν ἐν τοῖς πεδινοῖς' ὁ δὲ Ἀσδρούθας ἐς τοὺς λόφους, 

ὡς ὀχυρωτέρους, ἀνέδραμε. 

1 ΧΧΙ. Καὶ οἳ μὲν τῆς ἐπιούσης ἔμελλον ἐς χεῖρας 

ζει. Σκιπίων ὃ ὃ νεώτερος, ὁ τὴν Καρχηδόνα 
ὕστερον ἑλὼν, ὑποστρατευόμενος τότε Λουκούλλῳ Κελ- 
τίθηρσι πολεμοῦντι, ἐς τὸν Μασσανάσσην ἀφικνεῖτο, 
πεμφθεὶς ἐλέφαντας αἰτῆσαι. Καὶ αὐτῷ Μασσανάσ- 
σης, τοῦ σώματος ὡς ἐς µάχην ἐπιμελούμενος, ἵππέας 

ἀπαντᾶν ἔπεμψε, καὶ τῶν παίδων τισὶν ἐχέλευεν, ἐλθόντα 
ὑπολέξασθαι. Αὐτὸς δ᾽ ἅμ᾽ ἕῳ τὸν στρατὸν έξέ ἕτασσεν, 

ὀγδοήκοντα μὲν καὶ ὁ ὀκτὼ γεγονὼς ἔτη, ἱππεύων δ᾽ ἔτι 

χαρτερῶς, καὶ γυμνὸν τὸν ἵππον ἀναβαίνων, ὡς ἔθος 
ἐστὶ Νομάσι, καὶ στρατηγῶν, καὶ μαχόμενος. Εἰσὶ 
γὰρ Λιθύων οἳ Νομάδες εὐρωστότατοι, χαὶ µαχκροδίων 

ὄντων μακροθιώτατοι. Αἴτιον δ᾽ ἴσως ὅτε χειμὼν οὐ 
πολὺ κρύος ἔχων, φ οὗ φθείρεται πάντα, χαὶ τὸ θέ- 

ρος οὐ χατακαῖρν, ὥσπερ Αἰθίοπάςτε χαὶ Ἰνδούς. Διὸ 

καὶ τῶν θηρίων τὰ δυνατώτατα δε ε Υῆ φέρει, καὶ οἱ 

ἄνδρες ἐν ὑπαίθρῳ χαὶ πόνοις εἰσὶν ἀεί. 
οἶνος βρες καὶ τροφὴ πᾶσιν ἁπλῆ τε καὶ εὐτελής. 

Ὁ μὲν δὴ Μασσανάσσης, ἐπιθὰς ἵππου, διεκόσµει τὸν 
στρατόν’ καὶ Ἄσδρούό ας ἀντεξηγε τὸν ἴδιον αὐτῷ, πολὺ 

πληθος. "Ηδη γὰρ καὶ τῶδε πολλοὶ προσε εληλόθεισαν 

ἐκ τῆς χώρας. Ὅ δὲ Σχιπίων ἐθεᾶτο τὴν µάχην ἀφ᾽ 

ὑψηλοῦ, καθάπερ ἐκ θεάτρου. ᾿"Ελεγέ τε πολλάχις 
ὕστερον, ἀγῶσι συνενεχθεὶς ποιχίλοις, οὕποτε ὧδε ἡσίη- 
ναι µόνον γὰρ, ἔφη, τόνδε τὸν πόνον ἄφροντις ἴδεῖν, 
μυριάδας ἀνδρῶν συνιούσας ἐς μάχην ἔνδεχα. Ἐλεγέ 

τε σεμνύνων, δύο πρὸ αὐτοῦ τὴν θέαν ταύτην ἰδεῖν ἐν 
τῷ Τρωϊκῷ πολέμῳ, τὸν Δία ἀπὸ τῆς Ἴδης, καὶ τὸν 
Ποσειδῶνα ἐκ Σαμοθράκης. 

ΙΧΧΗΠ. Γενομένης δὲ τῆσδε τῆς μάχης ἐς νύχτα ἀπ᾿ 
Ποὺς, καὶ πολλῶν πεσόντων ἕκατέρωθεν, ἔδοξεν ἐπὶ 
Χρεισσόνων δ Μασσανάσσης γενέσθαι. Καὶ αὐτῷ ὑπο- 
στρέφοντι ἀπὸ τοῦ ἔργου ὅ Σκιπίων ὤφθη. Ὅ ὃὲ αὖ - 

τὸν, οἷα φίλον ἐκ πάππου, περιεῖπε θεραπεύων. Ὅπερ 
οἱ Καρχηδόνιοι µαθόντες, ἐδέοντο τοῦ Ἀχιπίωνος πρὸς 
Μασσανάσσην σφἃς συναλλάξαι, “Ὁ δὲ συνήγαγε μὲν 

ΑΡΓ΄ΑΝΗ5. 

᾿Ολίγος τε ὅ 
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οαοίς αἰἰᾳμοί οχ οοπηαία, ἱρδιπα Ρρογίογγοίρο, Ῥοι Ίάς 

ο00Λ8ἴοΠες ΜαδΙπίδδα ομδοΦ1{ Οτοδοορα ορρίά σπα, ου] 18 Ρ08- 

ΒΕ85ΙΟΠΟΠΗ ]αμπάία Ρίου [4 οτίς Ίομος οοπορίγογα, Ἐο 

αγ μαρίπίεηδο5 οµΠΙ Χκν πηγα ροάαπα, απ ἴδιας α- 

μαπῖς απαἀν]ηροιῖ5, οεοµγΓογυΠΗ, ἆπος Ακάταβα[ς, απ (ππο 

Ῥοείμαγο]ις εγαί.. Δά 4πος αρρτορίπ(παπίος (γαρ βασογηί 

ουπα σεχ πΙΠΗρις οᾳ παπα Αδαςίς οἱ δηΡα, ργα[οοιί Μαςί- 

η]5δος, απ{Ρι15 οΠΙ τορῖς ([ΐς, ποδοῖο αμα ἆς το, οΓίΠΠΙ ογαί 

ἀἰρείάίππη,  Οµιᾶ ἀοοροδίοπο Απάτα μα] Γαοία5 απἰπιοδίος, ΡΓΟ- 

Ρία5 αἆ Τοβοπ αἀπιογτί οπδίτα : οἱ Ἰευίρις ααἰθακάαπα ῥσς- 

Π15 ἀἰξεράεραί δαρετίον.. 8εᾷ οἱ Μαςίηίδδα Ιηδίά[ας 5ίγαεη», 

οοάεραί ραυ]αἶπα, {απαπαπη Γασογεί, ἆοπθο ΘΙΠΗ ἵΠ ΠιάΡΠΑΠΗ 

ἱπου]ίαπηαπε ρεγίταχ{{ ραπ επ, οἰποίαπη ργταρ(ἶς ἐαπη]ῖς, 

εί τγπ γἱοίαί πεεθςδαγΙαΓΙΠΗ ΙΠΟΡΕΙΠ. ΤΠ γθγο ἵῃ Πορίθηι 

οΏγθιδι5, οαδίτα ἵπ ραπίΐο ρορηί; ΑΦάγαραΙ απίθπα ἵπ {- 

πη]ῖς, αἱ τηλ Ιοπίθας, οοηςοά1(. 

ΕΧΧΙ. ΟπΗΠΙΦΠθ εἶρηα οοΠαί(ατῖ ο556η{ Ρο»ίετο ἀῑο Ῥωπί 

61πα Μαδ]πΙσδα, ΒΟΙΡΙΟ πηΙΠοι, απἲ Οαγ{]ιαρίηθιη ρορίθα οθρ!!, 

ίππο Ἱεραία5 Ππου1, θε]]απ1 σεγεη!15 {η Οο]Ηροτία, γεπῖί αἆ 

Μας]ηΐδδαηα, αἆ ρείθηάος εἰορ]ιαπίος πηῖβοις. Εἰ Μαφιηίσεα, 

ουγο) οοτροτῖ5, αἱ πιοχ Ρασπαίαγας, ἱπίοπίης, επ έος πιἰς]ί 

ομγίαπα, πηαπάαγ{ίαιε ποηηυ]ς οχ ΠΗΐς κας, αἱ γοπἱρηίθιι 

οχοϊρετεηί. Τρ5ε γεΓο ΡΓίΠΙο Π]ᾶπο Ιηδίγαεμαί[ αοἴθῃῃ, ΕΧΧΧΥΙΤΙ 

αυἱάεπα 4ηπος Παία5, αἀλιιο {8Ππ6Π 6(πες ναἰἰάμ5, ο(πΠ]- 

ααςθ, α{ ΠΙΟΡ οί ΝηηΙάί5, πο 5ἰταίαπῃ 5ο]έας ἱπςορπάετο, 

αἱ πες ρανῖίεν ας ἆποῖς οῬίτο πηυπία,  δυπί οηίπα Νπαίδα: 

οπηῖαπη ΑΠΠΙΟΡ Ππα(ἴοπαπη τοβιςεδδἰπηί, οἱ ἰπίθγ Ἰοησαγο» 

Ἰοηβαργ]φε]πη, Οπ]α5 τοὶ Οιιδᾶ Γογία»δθ θᾳ 65ἱ, αιιοά αραιά 

605 Π6Π15 ΡαΤΙΠ Ἠαβοί ποχΙῖ {σοτίς; δἱ ὥδίας ποη ο5ί ΕΠ 

ἄΤάεΠ5;, απαΠῃ αριιά Ἐἰμίορας Ἰπάοδααο.  Οπαργορίοι οίίαπι 

[εγας γα]αἰφείπιας {εγί Ίχορο τοσο: αἱ γ]γί ἆποαπε 58 ἀἱο εί 

ἵῃ εοη[]ημῖς ἀοριπί Ἰαβοτίρας, γίποαιαε αἰππίηγ ρατος; οἱ 

γίεία5 οππῖρα5 5ἰππρ]οχ ἠαρα]ίσααθ. Τρί τογο Μαςίηϊΐςςα 

οβοηιίαη5 οὔρ{{ αθἴθΠῃ 5ίγαςτε, ο ἀἱγειςο Ακάταβα] αποαπε 

5µο5 Ργού ΧΙ, 4πογΙΠα π]ασηα ογαί πηα]Π(άο : ]αῦ1 οηἶΠα οί 

αἆ απο πι] εχ αρτῖς οοπΏαχοιαηί. Τά ργα]ίαπα 5εἱρίο 

βρεσίαν1{ ο 5υβΗπΙΙ, {απα ση 1η (Ποαίτο,  Βρο(ιθ Ροδίεα 

ἀἱοετο 5ο]εραί : «πηπ]15 5ε ας γαγῖ5 Ιη{ουβαίςςθ ργα]ἱ5, 5εὰ 

ΠΙΠ(ΠάΠΙ {αηία οΠΙ γο]αρίαία; ΠΠ οηἵπι Ἠος οσγίαΠΊΘΠ 

56611Γ6 58 5Ρροείᾶδ»ε, ἀθοθίῃ {ππη 5αργα οδΠίΠα πα ρις Ππίος 

56 ἀἰπιίσπηάριας.» ΕΕ, εἰαίίας ἱπίογάσπι ἀἱερη, « ἆπος 

(αηίυπι, αἴεραί, απίο 56 δρεείᾶ»»ο {αΐε 5ροοίασυ]απα, Τγο- 

Ἰαπἱ ΡεΙἱ ί6ΠΊροΓε; ἴογεπι αἲ ΤἸάα, Νερίππαπι ο ΦαΠ1ο(]ωα- 

οἷα. » 

ΕΧΧΗ. Ῥηρηαίαπῃ οδί απίθΏῃ α ΠΊαΠο αἆ ποθίοπα Ἱδᾳπο; 

' οπΏδοσιιθ {πΙπηααθ ΠπασΠΟ ΠΠΠῃθτοΟ, Μαδίηϊΐσδα γίδις ο5ί ἀῑς- 

Ὀρδδίς5θ 5ΗροΓίος. 

ὅμς 5ο ορ 

οΒΙΟΙοβΙβ5ίπ]ο. 

Ῥογοτίεπί{ ἵπ οαδίτα 5οἱρίο ρτα(α]αβιῃ - 

οί Π]α οµπι, υί ἁγἰίαπα απιίοΙπα, εχεορίϊ 

θατήιασίηίεηςος αίοπα, αἀγοπία δοἱρίοηίς 

᾿οορηίο, τοσαβαηέ, αἱ ρά6θΠ Πίος 5ο οἱ Μαςιηίςεαπα ορηεῖ-. 

Ιαγεί. Ἠ]α ρατίες αἀάαχίί αἆ εοἰοφαίαα : πυπησπο 
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αὐτούς: γιγνοµένων δὲ προκλήσεων, οἵ Καρχηδόνιοι τῷ 

Μασσανάσση τὴν μὲν περὶ τὸ Ἐμπόριον γῆν ἔλεγον 

µεθέσειν͵ καὶ ἀργυρίου τάλαντα δώσει» διακόσια αὐτίκαν 

«αἱ ὀκτακόσια σὺν χρόνῳ. Τοὺς δ αὐτομόλους αἰτοῦν- 

τος, οὐγ ὑπέστησαν οὐδ) ἀκοῦσαι, ἀλλ᾽ ἄπρακτοι διε- 

κρίρησαν. Καὶ Σκιπίων μὲν ἐς Ἰθηρίαν, ἔχων τοὺς 

ἐλέφαντας, ἐπανήει. Μασσανάσσης δὲ, τὸν λόφον τῶν 

πολεµίων περιταφρεύσας, ἐφύλασσε, μηδεμίαν αὐτοῖς 

ἀγορὰν ἐσφέρεσθαι. Οὐδ' ἄλλως ἐγγὺς ἦν οὐδὲν, ἐπεὶ 

καὶ αὐτῷ μόλις ἐκ μακροῦ σφόδρα ἐπιμόχθως ἐφέρετο 

ὀλίγα. Ἀσδρούθας δ᾽ εὐθὺς μὲν ἐλόκει δύνασθαι διεκ- 

ππίσαι τοὺς πολεµίους ἐῤῥωμένῳ ἔτι καὶ ἀπαθεῖ τῷ 

στρατῷ. Ἀγορὰν ὃ ἔχων Μασσανάσσου πλείονα, προ- 

καλεῖσθαι τὸν Ἠασσανάσσην ἐνόμιζε: καὶ παρέμενε, 

πυνθανόμενος ἅμα καὶ Ῥωμαίων ἐπιέναι πρέσθεις ἐς 

διαλύσει. Οἱ δ᾽ ἦλθον µέν' εἴρητο ὃ᾽ αὐτοῖς, εἰ Μασ- 

σανάσσης ἑλασσοῖτο, λῦσαι τὴν διαφοράν: εἰ δ) ἐπ 
Γ ν ι στο εκ κ µ .. 

κρεισσόνων εἴη, καὶ παροξύναι. Οἱ μὲν δὲ τὸ ἑαυτῶν 

ἔπραξαν. νου ο. 

ΙΧΧΠΙ. Ὁ δὲ λιμὸς τὸν Ἀσδρούθαν καὶ τοὺς Καρ- 

γδονίους ἐξέτριθε' χαὶ τοῖς σώμασι πάντα ἔγοντες 

ἀσθενῶς, βιάσασθαι μὲν οὐκ ἔτι τοὺς πολεμίους ἐδύ- 

ναντο' τὰ ὃ ὑποζύγια πρῶτον, εἶτα τοὺς ἵππους ἐπὶ τοῖς 

ὑποζυγίοις ἔθνον, καὶ ἵμάντας ἑψοῦντες ἤσθιον. Καὶ νό- 

σων αὐτοὺς ἰδέαι πᾶσαι κατελάμβανον, ἔκ τε πονηρίας 
τροφῶν, καὶ ἀχινησίας ἔργων, καὶ ὥρας ἔτους. 3ὴνε- 

κέχλειστο γὰρ ἐς ἓν χωρίον καὶ τὸ δέον στρατόπεδον . 

. .. 
' 

- -- ». 

ὄμλος ἀνθρώπων, Λιθύη θέρους. Τῶν τε ζύλων αὐτοῖς : ' ως 
ἐς τὴν ἔψησιν ἐπιλιπόντων, τὰ ὅπλα κατέκαιον. Καὶ 

» 
ὲ ἐξ --- . / 3 1 .. / / 

τῶν ἀποθνησκόντων οὖδεὶς οὐδὲ ἐξεφέρετο, Μασσανάσ-- 
.) 4 ” { ’ 

σου τὸν φυλακὴν οὐκ ἀνιέντος: οὔτ' ἐξεκαίετο, ξύλων 
/ ε Σ / αλ Ἵσει ῃ Ν , 

ἀπορία. “Ὅ οὖν φθόρος αὐτοῖς ἣν πολύς τε χαι περιώ- 
τ -” 1 / ’ .΄ 

ὄννος, συνοῦσιν ὀδωδόσι καὶ σηποµένοις σώμασι. Ἰὁ 
καὶ τὸ ὑπό-- 

. / ο. .] {4 Δ 

λοιπον οὐδεμίαν σφίσι σωτηρίας ὁρῶντες ἐλπίδα, τοὺς 

) 
νο -- ων / 

τε πλεῖστον ἤδη τοῦ στρατοῦ διεφθαρτο" 

-- .”» / Ν 

αὐτομόλους ὑπέστησαν ἐκδοῦναι τῷ Μασσανάσση, καὶ 
, / / / γ 3 

πεντακισγίλια ἀργυρίου τάλαντα πεντήκοντα ἔτεσιν ἐσε- 
- ιν /. -- 5!» αλ .9 

νεγκεῖν, τούς τε φυγάδας σφῶν καταδέξασθαι, παρὰ τὸ 
ὄ λ ὁτοὶ διὰ ἂς πύλης τοὺς ἐθροὶ 6 
οχιον" καὶ αὐτοὶ διὰ μιᾶς πύλης τοὺς ἐχθροὺς καθ) ἕνα 

- -. .] / Γα1 ο 3 - 

διεξελθεῖν μετὰ γιτωνίσκου. Γολόσσης ὃ αὐτοις ἀπιοῦ- 
- -- - . - - .- π] 

σ., Ἰαλεπαίνων τῆς οὗ πρὸ πολλοῦ διώξεως, εἴτε συν- 
Ὀ] α 3 .. . /. ε , 
εἴτε δι ἑαυτοῦ, Νομάδας ἵππέας ειλότος τοῦ πατοὺς, 

ἐπέπεμψεν, οἳ οὐκ ἀμυνομένους, οὔτε ὅπλον ἔχοντας ἐς 

ἄμυναν, οὔτε φυγεῖν ὑπ' ἀσθενείας δυναµένους, ἔχτει- 

ναν. Ἔκ τε ικυριάδων πέντε στρατοῦ καὶ ὀκτακισχι- 
λίων ἀνλρῶν ὀλίγοι πάµπαν ἐς Καργηλόνα περιεσώθη- 

σαν’ καὶ σὺν αὐτοις Ἀσδρούβας τε ὃ στρατηγὸς, καὶ 

ἕτεροι τῶν ἐπιφανῶν. 
ΙΧΧΙΥ. Τοιόσδε μὲν ὁ Μασσανάσσου καὶ ΚαργἨ- 

δονίων πόλεμος ἦν. ᾿Ἐκδέγεται δ᾽ αὐτὸν ὁ τρίτος ἓν 
Λιβύη καὶ τελευταῖος Ῥωμαίων. Καὶ Καργηδόνιοι 
τῷ Μασσανάσσου πταίσµατι συµπεσόντες, ἀσθενεστά - 
της ὑπ᾿ αὐτοῦ τῆς πόλεως γενομένης, αὐτόν τε Ἡασσκ- 
νάσσην ἐλεδοίκεισαν, ἐγγὺς ἔτι ὄντα μετὰ ϱλλοῦ στρα- 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΗΡΕΒ ΥΗ, 

-- ο -θφθθ 

, 

οοπά{Ποπίρηας απετείητ, Ῥαπί ΜαδΙηίςςα: 6685ΗΓΟς 5ο αἰοραπί 

Ρο55ο55ίοΠ6 αΡτογΙΠα αἱ 5απί οἴτοα Εππροτίαπα, Ρο ο βαη- 

ατα ος αγβοπίϊ ἰα]οηία ργαςοπῖς ρεουπία:, οἱ νους αἆ οετ- 

(απη {επαρας Ροπάεπᾶα : 5δεᾷ απαπα (ταηςίησας Π]α τερείοτοί, 

πο απάἶτο φπἱάεπα Ἰου 55 ππεταπί, εἰ Ιη[οεία το ἀῑξερβςθ- 

ταπί. Εί δαάρίο ἵπ Ἡἱδραπίαπα, ἀοοερίϊς οἱορ]ιαπίϊς, το. 

Μας]ηίςδα Υοτο οαδίτα Ἰοδίίηπα ἵῃ ππυ]ο 5ἶία οἰτουπανα Παν! 

εαδιοδἳν [πε πο σοπηππεαία5 εἶς ευ ργε]ιοτοίατ : εί αοφαία 

πἰθ(] ογαί ἵπ Ρτορίπαπο, αί(ας εἰίαπη 1ρ5ί νὶκ ο Ἰοηρίπαπο Ἰα- 

Ῥοτίοςς ῥᾳτεθ(πο α[ετεραίαν.  Αδάταβρα! ἰφίίατ οἴα(ἶπι απἴ- 

ἀσπη , ἰπίορτίς είαπα ἔππα οχογο ας Υπ ας, Ρος Ἰνορίες ρος5ε 

ενἩπηροτο νἀεραίατ. 5οᾷ φπἷα ρ]ας οοπηπιραίασπη μαβεβαί, 

ραίαδαί, Μας]ηίςςαπι ἵρεαπα αἆ Ῥήσηαπι Ῥτογοσαίυτηπη : 

1άδοφπο ἀΠονοναί, αοοερίο εἴαπα εοἆσπα {6ΠΠΡΟΓΕ παπεῖο 4ε 

αἀγεπία Ἱοραίογαπα Ποπιαποταπα, απὶ Ῥασεπα ο55επί 6ΟΠΙΡΟ- 

απ. Εί αἄτοπογυπί φπἱάσίη Ἱοραίῖ : οταί απίοπη εἶς ΠΙΔΗ- 

ἀαίσπα, 5ἱ Μαδ]ηίςσσα Ἠε]]ο 5αεσαπαΏεγεῖ, ΠΠ παπα ΙΠΙΡΟΠΘ- 

τεπί : ααοᾶ 5ἱ 5αρετατεί, αΠΙΠΙΟ5 αποαιε εἴ αἀδετεπί : ο 

Ἱεραί πιαπάαία ἰδία 5απί οχξοσμ]. 

ΤΙΧΧΠΙ. Ιπίετεα {απ1ος Απάτη ρα]επα Ῥάποξαπο αν, 

πἱ 4εμ[{αίί5 Ίαπ οοτροπίΡ5, Ποή Ρροδξεπί απηρῄας Ποδίθης 

νί τορε]]οτο : εί ΡηΙΠΙΙΠΙ Ἱαππεπία, ἀεῖα οσο πιασίαταηΕ, 

ας Ἰοτᾶ ἀοπίαμο ἀεσοσία ἵπ οἴθαπα γεντεταπῖ,  Αοορρεετυηί 

αἱ πιοΥμογαπα 6οπεΓα ομλη]ίαµία, σασς εχ ἁπιοπίοταπα ρταν]- 

ἴαια, εκ οοβξαίίοπο αΏ οπιπί ορετα, ἀοπί(πο εκ 1ρ5ο απῖ 

ἴοπαροτε, οπεραπίατ.  Οοπο]αδα οηπἵπι Ἱπίτα ΠποᾶΙσαπα ϱἩ- 

5ίνογαπῃ 5ραἴπΠα εγαί Ἱπσεης τὶς Ἱοπίπαπα, αγἀάθηίε αρίαία 

απα]ἰῖς ο5ί ἵπ ΑΠΠίοα. ΕΙ απαπα Πσπα οοφαοεπᾶϊς ομῖς ἀε[ος- 

τοηί, απιοπία {οἰοτήπα οοπαρατεραη!. ἨΜοτίποταπι απἴοΠΗ 

οοτροτα Ἠθαιο ο[ογοραπίας, Μαδιηίδδα ποπ Ιπίοτηϊοηίο 

«ἰαιίοησ5; Ἠσσια οτοπιατὶ Ροϊεταπί, Πρπογαπα Ἱπορία : ἴα 

Ρον!15 ἵη ἀῑςς Ια{ΐας πιαπεβαί στανοσοεαίαπε, ἆππα γεγςαπ ία 

ΙπίοΓ ο]οπίία ἴαρο σπάαγοτα. ύάπΙ416 Ρ]ατίπ]α ρατς οχοτεῖ- 

ές Ῥυπίοϊ ρορίο αὐδαπλία οταῖς παπα οσο οἳ, πα [ίαπα κα1α [18 

ΦΡΟΠΙ γἱάοηίος τοἰ(πασα, αἆ Ἰας ρασΐ5 οοπά[ῖοπος ἀθκερη- 

ἀοτιπίτ α οἱ (ταπδίασας ἀοάστοηπί Μαδίηίςκας εἰ αὐἴπααε 

πα ]ία (α]οπίογαπα α’ροπῖ ρεπάστοηί Ἱπίτα φαἱπαπασεςΙΙΠα 

ΑΠΠΗΠΙΣ οχα]ο5 5105, ροδίμαλίία Παγὶκ]αταπάϊ τοἱἱφίοπο, τοςῖ- 

Ροτοηίς ἐρδί ου ἱησα]ῖς {π]οίς απίσα ροτία ἰηπα]α[ίηι 

οπη]ςςί Ρος πιθοίος Πορίος ἀεοράσγοπί. ν Οπ]αδξα απίοπ, 

ΠΙΟΠΊΟΣ 56 ραμ10 απίο αὖ οἷς οχασἰίαἴσπα, η αοαηίος (Ίποςτ- 

(απα, ΠΙΤΗΠΙ οοηδοίἰο ραΐτο, αἩ ρηναίο ους Πίο). ἱπηπηῖςίί 

οσυ{ίος Νυπηίάίσος, απἱ που αἲ ἄτπια τοκϊκίοπάση, που αἲ 

Γαµίοπά πα ντος, α{οπηαεἶς οοτροπίης, Παβοπίος, οοπίταοἱ 

ἀατυηί, Ρίο ο φπἰπαπαμίπία οσο Ἰοπηίπα μη πα θας ραιοί 

πά πιο η , ἵπ ΦΟΡΗΤΑ ΠΗΤΠΟΤΟ Α5τη σα ας οὐ πα αλ ποῃ- 

πη]ής ον πορίθας αἱ, Οατναρίποπα που]απηος γοδίογυηῖ. 

ΙΧΧΥΠ. Πιῤαςπιοςί Ῥο απ αογαί ἱπίοτ Μακηΐκκαπι οἱ 

Οαταρἰηίοηςος.  Βοσυίπη οδί Τογἴση, ἱάδιή πο αΠ μνΙΠΗ, 

ῬιπίοΠὰ ΠΟΠΙΑΠΟΓΙΠΗ Ὀοβαπα, ἵπ Πίος βοδίαπα, 4π418 

Ρις πἱ αοεθρία α Μακἰηίδα οἶαίο ἀολΗ{αἳ , κἰπνα] ἱρευὴ το: 

βοπα Επποϊνιη , ἵ Ρτορίηφαο αάῑπαο ου ΓΗ πιαμηίς οορί(5 τες- 
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τοῦ, καὶ Ῥωμαίους ὀυσμεναίνοντας ἀεὶ σφίσι, χαὶ 

πρόφασιν θησοµένους τὰ ἐς τὸν Μασσανάσσην γενόµενα. 

Ὃν οὐδέτερον καχῶς ὑπενόουν. Αὐτίχα γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι, 

πυθόµενοι, στρατὸν ἐπήγγελλον ἐς ὅλην τὴν Ἰταλίαν, 

τὴν μὲν γρείαν οὐ λέγοντες, ὡς δ᾽ ἂν ὀξέως ἔχοιεν ἐς 

τὰ παραγγελλόμενα Ἰρῆσθαι. Ἰαὶ οἳ Καρχηδόνιοι, νοµί- 

ζοντες ἐκλύσειν τὴν πρόφασιν, ἐπεκήρυσσον Ἀσδρού- 
όα τε, τῷ στρατηγήσαντι τοῦδε τοῦ πρὸς Μασσανάσ-- 

σην πολέμου, καὶ Καρθάλωνι τῷ βοηθάρχῳ, καὶ εἴ 
τις ἄλλος ἐφῆπτο τοῦ ἔργου, θάνατον, ἐς ἐκείνους τὴν 
αἰτίαν τοῦ πολέμου περιφέροντε. Καὶ ἐς ᾿Ῥώμην 

πρέσθεις ἔπεμπον, οἳ χατηγόρουν μὲν αὐτοῦ Μασσα- 
νάσσου, κατηγόρουν δὲ καὶ τῶνδε τῶν ἀνδρῶν, ὡς ἁμυ- 

νοµένων αὐτὸν ὀξέως τε καὶ προπετῶς, χαὶ τὸν πόλιν 

ἐς πρόφασιν ἔχθρας ἐμθαλόντων. Ὡς δέτις τῶν βου- 

λευτῶν τοὺς πρέσθεις ἤρετο" ὅπως οὐκ ἐν ἀργχἩ τοῦ πο- 

λέμου τοὺς αἰτίους, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἧσσαν, ἐξεκήρυξαν: 

καὶ πρὺς ἡμᾶς οὐ πρότερον, ἀλλὰ νῦν πρεσθεύεσθε; 

οἵ μὲν ἀποχρίσεως ἠπόρουν: ἡ δὲ βουλὴ, πάλαι διε- 
σα 

γνωχυῖς πολεμῆσαι, καὶ προφάσεις ἐρεσχελοῦσα, ὧδε 
ἀπεκρίνατο, Καργηδονίους οὕπω Ῥωμαίοις ἵκανῶς ἄπο- 

/ , Φαν 3 . 2 ο, Ἡ 
λογήσασθαι. ἨἩάλιν οὖν ἀγωνιῶντες ἠρώτων' εἰ δο- 

κοῦσιν ἁμαρτεϊν, τί παθόντες ἀπολύσονται τὸ ἔγχλημα; 
Ν Γή αν σω / 2 λ ζ- λ / 

Οἱ δὲ οὕτως ἔφασαν τῷ ῥήματι: εἰ τὸ ἵκανὸν ποιήσοτε 
ς ή / μμ. / ς/ ΜΥ Σο / 

Ῥωμαίοις. Ἰητούντων δ᾽ ἐκείνων, ὅ τι εἴη τὸ ἵκανόν" 
επ ψ. « ῃ 21: μμ μα 

οἳ μὲν ῴοντο, Ρωμαίους ἐθέλειν, τοῖς χρήµασι προσε 
τ υδ κ. νος. νδρόα» α ένοις: οἵ δὲ, Μ πιθεῖναι τοῖς ἐπὶ Σχιπίωνος ὡρισμένοις: οἵ δὲ, Μασσα- 

νάσση τῆς ἀμφιλόγου γῆς µεταστῆναι. Ἀποροῦντες 
ο ος οὖν, πάλιν ἐς Ῥώμην ἔπεμπον, καὶ παρεκάλουν, γνῶναι 

κο ϱ/ 4 α. ὁς νο / ὁ αν . Ἡ Υψ 
σαφῶς, ὅ.τι ἐστὶν αὐτοῖς τὸ ἵκανόν. Οἱ δὲ αὖθις ἔφα- 

παν) - κ τον, ο, ὃν άλσος 2 δ 
σαν, εἰδέναι Καρχηδονίους καλῶς' καὶ εἰπόντες, ἀπέ- 
πεμψαν. 

ΤΧΧΥ. Οἱ μὲν δὲ φόθου καὶ ἀπορίας ἦσαν ἐν τούτῳ. 
"Ἰτύχη δὲ, ἡ Λιθύης μεγίστη μετὰ Καρχηδόνα πόλις, 

λιμένας τε ἔχουσα εὐόρμους, καὶ στρατοπέδων χατα- 
γωγὰς δαψιλεῖς, ἑξήχοντα σταδίους ἀπὸ Καργηδόνος 

ἀφεστῶσα, καὶ καλῶς ἐς πόλεμον αὐτοῖς ἐπικειμένη: τὰ 

Καρχηδονίων ἄρα καὶ αὐτὴ τότε ἀπογνοῦσα, καὶ τὸ 
πάλαι μῖσος ἐς αὐτοὺς ἐχφέρουσα ἐν καιρῷ, πρέσθεις 
.. ’ Ν ! δ η] 2 ή ς { 3 / 

ἐς Ῥώμην ἔπεμψεν, οἳ τὴν Ἰτύχην Ῥωμαίοις ἐπέτρε- 
νἲ ο 

πο. Ἡ δὲ βουλὴ, καὶ τέως ἐς τὸν πόλεμον ὁρμῶσά 
τε καὶ παρασχευαζοµένη, πόλεως ὀχυρᾶς οὕτω καὶ ἐπι- 

καίρου προσγενοµένης, ἐξέφαινέ τε τὴν γνώµην, καὶ 
ἐς τὸ Καπιτώλιον (οὗπερ εἰώθασι περὶ πολέμου σχοπεῖν) 

οὰ . / Μ 

συνελῃοῦσα, ἐψηφίσατο, Καργηδονίοις πολεμεῖν. Ἄτρα- 
/ 

τηγοὺς τε τοὺς ὑπάτους αὐτίκα ἐξέπεμπον, ἐπὶ μὲν τοῦ 

πεζοῦ, Μάνιον Μανίλιον, ἐπὶ δὲ τοῦ στόλου, Λεύ- 
/ ” ο - 

κιον Μάρχιον Κηνσωρῖνου: οἷς ἐν ἀποῤῥήτῳ λέλεχτο, μὴ 
ἀνοσχεῖν τοῦ πολέμου, πρὶν Καρχηδόνα χατασχάψαι, 
Οἵ μὲν δὲ θύσαντες, ἐς Σικελίαν ἔπλεον, ὡς ἐκεῖθεν εἰς 
τὴν Ἰτύχην διαθαλοῦντες. ἈΝανσὶ δ᾽ ἐφέροντο, πεντή- 

λ / λ 

Χοντα μὲν πεντήρεσιν, ἑκατὸν δ) ἡμιολίαις, ἀφράχτοις 
πι / ια) / - δὲ καὶ κχερκούροις καὶ στρογγύλοις πολλοῖ. Καὶ 
ον Σ 2 3 / .” η στρατὸν ἠγον, ὀκτακισμυρίους πεζοὺς, καὶ ἵππέας ἐς 
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ΒάΠ{ΟΠΗ : ΙΙ Ρορυ Πάπα ΠοπΙαηΠά, αοφ! 6επηρετ ἱπ]απίο 

'οΠα 5ἱΡΙ, (απο Ύοίο. οαπι οοζαδΙΟΠΟΠΙ ΑΤΤΟΡΙΗΤΗΠΙ οκ σ0µ - 

ΠΙείαίἴοπο οππη Μαφιηίδεα, Χάος πια]ο οοπ]δοοίαθαπί, Ναπιαμο 

Ποπηαη!, ἱ5 απ Π{15, 8ἱΠ6 πΊοτα πα η][ίος Ἱπιροτανογαπί οπημῇ- 

Ρ5 Παἱἱ5; πο οὐἱορπίος αἰάσπα, (ποπι αἲ ΗΡΙ ῥΓΑΓΘΗ- 

(αν, 56ᾷ ρυογἰάθηίος αἱ ραταίος Ἰαβογοη{, 5Ιπια]ας ρορ(μ]ατεί 

μδᾳ5. ΟαΠασίηίθηςο», 1) 6ΠΊ6Ν, απσοά ρτα{επά{ ροίοταί, 

ἀΠασνοηί, Αδάταρα]οπα, ο οοπίτα Μαφίηίκδαπα βο5{ἱ ἆι- 

οσα, εί ΟαΓ{λα]οπθιι Ῥοσί]ατο παπα, ἱογοδ(ο απί οαπα θἶς 

[οεσναπί, οαρ]15 οοπάθιηπαίο5 ἀεο]αγαταπ{, Παπά Ἠθ]]{ 

ἵπ ος οοΠ[ογοηίος. ΤΟΠΙΠΙ Υογο Ἱεραίος πηῄδοτηπί, απ 4θ 

Μαδιηίςδα απἰάσπι αἴίαπι εοπαιογοπία; 5εά 5Ιπια] 5105 ἴ]]ος 

οἴγεδ πλαχίπιο αοοιδατοηί, ααοά ῬγαρτοροΓα {οπιογαΓίε(ια 

ΤΠ 5ηβίδδθη{ αἆγογδιις ΤοραΠη, οἱ οἰν]ίαίοπα η ΠΟΥΓΙΠΙ 

ἱπϊπιιοϊιαναπα ρο]ου]άπα οοη]οοίδδοπί. Ἀ απῖρας παπα αἰ]- 

αιῖς ο δοηα{ογίρα5 ααῶδίαδαί : οµν 6υσο ποπ αἲ ΙπΙΙο Ἠ6]11 

4απηηαδσεηί αποίᾳποί ο]α5 οαιιδᾶ Γαονίηί, 5οᾷ Ρροςί αοοθρ{ίᾶπα 

4θπηΙΠ εαάεπα2 αἱ, όπν πΙπο 4δπιάΠΙ, ΠΟΠ Ρεί5, πη]δδα 68- 

5οἱ αὖ 50ΠΑΙΙΠΗ Ἰασαίίο» 1, απἱά τοςδροπάθτθηί, ΠΟΠ Ιηγθ- 

ΠοΡΙΠΙ. Πασιθ 5οπαία5, ααὶ Ρε]]ο Ιαπαργίάστη αάγοετειας Ρα 
πο5 ἀθοτείο οσσᾶδίοποπι {απίππα οἱ 5ροσἴεπ, ασ ργοίομάϊ 

Ῥο556εί, 4πα.βἴγοταί, τεδροπά!ί ]οσα(ἶς : Πο ςα{ἰςίροῖςδθ 5εηᾶ- 

(αἱ οχοαδαἴοποπα Οατ{]ασἰηἰοηφίαπα, Ἠ]ί απχΙ, τοσανογυηί 

γἱοΙβδῖπα, σπαπαπα Ιδίίαν οοπάΙΠοπο γοπίαπα Ιπιρείτατο οι]- 

ΠΙΙΠΙ5 Ῥοββοηί, 5ἱ Ῥεεσᾶςδο γΙάδιδη{. ἨΘΡΡΟΠΞΗΠΗ εδί 

ΥοτΡΏο : 5ἱ Ρορι]ο Ἠοίιαπο φα{ἰς[εορΙΒ. ο σα 5α:ἶδ[α- 

οιίοπο Εῖ [η δεμαία Οατ{μαρϊηϊοηςί απῶςΙαπα οδε, αποπαπι 

οα θ58εί; Ῥηίαραπί αΠΠ, Ἠοπ]απος τε]]α αἆά1 αΠαπίά αἲ ρτορ- 

5ΗΠαίαπι α βοϊρίοηα Ῥεοιπίαπα : αλ1, ἀοεράσπάππα 6556 στο, 

46 απο Πα Μαδϊηϊσεα 6556ἱ οοπίθη!ῖο. Ῥιβρίίαπίες Ιρίίαν, 

γα155 Ἰοραίίοποπα Ἠοππᾶπα πηϊδεγιηί, σπα ροδίπ]ατοί, τί 

ἀῑδοιίαο ἳρί πιοᾶι5 δα{ἰ5[αομ]οηῖς Ῥναοτιρογαίαν. Ἠοβροη- 
5αηιοδί, σαγιασ]ηίεηςες Ῥθπο 5οἵγα πποάαπη :αίᾳπε Ἱία Ἱερα[ί 

ἀἰπλῖςςί 5Π{. 

ΙΤΧΧΥ. Ώιπῃ 5ἷο (ἴπποχα αηριαδ[ίδαια Ρτεηππίας Οατ{α- 

ΞἰΠΙΘῃ565. Ιπίθγίπα Όίίσα » πτῃ5 πλαχῖπια ΑΠΙΟς Ροςδί Οατί]ια- 

ΒΙΠΟΠΙ (ΤῬοτία5 Ἰαμοης οοπηπηοάος, αεί αἆ οχο]ρίοπᾶας 

οἶαςθος οπ οχοτοῖία 5Ρα(ϊο5ο5, 5εχασίπία »ίαάς τεπποία α 

Οατίλασίηα, οἱ ορρογίππα αἆ 5εάειπι Ώε]]ῇ αἄγειδις 641Η ᾳθ- 

τοπς1), ἀεξρογα[ί5 ίππο Οατηιασιπ]οηδίαπαι τεῦς απΙΦΠαΠΙ 

5Ιηη]ίαίοηι ἵπ. {6ΠΠΡοτΟ Ῥτοίθισης, Ἱοσαίος Ἠοπιαπα Πἰδέ, 

απί 56 5ΙάΠΊΠΠ6 1Ώ6Π) ἴπ Πάεπι Ῥορι]ί Ποιπαπί ἀοεάστοηί, 

Ῥοηαίαδαπο, πηπ]ίο αίίαπα απίο αἆ Ῥο]ίάπα Ῥτορεηδς οἱ ρανᾶ- 

{ᾳ5,, οἰν]ίαίαο αάθο πππηῖία οἱ ορροτίαπα αἆ απη]οϊΙαπα ἱρείης 

ασεθᾶεπίο, Ί4Π1 ππΘΠί6ΠΙ 5παπα αρογαῖέ ; οἱ ἵπ Οαρίίοαπα, 

πΏί 46 Ώο]]ο ἀειίροιατο 5οἶοηί, σοηγεηίθηΣ, Ῥαβρ]ίες ἆθογο- 

γἰέ, Οατμασἰηίθηςος αγπηῖ5 ΡοΓ5δ(εΠάοβ 6556. Ἐ{ οοπ{ῖπιο 

αἆ 14 ηα]φςῖ δαπέ οοηδα]ο5, Μ. Μαπίίας, ααὶ Ῥοάεείτίθας 

οορί15; Ἡ. Ματοῖας Οοπεονῖηας, απὶ ϱνῶεβδεί ϱ]α551, 

σιθ 5οοτοίο πιαπζαίαπα οδί, ηο Ρας α- Ἠ6]ο ἀεδίπετοηί, 

συαπα ἀἰτπία Οατ{μασίπο, Οοηςι]ες, γοῖς οοπεορίῖς, ἵπ ΒΙ- 

οσα πανἰσαταπί, Ὀίίσππη ἰπᾶο ἰπα]οοίαπ.  ὙΥεμεραπίατ 

ἁπίοια (πἱπαπαρίπία απἰπαπετοπηίρας, οεΠίαΠα οπηοΠῖς, 

οοπηϊ(απίῖριας ηνα]ες πανῖθιις αρογίῖ5, οογουΓῖ, 6ἱ οΠεΓαΠΙ8. 

Τη οχογοῖίη ογαΠΐ Εχχκ Μ. Ῥοάέαπα; οφ αΠπππφ]ο Ιδς[]νθῖ- 

ρ. . 

11δ- 



193 

τετρακισγιλίους, ἀρίστους ἅπαντας. Ὡς γὰρ ἐς ἔπι- 

φανη στρατείαν, καὶ προῦπτον ἐλπίδα, πᾶς τις ἀστῶν 

καὶ συμμάχων ὤρμα" καὶ πολλοὶ καὶ ἐθελονταὶ παρήγ- 

γελλον ἐς τὸν κατάλογον. | 

ΙΧΧΥΙ. Καργηδονίοις δὲ προσέπεσε μὲν ἥ τε χρί- 

σις τοῦ πολέμου καὶ τὸ ἔργον ὁμοῦ δι ἑνὸς ἀγγέλου. 

Ὁ γὰρ αὐτὸς ἔφερέ τε τὸ Ψήφισμα τοῦ πολέμου, χαὶ 

τὰς ναῦς ἐλήλου πλεῖν ἐπὶ σφᾶς. Ἐκπλαγέντες οὖν 

ἀπεγίγνωσκον αὐτῶν, ἀπορίᾳ τε νεῶν καὶ ἀπωλεία 

προσφάτῳ τοσΏσδε νεότητος" οὐ συμμάχους ἔχοντες, 

οὐ μισθοφόρους ἑτοίμους, οὐ σἵτον ἐς πολιορχίαν συνη- 

νεγµένον, οὐκ ἄλλο οὐδὲν, ὡς ἐν ἀκηρύκτῳ χαὶ ταχεῖ 

πολέμῳ: οὐδ' αὐτοὶ διαρχεῖν δυνάµενοι Ῥωμαίοις τε καὶ 

Μασσανάσση. Πρέσθεις οὖν ἑτέρους ἐς Ῥώμην ἔπεμ- 

πον αὐτοχράτορας, ὅπη Σύναιντου τὰ παρόντα δια- 

θέσθαι. Οἷς ἡ σύγκλητος εἶπεν' ἐὰν τοῖς ὑπάτοις ἔτι 

οὖσιν ἐν Σικελία, τριάκοντα ἡμερῶν τῶνδε, οἵ Καργη- 

δόνιοι τριακοσίους τοὺς ἐνδοζξοτάτους σφῶν παϊδας ἐς 

ὀμηρείαν παράσχωσι, χαὶ τἆλλα κατακούσωσιν αὖ- 

τῶν, ἕξειν Καργηδόνα ἐλευθέραν τε καὶ αὐτόνομον, χαὶ 

γῆν ὅτην ἔχουσιν ἐν Λιθύη. Ταῦτα μὲν ἐς τὸ φανερὸν 

ἐψηφίσαντο, καὶ τοῖς πρέσθεσιν ἔδωκαν ἐς Καρχηδόνα 

φέρειν τὸ δόγμα" ἐν ἀποῤῥήτῳ δὲ τοῖς ὑπάτοις ἐπέστει- 

λαν, ἔχεσθαι τῶν ἰδία σφίσιν ἐντεταλμένων. 

ΙΧΧΥΠ. Οἱ δὲ Καργηλόνιοι τὴν μὲν γνώμην ὑπώ- 

πτευον, οὐκ ἐπὶ συνθήκη βεθαία τὰ ὅμηρα παρέχοντες" 

οἷα δ) ἐν κινλύνῳ τοσῷδε, τὰς ἐλπίδας ἐν ᾧ μη δὲν ἐκλεί- 

Ψουσι τιθέµενοι, σπουδῇ; προλαβόντες τὴν προθεσµίαν, 

τοὺς παῖδας ἦγον ἐς Σικελίαν" γονέων τε αὐτοῖς ἐπι- 

χλαιόντων, καὶ οἰκείων, καὶ μάλιστα τῶν μ.ητέρων, αἳ 

σὺν ὀλολυιἩ μανιώδει τῶν τέκνων ἐξήπτοντο ̓  χαὶ νεῶν 

τῶν φερουσῶν αὐτὰ , καὶ στρατηγῶν τῶν ἁγόντων" ἀγ- 

κυρῶν τε ἐπελαμβάνοντο, καὶ καλώδια διέσπων, καὶ 
Γισὶ 

δ' αἲ καὶ µέχρι πολλοῦ τῆς θαλάσσης παρένεον, δεδα- 

κρυµέναι τε καὶ ἐς τὰ τέκνα ἀφορῶσαι. Αί ὃ) ἐπὶ τῆς 

γῆς τὰς κόµας ἐτίλλοντο, καὶ τὰ στέρνα ἔκοπτον, ὡς 

ἐπὶ πένθει. Ἐδόχουν γὰρ, ὄνομα μὲν εἰς εὐπρέπειαν 

εἶναι τὸν ὁμηρείαν, ἔργῳ δὲ τῆς πόλεως ἔχδοσιν, ἐπ᾽ οὐ- 

. . ν ’ 

ναύταις συνεπλέκοντο, καὶ τὸν πλοῶν ἐκώλυνν. 

-- -- κ ) 

δεµ.Χ συνθήκη τῶνδε τῶν παίδων διδοµένων. Καὶ 
να -ὶ ί ο] δν ’ .ω 

πολλαὶ καὶ τοῦτο ἐν ταῖς οἶμωγαῖς κατεμαντεύοντο τη 
ολ Σι ὄτλν λνγσε -οὺς ατὃ ἐχλιδο ένου πολεις μαήὰλ, αντην ονησειν τους ππιοας ” ών ος 

. ”΄ α / -- / ΄ 3 ν” 

Ἐν μὲν 5) τῇ Καργηλόνι τῶν ὁμήρων ἡ ἀναγωγὴ τοιάδε 

τις ἦν. 
/ . ΄ ’ . ν / ψ 

τοι, διέπεµπον ἐς Ῥώμην, καὶ τοῖς Καργηδονίοις ἔφα- 
. κ -- / . . : . 3 ’ 

σαν, ἐς τὸ τέλος τοῦ πολέμου τὰ λοιπὰ ἐρεῖν ἐν Ἰτύκη, 

ΙΧΧΥΠΙ. Διαπλεύσαντές τε ἐς αὐτὴν, ἐστρατο- 
πέδενον, ὁ μὲν πεζὸς, ἔνθα πάλαι τὸ Σκιπίωνος ἦν 

στρατόπεδον' αἵ δὲ νπες, ἐν τοῖς λιµέσι τοῖς Ἰτυκαίων, 

Ἀφικομένων δὲ κἀκεῖ πρέσβεων ἐκ Καργηλόνος, οἳ μὲν 
ὕπατοι προὐκάβηντο ἐπὶ βήματος ὑγηλοῦ, ἠγεμόνων τε 
σφίσι καὶ γιλιάρχων παρεστώτων" { στρατιὰ δ᾽ ἕκα- 

τέρωθεν ἐπὶ μΏκος πολὺ ὅπλοις τε ἐπισήιοις ἐσκεύαστο, 

καὶ τὰ σημεῖκ ἔφερον ὀρθὰ ἵνα οἱ πρέσβεις τὸ πλτθος 

. ᾽ κ. - . α/ μιά “ 

Ἐν δὲ τῇ Σικελία παραλαβόντες αὐτὰ οἱ ὕπα- 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ ΥΠΙ, 

ΠΙΟΓΗΠΙ οἴτο[ίετ απαἴποΓ πΠ]ία : παπη αἲ {αιπη ποῦῆσηι 6χρθ- 

ἀ{Ποπεπα οἱ οργίαπ ΡΟΗ , εἶνες ρατῖίοτ ρτοροταβαη{ ας 0: 

ο, ππυ 15 οἴἶαπα η]ίτο ποππῖπα ἀαηίίρις αἆ η ίαση. 

ΙΧΧΥΙ. Οατηιαριη[εηδίρας απίοια Ῥοϊαπαι ςἰπιυ] οἱ ἵη- 

ἀῑοίαπα οἱ Παίαπῃ οδί : ΠΣΠΗ Ἱάρπῃ πυποῖας οί 5επα{Η5οοηςη]- 

(μπα εἶς αυ], οἱ εἰαδδεπι οοπίτα ε05 Ῥτο[εοίαπα κἱρρίῃεα- 

ψ, Ἱαφαςο αἰοπηί ἀεδρεταῦαπί τεριας αἱ; απίρρε αἱ 

Ρα10 απίε {απίυπῃ ]αγεη{α 15 απηἰδεγαηί, εαιπε ο]α5δοπῃ Ἰναῦο- 

Ῥαπΐ, ΠΟΠ 506105, ΠΟΠ ΠἹοΓΟΡΠΑΓΙΟΣ ΡαΤαἴΟ5, ΠΟΠ [γηππρη {πα αἱ 

εη5Ηποπάαπα οΏδίάΙοπεα οοηΥεοίαπα, ΠΟΠ αι απἱάφπαπι, 

υἱ 1η τοροβίΙπο οἱ ποη ἀεπηποίαίο Ώθ]]ο : ἀεπίαιο πες 8ο]! 

5η[Πσθτο αἆγογδις Ποιπαπος πι] εἰ Μαδιηίδδατη Ρροΐεταηί, 

Μιυπί {ρίίασ αῑος Ἱοραίος Ἡοπιαπα, ουΠΙ Ροΐερίαίε Πδοτα, 

4ποσµΠη( Πε πποᾶο Ροβδεηί,, ΓΟΠΙ οοΠροηοΠάΙ. ΗΙ5 5οπαία5 

ἀῑχίι  δἱ σατιαβίηίοηςε5, οοηςδ]ίρας αἆμιο ἵπ δΙοΙ]ία Ίναυ- 

τορῖρις, Ἱπίτα ἱροδίπιαπα ἀἱεῦα, ἱγτουθηίος ποβΙΙβδίπχογιπα 

οἴγίαπα Ῥπετος ομδίἀες ἀθάίδδεηί, οἱ αἰία Ἱπιρεταία [οοίβδοῃί, 

Οατλαδίπθπα Ἰρογαπα 5ἱδαθ π{εηίοιη Ιοσίρας Παβίέατος, 

εἰ ἵη Ρο55655ΙΟΠΕ ΠΙΑΠΣΙΤΟΣ ΑΡΤΟΤΗΠΙ, 41ος ἵπ Αγία ἴοιρ- 

γοηί. Ἠοο 5. 6. ρυμ]]σο Ἱεραιῖς ἁαίαπαι εδ ρε[εγεπάνπι 

Οαγ{ασίπθτη : οἶαίὴ απίοΠὰ οοΗ5Η]ες αἀπιοπῖ{, πο ἀῑδοείε- 

τουί α πηαηάα:ἶδ, απ 5οογείο ἵπ α1ῦο αεθθρί55εη!. 

ΙΧΧΥ. ᾗαπι Ῥαμί 5α5ροςίυην απἰάεπα Ἰαβοραπί οοης)- 

πα δοπαία5, ουἳ π]15 Πηπαῖς οοπάΠοπίρας οὐδίάες ο55ο 

τα, Ὑουμίαπιοη ἰαπίο πτροηίο Ῥοτίομ]ο, 8ΡεΠὰ 

ααππάαΠα ἵη Ίου περοδποτηπί, 5ἳ πη]ία ον ρατίο ομοάἵθη- 

ἶαπι ἵπ 5ο ἀοδίάοτατί ραϊογτοπίαν.  Ἱασπα, αἱ οο]ογαίο 

οιίαι ορ5εφηί ἀθιπογετοπίατ εοπςΗ]ες5, απίο ῬγοδΗΙΓΠΙ 

{οπιρας αράἠχογαπί ρήθγος ἵπ ΦΙοΙΙαΠα, Ππυ]ίο αάσπα επι 

Ποίμ ἀἱπιίφο α- ράτοπίίθις ἀοπποςίἰείᾳπα, ἄς ργ5θἵι ἃ 

πα ῖθις, ασ ουπη ἵηδαπο ο]α]αία Πθογος οοπρ]οσίεπάο,, οἱ 

πανος ανοσίηνας Ῥτ[οσίοδαιο αβάπείμτος ἑοήποπάο, α- 

Ἰαογοηάο αποοῖδ, αηίσμ]ο5 παίσος τηπαρεπάο, ἐρδῖς πα- 
εδ οτουπαρ]σαπάο πάπας, Ῥτομίροτο πα γΙραἴοποπα οοΠ8- 

Ῥαπίμν, Νας ἀοασγηί, απα; πάγος ἀἴα παἰα ία ρτοδοσποτοηίατ, 
Ίαοιγπιας Γαπάεπίος οσμ]ΐς πι Πίος ἀοβνίς. Αα ἵη ΠΠίοτο 
οοπ]ᾶ5 51.5 ογο]]οναπί, οἱ ρ]αησοῦαπ{ Ροσίοτα , Ἰναπὰ 5ος 

απαπη {η αεί. Ὑϊάσραπίας ομ/πῃ 5ἱΡί, ποπηίηο φπἰάσπη οἳ- 

εἰάος ἆατο, τὸ απἱοΠΙ ἵνοτα οἰνιίαίοπι ἀούστο, σπα πας 

οσεἰ5 οοπάΜΙοπΙθ5 Ίο Πίος (ταάστοπί, Εἰ πηνία Ίος 

ἱρδυπα 4ποφπο Ποπάο ναἰἰοπαὈαπίατ ενα τς πΙμ οἳ το: 
(οτο ἰγαθίίος Ἰρονος, Τα ἱρίαγ πιο ΕΙ ου ϱι οκ σας 

οἰνονηπί Οατμαρίηο,  Ε ουδίάος, ἵπ Βἰοία αεοορίος, 

Ἠο ια γαηδηἰδοτηπί οὐηδμ]ος5, οὐἱοσηίος Οατιαβίηίεη- 

εἶρης τ απ ητος ον 5ο αἲ Τἱσαπα τοσαα, απ αἲ [οἱ]: 
μπα Ὀοαπὰ ροτποση!, 

ΙΓ ΝΧΥΠΙ. οµπ0 ροβίφπαπα (α]οσσγαπί, [ουγοςίτος οορία. 

οπδίτα πποἰαία) δαπΕ, αλ αποπάαπη Βαἱρίο : ο]αβκίς ἀἰνογτ 1η 

οί. ἵ ἠοσηδίαμα, Ο10 410101 Ππον οἳ Ἱορα! ΟΠΟΓΗΠΗ αἱ: 

γοηίαθοηὲς, οοΠκ ος, ῥεαδ( παπα οο5 {π οοΠβροοίαηι αν” 

(οτοπί, οχορ]κο τονούστηηί υμροδία, αάκίαηιας Ἰομαής 

μήνα παπα τ αἳ πἴτοφιο Ἰαίοτο οχοτο ης Ίοηρο οἨ- 

ἀῑπο οοΠΣΗΗΕ, πἰοηίθας αγηηῖς πα ΓΗ, οἱ ογουία ἶσηα ργα» 

(οΓοΗΝ, αἱ ον [5 ΠΠ ροβοί πλ ποπα οοη/ίοσγο, Έτσι 
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ἐχτούτων συµέάλοιεν. ἸἘπεὶ ὃ) οἵ μὲν ὕπατοι τῷ σαλ- 
πιγχτῃ προσέταζαν ὑποσημῆναι σιωπὴν, ὃ δὲ κἩρυξ 

ἀνεῖπευ τοὺς Καρχηδονίων πρέσύεις προσιέναι" οἱ μὲν 
εἰσήγοντο διὰ στρατοπέδου μακροῦ, καὶ τοῦ βήματος οὐ 
προσεπέλαζον, ἀλλὰ περισχοίνισμα ἦν ἐν µέσφ. Οἱ 

δ) ὕπατοι λέγειν αὐτοὺς ἐκέλευον ὅ τι χρήζοιε. Καὶ 
ἵ πρέσόεις ἔλεγον ἐλεεινὰ πολλὰ καὶ ποιχίλα, συνθη- 

κῶν τε πέρι τῶν σφίσι πρὸς Ῥωμαίους γενοµένων, καὶ 
Καργηδόνος αὐτῆς χρόνου, καὶ πλήθους, καὶ δυνάμεως, 
καὶ ἀρχῆς τῆς ἐς πολὺ µεγίστης ἐν ΥΠ καὶ θαλάσση 
Ὑενομένης. Οὐκ ἐπὶ σεμνολογία δὲ, ἔφασαν, λέγειν" 
οὗ γὰρ εἶναι χαιρὸν ἐν συμφοραῖς σεμνολογίας” « Ἀλλ 
ἐς σωφβόνισµα ὑμῖν, ὦ Ῥωμαῖοι, καὶ µετριοπάθειαν ἡ 
τῆς ἡμετέρας μεταθολῆς ὀξύτης ἔστω. Νράτιστοι δὲ, 

ὅσοι τοὺς πταίσαντας ἐλεοῦντες, τὸ σφέτερον εὔελπι 
Καὶ 

τάδε μὲν ὑμῶν ἄξια, καὶ τῆς ὑμετέρας εὐσεθείας: Ἂν 

προσποιεῖσθε μάλιστα ἀνθρώπων. 
ΤΧΧΙΧ. Εἰ δὲ καὶ ἀνημέρων τετυγήκειµεν ἐγθρῶν, 

κόρος ἐστὶν ἀτυχημάτων ὅσα πεπόνθαµεν' οἳ τὴν ᾖγε- 

µονίαν τῆς τε γῆς χαὶ θαλάσσης ἀφηρήμεθα, χαὶ τὰς 

ναὺς ὑμῖν παρεδώκαμεν, καὶ ἄλλας οὐκ ἐπικτώμεθα, 

-- -” νι 3 Μ ,. ς κ. 

ποιοῦνται, τῷ μηδὲν ἐς ἄλλας τύχας ἁμαρτεῖν. 

καὶ θήρας καὶ κτήσεως ἐλεφάντων ἀπέστημεν, καὶ ὅμηρα 

τὰ χράτιστα καὶ πάλαι καὶ νῦν παρεδώκαµεν, καὶ φό- 
ρους τελοῦμεν εὐτάχκτως, οἱ παρ᾽ ἑτέρων ' ἀεὶ λαθόντες. 
Καὶ τάδε ἤρχεσε τοῖς :πατράσιν ὑμῶν, οἷς ἐπολεμήσα- 

μεν: καὶ συνθήκας ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐγράψαντο ἡμῖν, ὡς φί- 

Ἆοις τε καὶ συμµάχοις' καὶ ὄρχος ἐστὶν ἐν ταῖς συνθήχαις 

ἀμφοῖν ὅμοιος. Κάκεῖνοι μὲν ἡμῖν οἷς ἐπολεμήσαμεν, 
πιστοὶ μετὰ ταῦτα ἐγένοντο" ὑμεὶς δὲ, οἷς οὖδ᾽ ἐς χεῖ- 

βας Ίλθομεν, τί τῶνδε τῶν συνθηχῶν αἰτιώμενοι παρα- 
θεζάσθαι, τὸν πόλεμον τόνδὲ ὀξέως οὕτως έψηφ ρίσασθέ 
τε χαὶ ἀκηρύχτως ἐπηγάγετε ἡμῖν; Πότερον οὐ δίδοµεν 

τοὺς φόρους: Ἡ ναὺς ἔχομεν; ἢ τοὺς ἐπιφθόνους ἑλέ- 
λ 

φαντας; Ἡ οὐ πιστοὶ τὰ πρὸς ὑμᾶς ἐξ ἐκείνου γεγό- 
ναµεν; Ὢ οὐκ ἐλεειγοὶ τῶν πέντε µυριάδων τῶν χθὲς 

ἀπολομένων ὑπὸ λιμοῦ; Ἀλλὰ Μασσανάσσῃ πεπολε- 
Πολλά γε πλεονεκτοῦντι: χαὶ πάντα δι 

ὑμᾶς ἐφέρομεν. Ἀπαύστως ὃ δ) ἔχων χαὶ ἀθεμίστως ἐς 

ἡμᾶς καὶ τὸ ἔβαφος ἐν ᾧ ἐτράφη καὶ ἐπαιδεύθη, γῆν 

ἄλλην ἡμῶν ἀπέσπα περὶ τὸ Ἔ μπόριον' καὶ λαθὼν καὶ 
τήνδε, ἐπέθαινεν ἔτ - μέχρι τὰς συνθήκας ἡμῖν 

τὰς πρὸς ὑμᾶς συνέ έγεε Εἰ τουτ᾽ ἐστὶν ἡ τοῦ πολέ- 

μου πρόφασις, ἡμεῖς δὲ καὶ τοὺς ἀμυναμένους αὐτὸν 
ἐξεκηρύξαμεν, καὶ πρὺς ὑμᾶς πρέσδεις ἐπέμψαμεν, οἳ 
περὶ τούτων ἄπ τελογοῦντο: καὶ ἐτέ έρους : . αὐτοκράτορας 
ὅπη θέλετε συνθέσθαι. 
καὶ στρατοῦ, / 

μήχαμεν. 
. ' 

Τί οὖν ἔδει νεῶν χαὶ στόλου 
πρὸς ἄνδρας οὐγ ὁμολογοῦντας μὲν μὴ 

ἁμαρτεῖν, ἐαυτοὺς δὲ ὑμῖν ἐπιτρέποντας; Ὅτι δὲ οὐκ 
ἀπατῶντες ὑμᾶς, οὐδὲ µικρολογούµενοι παθεῖν ὅ τι ἂν 
ζημιῶτε, ταῦτα προντείνομεν, ἐ ἐπιδέδειχται σαφῶς, ὅτε 
τοὺς ἀρίστους παϊδας ἐς ὁμηρείαν αἰτοῦσιν ὑμῖν, εὐθὺς, 
ὡς τὸ δόγμα ἐκέλευε, τὰς τριάκοντα προλκθόνεις ἡμέ- 
ῥας, ἀπεστείλαμεν. ἸΤοῦ δ᾽ αὐτοῦ δόγµατός ἐστιν, Ἂν 
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ρου ΕΠ ρίοίποπα, {155 οςηδΗ]άΠ1, 5Η θη[Η1 εἶμπο ἀαίο, Ργάσο 
Ἱεραίο5 ΡώΠΟΓΗΠΗ γοεαν]ϊ, αἱ αοορἀτεηί, ΠΠ! ρου οκογοα τη 
Ἰοηβο ονά(πε »ἰαπίεπα αἀἀποσβαπίαγ; ΠσΠιθ νοτο αἲ (Πρπα] 
ἁοοθάσραη{ Ρνορία5, 5ο ἀἰτιπιοβαπίαγ ρα [οπίο ϱπίσμ]ο, 

Τα. οθης]ες {ηβδογιηί ο05 ἀῑσσιο απἱά ρείοτοπί. Γι 

Ραωπῖ, πηπ]ία. πηἰκοταβίΠίευ ργα [αἱ « 46 ρηϊςΗΠῖς πἰίάσηο 
ορια! [ωάειίους, 4ς Οαταρἰηῖς ἱρδίας απἰπ{ίαίε οἱ {ο- 

απεηίία, Ροίομία(πε, ἄἴφπο Ἱππρογίο {εγγα ππαγῖᾳπε 4ποΠά ση 

ΔΠΡΙΙΦΑΙΠΙΟ: » 5αῬήηηχοτιηί, «Πο Ἰῶς 56 Ἰασίαηίθς 6ΟΠΗΠΙΘ- 

ΠΙΟΓΣΒΕ5 411π1 Τη ορια οπ]απη(οδίς ποη 5ἷ{ ἴοπηρης Ιαείαη- 

Παρ: 5εᾷ αἱ αμα γοροππος ππα(αἱοηίς οχειηρ]ο 44πΙΟΠΕΤΘΗ- 
{απ Ἀοππαπϊ πιοάετα[ἰοπῖς αίᾳπο οἸεπποπίία, ν  Εογςθηὶ 

οηίπα Οπᾳξ Ἰορα(ἰοηίς Ρείπεερς) οἱ οριίπηῖ απίφπο πιαχίπιο 

πη]κογαπίας αβ]οίος : εἰ Ίας γἷα ο[ΠοΙαΠΙ, αἱ ἱρεῖ 46 ρτορτῖα 
[οτίηπᾶ Ῥεπε 8οΠηρος ροβδίηί Ροτατο, 5ἱ ἵη ΑΠΘΠΑΠΙ ΠΟΠ 
ρεοζαγεηῖηί,  Αίάπε Ίου νορῖς, Βοπισηί, ἀϊσηαπα ο5ί, Υε- 
είτασιε τε]ρίομ6, 4παΠ1 γος Πιανίπης Ἰιοηί η οΠΙΠΙΠΗ Ρτο- 
Πιαιηηϊ, 

ΓΕΧΧΙΧ. « Οιοᾷ 5 τονο Ιπο]εππθη/ίογος ο[ίαπι πασ({ 65εθ- 
Ὠλης αἀνοιδαιο5, αθιπάς ποβῖς οα]απηίαίαπη οταί, σαυαδ 
Ρεγα] ης, Ροδίᾳπαπα Ἱπαρθηίαα ἴδιγα ππατίηπα ποὺῖς 6ἱθ- 
Ρίμη1 εδ, εἰ παγες γορῖς (γαιάίηνας, πας αἰίας ραταν]- 
πη5, εί ἃ Υεηα([ἴοπε αθ Ρροβδεςδίοηο εἱερ]απίογαπα αὖς Ηπαῖ- 
Πας, ποριςείπιοσαιιε ομφίάος αἱ ο] εἰ πιπο ἀθάίπιας, 
μΠραίασπε εαἱς {επηροπίρας Ρεικο]νίηλας, 5ο]ἵ 56Π1ροΓ αἲ 
ἀ]ς αεἴροτο. Ας ορτίο Ἠσος ρα(τίρις γεςίτῖς ςαεῖς {πθτε, 
ααἴρας πος Ῥεβπα ἱηίπ]θταπλας. Εἰ ΙΙ μῖς Ἱεσίθιις πος το- 
οερεγυηέ 1η 5οοἱείαίεια εἰ απαϊοΠίαπα; απο ἵπ (οράετο πεῖαιε 
εχ ὤφιο δπ]ας Παγαῖ.  Ἐί Πάσα απἰάθπα ἱρεῖ, ααἶδης 
Ῥομ πα Ππ{π]γαπηΙ5, ῬασθΙ1 5εΙηθ]Ι ποβῖς ἀαίαπῃ 5ογγαγιη! 
ΠάεΠίεν : γο αιίθια, ου φαἶθας παΠαπαΠα ἀθοστίανίπιις 1 
αυἷά Ἰαβείῖς, αιοά οααδεπηῖηἶ ποῃ δεγνα(πτη α πορῖς ἵπ Ίος 
{ῴάενα, αἱ Ῥο]]απα Ίχος {απι τεροµίο ἀθογεγοιη[ῖς, αἱ, πε ἆ6- 
πυποἰαίαπα (πἱάθπα, ποβῖς Ιη[ογα(ἰς ο Ναπη (ραία ποη. φο]γ]- 
ης 2 4η ηάγες ΠαΡεπηΙς2 απ Ἰπγίάεπάος εἹερ]απίος» 4η ος 
Ιείο {οπιροτε Πάθπι ἵπ γο5 ποδίταπα πἶ]α ἵπ το ἀρείάσγας[ῖς 2 
ΑΠ νεΡΟ πθη πηνεταρί]ες γοῬίς γἰάεππς, [απιο πυρος απηϊςεῖς 
ααἰπαπαρίπία. Ποπηϊπαπα πα ρας» Αί. οσα Μαςϊπίσεα Ώε]- 
Ἰα51 βεδδίπη51 Εἰοπίπα ΠιοᾶπΠ. δᾶπ6 εχοθκςεταί επρίά(τας 
ΥΠ : ας (π]εΓαπη5 {άΠΊ6Π οπηπία Ρνορίθυ γο5. 96 Π]α; πι- 
Ἰππα Πποπα [ασἶεῃς Ιπίᾳπἰίαίαπα ἵπ ηος, αἱ ἵη (ΘΓΓΑΠΙ ἵῃ αυα 
πι ας οἱ ορ ας οδί, αἰος πως 8φτος ποβίς αἀθπηί 
οἶνεα ἘπιροπίαΠα : ηθο Ἠΐς οοπίθηία5, αἰίαπ ταήδας ποδίγα 
ἀϊμοπίς Ρατίθη1 Ἰπγαάθης,, ε[[εοῖί {απάσπα, αἱ ραν {ατρατείατ, 
παπα νοῬίςουη Μαραίπλας.  8ἱ ως οἱ σααξα ρτα δν (ης, 
Δΐ πος οετίε Ίος, απἰ αἲ Π]απη περηηποπάπΠα απη]ᾶ οδρογιη{, 
Ρυβ]ίοο ργοερηίο ἀππηπαγίπιας, οἱ αἆ νος Ἰεσαίίοποπα, οχ- 
ομαδα [παν Γαοίαπα, πηκίπιας, εί ταήδας αἰίος Ἱεραίος, ΟΠΗ 
Ἠρενα ροίοείαίε Ρασετη γοπογαπᾶἶ γοςίτο ατηἰ(πῖο.. Οιἷὰ 1ρῖ- 
έαν εἰά55ε ορι5 εναί 6ἱ εχεγοῖία αἀάγθικιις 605, απὶ πθηιιθ Πο- 
Εατυηί 5ε Ρ60ςᾳ556, οἱ 56 5Η4ΠΠ416 οα5ᾶΠα αγΏἰ(τίο γεςίτο 

εοπηπιϊδεγαη{ὸ Οιιοά απίειη πες Γα]]επάί απίπιο γοῬίς Ώος 

ορία]ειήπλας, αἱ Ἰιαιὰ ριαναίο ραβδί ἑπογίπχας απαπιοπηαθ 

πηυ]είαι ποβῖς Ιγτοραδςοίῖς,, τᾷ καΐῖς απἱάθια α ποβίς ἀθππο- 

βἰγαίαπη ἐδί, σπαπάο ]εοιϊςείπιος ΡΗ6γο5, οχρείῖίο5 α οί» 

ουδίάες, Ῥτοίίπας, ααοπιαδιποάαπα. ἀοοτέίαπα ας, πθ 

εχδροείαία απίάεπα ἀἱα (Προξίπια, παἰκίπιας. Ἐδί απἴοπη ἵη 

εοάςπι εεπαἰιςεοηςα]ίο, 5ἱ ἀεζονίπιας γοῬίς οὐρῖάες, 0ος 
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παράσχωµεν ὑμῖν τὰ ὅμηρα, τὴν Καρχηδόνα ἐλευθέ- [ Ειαρίποπι Ὑος Φ/έαγοῦ Ἰῇροταιη φως αἰί Ἱορίρης, οἱ ἵπ ρο99ες- 
ν ἐν καὶ αὐτόνομον, κεκτηµένην ἃ ἔχομεν. » 
ΙΧΧΧ. Οἱ μὲν δὴ πρέσθεις τοσαῦτα εἶπον. ἸΚην- 

σωρῖνος δ᾽ ὑπαναστὰς ἀντθλεξεν ὧδε Σα Τὰς μὲν αἰτίας 

τοῦ πολέμου τί δεῖ λέγειν ὁμῖν, ὦ Καρχηδόνιοι, πρε- 

αβεύσασιν ἐς Ῥώμην, καὶ παρὰ τῆς συγκλήτου μα- 
θοῦσινὴ ὃ δὲ ἐψεύσασθε περὶ ἡμῶν, τοῦ) ὑμᾶς ἐλέγξω. 

Καὶ γὰρ τὸ δόγµα δηλοῖ, καὶ ἡμεῖς ὑμῖν ἐν Σικελία 
προείποµεν, τὰ ὅμηρα παραλαμθάνοντες »τὰ λοιπὰ τῶν 

δοζάντων ἐπικελεύσειν ἐν Ἰτύκη. Τῶν μὲν οὖν ὁμή- 

ων τῆς τε ταχυτῆτος χαὶ τῆς ἐπιλέζεως ἐπαινοῦμεν 

ὑμᾶς. Τί δὲ ὅπλων δεῖ τοῖς εἰρηνεύουσι καθαρῶς; 
Φέρετε, πάντα, ὅσα δηµόσιά τε καὶ ἴδια ἕκαστος ὑμῶν 
. βθη τε χαὶ χαταπέλτας, ὁ μῖν παράδοτε.» Ὅ 

μὲν οὕτως εἶπεν. Οἱ δὲ πρβνώῤς ἔφασαν, ἐθέλειν μὲν 

καὶ τοῖσδε ὑπακοῦσαι' ἀπορεῖν δὲ, ὅπως Ἀσδρούθαν, ᾧ 

(θάνατον ἐπεκήρυξαν, δύο μυριάδας ἀνδρῶν ἤδη συνα- 
γαγόντα, καὶ αὐτῃ Καρχηδόνι παραστρατοπεδεύοντα, 
ἀμωνοῦνται. Ἑἰπόντων δὲ τῶν ὑπάτων, ὅτι Ῥωμαῖοι 
τούτων ἐπιμελήσονται, οἵ μὲν καὶ ταῦτα δώσειν ὑπέ- 
σοντο. Καὶ συμπεμφθέντες αὐτοῖς Κορνήλιός τε 

Σχιπίων ὃ Νασικᾶς καὶ Γναῖος Κορνήλιος, ὃ Ἱσπανὸς 

ἐπίκλησιν, παρελάμθανον εἴκοσι µυριάδας πανοπλιῶν, 

καὶ βελῶν καὶ ἀκοντίων πλῆθος ἄπειρον, καὶ καταπέλ- 

τας ὀξυθελεῖς τε καὶ λιθοβόλους, ἐς δισχιλίους. Καὶ 

φεροµένων αὐτῶν ἡ μὲν ὄψις ἦν λαμπρὰ καὶ παράλο- 
γος, ἁμαζῶν τοσῶνδε ὑπ αὐτῶν τῶν πολεμίων ἀγο- 

µένων. Οἱ δὲ πρέαθεις εἴποντο αὐτοῖς, καὶ ὅσοι τῆς 

γερουσίας, ἢ τῆς ἄλλης πόλεως ἄριστοι, ἢ ἱερεῖς, ἡ ἄλ- 
λως ἐπ τιφανεῖς, ἔμελλον ο ὑπάτους ἐς ἐντροπὴν Δ 

ἔλεον ἄζειν. 
παρέστησαν. 

Εἶσα χθέντες δὲ αὐτῷ κόσµῳ τοῖς ὑπάτοις 
Καὶ ὁ Κπνσωρῖνος (ὂν γὰρ εἰπεῖν ἵκκ- 

ἔρος τοῦ συνάργ. ου) ἀναστὰς καὶ τότε, χαὶ σκυθρω- 

πήσας ἐπὶ πολὺ, ἔλεξεν ὧδε" 

ΙΧΧΧΙ. «Τῆς μὲν εὐπειθείας ὑμᾶς  ὦ Καρχηδόνιοι, 
καὶ προθυμίας τῆς μέχρι νῦν ἔς τε τὰ ὅμηρα καὶ τὰ 

ὅπλα ἐπαινοῦμεν' χρὴ δ᾽ ἐν τοῖς ἂνα γχαίοις βραχυλογεῖν. 

Ὑπόστητε γενναίως τὸ λοιπὸν τῆς συγκλήτου κέλευσµα" 

ἕκστητε τῆς Καργηλόνος ἡμῖν, καὶ ἀνοικίσασθε ὅπη 
θέλετε τῆς ὑμετέρας, ὀγδοήκοντα σταδίους ἀπὸ θα- 

νά Τήνδε γὰρ ἡμῖν ἔγνωσται κατασκάψαι.» Οἱ 
, ἔτι ας αὐτοῦ, τὰς γεἴρας ἐς τὸν οὐρανὸν ἂνέ-- 

σχον μετὰ ϱ ῥοης, καὶ τοὺς θεοὺς ὡς ἠπατημένοι κατε- 

Κάλουν' πολλά τε καὶ δυσγερῃ κατὰ Ῥωμαίων ἐἔθλα- 
σφήµουν, Ἄ θανατῶντες, ἡ ἔκφρονες ὄντες, τοὺς 

Ῥωμαίους ἐς μὴ ος πρέσβεων διερεθίς οντες. ΑΕ 

τὸν γῆν σφἃς ἐῤῥίπτουν, καὶ γερσὶ καὶ κεφαλαῖς αἱ 
ἕτυπτον' οἵ δὲ καὶ τὰς ἐσθῆτας ἐπεῤῥήγνυντο, καὶ τοῖ 

σώμασι τοῖς ἑαυτῶν ἐνύθριζον, ὡς ὑπὸ ἀνοίας ἐνήβμι. 

µένοι, Ἐπεὶ δέ ποτε αὐτοῖς ὁ οἵστρος ἔληξε, σιωπὸ 

πολλὴ καὶ κατήφεια ἦν, οἷα νεκρῶν ον. Ῥωμαῖοι 
δ) ἐξεπλήσσοντο, καὶ οἵ ὕπατοι φέρειν αὐτοὺς ἐγνώκεσαν, 

ὥς ἐπὶ ἀλλοκότῳ κελεύσµατι, µέχρι παύσαιντο ἄγανκ- 
σΣτοῦντες' καλῶς εἶδότες, ὅτι τὰ μέγιστα δεινὰ αὐτίκα 

Ἡ ἥ «ἲ 

- 
-. 

. 
υ, 

5ἶοΠ6 ΘΟΓΗΠΗ , 4155 ΠαΡθΠΙΙ5, ΡοΓΠΠσΠδτο. 

ΧΧΧ. Ησε ΡΩΠΟΤΗΠΗ Ἱερα1.. Αά ας Οεηκοείπας, ῥαη- 

Ἱἱβρεί 485ΗΙΡΕΗΣ, δίο τοδροπά(ΐ : « Οαυδας ΡεΙή, θα ]ιασί- 

Ἠ{θῃ»ες, ΠΟΠ οδί ουσ γοῬί5 χΧροπαΠη, φας Ἱεραί{ γεςίτί Βουια" 

ἃ δεπαία απθ{γετιηί. Οποᾶ απίεα [αἱ5ο ποβῖς ομ]εεῖδεῖς, 

Ίος οοαἵρΠαπα,  Ναπα εἰ 5επααδοοηδ]ίαπα ἀθο]αταί, εί νο- 

Ρἱ5 απ: ἐρρί ροκ ία» ἵῃ ΒΙΟ ]ία, 4πππα αοοθρίτηας οὐρίάες, 

το]ί(α 5επαίας ρ]ασία γοῬῖς ρτο]αίαπι Ππὶ Όσα, Τατ 

αποᾶ ομδίάες, οε]εγῖίετ εἰ εππῃ ἀε]εοία , πηϊκίς!ἶ5, Ἰαπάσπηας. 

γοδ.. Ῥε οφίετο, ατπις απἱά ορα5 εδ, δἱ ρασεία οαρῇ5 οκ 

απίπιο» Απίίαο: (πἱάαπἷᾶ γε] ρεϊγαϊἶπαι γοῬίς ο5ί, γε! ραβ]ῖσα, 

(ο]ογπα. {ογπποπίογΙππ(θ ἰΓαδ[ία πορῖς!» Αά πας Ἱοραῖ 

τοβροπάργυηί: « Υθ]]ε (πἱάθπη 5ε οί ἵῃ Ίος ραγετε; 5ο πεςοἴτο, 

πποπηοᾶο οοπίτα Αδάταλαϊσπα, ἀαιηπαίυπα οαρίς, ααἲ Ίαπι 

εοΠεείῖς γίτογαπα γἱσἰπιϊ πα] νας, Ῥτορο αγ νασίποιη εαδίτα 

Ροβη]ςδαί, ἀε[οπάστο ΤΏΕΠΙ Ῥοβδεηί.» ΟΠΙΠΙ(ΠΟ Υ6βΡΟΙ- 

ἀῑδεοηί οοηδΗ]ε5, Πιοπιαπί5 6ατη Γοπῃ ο” Γ05 [06 Ρο]ΗοΏἶ υπ 

(ταάστο τη. Αά ασ αεοἰρἰοπᾶα πποχ οπῃ 1ρδῖ5 Ἱεραίῖς 

πη]ςδί 5υη{ Οογπε]ῖας Βοἱρίο Ναδίσα, οἱ Οπ. Οοτηε]ίας Ηἱςρα- 

ηα5. Εποτυπί απίεπα ἀποσπία αγππααταταπη πη]ία; (οἱογαΠι 

Ιαου]οταπι(θ Ἱπβηϊίας πάπες; οπἰαρα]ίατύπα, ααἶρας ναί 

ἴεία, γε] 5αχα οπη(ἑπίαν, αἆ ἆπο πη]α. Ου παπα αἴ- 

(ειτοπίας, ργά]αγΙ5 Ῥ]απο οἱ πἰταυς αἀπποάσπα ΓΗ α5ρο- 

οίας ἰοί ρ]αιδίτογαπα, ααἶθας 1ρ8ί Ἰοδίος αγη]ᾶ 5υᾶ ἄἆγε]ε- 

Ρα. Εἰ ρ]αιδίτα επυεραπίας οσα, εί Βεπίοτες, ήτο 

οἴγίίαἶ5 οριπιαίες, οἱ απἰοππσαο απί αερτάοίίο απί αἰία 

ἀἱρηίίαίο οοηδρἰοιῖ οταπέ» πογαπη γοὶ τογοτοη{ῖα νο] πϊςοτῖ- 

εοτάῖα οοπηΠΙΟ(ΠΠΙ ἱπὶ οηδι]ο5, 5ροταβαπ{. Οµί αἆ οοηςα]ος 

Ἱπιτοδνοί{, οτπαἶ απίκαπο 50 ἀῑσηίαιἶς Ἰη5ίρηΐθας οὐταΠα 

βἰοίεγαηί. Εἰ τανδα5 6εηκοτίης (οταί οηἴπα 510 οο]]ερα [α- 

εμπά1ο) 455ΗΗ5ΕΠ5, Ροδίαπαπα ἀἷα {εἰσίοαπα γαἰέαπα {αοϊίας 

δορίέ, ίο Ἰοουία5 οί : 

ΤΧΧΧΙ. « Οποᾷ αἆ ρτοπίανη οῬοδ[οπίίαπα, υτὶ Οατ]ναρῖ- 
ΠΙΘΗΣ65, αΙποί, απ {παπα ἵπ ορια ῖρας ἆαπάίς, ἔαπα η αγηῖς 

(παάρηαϊς, αρρανταῖέ, οδὲ, ποὰ γος Ἰαπάσπηης. 9οἆ ποη οί 

πημ]15 γοτρί5 {θά Πα (παπάο αγσοί ποσοςδίία». Ἐοτίο [ο 

Πίου τοσα Ίή5δα δοµαίας! Οοάΐίο ποδίς Οατναρίηο! Δλά 
4π6ΠΠΟΙΠΠΦο ναοί ἀῑίοηίς νοδίγα Ἰοσμπα, (γαηδ[ογεῖς 
εοάο5; Πιοο δἷί πίτα ἀσοσπα ρᾶδδΗ Πα πηἰΠία α απ, Οοἵ- 

(απα ομίΠα οί πορίς, Ἠσπο φπἱά σπα γοςίταρα 5οάθπα ἀἱταστο, » 

Πως ορηδη](5 γουῖνα ἠπιοννηρί οἸαῦπος (ο οηἴσην Πάπας αά 
οα]απα, εἰ 905, γἱο]αία) Πάοἱ γἰπά]οσς, πο κἶπο πην]εἶς ατα- 

ν{ραδαο οοΗν ἰοἱ(5 [η ΠΟΠΙΑΠΟΣ οοη]οοἶδ, ἑηνουαηαηας οἶνο 
γα) ρογιαδί πιογίοηα αρρείοραη Ες, εἶναι Ιηομ (15 ογαηί ἵπιρο- 

[68 5ἱνο ἨΟΠΙΔΠΟΣ οοΗδΗ]ίο αἲ ποΓαγίαηα τη Ἰοραίος απ ίοι- 
ἀπ Γποἱ πας Ρτογορατο γοἸοναηί, ζ4π1 οἳ ΙΗΠΙΗΠΗ 5ο ρτο/θος- 

παπέν οαπη Γοηἴθας Πλαπίβαδ6 πο ρυ]καπίος : ποπ ἰ οείαα 

νονπχοηία κοἰπάσραηΙ, οἱ ῥγορτία οοτροτα Ιασσταλκηῖ, γεῖ- 
οἱ μα η] ἀθοορ, Ταπάσπα, αδί ἀονί Ἱηδαμα ἴ]α 

οομοῖίο, πια τοτὸ οὐ γη ἶν κ οπίος Ιαοσαηί Ῥα.πί, (άΠΦΦΗ 

πιοναίν Ες οὐκίαρασταπί αἲ Ἰου βροείασου]ήπα Ποηιαηί : 

οσηδ]ο απίοπη , [ογοπάος (αη/ἵδρου Ἰουπίμος, πιαπάα{ο {απι 

ἱπορίπαίο μταν τας οοΠΗΠΟ(ο8, οδηδο]νληΕ, ἆοπες ο[ογ]ήκκεί 

πο Ιμπαίίος που ρπατί, πλάρυας οαἱαηαίίαίος απ ασίαῦη ῥγίηιο 
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μὲν ἐς ὑρασύτητα ἐκπλήσσει, σὺν γρόνῳ δὲ καταδουλοῖ 
τὴντόλμαν ἡ ἆ ἀνάγκη. Ὁ καὶ τότε ἔπαθον οἱ Καρχηδό- 

νιοι. Παρὰ Υὰρ τὸν σιωπὴν ἁπτομένου σφῶν τοῦ 
χαχοῦ μᾶλλον, ἀγαναχτεῖν μὲν ἔτι ἐπαύσαντο' ἀνέ- 
Χλαιον δὲ: καὶ κατεθρήνουν ἑαυτούς τε, καὶ παῖδας, 
χαὶ γυναῖχας, ἐ ξ ὀνομάτων, χαὶ τὴν πατρίδα αὐτὴν, 
ὣς ἐς ἄνθρωπον ἀχούουσαν λέγοντες οἰκτρὰ χαὶ πολλά. 

Οἱ δὲ ἱερεῖς καὶ τὰ τῶν Ἱερῶν ὀνόματα καὶ τοὺς ἐν 

αὐτοῖς θεοὺς ἀνεκάλουν, . ὥς παροῦσι κἀχείνοις προφέ- 

ῥοντες τὸν ἀπώλειαν. ν τε παμμιγὴς χαὶ ἐλεεινὸς 

οἶκτος οἰμωζόντων ὅμοῦ τά τε χοινὰ καὶ τὰ ἴδια, µέ- 

Χρι καὶ Ῥωμαίους αὐτοῖς ἐπιδακρῦσαι, . 
λ 

ΙΧΧΧΠ. Τοὺς δὲ ὑπάτους ἐσῄει μὲν οἶκτος ἂν- 
θρωπίνης μεταθ ολῆς' σχυθρωποὶ ὃ ἀνέμενον καὶ τού- 

η) / ιά δν Δ ν ιά 

ἐγγενεσθαι. Ὡς δὲ καὶ ὀδυρμῶν 
ἔληξαν, αὖθις ἦν σιωπή. Καὶ λόγον αὐτοῖς διδόντες, 

ὥς ἡ μὲν πόλις ἐστὶν ἄνοπλος, ἔρημος, οὐ ναῦν, οὐ κα- 
΄ 3 εν] σ/ . 3 Ν 3 / 

ταπέλτην, οὐ βέλος, οὐ ξίφος ἔχουσα, οὖκ ἄνδρας οἰκείους 
ἱκανοὺς ἀπομάχεσθαι, πέντε μυριάδων ἔναγχος διε- 
φθαρμένων' ξενικὸν δὲ οὐδέν ἐστιν, Ἡ φίλος Ἄ σύμμαχος» 
3 καιρὸς ἐς ταῦτα" ἔχουσι ὃ) αὐτοῖς οἳ πολέμιοι καὶ τὰ 

τέχνα καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὴν χώραν, καὶ περικάθήνται 
τὸ ἄστυ ἔνοπλοι ναυσὶ καὶ πεζῷ καὶ μηχανήμασι χαὶ 
ἵπποις, Μασσανάσσης ὃ) ἐχθρὸς ἕ ἕτερος ἐν πλευραῖς . 

θορύδου μὲν ἔτι καὶ ἂγανακτήσεως ἐπέσχον, ὡς οὐδὲν 
ἐν ταῖς συμφοραῖς ὠφελούντων: ἐς δὲ λόγους αὖθις ἐ ἐτρᾶ- 

ποντο. Καὶ Βάννων, ᾧ ̓Τιγίλλας ἐπώνυμον ἢν, ἐπι- 

᾿φανέστατος ὢν ἐν τοῖς τότε παροῦσιν, αἰτήσας εἰπεῖν, 
ἔλεξεν. 

ΙΧΧΧΠΙ.« Εἰ μέν ἐστι καὶ τῶν πρότερον εἰρημένων 
ἔτι πρὸς ὑμᾶς, ῶ Ῥωμαῖοι, λόγος” ἐροῦμεν, οὐχ ὡς 

/ 

δίκαια προφέροντες᾽ οὐ γάρ ἐστιν ἐν καιρῷ τοῖς ἀτυχοῦ-- 
3 Εν το .ο / ς 3 3 / / 

σιν ἀντιλογία" ἀλλ᾽ ἵνα µάθητε, ὣς οὐκ ἀπροφάσιστός 

ἐστιν ὑμῖν ὁ ἔλεος ὅ ἐφ᾽ ἡμῖν, οὐδὲ ἄλογος. "Ἡμεῖς γὰρ 
ο ψ ιν) / ς! / λος 

Λιθύης ἄρχοντες χαι θαλάσσης ὅτι πλείστης, περὶ ἦγε- 

µονίας ὑμιν ἔπολε 
πο. { ᾳ ὴ νὰ « -ῳ “8 ὶ αν / 

Σχιπίωνος, ὅτε τὰς ναὺς ὑμῖν παρέδοµεν, καὶ ἐλέφαν- 
τας ὅσους εἴχομεν, καὶ φόρους ἐταξάμεθα δώσειν' καὶ 

ἐδίδομεν ἐν καιρῷ. 

νων, Φείδεσθε μὲν ἡμῶν, φείδεσθε δὲ τῶν Σκιπίωνος 
«/ 9 .. Ὑ : « / ” ο 
ὅρχων, ὁμόσαντος ἔσεσθαι Ῥωμαίους Καρχηδονίοις 

σα) 3 ορ) 0ὐ0δ) ἔστιν, ἐς ταῦθ) ὅ τι 
Οὐ ναῦς ἔχομεν, οὐκ ἐλέφαντας, οὐ τοὺς 

ους ἐκλείπομεν. 

.» 

των κόρον. αὖ τοις 

/ λ / / ) 

μήσαμεν ' καὶ ταύτης ἀπέστημεν ἐπὶ 

Ν α ο ο / ” / 

Ηρὸς οὖν θεῶν τῶν τότε ὠμοσμέ- 

συμμάχους καὶ φίλους. 

ἡμάρτομεν. 
/ 2 » 

φό Ἀλλὰ καὶ συνεμαγήσαμεν ὑμιν 
τρεῖς { βασιλέ έας. Μηδέ τῳ παρασοῇ καταγιγνώσχειν, 

ταῦτα καὶ πρώην εἴπομεν, ὅτε τὰ ὅπλα ᾖτεῖτε. Αἴ 

τε γὰρ συμφοραὶ ποιοῦσι µακρολόγους, καὶ ἅμα συν- 
ο | 3 .” 

θηκῶν οὐδὲν ἐν ταῖς Ἰκεσίαις δυνατώτερον΄ οὐδ) ἔχομεν 

ἐς οὐδὲν ἕτερον ἀντὶ λόγων παταφυγχεῖν, οἳ τὴν δύναμιν 
Τὰ μὲν δὴ πρότερα τοιαῦτα, 

Ὅ 

: » 4 .-/9 
ὑμῖν ἅπασαν ἐξέδοµεν. 
ὧν ὁ Σχιπίων ἐστὶ) 
δὲ παρόντων ὑμεῖς, ὦ ὦ ύπατοι, δημιουργοὶ καὶ μάρτυρέ ές 
ἔστε ἡμῖν. "Ὅμηρα ἠτήσατε, καὶ τὰ κράτιστα ἠγά- 
γομεν ὑμῖν. Ὅπλα ἠτήσατε, καὶ πάντα ἐλάβετε, 
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ἱπιροίμ αογταο, παπα ργουράθηίο {6ΠΊΡοΓ6 οππο]]ἷαί αἰηθ 

5υρίραί ποθθβείία5. Ουοά οἱ ίππο Οαγιαρηίθηδίθ5 δη 

γοπῖί : ΠαΠΙΠΠΘ, Ροδία πα Ρρ6ς {ρβΠὴ 5ΗΘΠΠΗΠΗ 66Η 515 πια- 

οἱ οαἱαπαϊαἰἶς 4ΠΙΠΙΟ5 6ΟΓΙΠΙ {αιἱσ]έ, οπηίδδα ἱπάΙσπαίίοπο, 

ἀορ]οταβαπ{ ου Ἰαηιοη(ῖς γίσρήα 5παά, οἱ ΠογογΙΠα , 60η 

Ἱαραπιαιο, οΙΠΙ Ἰα5., (απη Ἠ]ος ποπηϊπα ἶπα Ιπο]αιπαπίος; ἀο- 

πίααα ρα(γία 618ΗΠ1, απαπα οἱ ἱρεαπα, {απααΠα Ἰοπιίποιη 

Ρογοἱρἰθηίοια γοσο5 πλδογαρί]ο5, ἱπγοσαβαήί.  βασθνάοίος 

ΔπίθΠα 54οΓα ἀθοδᾳπο ΙπγοσαβαΠέ, ΗΠΑ Ππίογαπα Π]ΐ5, νο- 

αἱ ργῶδοη/ίρα5, οχργοριαπάο, Ἐπίαας {πὴχ πηἰςογαβ]]ή5 

σοπιϊία5 ρτοπηΐδειο ρηναίαπα ρρ]σαπιααο ΓογίΠΠαΠΙ 4οἱσῃ - 

Πσπα, αἱ Ποπαπίς {ρ5ί5 άποσιθ οἱἱσσγοί Ιαογίηιας. 

ΤΧΧΧΠ. Οοηδι]ε5 απίοπα, παπά Παπα δα μίραί πηςρτα {ο 

ΠππαΠαΤΗΠΗ. γἱοΙβδΙπάΙπΙΠα, {απιοῃ αςίοιῖς γη Ιρης οχ- 

«ροοίαβαπί, ἀοπες ἸαπιεηίοτΠ 4ποσιο 5α[θία5 ῬῶΠος 66- 

Ρίδ5εί. ΤαπάσΠι ρο5ί ἸΙαπιοπία γδ5. 5Ποηίίαπα ΓουΠ{ : το 

Ριίαπίοδαο 56ο Ῥώηί, α1ῃοπι ατπιῖς Ππάα{αΠα 6556 αὖ 

ἀοδογίαπα; ΠΟΠ ΠάΥΘΠΙ, ΠΟΠ οαἰαρι]ίαπα, ΠΟΠ ἀοπηὶ ΟΙΥΠΗΤΙ 

5αΐΐ5 αἆ ἀο[οπάσπάατη ρα(πίαπα, ΠΠΡΟΥ απηϊςςίς αμἰπαπασίηία 

πη η ραςΣ πα]]απα Ῥγῶδίο 6556 ἸπθγορηαΊαπα πϊΠίοπα, αι 

ἈπηίοΠα, ααἲ δοοἵαπα, οἱ, αποπηίπας ῬραγοηίΗς, οχο]αάἱ 5ο 

αησις5 (οηρονί5Σ ἵπ Ἰοβίαπα Ῥοίοδίαίο 6556 5105 ᾖρθγος, 

ΤΠ, αστΙηΣ ΤΙΤΡΕΙΙ ορδίάθνϊ οἰαδδίρις, πιαςλμ]Πί5, Ρεᾷ6- 

εμ]ρις οπιεςίτίραςαπα εορί5; α Ἰαΐεγο ΜΙαςΙΠίςδαΠα, απ 

Ἠοδίθηα ΙπΙπΙΙΠοϊε; οοπηρ/θαδογιπ{ Ιαπ1 ἠοηΙίαπα ἸπάΙσηα- 

Ποπεπηαια, αἱ οπιηΙπο ἵπ {α οαδα Ιπα(Πειας τα ήδΙπΊαΙε 

αἆ ογαπά μη οοηΥοιςί 5Π{. Ἐ{ ΒαἨπο, οοσποπηῖπε Τἱσί]ας, 

οπηηίαπι. απ {1π1 αἀθταπί Ῥώπογαπα Πας(η]ςδίπλας, ἴππρθ- 

Παία ἀῑεθηάί γοπία, ο γογρα [οοῖί : 

ΙΧΧΧΠΙ. « 9ἱ πορίς απο γεπίαπι ἆαῑῑ5, Ῥνϊηαῖρεας Το- 

πηαηϊ, αἱ, απο αἱάεΠὰ ]άΠ1 απία α ποθῖς ἀῑσία 5η, 6 1{θ- 
τΙΠ1 Υορί5 ΘχΡοΠαπ]Η5, ἀἱσσηας, ποῦ {απαιαπα απί οκ 1116 

νοΡΙδΟΠΠΙ γδ]ίπ]α5 οοπίεπάστο (πίοπιροςίίνα οδί οΏΙη πηῖ- 
5ογἱ5 σοπίοη/1ο), 5ο τί εοβηοςσα{ῖς, 6556 οα 1155 οί τα(ἴοιο», 

ευ ἀερααηπας γορίς πο Ιπάϊρηϊ γοδίτα παὶςεγ]οσταία γἱάστ. 
Χο θηίπῃ, Απο ποπάαα πιαγίδαιο Ἰαΐο ἀοπη]ηῖ, Ρροδίαπαπα 
4ᾳ Ἱπιρογίο γοβῖδοαπα ἀἰππίσανίπιας, οδβδίηηας τοῖς, (65 

γορίτας αἀπηη]5ίταπία Φεἱρίοπα; Ιπηρετίο; παπάς πάγος οἱ 

οἱορ]απίος, αποίαιοί Παβιίηλας, γορῖς (ναδάίππας, (δια: 
ίασιε γεορρίπηΙ5 τορί5 Ρεπάοεπάα, ας οἱ ρου5ο]νίπας Ῥγα. - 

5Η((ἶ5 (οπωρογίρα5. 5ο, Ρ6ἵ ἀθοδ 6ο {6πιρογε ΙαΓα{ο5! ρανοῖ{ο 

Ἱαν]αταπᾶο Βοἱρίοηϊς, απὶ Παγαγίέ, {ο Ρορ]άΠά ΠΟΠΙάΠΗΠΙ 

Ρορι]ο Οατιασἰη[εηςὶ απηΙσΙΠΙ. 5οοἴαπη(θ. Χθιιο ϱΠ ΤΠ] 

εοηίτα Ἰωάμς Ὠ]λιά ροεσανίτηας απἰάσπαπα. ΧΟΠ ΠάΥΟ5, ΠΟΠ 

εἰορμαπίος Παβοπηυς. Ττ]ρηία ποη ἀοριάσγα(ἶς. {ατα οἱ οοπίτα 

ες 1ερες γουίς πηδίπας ααχί]ία, Νες οί, ους (πἴδαααπῃ 

γοδίταπα τεργοµεηάαί, ἱ ως οίίαπα Ῥτίας πησπιογαγἴπιας, 

αααα αγπηα Ῥοίοβα{ἰς. Γασϊαηί οηἴπα ναιῬοδος πηδοτίῶ : πδς 

οδί {π ἀορτοσαίίοπίρας γα]άτας απἰάσπαπα, 4παΠα 5ἱ αἆ Ίορος 

(α.46τῖς Ρτογοσατε Ιοοί : ποιο Υοτο, Ῥισίου νοιθα, 4110 

εοπ[ασίαπ]α5, αἰαά φὐἱάσπαπα Ἠαβσπιας, απαπάσφπἰάεῃα 

τοῦ οΠΊΠ6 γορίς (ταδϊάίηας, Εέ δῖο απἰάεπα γείοτα Παβοηί, 

Ποπιαη{, 44ο πΠΙ πορῖς ΔΡΟΠΣΟΓ βαἱρίο ϱΗΐ. Ηογαπα Υεγο 

'πδύθη ΠΠ. ΡαΟΓΟΓΙΠΑ αποίογος, Πάσηιαπο {δδίο5, 1ρ5ί ποΡίς. 

οδ!15, Οοη5 1ος! Ο)βίάος ρο[Πϊςεῖς; ργα(αΠΙΙΞΞΙΠΙΟ5 ΟΠΙΠΙΗΠΗ 

γορί5 αἀάπχίπιας. ΑγΠΑ Ρο (δείς: εἰ αεοορίςιῖς οπηηία , 4158 
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9 .. . / 

ὧν οὐδὲ οἳ ληφθέντες ἐν ταῖς πολιορχίαις ἑκόντες µε- 
’ πἩ ρ ». { / 

«άεντχι. Ἐπιστεύσαμεν δὲ ἡμεῖς τῷ Ῥωμαίων Ίθει 
’ - .- 

καὶ τρόπῳ. Καὶ γὰρ ἡ σύγκλητος ἡμῖν ἐπέπτειλε, καὶ 
-- .-- ν -- 4 / 

ὑμεῖς, τὰ ὅμηρα αἰτοῦντες, ἔφατε, την Καργηδόνα 

λεά ἑά ἰ λάδοιτε. Εἰ δὲ έκ ὶ αὐτόνομον ἐάσειν, εἰ λάβοιτε. Εἰ δὲ προσέκειτο, χαὶ 
. --- / α 

τὰ λοιπὰ ὑμῶν ἀνέξεσθαι κελευόντων" οὐκ εἰκὸς ἦν, 
- ” ο δν - 

ὑμᾶς ἐπὶ μὲν τοῖς ὀμήροις, αἰτήματι σαφεῖ; τὸν πόλιν 
. . : -- κ ΄ -- 

αὐτόγομον ἔσεσθαι προαγορεῦσαι, ἐν δὲ προσθήκη τῶν 
΄ - Ν ὰΣ να / “μα. - / 

ἔμέρων ποιεῖσθαι τὴν Καργηδόνος αὐτῆς καταστροφἠν. 
9 3 α... κ ο ῥ ῶ λ τά -” ἐλ ρέ ἔτ 

Ην εἰ θέμις ὑμῖν ἐστιν ἀνελεῖν, πῶς ἐλευβέραν ἔτι 
-. / 

ἀφήσετε, ἃ αὐτόνομον, ὡς ἐλέγετε; 
ν - - . ᾽ -. 

ΙΧΧΧΙΥ. Τάδε μὲν εἴχομεν εἰπεῖν καὶ περὶ τῶν 
. φω | ο 

προτέρων συνθηκῶν, καὶ περὶτῶν πρὸς ὑμᾶς γενοµένων. 
-- . ο η) 

Εἰ δὲ καὶ τούτων οὐκ ἀνέξεσθε, παρίεµεν ἅπαντα καὶ, 
.- -- α ια) κ / 

ὃ τοῖς ἀτυγοῦσίν ἐστι λοιπὸν, ὀλυρόμεθα καὶ δεόµεθα. 
. ο ς / κ. 3 / -. ἕνα η 

Πολλὸ ὃ' ὁ ἵκεσία, δὺ ἀφθονίαν κακῶν. "πέρ τε γὰρ 
.ο / : » νο. . 

πόλεως παρακαλοῦ μεν ἀργαίας, Ίρησμοις µετα θεῶν 
“» ᾿ / / 

συνωκισµένης, καὶ ὑπὲρ δόξης ἐπὶ μέγα προελθούσης, 
. ι .” - φ ν 

καὶ ὀνόματος ἐπιφοιτήσαντος ἐπὶ τὴν γην ὅλην" ὑπέρ 
- -ω - . ο ῃ 

τε ἱερῶν τῶν ἐν αὐτῃ τοσῶνδε, καὶ θεῶν οὐδὲν ἆδι- 
. .. Λ 

κούντων" οὓς μὴ πανηγύρεις ἀφέλησθε καὶ πομπὰς καὶ 
Γ] . / Λ ω 21 - 

ἑορτάς: μηδὲ τοὺς τάφους τὰ ἐναγίσματα, οὐδὲν ὑμῖν 

ἔτι τῶν νεκρῶν ἐπιζημίων ὄντων. δὲ καὶ ἡμῶν ἐστιν 

ἔλεος (φατὲ δὲ καὶ ἡμᾶς ἐλεεῖν, οἳ συγγωρεῖτε µετοι- 
- - / / 3 -. 

κήσασθαι), φείσασθε πολιτικῆς ἑστίας, φεισασθε αγορᾶς, 

φείσασθε βουλαίας θεοῦ, πάντων τε τῶν ἄλλων, ὅσα 

Τί γὰρ δὲ καὶ δέος 

ἐστὶν ὑμῖν ἔτι Καργηδόνος, οἳ καὶ τὰς ναὺς ἔχετε ἡμῶν, 
ν) λ ιν 3νὶ 

καὶ τὰ ὅπλα, καὶ τοὺς ἐπιφθόνους ἐλέφαντας; Περὶ δὲ 

τῆς ἀνοικίσεως, εἴ τω δοκεῖ τοῦτο ἐς παρηγορίαν ἡμῖν 
/ κ ο. ᾱ -Ἡς ὁἩ. 2 ν 

προτίθεσθαι, ἔστι καὶ τόδε ἀμήγανον, ἀνδράσιν ἐς ἦπει- 
σ . 

ον ἀνοικίσασθαι θαλασσοθιώτοις, ὧν ἄπειρον πλΏθος 

.. ν -- -- κ ) αζ, 

τοις ετι ζῶσι τερπνα καὶ τιμ.ια. 

“” δ”. ο 2. 3 “5 

Δίδομεν ὃ ὑμῖν ἀαντίδοσιν 
/ . νο Π κα 4 . 

αἴρετωτέραν ἡμῖν, καὶ εὐκλεεστέραν ὑμῖν' τὴν μὲν πόλιν 
., ” / η α.ἲ Ἡ 
ἐἄτε, τὸν οὐδενὸς ὑμῖν αἰτίαν, αὐτοὺς δὲ ἡμᾶς οὓς 

“” ’ 

Οὕτως ἀνθρώποις 

Σόξετε γαλεπαίνειν, οὐγ ἱεροῖς χαὶ θεοῖς καὶ τάφοις, 

καὶ πόλει μηδὲν ἀδικούση. 
ΙΧΧΧΥ. Δόζης δ' ἀγαθῖς καὶ εὐσεβοῦς ἐφίεσθε, 

τε .. . ᾽ 9 

ὦ Ῥωμαῖοι, παρὰ πάντα ἔργα, καὶ µετριοπάθειαν ἐν 
τοῖς εὐτυγήμασιν ἐπαγγέλλεσθε" καὶ τοῦθ᾽, οἷς ἂν ἀεὶ 
- . . . -- 
λάδοιτε, καταλογίζεσθε. Μὲ δὲ, πρὸς Διὸς καὶ θεῶν, 

- ν- . δ ” - - 
τῶν τε ἄλλων, καὶ ὅσοι Καργηδόνα ἔτι ἔγουσί τε, καὶ 
µή ποτε μνησικακήσαιεν ὑμῖν, μηδὲ παισὶν ὑμετέροις" 

ργάζεται τὴν θάλασσαν. 

3 / ἀνοικίζετε, εἰ θέλετε, δια/ρήσασθε. 

μὲ ἀγαθὴν δόξαν ὑμῶν αὐτῶν ἐν ἡμῖν πρώτοις διαβά- 

λητε' μηδὲ τοσῷδε ἔργῳ τὸν εὔκλειαν ὑμῶν καταµιά - 

νητε, χαλεπῷ μὲν ἐργασθῆναι ;γαλεπῷ δὲ ἀκουσθῆναι, 

παρά τε πρώτοις ὑμῖν ἐξ ἅπαντος τοῦ βίου γενησοµένω. 

Πόλεμοι γὰρ πολλοὶ μὲν Ἕλλησιν ἐγένοντο καὶ βαρ- 
ῥάροις , πολλοὶ δὲ ὑμῖν, ὦ Ῥωμαῖοι, πρὸς ἑτέρους" καὶ 

οὐδείς πω κατέσκαψε πόλιν γεῖράς τε πρὸ µάχης κα- 

θιεῖσαν, καὶ ὅπλα καὶ τέκνα παραδοῦσαν, καὶ, εἴ τις 

ἰστὶν ἐς ἀνθρώπους ἄλλη ζημία, καὶ ταύτην παθεῖν 

ὑπομένουσαν. Ἡροφέροντες δ᾽ ὑμῖν ὀρχίους θεοὺς, καὶ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΗΙΡΕΒ ΥΠ, 

πε οπρία’ απἰάσπα υγηος 5ο]εηί 5Ροπίο ἱταᾶοτε. Οπτεδιάίπιας 

απίοπι πο ΠοπιαπογΙπη πποτίρας εἰ οοπςυειπά η, Ναπη εξ 

«οπα!{Η5, ἀαῑῑ5 αἲ πο εις, εί νο, παπι ομείάος ρείετεῖίς, 

ΞΘΓΠΙΟΠΟ οομβγπαβα!ἶς, Οαγαρίπεπη 5αἱ5 Ἱορίρις τοπ πεη- 

4απα, οἱ οὐρίάες γοῬίς ἱταδετεπίμτ, 9αοᾶ 5ἱ αὐ]εσίαπι Γαἱς, 

αἷία 4ποσπε ἱπιρεταῖα ΠοΡί5 655ε -ἈΟΙεηύα, πο ἀεσεβαί νος, 

Ρτο αεοερίΐς ομίάϊΐρας, απο αρετίε εί πιο ροροςοίρ!ίς, 

Ιογίαίεπι οἰγτία ρο](οίοδ, πυπε, γε]αί αοεεςείοπεπι οἳἩ- 

εἰάμπα, ἱρδίας Οαγ]ναρίηϊς Ῥορεετε εχαάϊαπῃ. ΌΟπαη οἱ 

νουίς εγεγίετο [ᾳ5 οί, αποπιοᾶο Πνογαπα ἴπε[ῖ5 5αἱς π{ῖ Ἰ6- 

αἴθας, ααεπιαάπιοάυπα νο [αείαγος ἀῑχίςιίςὁ 

ΙΧὰάΧΙΥ. «ΕΙ Ίος απἰάεπα επι ἆς ρηοτί ζαάετε, ἔππα 

ἆς Ίου τοςθης νοβίδοσπι Ιπίίο, ἀῑσεπάα Παβριήπιας. Οπς 

οἱ αιάἶτε ΠΟΠ ας Ηπείΐς, οπή ήπλας οπηπία : δὲ, αποᾶ ΠΠ 

πιϊςοτῖς ο5ί γο(α πα, αἆ Πείας Ῥτεσσσαπε γεουπτίηςς. Εδι 

βπίεΙη {απίο οπ]απηαίαπα αρπηίπο οἰτεππηγεηίϊς απηρ]α ἀ4ε- 

Ρτουαηάΐ πιαίετία. ἨῬοραπηις οηίπα Ρος τεηδίαίοπι υγοίς, 

ἀεογαπα Ίά5δα αἴφπο πΙπ]]πο οοπά[ία; Ῥετ ε]αδάεπι 5ΡΊεῃ- 

ἀοτοπῃ ας ππαρηϊποεηίίαπας Ῥ6ς ΠΟΠΠΕΠ, οΠ]15 ΠΠΙΥΘΓΞΑΠΙ 

(εγταπα Ρογναςίί οε]ευγίίας; Ρος {οί ας ἰαπία, φπἴρας ογπαϊα 

οδί ἱπηρία; Ρε ἀ905, φπὶ πμ] ἵπ τος ἀεαπεγυπί : 4πος 

πο, (π5Ηπ)ας, 5ο]εηηίρας 55 πη]οίε[ῖ5 ας ροπηρίς εἴ τε- 

Ηβίοπίθα5!. ποσο γοτο ἀε[απείοταπα, πμ! νοῬίς οὐποχ]ο- 

τΗπ, 5δρη]στα Πραιοπίρας ρεϊγοεῖῖς οἱ ρατεπία Ποπίρας! Οποὰ 

οἱ Υογο ποςίτί 4ποφμε πηϊκετοί; απαπάσσηἱάεπα πηςοτα[ῖοπε 

γο5 πιοίος, ἀῑολῖς, αἶίας ποβῖς 5οἆ6ς οοπεράοτε; Ρατοῖε 

αγῖς [οοἱδᾳπα 1 ρατοῖίε {ογο ! ρατοῖίε Ώου. ασ ουν ρταδίάεῖς 

Ρατοίίο οεἰειῖς τούς, πι οππας Ἰαοππάς «αταπε 5ηπέ 

νἰνοηρας] Ουίά οπίπι 5οἰ]]οοί Ππηείϊς ροττο α Οατνασίπε, 

α αἱ οἱ πάγος ποδίτας οἱ αΓπ]α ποδίτα Ἠαβείΐς, οἳ Ἱηνίςος γο- 

Ρἱς οἱερ]ιαπίος2 Οιοᾶ 5ἱ ου Ὑθγο 5αϊΐς βο]αἱ γἰάείατ, Ροτ- 

πη1 ποὺῖς Ῥτο Ίνας ατα αἱίαπα οοπάθγο, ης Ποτί απἰάθπα Ίος 

Ροΐοςί, αἱ υπ α5διείῖ γἱοίαπα ο πιατί 4πγθγς, 4ΠΟΓΙΠΑ 

Ἱπβηῖία5 πήΊογας ἀεδας ε5ί τε παἶοςς, πηῖστοηί ἵη πιοάῖ- 

(ογταηοθα. Ῥτο Ἰμας αιίοΠα οοπάΙοπο, αἰίαπα νους ο[οτῖ- 

πηας, οἱ ποὺίς ργοορίαίαπα, οἱ νοῬῖ5 ρίας εἰονία: αΠαίυταπη. 

Φίατο ραπηηϊ τοπ ΠΙΙ οοπηοΠίαπης ο νετο, απσς 
πιίστατο {αμοίῖς, 5ἱ ἴία να]ῖς, ποσαία! δΐο Π6Ι, αἱ Ποπ 

Ἱη[οηςί γἰάδαπηϊηί, ΠΟΠ δαοεῖς, εἰ 45, οἳ 5ορα]οτίς, οἱ οί 

Ἰηπονία, 

ΙΧΧΝΧΥ. « 5ο]είῖς απίοπη νο, Βοππαυ!, Ἰνοηοςία) οχἰςπια- 

Μοπῖς ρἰοἰία(ἴκαιο τα Ιοποήα Ἠαβογο ἵπ οπηπί ας ας ἱ{5 γοςίτίς, 

οἱ ἵπ τοβας Ἰωἱς ργα γουῖς [οτο πιοδεταοποπας αἴφιο Ίο 

οιρα οΠΊΠ6ς ρτοβ{οπηἰΠΙ, 41σ5 αγηηῖς πυρ {1ς, Νο βίας, Ρος 

109 6ΠΗ Υο5 οΓαΙΗΗ5, ο ίδγοδ(πο ἀδογαπη, οπ πα αἲῑος, ἔαπα αῖ 

Οαγναρ]ηί αἆης ργςἰάσηί (απὶ παπα πες νουῖς ππασαπα, 

που Ἠ]ογίς γοδίτῖς, ποθορία πηα]α τοροπά ση τὸ, πο Πρεί Ίαπο 

οχ{δπΙΠΙΟΠΟΠΗ, (αγ 46 νοῬίς μαβοηί Ἰομηίπος, ἱπποῦίς ρτῖ- 

ΠΊΙΠΗ 40ο [αἱ Ε151 Πο ΡΓΟΟΙΑΓΗΠΗ ΥοςίΓΗΠΗ ΠΟΠΗ οοη{α η πε [ἷ 

ἰαπίο [ποίποτα, Γαία οπάαφπο Ἰοτοπάο, ου] ΡΗΠΗΠΗ 

νου ον οπή «νο οχοπιρ]απα [πο αριά νο, Ποπιαπί, ἵπ- 

γοβίαα,  Μα]ία οπίπα Ὀοίία απ! α Οτωοίῖς οοπίτα Ῥατραγος, 

πια α ΥγοῬίς οοπίτα α]ας μοπίος µορία : ΠΠΙ(ΠΑΠΗ ἄΠΙΟΠΗ 

αήκα παπα ἀἰγοη ατννοηα, απο ππαπας ἀοζοί απίο ΡΙΡΠαΠΗ, 

οἱ αγπηα οἱ Πῆνογος (γαδίάσγῖέ, άλφυο πηη]οία», (πο η(υθ 

ἱεγοματί Ἰουηηίθας ροβδυπί, αλ ὐρυσηή. Ῥου ἀ9ος [εσίοα 
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τύχην ἀνθρωπείαν, καὶ τὴν φοθερωτάτην τοῖς εὐτυγοῦσι 

Νέμεσιν, δεόµεθα, μήτε ἐς τὴν ὑμετέραν εὐπραγίαν 

ὑμᾶς ὑθρίσαι, μήτε τὰς ἡμετέρας συμφορὰς ἐς ἀνήκε- 

στον προαγαγεῖν' συγχωρῆσαι ὃ᾽, εἰ μὴ δίδοτε τὴν 

πόλιν ἔχειν, ἔς γε τὴν σύγχλητον ἔτι πρεσθεῦσαι περὶ 

Βραχὺ δ' ὁρᾶτε τὸ διάστηµα 

τοῦ χρόνου, βάσανον μὲν ἡμῖν φέρον μακρὰν ἐν ὀλίγῳ, 

διὰ τὸν τῶν ἐσομένων ἀμφιθολίαν: ὑμῖν δὲ τὸ μὲν 
ἀσφαλὲς ἴσον, ἢ νῶν Ἡ μετ ὀλίγον τὰ δοχοῦντα δρᾶν. 

Τὸ δ’ εὐσεθὲς καὶ φιλάνθρωπον ἐπιγίγνεται. » 
ΙΧΧΧΥΙ. Τοιαῦτα μὲν εἶπεν ὁ Βάννων. Οἱ δὲ 

ὕπατοι δηλοι μὲν ἧσαν, ἐσκυθρωπαχότες παρὰ πάντα 

τὸν λόγον, ὅτι μηδὲν ἐνδώσουσιν αὐτοῖς. Παυσαμένων 
δὲ, ὃ Κηνσωρῖνος ἔλεξε" « Περὶ μὲν ὧν ᾗ σύγκλητος 

προσέταξε, τί δεῖ πολλάκις λέγειν; προσέταξε γὰρ, χαὶ 

χρὶ γενέσθαι" οὐδὲ ἀναθέσθαι δυνάµεθα τὰ δη Χεχε- 

λευσμένα γενέσθαι. 

αὐτῆς, καὶ δεηθΏναι. 

Ταῦτα δὲ εἰ μὲν ὡς ἐγθροῖς ἐπε- 
’ αν /’ ” .» . - 3 / : 

χελεύομεν, ἔδει µόνον εἰπεῖν, καὶ ποιεῖν ἀναγκάζειν 
3 ” / . οω 5 

ἐπεὶ δὲ ἐπ᾽ ὠφελεία χοινἩ, τάχα μέν τι καὶ ἡμῶν, το 
Ἀ ΄ ε -Ὁ Ὕ κ) . / 3 2. ἆ δὲ πλέον ὑμῶν, ὦ Καργηδόνιοι, γίγνεται" οὐκ ὀκνήσω 
χαὶ τοὺς λογισμοὺς ὑμῖν εἰπεῖν, ἣν δύνησθε πεισθηναι 
-. ο ».. ον ο, μᾶλλον ἢ βιασθηναι. Ἡ θάλασσα ὑμᾶς ἤδει µεμνη- 

ω. -. .. / ο ον 

µένους τῆς ἐν αὐτῃ ποτε ἆργΏς καὶ δυνάμεως, ἀδικεῖιν 
ν) / λ 3 ΔΝ ο...” 3 αν ᾿ Ξ . / α - ἐπαίρει, χαὶ ἀπὸ τοῦδε ἐς συμφορὰς περιφέρει. Σι 

/ 3 Σ .] αι - ας 2 2 ᾽ δν ο. / ο 

χελία τε γὰρ δι αὐτὴν ἐπεγειρήσατε, καὶ Σικελίαν 
ιδιο 4 

ἀπωλέσατε. "Ες τε Ἱέηρίαν διεπλεύσατε, χαὶ Ἰθηρίαν 
 / » / 4“ Ν 3 

.ἀφήρησθε. "Εν τε ταῖς συνθήχαις ἐληιζεσθε τοὺς ἐμ- 
ν) Ν ς ο αλ / 

πόρους" καὶ τοὺς ἡμετέρους μάλιστα, ἵνα λανθάνοιτε, 
ανν ς ΄ λ ον. ο, «δα στ ν/ χατεποντοῦτε" ἕως, ἁλόντες, ποινην ἡμῖν ἔδοτε Σαρθώ. 

αυ... Αν Νο .... “,. ο πι λ .Α ν, 

Οὕτω καὶ Σαρδοὺς ἀφπηρέθητε διὰ τὴν θάλασσαν; Ἡ πέ- 
ο . α, { λ 

φυχε πείθειν ἅπαντας ἀεὶ τοῦ πλέονος ὀρέγεσθαι, διὰ 
- / .. 

τὴν ἐν αὐτῃ ταγυεργίαν. 
ρα ευ 5’ , 

.ΙΧΧΝΚΥΠ. Ὁ καὶ Ἀθηναίους, ὅτε ἐγένοντο ναυ- 
ι / ”» / η .. ΥΓ" μυ 

τικοὶ, μάλιστα ηὐξησέ τε χαὶ χαθεῖλεν. "οικε γὰρ 
3 / .. 3 -” ΄ α . Λ ” 

τὰ θαλάσσια τοῖς ἐμπορικοῖς χέρδεσιν, ἃ καὶ τὴν αὖ- 
.) Μ α 3 ’ 2 ’ 

ἔησιν ἔχει καὶ τὴν ἀπώλειαν ἀθρόαν. 
/ 

αὐτοὺς ἐκείνους, ὧν 

” -. 

ἴστε γοῦν 
3 / [ Ν 3 Ν Τη 

ἐπεμνήσθην, ὅτι, τὴν ἀργην ἐπὶ 
.τ/ 5 / .] σ. { κ] ) 3 ας. 

τὴν Ἰόνιον ἐκτείνοντες ἐς Σικελίαν, οὐ πρὶν ἀπέστησαν 
τῆς πλεονεξίας, πρὶν τὴν ἄργὴν ἅπασαν ἀφαιρεθῆναι, 
καὶ λιμένας καὶ ναῦς παραδοῦναι τοῖς πολεµίοις, καὶ 

ὰ 2 λάς .ω λ ασια ᾳ .,ω ο 
φρουρὰν ἐνδέξασθαι τῇ πόλει, καὶ τὰ τείχη σφῶν αὐτοὶ 
τὰ μακρὰ καθελεῖν, καὶ σγεδὸν ἠπειρῶται τότε χἀχεῖνοι 
γενέσθαι. Ὁ καὶ διέσωσεν ἐπὶ πλεῖστον αὐτούς. Εὺ- 

αν , 

σταθέστερος γὰρ, ὦ Καρχηδόνιοι, ὃ ἐν ἠπείρῳ βίος, 
’ . / 

γεωργία καὶ Ἠρεμία πρὸς πόνων. Καὶ σµικρότερα μὲν 
ἴσως τὰ κέρδη, βεβαιότερα δὲ καὶ ἀκινδυγότερα χχθά-- 

ο. ’ .-. 

παξ, τὰ τῆς γεωργίας τῶν ἐμπόρων. "Ὅλως τέ μοι 

δοχεῖ πόλις ἡ μὲν ἐν τῃ θαλάσση,, ναῦς τις εἶναι μᾶλλον 
ἢ γῆ, πολὺν τὸν σάλον τῶν πραγμάτων ἔχουσα χαὶ τὰς 
µεταθολάς" ἡ δὲ ἐν τῷ µεσογείῳ, καρποῦσθαι τὸ ἀχίν- 

δυνον ὡς ἐν νἩ.  Διὰ τοῦτ᾽ ἄρα χαὶ τὰ πάλαι βασίλεια 
η ’ ι ν 9 / ο / 2 .- 

ὡς ἐπίπαν, ην ἐν µέσῳ' καὶ ἀπὸ τοῦδε μέγιστα ἐγένοντο 
τὰ Μύήλων, καὶ Ἀσσυρίων, καὶ Περσῶν, καὶ ἑτέρων, [ ] ) ) 

ΙΧΧΧΥΠΙ. Ἀλλὰ βασιλικῶν μὲν ὑποδειγμάτων 
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{α,άδγαπα, Ρ6Υ Γογίυπα πα ἨάΙήαπαΠα, ρου πποπᾶαπη [οἱἱοίνας 

Νοπιθείη, Υο5 οὐἱοδίαπας, πο γοἈῖς νο] (ο οαίἳ νοξίνα 

απο ποίαπα ΙΠήτοθτο, Υο] πηὶδογίας Ποβίτας ἵπ οχ{ΓΟΠΊΗΠΙ οχ] 

ὕσπα αἀάποστα; οἱ, ᾳποά δἱ αγΏί νο ρ8τοσγθ ΠΟΠ ροίρ»!ί», 

φα]ίοπα ρογπη({αἲἶς, αἱ Ρος Ἱοραίος αριά 5οπαίΗΠή Πἰοραί ἆο- 

Ργοσαι!. Βτευα δρα ἴαπα ροίμ]απηςς, πάση Πα ἱπίθνίπα ποβῖν 

ουρά {ογπποηίαπα ααίαταπα, Ῥτορίοτ ογοπίας Ἱπογίίι- 

ἀΐποια; γουί5 απίοπα «41απη ροίοςίαίοια τοἨοίαγαπα, θἶνα 

Ώμπο, οἶνα ραμ]ο Ροδί, 45 ρ]ασποίέ, ρογβοῖομάϊ : οἱ Ρίθ- 

(αἴϊς ἱπίογίπα ασ Παπιαπ(αἰῖς Ίαις γοῬίς αεσσἀεί. » 

ΤΝΧΧΥΙ. Πωο ἀπ ΒαΠΠο γετρα [οοί, εοπδ]ος {οίγίοίς 

γι] ρις εαἰἲς φἰσπ][οαβαηί, 5ο ΠΙΙ] 6ογαπα, σπα” Ροίενρηίηγ, 

εοηόθδδµνο5. ὈΡί Παπ ἴ]ο Ἰοᾳοιᾶἱ ΓοοΙ{, ἵπ απο ΠΙΟ ΟΠ 

γοβροηα1{ Οοηδοίπς τ« Οἱ δοπαία5 {ᾳ5δΙί, ο απἱά ορια 

οδί 5αρίας ἀῑεσγαὸ φαςδῖί οπίΏ1 οἱ ορογίεί Ποτῖ : ας πο ἡ[- 

[ογγο (πἰάσπα ποβῖς Πσοί, ααοᾶ, αἱ Ίαπ1 παπο Παΐ, ππαπάα- 

πα οί. Τά νοιο 5ἳ γορίς {απααπα οδίΐρας Ιπιρετατοπὴς, 

οάἱσίο {απίάΠ1 ορι5 εταί, εί εοβεπάϊ γιο]εηπίῖα : ΠΙΠΟ π0- 

πἰαπα. εοπιπιαηῖς ο Πίαἰἶς οααδα, αου]α5 απἶάεπα πορίτα, 

«ος νοδίνα" πιαχίηα, Οαγ{ιαςἰΠίεηςες, Ίιος Ιία [αείήπη ΟΡΟΓ- 

ἰοί; ΠΟΠ Ππ6 Ρἱβερίί, τα(ίοηςς 4ποσιαε Υοβί5 αχροηςτεα, οἱ 

[ωτίο ροιςιαἀετί Ροΐία5, απαπα οορί, Ροβδῖ. Ἠοςυ ΠΙΓΘ 

αποίῖες γος αἀπποπεί γοίογὶς ἵπιρει] αἴααο ροίοηίῖα., {οί16β 

απ ρεεσαπάσπα Υο5 ρτογοσαί, οἱ Ιπά6 ἵπ οα]αιηίαίαος οοπ]]οῖέ. 

Ηπ]ας οπΙΠα οεζαδίοµο οἱ δἰοΙ]ίαπα Ἱηγαςίςίῖς, οαπιάσπ]αιθ 

Γπή5ς απαϊσίσ[ἰ5 : οἱ ἵπ Ηἱδραπίαπα (να]εοίςίῖδ, οκ εαάεηιιθ 

Πίθγαπ] αχρι]5ί οςίἶς; εί [α.ἀονῖς ἴΘΠΙΡΟΓΕ Πεβοβαίογες 5Ρο- 

Παγίςίῖ5, εί ποςίγος Ρο[ἱβδίπιαΏα, αί 5εε]ας Ἰαίεταί, 46εΠΙΓ- 

5ἰδίῖς ἵπ πατο; ἆοπεο ἀερτε]ιεηςί α ποβίς, πηπ]οίαΙ ορίῖς 

Φαναϊπία. δίο οί βαγαἰπίαπα απηϊδιςεῖς Ργορίθς ου Ἰηατο, 

Φιοςὰ 5παρίο ρᾶΠ6 παίυτα, αποπίαιι ορ]εγ]ίογ ρεγ Π]αά ρατατί 

οβες Ροδδιη!, Πην]ίαί οπ]ηος αἆ αααρίέααπα ουρίἀίαίοπῃ. 

ΕΧΧΧΥΠ. « Οιοά απἱάεπι οἱ Αἰλεπίεηςες αποπάαπη, 

απα. νο πανα]ἰς οςςοπί 5{πάϊοδί, Πιασηορετο οχίω]έ, ας 

πιον ἀο]εοῖί. Ῥαπί οηἴπα πια παῖ απαο5ίας πορο(ἴαί(ογῖῖς εἳ- 

π]]]ας : 5Ρίίο οµηα]αίοσιε οἱ γοπίπηί οἱ αΏοιηί. Αο Π]ος 

ἱρ5ος απἰάθιη, 4άοΓ ΕΙΠΑ Πλοᾶο πηδηα]η!, ποφίΐ5, Ἱππροτίο πίτα 

1οβίΗΠὰ ΠΊαΥ6 α5616 ἵπ ΦΙοΠαπα Ῥτοίαίο, ποἨ Ρεῖας ΠΙοάΙΠΙ 

ἱπηροδιΐς5α επρίάία, παπα {οσα απηϊδοταπέ Παρογίαηις 

(ηαάἡήδαις. Μοδ ρονίαθα5 οἱ πανίδας, Ῥτδιδίαπα τε0ρ- 

ῥενιιηί ἴπ 1Ώ6Π1, αἱ Ίοησος 1ος ππατος 5αῖς παηῖριας ἀᾱἱ- 

γασνυη{, αἱ Ρυορθιποά Πα πποζ{ίογταπαί [αοιϊ δαπί.. Ου οἱ 

Ί1ρ8α 65 ἀῑα 5ευγαγἰί ο0ς Ιποο]αήηος. δίαβΡΙΙοι οδί οηἵῃ, 

νι σαταρίηίοηςες, γἱία ἵπ οοπίποπί1, σπα ασηου]ίατα" 

εοιηλοᾶίςδ, ρου] α ρονοιίς, (απ αία ῥπίατ : εἰ, αἱ 

πη]ηα5 [οτίᾶςδο Ἰαοτί αΏεναί, α[ογί {αππεπ πίῖαα Π0ΓΙΠΙ 

εθίΗ5, 414Π1 περο[ίαο,. Οπιπίποφο πα! 15 πια ζσ)α 

γἰάσία παγἰσίαπι ροίΐας 6556, α παπα δο]ἰάα {οτας Πα ]ά- 

«οἰαίπ δοπηρος, οἱ οσπ]παῖς τθγπα πηπίαἰοηί ρα οδί ουπονα. 

Μο[ίοιγαπεα Υθγο, {απαπαιη ΒΓΠΙΟ ἵη 5οἱο, (αϊίατ 5οουῖ- 

ια. ΟΡ εαπιάεπιαθ οπμδαπ οἱ γείετος τορία Γπεγαηί 
ΟΠΊΠΟ5 Πιθάἰίογγαποα». Αίάιο οῦ 14 ἑρθαπα ἵη {αηία (η ΠΩΡΙΙ 

(πάἴποπα οτογετιηί τορία Μεάοτιπα δἱ Αδδγτίογαπα, εἰ Ρε 

Φ4ΓΙΠΙ, ἀΠογΙΠΙ(16. 

ΙΧΧΧΥΠΙ. «56 τορίαγαπα αγὈ{απη οπη({ο εχεπηρ]ᾶ, ια 
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παύομαι, οὐδὲν ὑμῖν ἔτι διαφερόντων ἐς δὲ τὴν 
ὑμετέραν Λιθύην ἀπίδετε, ὅσαι µεσόγειοι πόλεις ἀχιν- 
δύνως βιοῦσιν ὦν, ἧς ἂν ἐθέλητε, γείτονες ἔσεσθε; ἵνα 
τὴν ἐρεθίζουσαν ὑμᾶς ὄψιν τε καὶ μνήμην ἄφητε τῶν 

νῦν ἐνοχλούντων κακῶν, ὅταν ἐς τὴν θάλασσαν κενὴν 
σκαφῶν ἀφορῶντες, ἀναμιμνήσχησθε τοῦ πλήθους ὧν 
εἴχετε νεῶν, καὶ λαφύρων ὅσων ἐφέρετε, καὶ ἐς τούσδε 

τοὺς λιμένας κατήγεσθε σοβαροὶ, καὶ τὰ νεώρια καὶ τὰ 
τῶν σχευῶν ταμιεῖα ἐγεπίμπλατε. Τί δὲ αἵ ἐν τοῖς 
τείχεσιν ὑποδοχαὶ στρατοπέδων τε χαὶ ἵππων καὶ ἐλε- 
φάντων; τί δὲ θησαυροὶ τούτοις παρῳκοδομημένοι; τί 
ταῦτα μνημεῖα ὑμῖν ἐστιν; Ἡ τί ἄλλο, πλὴν ὀδύνη, 
καὶ ἐρέθισμα ἐπανελθεῖν ἐς αὐτὰ, εἴ ποτε δύναισθε; 
Πάθος ἐστὶν ἀνθρώπειον τοῖς μεμνημένοις τῆς ποτε τύ- 

γης, Ελπίζειν τὴν τύχην ἐπανελεύσεσθαι φάρµακον δὲ 
καχῶν ἀκεστήριον, λήθη: ἧς οὐκ ἔνι μετασχεῖν ὑμῖν, 
ἂν μὸ τὴν ὄψιν ἀποθησθε. Καὶ τούτων σαφέστατος ἔλεγ- 
γος, ὅτι πολλάκις συγγνώµης καὶ συνθηκῶν τυχόντες, 
παρεσπονδήσατε. Εἰ μὲν οὖν ἔτι τῆς ἀρχῆς ἐφίεσθε, 
καὶ δυσμεναίνετε ἡμῖν, ὡς ἀφηρημένοι, καὶ καιροφυ- 

λαχεῖτε" δεῖ τησδς τῆς πόλεως ὑμῖν, καὶ λιμένων 

τοιῶνδε, καὶ νεωρίων, καὶ τειχῶν ἐς στρατοπέδου τρό- 

πον εἰργασμένων. Καὶ τί ἔτι φειδόµεθα ἐχθρῶν εἴλημ- 
µένων; Εὶ δὲ τῆς μὲν ἀργῆς ἀπέστητε καθαρῶς, οὐ 
λόγῳ μᾶλλον ἢ γνώµη, µόνα δ) ἐξήρησθε Λιθύης ἃ 
ἔχετε, καὶ τάδε ἀπρδφασίστως συνέθεσθε ἡμῖν" φέρετε, 

καὶ ἔργῳ ταῦτα ἐπιδείξατε" ἐς μὲν Λιθύην, ἣν ἔχετε, 
ἀνοικισάμενοι: τῆς δὲ θαλάσσης ἑκστάντες, ἧς ἀπέ- 

στητε. 
ΙΧΧΧΙΧ. Μ) δ᾽ ὑποχρίνεσθε ἐλεειν ἱερὰ, καὶ 

ἑστίας, καὶ ἀγοβὰς, καὶ τάφους" ὧν τάφοι μὲν ἔστων 

ἀκίνητοι. ἸΚάὶ ἐναγίζετε αὐτοῖς ἐπερχόμενοι, καὶ τοῖς 
ἱεροῖς θύειν εἰ θέλετε ἐπιόντες Τὰ δὲ λοιπὰ καθέλω- 

. 

μεν. Οὐ γὰρ καὶ νεωρίοις θύετε, οὐδὲ ἐναγίζετε τεί- 
εσυ. Ἑστίας δὲ καὶ ἱερὰ ἄλλα καὶ ἀγορὰς ἔνι καὶ 

/ 3 / 3 .] - [4 - ει 

µετελθόντας ἐργάσασθαι, καὶ ταχὺ κἀχεῖνα ὑμῖν ἔσται 

πάτρια: ᾧ λόγω καὶ τὰ ἐν Γύρῳ καταλιπόντες, Ἰλλά- ρ : ἵό ᾿ Ἶ » η 
ο / / 

ζασθε Λιβύην: τά τε ἐπίκτ 
-- / 

νῦν πάτρια τίθεσθε. 

.--. ’ / 

τα ὑμίν τὀτε γενόµεναν 
Βραγεῖ τε λόγῳ µάθοιτε ἂν, ὡς 

. - - / 

οὐ/ ὑπὸ δυσµενείας, ἀλλ’ ἐπὶ βεβαίῳ τε ὁμονοία καὶ 

ἀμεριμνία κοινη τάδε προστάσσοµεν' εἰ ἀναμγησθείητε, 
ὅτι καὶ Ἄλδην ἡμεῖς, οὐκ ἐχθρὰν, ἀλλὰ µητρόπολιν 
- ..« . 

οὖσαν, οὐδὲ δυσµεναίνοντες, Ἀλλ ὡς ἄποικοι προτι- 
-- ΄ ' 1 / . ’ 

μῶντες, ἐπὶ συμφέροντι κοινῷ µετῳχίσαμεν ἐς Ῥώμην" 
χι... κ -. 

- Ἀλλ᾽ εἰσὶ γὰρ ὑμῖν ἔτι 
-- . - .) ουσ ’ 3 

πολλοὶ θαλασσοβίωτοι,. Καὶ τούτου πε- 
η . - μα. . , - / 

φροντίκαµεν, ὡς ἂν εὐκόλως ἐπιμιγνύοισθε τῇ θαλάσση, 

. /. 4 

καὶ ἑλυσιτέλησεν ἀμφοτέροις, 

γειρώνακτες 

καὶ τὴν τῶν ὡραίων διάβεσίν τε καὶ ἀντίληγψιν ἔχοιτε 
εὐμαρῃ. Οὐ γὰρ μακρὰν ὑμᾶς ἀπὸ θαλάσσης, ἀλλ 

ὀγδοήχοντα σταδίους ἀναλραμεῖν κελεύοµεν, "Ἡμεῖς 
ὃ', οἵ ταῦτα προστάσσοντες ὑμῖν, ἑκατὸν τῆς θαλάσσης 
πέχοµεν. Χωρίον δὲ ὑμῖν ἐίδοµεν, ὃ θέλετε, ἐπιλέ- 
ασθαι" καὶ μετελθοῦσιν, αὐτονόμοις εἶναι. Τοῦτο δ' 

ὃ προὐλέγομεν, αὐτόνομον ἐάσειν Καργηδύνα, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΝ ΥΠΠ, 

1.1 πΙμΙ] αἆ νο αΜΙπεηῖ, Ὑεείταπη τορρίοῖίο ΑΤΙΟΔΙ, αποξ 
προς Π]α αἰαί πιοά[ίογγαπεᾶς, ας αἳ οπηηί ρογίευ]ο Πβονα» 

αθυηίς ο αἱρης εἠσοίΐ5, ευ]α5 ργα οσεἰογῖς γἱο]ηῖ 6556 νο- 

Ιαεγηΐ5 τ αἱ αδρεεία Ἠος, απϊ ο πυπο Ἱτηίαί, οαγοαἰῖς: 

πθς 5ἱἱ γοῦίς πιο]εςία ργα{ογἱίογαπα Πιαἰογαπα ππδποτία, υἱ- 
ἀεπίίρης πηᾶτο ΥαςΙΙΠΗ παν]ρῆϊς, τεπηηίδεεπ{ἵρηδᾳπο Ώπις- 

γοδᾶγυίη. εἰαδείαπα, εἰ βρο]οταπα, απσρ αΠετεπίες 5αρονί 

ος ροτίη5 Ππίταν]ς[ῖς, αἱ πανα]ία αἴᾳιο αγππαπηθηίατία γερίτα 

τερ]εν]δες. ἆαπ τετο, σπα ἵπ πιφπίρας γοςίτῖ υπ, 

εχοτοϊίααπα τουρρίασι]α, εί ε(πογαπα εΙερμαπίογαππαπε ία- 

Ῥη]α, παπα Ἱαχία οὐϊῃβοαία 5αηί Ἰοτοα, ομ]ας ταῖ πας 

Υος5 αἀπιοπεπί2 απί απἱᾷ αΠπά, απαπα ἀοίοτοπα, νοῬῖς αί[6- 

τεηί, εἰ Ἱγγαππεηίαπα αἆ τερείεπάαπα, 5ἱ απαπάο Ποτῖ ροβ»!ΐ, 

ἐαπιάειη ροἱοηίίαπι) Ἠππιαπης Ἰΐο α[[οσίας εδ, αἱ αἱ ρ- 

είπα, {ο ίαπα τουοτάαπίασ, 5Ρετοηί, 5ο αἆ 68ΠΙ γοάΙαγος. 

Βεπιεδίαπῃ α{θΙη αάγετειις οα]απηαίες οί ουΗνίο: απαν 

ΠΟΠ ροίεςί γοῬῖς οοπ{ίημετο, Πὶ α5Ρδό(Πη αππογετί5. Θη- 

15 τοὶ α’ριππεηίπα οδί ππαπί[εςιἰςίππαα, αποᾶ, 5αρίης 

γοπίαπα ἃ ποΡί5 Ράσεθπη(αε αὐερίῖ, πο ππαηςίἰςιἶς ἵπ [άστο, 

Έτρο ααοά 5ἱ αἆ]αο α[εσίαΙς ἱππρετίαπα, οἱ ποβίς, απῖ τὰ 

αμδίπ]πηις, η[οηςί, εχδρεεία(ἶς οεςᾶ5ΙΟΠΕΠΗ; {ππα Υετο ορ. 

Ἰαβεῖῖς {αἰῖ οἰγ]ίαία, {αραξδαυα Ρροτίηρας εἰ πανα]ίρας, οἱ 

οοη5(ταο(ῖς ἵπ οαδίτογΗῦα πιοάσπα ππαπίρας. Εί ους οἴἶαπα. 

ΠΙΠΟ ΡαΓΟΘΓΕΠΙΙΙ5 ἀοργε]ιεηςίς Ποδραςδ Οπος 5ἱ Υοτο 5ἶἵη- 

ετθ Υος ἵππρογίο αραἶσας[ῖ5, πο 5οἰῖς γετβῖς, 5οὀ εχ αππῃο, 

εοπίεπῖ ἀῑῖοπε απαπῃ Ἰαβείῖς τη Α[είσα , ε{ 5ἶπε [εαιιάςε Γα.4μ15 

Ίου ποβίδουπα Ιπ]ςίίς; απίίο, ορετο οἴἴαπα τά οοπαρτοβα[ε Ἱ 

Τη ΑΠΠΙΟΔΠΑ, απσο γορίτα ο5ί, πηρταίο; οἱ τεπα ία ππατο, 

ου]ας πρετίο ποβίς ορδίς[ῖ5] 

ΙΧΧΧΙΝ. «ἈΝος οί, αποά ςἰπππ]αία Πηὶδογαίίοπο ἀορ]ο- 

τοῖς {επιρ]α, Ρεπαίΐες, ἴοτα, 5οραἱοτα. Μαπεραπί Ιπππποῖα 

5οριυ]ετα, οἱ Ποσβῖί εα ρατοπίαπάς ο πδα Ἰηγΐδογας οἱ 5αὐτίς 

οἴἴαπι ορογατῖ, (πο ἱἴοδοαησαε λαοί οο αοθεάσιε.  Οσἱοτα 

νοτο ἀγααηας,  Χοἢ οπίπι αοπίΠοαἶς πανα]ρας, πεφπα 

ματοπία(ἰδ πιωηῖρας.. Ἐοσος γΥετο οἱ ατα, οἱ αα 5αοτα, οἳ 

ἴοτα, ΡΤΟΠΙΓΗΠ οί νοβῖ5, σποσπας πσταγοτἶ5, ο0µ- 

ἀετο; οἱ Ὀπογὶ (6πηροτο Π]α 4ποαπο γοῬίς ραίτία ογαηέ ααοΠη- 

παππού ση οἱ οτι το]οιῖς 15, απ Τντὶ τα, οοπληαῖστα: 

δείς ἵπ λἠΙοαπας οἱ ος, 418 ἴππο Τ6ςθΗ5 ετατί οοπαραταία, 

πηυπο ραϊία ονἰδηναἶς. Εἰ Ὀτουἳ αΓΕΙΠΗΘΗΙΟ ἀῑδορτο Ρο- 

(ο5ΐ5, Ίιαο Πο Πο Πη]ηιίοο αΠΙΠΙΟ Ίάβογο, 5οὖ αἲ (πουάσαι 

ΟΟΠΗΠΙΠΠΟΠΗ 5οομγ(αίοπα. οοποογἱαήόος ἱ ἴπ πηδπιοτίαηι 

τονοσανογ(δ, ΑΙθαπι οσα, Ποῦ Ἰοδίί]οηα ΤΡΟΙΑ, 5οὖ νο- 

(οτοῦὰ ΠοΡίτα πα ραϊπίαπα, ποῦ 48 ἰπ[οηςίς ποδίς, 5οὰ α οο]ομίς 

οβιοἰοδίδ, οἨ ΟΟΠΙΠΙΗΠΟΠΑ αλΠαίοῦα ο55ο (ταηδ]αίαῦα ἵπ Πο- 

ΒίΤΑΠΗ ΗΤΡΟΠΑΣ απο ΙΔοίαΠα αἰτίααο ρορυ]ο Ώδης οοδδ, Αἲ 

ομί πα πηπ](ος ορίΠοος γος Μαὐοίῖς, αἱ ο πα γῖ Υἰοίαπα ρα αΠΗ! 

Εἰ Ὠηῖς το ργοβροσίΗπη ᾱ- ποδίς οί; αἱ [ποῖ]ο δἰί νοῬίς οι” 

πΙσΤΟΙΗΠΑ ο ππαγῖ, οἳ ροςδΗἶ5 (ταοίας οχρογίατο ἱπρογίαγο: 

(πο ναπά Παμηο ποφοίίο,. Νο οπίπα Ίοημο ᾱ πιαί, 5οὰ α 
ἀοοἴπιαπα Ἱαρίάσῦα, Γαβοπιας νο τοσσάστος 41.1 ηος {ραΐ, 

φαἱ Ίμοο γοῬίς ργαοἰρίαςς ῥραλλίθης ΧΙΙ πι]ο φ πηρε!» 

αλαίμας, ουσ απίοῦα οἱ ἐρὶ οἡραίς, φποπηουΠἽυο γο- 

Ἰαοη ές, οοπορά(πης γονίτίκαο Ἰομίνας οαροίηί ἵπ πουῖς 

κος, Δίάπο Ίου τά οδί, φπσὰ ]άΠ1 ἀπίο ῥγα ἱκίπλας, µ- 

Φα 

ον. “λα. 
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ση 
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εἰ πείθοίτο ἡμῖν. ἸΚαρχηδόνα γὰρ ὑμᾶς, οὐ τὸ ἔδα-- 
φος, ἡγούμεθα. » 

Χα. Τοσαῦτα εἰπὼν ὁ Κηνσωρῖνος, ἠσύχασε. Μαὶ 
τῶν Καρχηδονίων ὑπ᾿ ἐκπλήξεως οὐδὲν ἀποκριναμένων, 
ἐπειπεν' «Ἂ μὲν ἔθει πείθοντα καὶ παρηγοροῦντα εἷ- 
πεῖν, εἴρηται' τὸ δὲ πρόσταγμα τῆς ῥουλῆς | δεῖ γενέ- 

σθαι, καὶ αὐτίχα γενέσθαι. Ἄπιτε οὖν" ἐστὲ γὰρ ἔτι 
πρέσβεις.» Ὁ μὲν εἶπεν οὕτως. Οἱ δ᾽ ἐξωθούμενοι 

πρὸς τῶν ὑπηρετῶν, καὶ τὸ µέλλον ὗ ὑπὸ Καρχηδονίων 
ἔσεσθαι προορῶντες» ἤτησαν αὖθις εἰπεῖν. Καὶ εἶσα- 

χθέντες, ἔγασαν; «Τὸ μὲν ἀπαραίτητον τοῦ ὃ κελεύσµατος 
ὁρῶμεν": οὐ γὰρ οὐδὲ πρεσθεῦσαι δίδοτε ἐς 'Ρώμην. 

Ἡμεῖς δ᾽ ἐπανελεύσεσθαι μὲν πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἐλπίζομεν, 
ἀλλ᾽ ὑπὸ Καρχηδονίων ἔτι λέγοντες ἀπολεῖσθαι. Δεό- 

µεθα δ) ὑμῶν, οὐχ ὑπὲρ ἑαυτῶν (ἐσμὲν γὰρ πάντα 
παθεῖν ἔτοιμοι), ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτῆς ἔτι Καρχηδόνος, εἰ 
δύναιτο, καταπλαγεῖσα, τὰς συμφορὰς ὑποστῆναι. 
Περιστήσατε αὐτῃ τὰς ναῦς, ἕως ὁδεύοντες ἄπιμεν" 
ἵνα καὶ θεωροῦντες καὶ ἀχούοντες ὧν προσετάζ ξατε, 

ἐνέγκωσιν, ἂν ἄρα δύνωνται. Ἔς τοῦτο ὃ᾽ ἡμῖν ἀνάγ- 
χης ἀφῖχται καὶ τύχης, ὣς αὐτοὶ παραχκαλεῖν ὑμᾶς, τὰς 
ναὺς ἐπάγειν ἐπὶ τὴν πατρίδα.» Οἱ μὲν δ) τοσαῦτα 
ἐἰπόντες, ἀπήεσαν' καὶ ὁ Κηνσωρῖνος πεντήρεσιν εἴχοσι 
παραπλεύσας, ἀνεχώχευε παρὰ τὴν πόλιν. Τῶν δὲ 

πρέσδεων οἵ μὲν ἐκ τῆς ὁδοῦ διεδίδρασκον, οἵ δὲ πλέονες 

ἐπορεύοντο σιγῇ. 
ΧΟΙ. Καρχηδόνιοι δ᾽ οἱ μὲν ἀπὸ τῶν τειχῶν ἐς τοὺς 

πρέσθεις, πότε ἤξουσιν, ἀφεώρων, καὶ βραδύνουσιν 
αὐτοῖς ζχθουτο, καὶ τὰς χόμας ἐτίλλοντο" οἳ ὃ) ὑπήντων 
ἔτι προσιοῦσιν, οὐκ ο ἀλλ᾽ ἐπενγόμενοι | μα- 
θεῖν. Σκυθρωποὺς ὃ δὲ ὁρῶντες, ἔ ἔτυπτον τὰ μέτωπα, 

καὶ διηρώτων, οἱ μὲ ἐν ὁμοῦ πάντας, οἵ ὃδ᾽ ἕκα αστον, ὡς 

εἶχεν ἕκαστός τι ις φιλίας ἢ Ὑνώσεως ἐς αὐτὸν, ἔπιστ ώς 

3 

3 

τε καὶ πυνθανόµενος. Ὡς δὲ οὐδεὶς ἆ ἀπεχρίνετο, ἄν 
ν ε ια πως .» . ο χα ο Ψβ. 

µωζον ὡς ἐπ ὀλεθρῳ σαφει. Και οἳ ἐπὶ τοῦ τείχους, 
’ ” 

ἀκούοντες, συνανῴμκωζον αὐτοῖς, οὐκ εἰ 

ὥς ὃ᾽ ἐπὶ σαφεῖ καὶ µεγάλῳ κακῷ. ερ 

λας ὀλίγου μὲν αὐτοὺς χαὶ συνεπάτουν, 

. 

ἢ 
3 / 

Επιπίπτοντες 

ἀθρόοι: ὀλίγου δὲ δὲ καὶ διέσπασαν, εἰ μὴ τοσόνδε ἔφασαν, 
νο / ῃ ΡΕ ΚΑ . 

ὅτι 7ρη τη Ὕερουσικ πρ μην ἐν τυγξ τν. ᾿ οτε αρ νά 

α / 3 - μὴ 2 

Ρ.ΞΥ ὀµμσταντο αυτοις, οἵ οξ χαὶ ὡδοποίουν, ἐπιθυμις 

») 

τοῦ θἄσσον μαθεῖν. Ὡς δὲ ἐς τὸ ὃν ἐσλλ- 

θον, ᾗ μὲν Ἱερουσία τοὺς ἄλλους µετεστήσατο, χαὶ 
μόνοι συνήδρενον ἐφ ἕ ἑαυτῶν: τὸ δὲ πλᾶθος ἔξω περιει- 

στήχεσαν. Οἱ δὲ πρέσθεις ἀπήγγελον πρῶτα μὲν τὸ 

χέλευσμα τῶν ὑπάτων. . Καὶ εὐθὺς ἦν μοῇ τῆς Ὑερου- 
/ η ο. Μ» 

σίας, καὶ ὁ ὀημος ἔξω συνεθόα. Ὡς δὲ ἐπῆγον οἵ 
/ ο) 3 ο η, Ἀ ια. 

πρέσθεις, ὅσα ἀντέλεξαν δικαιολυγούµενοι, καὶ δεόµε- 

νοι, καὶ ἐς Ῥώμην πρεσθεῦσα' παραιτούµενοι, αὖθις 
ὧν τῆς βουλῆς σιγὴ βαθεῖα, τὸ τέλος μαθεῖν περιµε- 

νούσης: καὶ σημος αὐτῃ συνεσιώπα. Ὡς δ) ἔμαθον, 
ὅτι μηδὲ πρεσθεύευ ἐπέτρεναν, ἠλάλαξαν ἐξαίσιο ι μηδὲ πρεσθεύειν ρεψαν, Πλάλαξαν ἐξαίσιον 
ὀδυρόμενοι. ἸΚαὶ ὃ ὃ σέδραµεν ἐς αὐτούς, 

Χ(ωΠ. Καὶ ἀπὸ οἴστρος ἄλογός τε καὶ 

ἐπέτο 
επετ 

πο Ὁ σω-ο 
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Ῥεγαπα [οτε Οαγἱ]αβίπουα, δἱ ποὺ ρατθα!, 05 οπίπη, Πο 
ΥαδίγαΠη 5ο] Πῃ αἴᾳπε Φάῑβεία, ραίαηλης 65ο ΟΑΓΙΠΑΡΙΠΡΙΗ. ν 

Χο. Ηϊ5 ἀῑσαῖς, Οεηδοτίηας (αομίί. Οπής σαγίνα- 

ΕΙπίεηδες αίοηί, Ραπΐος φ]εγοπί, Ίο γεγνα αὐ]εοῖί : 
«Ου αᾱ ροςιαάεπάππα θοηβοἱαπάσΠπ(αο {πεεγο ροβνίη!, 
ἀῑνι. ΟΦΙεταπ δοηα{Η5 Ἱππρογίο, οἱ φπἱάεπη εἶπο Πηοτα, ρα- 
τεπά μπα εδί.. Αὐῑίο ἰμίίατ : εσείς οηίπι οΗαπήπαπο Ἱερα1. » 

Π]5 απάΠῖς, ευρππογεραπίατ α- Πείονίθας Ἰοραεί σατιαρ]ηῖοι- 
βία]. 6 ργαγ]άεπίες Πάσπι, αἱ [αοιγὶ οδεοπί οἶνες 

51, Ιίογαπη ἀῑοεπάί ρείϊοταηί γομίαπα; οἱ τηγδης Ιπίγοᾶιο1, 

5ἱο Ἰουυΐ δυηί : « Ὑϊάειηας ρατομᾶἰ πεοερςίίαίοπι,͵ φπαπᾶο 

πο Ἰεσαίο» απἰάεΠι πίίετο Ἠοππαπι οἰπῆῖς. Οσίεγυπι αἆ 

γος γεάεπηά( ρε πι]]α οί; 5εᾷ ποζαΡίπητ α οἰνίρης, Ρηῖας- 

(πάπα ΦΕΓΠΙΟΠΕΙΑ αΩο]γονῖπιας.  Οναας Ισίίταν, ΠΟΠ Ργο- 

Ρίες ΠΟ5, οπηπία Γεγγο Ραταίος5; 5εά Ρτορίεγ ἵρεαπι ΟαΓί]ια- 

Είποπη, 5ἳ [ογίε πιεί ροβδίΐ αἆ Γογοπάσπα οα]απηαίοπα αἲ[αί : 

Δ4πιογεα(ἶδ πιωηῖρης εἸαδςθηα, Ιπίογθα ἆππι πος {ευγοςίτ] Πῖ- 

Ώθγε 4οΠΠΗΠΙ τοάίπ]α5; αἱ 5ἴπηι] γ]άρης, οἴπιι] αιἀΐθης Ρο- 

Ρυ]α5 ποδίες, απαὈ ]αρείῖς, [ογαί, οἱ Ρος. Ἐο επίπι εα]α- 

πηϊ(α[ἶ5 ἀεδπεία 1ο5 ηοδίτα ο5ί, υί ἱρςί γοδίταπι ϱἸαβδει 

ἵηγοσατε εοηίτα ραἰτίαπα Ποδίταπη 5ἴπηας οοαοΙ.». Ηϊς ἀῑεις, 

Ἱοραίί αρίεγαηί. Εί Οεηξοίπας, οσα ΧΧ απἰπαπεγεπηίρς 

Ρτο[εεία5, εἶτεα ατΏθια 5αράποιῖς γεῖῖς ςαΏς ΠΜ. Ἰιοραίο- 

τάπη απίεΠη ρα ἀῑ[ασίεραί οχ Ι1ποτεα; Ῥ]ατος {4ΠΠΘΠ ΡεΓρο- 

Ῥαηπΐ {αοΙ. 

ΧΟΙ. Τη{ενῖπι Οατμασἰηίεηξες, Ῥαγίπι ο πιωπῖρας Ῥτο- 

εροείαραπί, εε(ιαπάο τοᾶτοηέ Ἱεσαίῖ, οἱ Ἱπιραεπίία Πιογᾶ- 

ΤΠ οαρί]]ος 5ἱΡί γε]]εραηί : αΏΠ , τεδΙίαπα ποη οχεροείαηίος, 

Ργοευττοβαπί οργίαπη, εοσποξορπά1 ἀθειάονίο.. Ἐίσαππιπι- 

ρίος Ἱπεεάοτο γἰάσιθηί, ρι]ςαραπέ ππαπῖρις οηίος, αἱ ΡΕΙ- 

οοπίαραπίατ, απἱάαπα εκ απ]γετςίς, απἰάαπι αἱ ααἶσαπε ἴη 

ΔπηΙσαΠα Ποίαπιγε Ἰποίάεταί, Ῥτειεηςαπζο οί φεϊςοίαπάο. 

Νεπιῖπθ Υετο ταδροπάθπίο, ἵπ Ἰαπιοπίαίίοπος, πί εθγίο ἴπ 

οχΙΠο, 5εξο οηπάεραπί. Τά ααἲ εχαπάἹεναπέ 1η πιαπῖρας, 

ππα Ἰαπιοπίαβαπίας, εθτῖ απἱάσεπα ΠΠ] εοσηϊίαπα Ἰαλοηίος, 

5εὀ {απιιαπα ἵη πηαπϊ[εδία αἰαάα π]ασηα οαἱαπηίαίο. Οἶτσοα 

Ρονίαπη ὙδΓο ΡΤΙΠΊΗΠΙ Ῥῶπο εοποπ]έαταπί Ἰοσαίος, εοη[οτᾶ 

ἱγγαρηίος; ἀοϊπάς πο. πα Γαπα αρβαέ, ααἴπ εἰ ἀῑκεριροτοπί 

οὐξ, Πὶδί Ίος 5α]ίοπι ἀῑχίδεεηί, 5οπαίαῖ Ρηῖας Ἰπάϊσαπσα, 

απ [εγτεηί. Ταπι γειο αΠί ἀθεεάεραπί εἷς ἆο τία, αλί 

{ατραπα οἰἴαπι ἀππογεβαπΕ, απο πιαϊατίας ΤΕΠ1 6οΡΠοξεθτοΠ!. 

Ὀνί νερο πίτοστοςςί διηί ἵπ ουγίαπα, Φ6ΠἱογΕ5, α]ῑῑ5 56ΠΠΟ- 

15, 5ο] εοηδεάεγυηί : ρ]εῦς ουπῖαπη [οεῖς ατουπηδίο Πέ. Εί 

Ἰεσα[ῖ απίε οπηπῖα τεπαποϊαταηί |α5δα εοηδΗ]απῃ.. Μοχαιιε 

εοπε]αππα[ίοηθ οτία η εππία, Ρ]εῦς 4ποαπθ [ους 6ΙαΠΙΟΓΕΙΗ 

τοδιά{Π. Ῥεϊηάε ]ερα[ῖς Παίτατε ρεγροπ(ῖθας, απἷᾶ ρτο 5υα 

εαηδα Ῥτο(υ]ςδεηί {π πιεάίαπα, φπἱραδααα ΡγοςίῬα5 οΟΠα (1 

5ἵηί οΡίίποτε, αἱ Ἠοπηαπῃ Ἰεσαίἴοηθιη πλ({ους Ιἰοργεί; ΓΗΥΞΗ5 

Ρα αἰίαπα ἵπ 5επαία ςἱ]οπίίαπα οχδροείαπίαπα εχίαπας εἰ 

ριεῦς 5ἴπιι] [ους εοπἰουΙ{. Ττ γοτο αιἀΐνοτε, πε Ιεβα[[ο- 

Ώ6Ιη φαἱάσηα 51ρῖ Ρεγη1, ἱησεπίοπα παἰα]αίαπα οἰἀεγαπέτ 

αἆ άπεπῃ ρ]εῦς Ἱγγπρῖί 1η ουγίαΠι, 

ΧΟΠ. Ζαπιαια πμ αἰνιά οταί, Ύπαπα ΓΗτος εἳ ηδθιῖα 
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μανιώδης, οἷον ἐν τοῖς βακχεῖοις πάθεσι φασὶ τὰς µαι- 

νάδας ἀλλόκοτα καινουργεῖν. Οἱ μὲν, τῶν βουλευτῶν 

τοὺς περὶ τῶν ὁμήρων ἐσηγησαμένους, ὡς ἐξάρχους τῆς 

ἐνέδρας, ἠκίζοντό τεχαὶ διέσπων' οἱ δὲ, τοὺς συμῥουλεύ- 

σαντας περὶ τῶν ὅπλων ' οἳ δὲ τοὺς πρέσθεις κατέλενον, 

ὡς κακῶν ἀγγέλους" οἵ δὲ καὶ περιέσυρον ἀνὰ τὴν πόλιν. 
Ἕτεροι δὲ τοὺς Ἰταλοὺς, οἳ ἔτι παρ᾽ αὐτοῖς, ὡς ἐν αἷ- 

φνιδίῳ καὶ ἀκηρύκτῳ κακῷ, σαν, ἐλυμαίνοντο ποικί- 
λως” ἐπιλέγοντες, ὁμήρων πέρι καὶ ὅπλων χαὶ ἀπάτης 

ἀμύνεσθαι: Οἰμωγῆς τε ἅμα καὶ ὀργῆς καὶ δέους καὶ 
ἀπειλῆς ἡ πόλις ἐνεπέπληστο, καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἀνεκά- 

λουν τὰ φΏλτατα, καὶ ἐς τὰ Ἱερὰ ὡς ἐς ἄσυλα κατέφευ- 

γον” καὶ τοὺς θεοὺς ὠνείδιζον, ὡς οὐδὲ σφίσιν αὐτοῖς 

ἐπικουρῆσαι δυναµένους. Ἕτεροι δὲ ἐς τὰς ὑπλοθήκας 

Ἰόντες, ἔκλαιον, ὁρῶντες κενάς" οἱ δ᾽ ἐς τὰ νεώρια κατα- 

θέοντες, ὠδύροντο τὰς ναῦς, ὥς ἀπίστοις ἀνδράσιν ἐκ-- 

Καὶ τὰ ὀνόματά τινες τῶν ἐλεφάντων 
ἀνεκάλουν, ὡς ἔτι παρόντων, τούς τε προγόνους χαὶ 

σφᾶς αὐτοὺς ἐλοιδόρουν, ὡς δέον, μήτε ἐλέφανταξ, μήτε 

ναῦς, μήτε φόρους, µήτε τὰ ὅπλα παραδόντας, ἀποθα- 

νεῖν σὺν τῇ πατρίδι ὡπλισμένη. Μαλιστα 5 αὐτοὺς ἐς 

ὀργὴν ἀνέκαιον αἵ μητέρες αἱ τῶν ὁμήρων, οἷά τινες ἐκ 
τραγῳδίας Ἐρινύες, ἐντυγχάνουσαι μετ) ὀλολυγῆς 

ἑκάστῳ,, καὶ τὴν ἔκδοσιν τῶν παίδων προφέρουσαι, καὶ 
τὴν ἑαυτῶν ἀπόῤῥησιν: ἐπεγέλων τε αὐτοῖς, ὡς θεῶν 
ἀμυνομένων αὐτοὺς ἀντὶ τῶν παίδων. ᾿Ολέγον δ' ὅσον 
ἐσωφρόνει, τὰς πύλας ἀπέχλειε, καὶ τὸ τεῖχος λίθων 

ἀντὶ καταπελτῶν ἐπλήρουν. 
ΧΟΠ. Ἡ δὲ βουλὴ πολεμεῖν μὲν ἐψηφίσατο αὐτῆς 

ἡμέρας, καὶ τοὺς δούλους ἐκήρυξεν ἐλευθέρους εἶναι. 

Στρατηγοὺς δὲ εἵλοντο, τῶν μὲν ἔξω πράξεων Ἀσδρού- 
έαν, ᾧ θάνατος ἐπικήρυκτος ἦν, ἔχοντα δισµυρίων ἤδη 
σύνοδον ἀνδρῶν. Καί τις ἐξέτρεχεν, αὐτοῦ δεησόµε- 

νος, μὴ μνησικακῆσαι τῇ πατρίδι ἐν ἐσχάτῳ κινδύνου, 

μηδὲ, ὧν ὑπ ἀνάγκης ἠδικήθη Ῥωμαίων δέει, νῶν 

ἀναφέρειν. ᾿ἘΕντὸς δὲ τειγῶν ἠρέθη στρατηγὸς ἕτερος 
Ἀσδρούθας, θυγατριδοῦς Μασσανάσσου. "Ἔπεμψαν 
2ὲ καὶ ἐς τοὺς ὑπάτους, αἰτοῦντες αὖθις ἡμερῶν τριά- 

Ἄποτυ- 
χόντες δὲ καὶ τότε, ἐπὶ θαυμαστῆς ἐγίγνοντο µετ ῥολΏς 

τε καὶ τόλµης, ὅτιοῦν παβεῖν μᾶλλον τὴν πόλιν ἐκλι- 

πεῖν. 
πλαντο" καὶ δημιουργεῖα μὲν, τὰ δηµόσια τεμένη, 

Χρντα ἄνοιλς, ἵνα πρεσθεύσειαν ἐς Ῥώμην. 

Ταχὺ δὲ καὶ θάρσους ἐκ τῆς μεταθολῆς ἐπίμ- 

καὶ ἱερὰ πάντα, καὶ εἴ τι ἄλλο εὐρύχωρον ἦν, ἐγένετο. 
Εἰργάζοντό τε ὁμοῦ ἄνδρες τε καὶ γυναῖχες, ἡμέρας τε 
καϊνυκτὸς, [μὴ ]ἀναπαυόμενοικαὶ σἵτον αἱρούμενοιπαρὰ 
µέρος ἐπὶ ὄρῳ τακτῷ, θυρεοὺς ἑκατὸν ἡμέρας ἑκάστης, 

καὶ ξίφη τριακόσια, καὶ καταπελτικὰ βέλη, χίλια, σαύ- 
νια δὲ καὶ λόγχας πενταχοσίας, καὶ καταπέλτας ὅσους 

δυνηθεῖεν. ἘἜς δὲ τὰς ἐπιτάσεις αὐτῶν ἀπέχειραν τὰς 

γυναῖκας, τριχῶν ἑτέρων ἀπορία. 

ΧΙΥ. Καὶ οἵ μὲν ἓν τούτῳ σπουδῆς καὶ παρασκευῖς 
ἦσαν: οἵ δ' ὕπατοι, τάχα µέν τι καὶ ὄχνῳ, μὴ εὐθὺς 
ἐπιγειρεῖν ἐς ἔργον ἀλλόκοτον, ἅμα δὲ καὶ τὴν πόλιν 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΝ ΥΠ, 

Ροριήἱ, απα]ῖ5 ππη]ίθγαπα Ῥασσλαπίῖαπα, οἱ ΠΟΠ πο πιοᾶα 

Γωγοβίαπι. ΝοπηυΗί οηίπι, 605 εκ φοπαίοτίρης, απὶ 56η- 

ἱοηίία" 4 ἀαπᾶϊΐς οὐδίάῆνας Γαοταπί αποίοτος, {απαπαπη 4Ώ 

5 ογίπα Γαἱςςεί εἰτουπαγοπ[ἱοπίς πίεση, ρηςαβαπί Ίαςς- 

ταραπίααε : αΠῖ Ἀο5, απὶ ατη]α (ταᾶῖ 5ααδοταπί, ἱτασίαδαηί 

αἰπιιίο : αΏῖ Ἱοσαίος Ἱαρίάίσας ροίοραπέ, αἱ τογπη Γγῖςείαπι 

πΙΠΟΙος : αλ ρε ΠΓΡΕΠΙ θἰίαπα ϱο5 ταρίαβραηπέ : αἲῆΠ ταγςαπι 

Πα]ος, αἱ εἰἶαπα ἔαπι ἴπ υτα, αἱ ἵπ τοροπ[ίπο ἱπιρτονίεοσαε 

πηα]ο, Ἰφοταπί, πππ]είαραπί πιοᾶῖς τατ!ς; ἀἰε[απάο, 58 

υπ] ήοπεπα οὐδίάαπη οἱ αΓΠΙΟΓΗΠΑ αἀεπμίογΙπη [ταποίςδαπο αἲ 

εἱς εχρείετο. ἘΕταίαπθ ἰοία ατῃς Ῥ]επα Πεία, τα, ππεία, 

πλϊπίσααθ; εἰ ρε τίας «ἰαΠποΓθ οἰεραπί 5405 «πίσαπο σατῖς- 

εἴπιος. εἰ ἵη [απᾶ {απαπαΠῃ αγία οοη[αρ]εραπ!ς ἵη ἄεος εἴἶαπι 

Ιαοίαηίες οοπγ]σία, αἱ φὐἱ πο 5ο απἶάεπα 1ρςῖ ἐποτί να]οτοπί. 

ΑΠ ροίοπίο5 αγπηαπηθηίατία, Περαπέ, πσπη Υάρτοπ{ Υγαςηᾶ : 

11 ἀεοιτγεηίον ἵπ πανα]ία, Ἰαπεπίαραπίητ πανες ρογβα:ῖς 

ἱταδίίας. Οµπἱάαπα εἰορ]αηίος, απαςί αἆ ας Ργα5οπίος, Υο- 

οαμαπί ποηηίπε; αἱ 5ο ΠΙα]ογοδ(ο 5πο5 ΠυρεταβαπΕ, απῖ 

πες εἸορ]απίος, πθο πάγος, που {πρηία, που ατα ἆατε, 5εὰ 

ἁγιπαίἳ πηοτῖ ρχο ραΐτία ἀοηΐςφεπί. ΝΠΙ απίοπῃ ὤαυθ ἆς- 

ερπἀεβαί ἵταπῃ Ρορι]ῖ, ας ππαίτος ομδίάαπη : απα" Ἰαπά 586158 

αἴααο Γαία ἱτασίοσ ο αα]αία ασρτοδἰεραπίης εἴπσυ]ος, 

εχρτορταβαπίαθ ΒΙΐο5, Γγηδίτα 5οςο τοο]απιαπήδας, αΏ]ο- 

ραΐος; Ἱτπάεβαπίααε, ἵαπαυιαπι ἆδοταπῃ γπάϊσίαπα οὗ 1 

(αοίαπῃ οχρεπίεπ{1θας. Ῥαποί, ορίοτῖς ηιασίς 5οῦτΙ , ΡοτίῖΒ 

εἰαυδίς, ἵπ ππώπίᾶ Ιαρίάςς Ίουο οπία ρΗΙ(ΔΓΗΠΑ εοπφοτεραη!. 

ΧΟΠ. Βεπαία5 απἱεπῃ θαγιασἰηϊοηςίς οαἆοπι ἀῑο θε απα 

ἀοοτονῖέ, οἱ 5οτνος5 Ῥρος ῬΓευμδπΙ Ρτοπαποίαν{ Ἰθεγος. 

Ώμσος αμίοπη οἱοροτθ , ΤΟΓΙΠΙ [οἱ ποτοπά ατα Απάτη ρα]οπα, 

4πεπι ἀαιηπαταπί οαρᾖΐδ, ἸαὈοηίοπα Ίαπ1 ατηπαίοταη ΧΧΝ 

μημία, Μοχαια αἲ οὐπι αὐἰάαπα τουσ, τοραίατας, οἱ 

αεοθρία ἱπ]αγίας γε]]οί ορ] γίδοί ἵπ οχίτεπηο ραΐτία ρεπίου]ο; 

απσς, πηδία ἨοιπαΠΟΓΗΠΑ οοαοία, ἵπ ΠΙΠΠΘΤΟΠΙΕΙ ρεεςᾶςδεί. 

Ἰηίτα ππαπία γοτο Ῥγοίοτοπα Ἱοροτυπί Αδάταρα]επα α πα, 

Μαρίηίςςα, ποροίοπα οχ βΙα.. Ἠππδυπιαπο α οοηδη]ρας Ρο 

πηηοῖος ροἱογαπί ΧΧΧ ἀοτιπα ἱπάποία», αἱ Ἱοραίος Ῥοππαπα 

πηἠίογοηί.. Οποά υδί Πίογαπα Π]ί5 ποβαίαπα οί, αὖ ΠΙΙγαΠα 

εοηγογςί δαπί αμάασαπα, απἰαγῖς ραδκυγὶ ροία5, παπα ηΓ- 

Ῥνομα ἀρξογιατὶ, ἡαϊαιἰς οπίπα ομβγπια{ίδαιιο οε]ογίο ΟΠΙΗΠΗ 

ΑΠΙΠΗΙ5, ἄΓοᾶ5 4048. οἱ ἱοπρία, οἱ αα απο γῖν δρα [ίοδα 

Ίσσα ἵπ ο σοίπας Υογιοτυηίς αδί ἀἱς ποσίοφαο ντ ραπίίος ας 

{οπηίπας ατηλα [αὐγίσααπίατ, ποῦ. πίογηηίςςο Ἰάῦογοα, ο αΠα 

ΕΠΠοΙεραπία πο 

εἰηρη]1ς ἀερις οἼγρουσς οθΗ{ΗΠά, ἱτουρηίος βἰαδίος; ἴο]α ασα: 

οκ εαίαρυ] ας παπί, πη]ο ἵταρα]ας οἱ Ἰάποσας απἱήρθη- 

ρος ραΐτος ἀοβηίία πιοήδτα ποοἰρίοηίος. 

ἴαδ. οπαρα]ίας, ποϊἽαοί Ροΐοταηί : αας πἲ {οπάστο ρο5- 

δοπῖς ΓαοΓΗΗΕ [οπαίμας, 4111 Ποτά Ρο οσδοῖ ἱπορία. 

ΧΟΙΥ. Όηπι Ῥαπί (αηίο φἰαδίο Ἰνο]λάπη αρραταπΕ, πίστη 

ορηλη]ος, Υοἳ απία πο Ἰοναί βἰαἴἴπα ΤοΠΗ (11 ἰηβο]εΠίσην 

αρμτος!, γοὶ φπία Μιὰ ἀῑ[ιοίϊαο γἰάεαίας, οχαοπαίαπη ΠΓ- 

4μ. 
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ἄνοπλον οὖσαν λήψεσθαι χαταχράτος, ὅτε θέλοιεν, ἡγού- 
μενοι» διέµελλον ἔ ἔτι" καὶ ἐνδώσειν αὐτοὺς ἐνόμιζον ἐκ 

τῆς ἀπορίας' οἵον ἐν τοῖς δυσχερέσι Υγνεσθαι φιλεῖ, 

εὐθὺς μὲν ἀντιλέγειν, προϊόντος δὲ χρόνου καὶ λογισμοῦ, 
φόθον ἅπτεσθαι τῶν ἀπειθούντων. ἊἈ καὶ τῶν Καρ- 
γἈδονίων τις αὐτῶν, εἰκάσας σφῶν ἤδη τὸ δέος ἅπτεσθαι, 
ἐτόλμησεν ὡς ἐπὶ δή τι ἄλλο παρελθὼν ἐς τὸ μέσον, 
εἰπεῖν : ὅτι χρὴ τῶν κακῶν ἐπιλέγεσθαι τὰ µετριώτερα, 
ὄντας ἀνόπλους" οὕτω σαφῶς εἰπὼν τὰ τῆς γνώμης. 

Μαστανάσσης δὲ ἤγθετο Ῥωμαίοις, καὶ ἔφερε βαρέως, 
ὅτι, τὸν Καρχηδονίων δύναμιν αὐτὸς ἐς γόνυ βαλὼν, 
ἄλλους ἑώρα τῷ ἐπιγράμματι αὐτῆς ἐπιτρέχοντάς τε, 

καὶ οὐ κοινώσαντας αὐτῷ, πρὶν ἐπελθεῖν, ὡς ἐν τοῖς 
πἄλαι πολέμοις ἐποίουν. "Όμως δ᾽, αὐτοῦ τῶν ὑπά- 

των ἀποπειρωμένων, χαὶ καλούντων ἐπὶ συμμαχίαν, 
ἔφη, τὴν συμμαχίαν πέµψειν, ὅταν αἴσθηται δεοµένων. 

Καὶ μετ οὐ πολὺ πέµψας, ἤρετο εἴ τινος δη δέονται. 
Οἱ δὲ, οὐ φέροντες αὐτοῦ τὸ σοθαρὸν, ἤδη δέ τι χαὶ 

ςὼ 

πάνυ ἐφρόντιζον, ἐκ μόνης ἔχοντες Ἀδρυμητοῦ καὶ Λέ- 

πτεως, χαὶ Σαξοῦ, καὶ Ἶτ τύκης» καὶ Ἀχόλλης. Τὰ γὰρ 

δὲ) λοιπὰ Λιβύης ἦν ἔτι πάντα ὑπὸ Ἀσδρούθα, ὅθεν 

ἐχεῖνος ἄγορὰν ἐς Καρχηδόνα ἔπεμπεν. ᾿Ολίγων δ᾽ ἐς 
ταῦτα δ.ατριφθεισῶν ἡμερῶν, οἵ μὲν ὕπατοι προσῄεσαν 
ἄμφω τῇ πόλει τῶν Καρχηδονίων, ἐς µάχην ἔσχευα- 
σμένοι, καὶ ἐπεγείρουν. 

ΧΟΥΝ. Ἐν δὲ ἡ πόλις ἐν μυγῷ κόλπου μεγίστου, 
χεῤῥονήσῳ τιµάλιστα προσεοικυῖα. Λυγὴν γὰρ αὐτὴν 
ἀπὸ τῆς ἠπείρου διεῖργεν, εὖρος ὢν πέντε χαὶ εἴχοσι 
σταδίων’ ἀπὸ δὲ 

κης, ἡμισταδίου μάλιστα τὸ πλάτος, ἐπὶ δυσμὰς ἐχώ- 
ρει, μέση λίμνης τε καὶ τῆς θαλάσσης "' ἁπλῶ τείχει 

τὰ δὲ πρὸς μεσημθρίαν ἐς ἤπειρον, 

ἣν ἐπὶ τοῦ αὐχένος, τριπλῷ, τείχει. 

τοῦ αὐχένος, ταινία στενὴ χαὶ ἐπιμή- 

τεερίκρηµνα ὄντα" 

ἔνθα καὶ ἡ Ῥύρσα ἡ 

τον ἦν Όψος | μὲν πηχῶν τριάκοντα, 
τε καὶ πύργων, οἳ ἐκ διπλέθρου διαστή- 

τετρώροφοι περιέχειντο, βάθος δὲ ποδῶν 
Διώροφον δ᾽ ἦν ἑκάστου τείχους τὸ ο 

καὶ ἐν αὐτῷ, κοίλῳ τε ὄντι καὶ στογανῷ, χάτω μὲν 

ἐστάθμευον ἐλέφαντες τριαχόσιοι, καὶ θησαυροὶ παρέ- 
Χειντο αὐτοῖς τῶν τροφῶν. Ἱπποστάσια δ᾽ ὑπὲρ αὐτοὺς 
ὃν τετραχισγιλί ίοις ἵπποις, καὶ ταμιεῖα χιλοῦ τε χαὶ 
χριθῆς' ἀνδράσι τε΄ χαταγωγαὶ, πεζοῖς μὲν ἐς δισµυ-- 
βίους, ἵππεῦσι δὲ ἐς τετρακισγιλίους. Τοσήδε παρα- 

σκενὴ πολέμου διετέτακτο σταθμεύειν ἐν τοῖς τείχεσι 
μόνοις. Γωνία ὃ δ᾽, Ἀ παρὰ τὴν γλῶσσαν ἐκ τοῦδε τοῦ 
τείχους ἐπὶ τοὺς λιμένας περιέχαµπτεν, ἀσθενὶς ἦν μόνη 
καὶ ταπεινὴ , καὶ ἠμέλητο ἐξ ἀρχῆς. 

Τούτων ὃ᾽ ἔχασ 

“/ωοὶς ἐπάλξεών τε το 
µατος αὐτοῖς 

τριάκοντα. 

ΧΟΥΙ. Οἱ δὲ λιμένες ἐς ἀλλήλους διεπλέοντο, καὶ | 
3 

ἔσπλους ἐκ πελάγους ἐς αὐτοὺς ἦν εἰς εὖρος ποδῶν 
ἑθδομήκοντα, ὃν ἁλύσεσιν ἀπέχλειον σιδηραῖς. Ὁ μὲν δὴ 
πρῶτος ἐμπόροις ἀνεῖτο, καὶ πείσµατα ἦν ἐν αὐτῷ 
πυχνὰ καὶ ποικίλα" 

ω 

- 3 . 

του δ) εντος ἐν υέσῳ νήσος ἦν, 
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Ῥοπα, απαπάοσυπαμο ρ]ασστοί, Υἵ οἈροτο, ομΠοίαβαπίαγ αἲ. 
ποτ οκἰκπιαραπίαπα, τοπηίδβητος Ῥῶπος ΙπΙΡΘΗΙΠΗ ρτα; 
ἱπορία; αἱ ἵπ αηση {15 δο]εί Πουἳ, η{ αἱ ρα οορίγα- 
ἀἴουηί, Ῥνουρᾶρηία {6ππροῦο, οοηρἰάσγαία το Πιο]ίμα, {- 
πιοαηί Ρροίθηίίογος ο σπάστο. Οποπιαάππούά Πα αἱ ΙΡΣΟΓΗΠΗ 

ΟαγλαρἰηΙθηδίΠΙ ΠΟΠΠΘΙΙΟ, οοπ]οίοης, οἶνος Ίάπι ΠΙΘίΗ 

τεηίατῖ, 6 η οοΠΟΙΟΠΘΠΙ ῥΓοβΥθβδΗ5, απαδί αιὰ αοἴτις, 
πδις οδί ἀἴοργα, ϱ πια]ί5 ο]ροπόα πηπίπια, «παπά αγιηῖς 
ΡγῶδθγΜίπ ο58εηί ἀθπιδατ; πι ἀἰδείπιπ]αης οπ{οπ{ίαπη. 
Μαφίηίςρα απίοπι ἱπάΙσπαβραίατ Ἠομησηϊς, Πο]ο»ίο {ετοῃς, 
απο, «παπι 1ρ56 Ῥοβευπιάσάἰδδοί ΡώΠογΙπ ροίοη[ία, 
4105 γ]άεγοί 5ε56 ἱηρεγεπίας α5γραΓο γἱοίονῖ Επ] άπῃ, ΠΟΠ 

οοπηπιηηίσαίο 8601, αποπιαάπιοάσπα 5ρειοτίρας Εο]ΐς 

{αρεγε «οηδιεγοταπί, οοηΦήίο, ῬηϊαδᾳιαΠα 605 6β5οπί ασ- 

Βτθβ»ί, Ὑεγαπα {8π1οη οοηδι]ῖθας, αΠΙΠΙΙΠΙ οἷας ρογίοπίαη(ῖ- 

Ῥα5 ϱἱ αιχ]]ία ροβορηΐρις, αἲέ, 56 ΠίβΓΙΙΗ ααχ]]ία, αί 

ορι5 605 Ἠαβεγο 5οηβεγῖ{ : που ΠΙΠ]{Ο ρο5ί πηϊςίε, ααὶ οἷιας Πο- 
πηΙΠο Ῥογοοπίατοίυν, οοφιῖά ππο ορα5 Πανοαπέρ Οἱ πο 
[ογολίος γομίς 5ρεγβίαπα, οἱ, αἱ Ἰταίο,, Ίαπι ἀπ [βάθηίο» ᾳπο- 
απς, τεεροπάστιηί : «56 ροδίηαίατος, δἱ ορ5 Παβιθγίηί, 
Ρο οοππιεαίθας απίθπι γα]άᾳ 5ο]ο ΓΙ ογαηί, απὶ 5αΏγοίιο- 
Ῥαπίαν (αΠίαπα οκ Αἀτιπηείο, 6αχο [ροέζς Τμαρδο], Τιερί, 
ΑΟΜΟΙΙα, εί Ὀίσα.  Ναπι ΑβΙΟα τε]ίαια {οπεβαί αά ας Απάτιι- 
ρα] οπηπία : εἰ πάς οοππιοαίας πηἰίοραί σαγμασίησηη, 
Ἰηίευ Ἠσοε ραιιοῖς ἀἴεβις αΏςιηη{ἶς, αΠΗΡΟ ορης]ος αἆ ΙΙΤΏΘΠΙ 
ἁάπιογεγιηί ἱπςίγιίαπα οχθγοίίπΠα, οΡρΙσπαΓθ ραγα[1. 

ΧΟΥ. ΡΙία απίαοηι εγαί ΟαΠ1 Ρο ἵη ΙΠίΙπιο δἶπα ἁπΠρΙο, 
Ροπίης]ῶσια [ογΠιαπη το[οτορα{. Οοιγίκ οΠἵπι Πα ἃ 60Π- 
Ππεπίϊ 56ραταβαί, ἱπῖα πα ΡραδδΙ Πχ Ραΐθης ἵπ αι ἵποπι. 
Α0Ό οα οεγἰορ Πησιια απ άαπα οβ]οησα, 5οπαὶςίαδίαπι οἴγοῖ- 
{ου Ἰαία, οκοιιτεραί γειδας οσοἰάεηίθη, Ππίου 5ίαση Πα οἱ 
πηᾶῦ6. Θιίᾳ ηια)ο δροοίαθαί αγῦ5, θἰπαρ]οῖ ΠπΤΟ οἰποία ογαί 
απῖα ταρίρας απάί(αα πημηϊία απί οπηπία. Ύουδης πιογῖ- 
ἀΐεπα γετο εί εοη Πποηίθιη , αβ! εἰῖαπι Ώγιδα εγαί ἵῃ ορινῖσα, 
πανας {πΠρ]εκ ΗΕ; απογυΠὰ οπ]ήςαιο αἰἰίιάο (γἰσίηία οι- 
ἨΙ{οάΠ1 εγαί, αΏδαιθ ργορισηαοι]ίς οί (αγ ραςς (αας Εἱ 
ΠΟΥ αβεγαπ δρα ἱπίαυ 5ο ἀῑδίαναπί, φησι] οο{1- 
βηαἴομπα απαίπος), ἸαΜΜ140 απίομα Ρούσπη (Πσίπία, Οι- 

α5ΗΡ6ἱ Ἡογπη ΠΙΙΤΟΤΗΠΗ αλ αάο ἆπαβις ἀῑξίποία οι αἱ οοη- 

οαπιογαΙοπίβη5 : οἱ, ουπα Ιπία5 οαγί ο556η/ πηιιγῖ οί εαραςθ65, 

ἵη ρανίε Ἰπ[ογουί εἰαρυ]αβαπίαγ οσα οἱορ]απ!, οἱ αἀ]αποία 
εταπί Ῥαβα]! Ρτοπηίμαπία :. δαρογίας ογαπί (παέπος ΠΗΙΤΠι 
δ(ποΡΙΠΗ δίαβι]α, οππη [η αίααο Ἰογα 6 Ῥοπμαγῖ5ς θ1ηηι]- 
αμα πηΠίαπα ἀϊγειδοιία, αχ πμ. Ῥοδίίαπα, 1ν μ. ού πῃ. 
Ταπίο αρρανα(α] Ῥομίοο {π 1ρδίς πιωηίριας ἀοφοπίρίης αἴηπο 
Ραταί(α5 Ίουμς εγαί.. Απρι]α5 απίσπα, Ύπἱ αἩ Ίχου Πάγο ργα:- 
{ου Πηριᾶπα 64Π1, 4θ απα ἀἱοΓΗΠ δέ, ΎογδΗς Ρογία5 Πεοίο- 
ῥαΐπ, δοἱα5 εταί ἀορί]ῖς οἱ Παπη]ς, ποσ]οσίας αὖ Ἰπίο, 

ΧΟΥΙ. Ρονία5 Οαπαρίπ]ς δἰο οταη{ ἀἱδροςίεί αἱ ηαγἰσα[ο 
᾿ ο5δοί οχ αἰίουο ἵῃ αἰίσγαπη, οἱ αἲ α]{ο ΠΠΙΠΗ ΟΟΠΩΠΗΠΠΟ Ο5ΗΓΗΠΗ 
ραΐεραί, Ια{ΠΠ Ῥούος φορίπασίπία : αποά οπἱοηίς [ογγοῖς 

οἸαπάσραίαγ. Ῥνίου Ῥομία5 πορο[ἰαίογαπη. οταί, οἱ ἵπ 60 
ογοβτα εταη{ οἱ γαγῖ βοποτῖ5 τοπασυ]α πανίαπα, Πηίτα ϱος- 
ἑαπι ἱπίαγίογοπα Ἱηδα]α ΓΗ : οαπαπο, αποππαάπποᾶτα οἱ 
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καὶ κρηπῖσι µεγάλαις ἤ τε νῆσος καὶ ὃ λιμὴν διείληπτο. 
Νεωρίων τε ἔγεμον αἱ κρηπῖδες αἴδε, ἐς ναῦς διακοσίας 

καὶ εἴκοσι πεποιηµένων, καὶ ταµιείων ἐπὶ τοῖς νεωρίοις, 
ὲς τρηρετικὰ σκεύη. Κίονες δ ἕκάστου νεωσοίκου 
προῦχον Ἰωνικοὶ δύο, ἐς εἰκόνα στοᾶς τὴν ὄψιν τοῦ τε 
λιμένος καὶ τῆς νήσου περιφέροντες. ᾿Επὶ δὲ τῆς νήσου 
σκηνὴ πεποίητο τῷ ναυάρχῳ, ὅθεν ἔδει καὶ τὸν σαλ- 
πιγκτὸν σηµαίνειν, καὶ τὸν χήρυκα προλέγειν, καὶ τὸν 
ναύαρχον ἐφορᾶν. Ἔχειτο δ᾽ ἡ νῆσος χατὰ τὸν ἔσπλουν, 
καὶ ἀνετέτατο ἰσχυρῶς' ἵνα ὅ τε ναύαρχος τὰ ἐκ πε- 

λάγους πάντα ἐφορᾶ, καὶ τοῖς ἐπιπλέουσιν ἀφανὶς ἡ τῶν 
ἔνδον ἡ ὄψις ἡ ἀκριδής. Οὐ μὴν οὐδὲ τοῖς ἐσπλεύσασιν 

ἐμπόροις εὐθὺς ἦν τὰ νεώρια σύνοπτα" τεϊχός τε γὰρ 
αὐτοῖς διπλοῦν περιέχειτο, καὶ πύλαι, αἳ τοὺς ἐμπόρους 

ἀπὸ τοῦ πρώτου λιμένος ἐς τὴν πόλιν ἐσέφερον, οὐ διερ- 

Ἰομένους τὰ νεώριχ. Οὕτω μὲν εἶχεν ἡ πόλις ἡ Καρ- 

γηδονίων ἡ τότε. 
ΧΩΥΠΙ. Οἱ δ) ὕπατοι, διελόµενοι τὸ ἔργον, ἠεσαν 

ἐπὶ τοὺς πολεµίους, Μανίλιος μὲν ἀπὸ τῆς ἠπείρου κατὰ 
τὸν αὐγένα" ἐγχώσων τε τὴν τάφρον, καὶ βραχὺ ἔπι- 

ἔχισμα τὸ ἐπ᾽ αὐτῃ βιασόµενος, καὶ ἐπ᾽ ἐκείνῳ τὰ 
Ψηλὰ τείχη" Νηνσωρῖνος δὲ κλίμακας ἔκ τε γῆς καὶ 

ἐπέφερε κατὰ τὴν εὐτελῆ τοῦ τείχους Ὑωνίαν. 
, ὡς ἀνόπλων, κατεφρόνουν" ἕως ἐντυχόντες 

ὅπλοις τε καινοῖς, καὶ ἀνδρῶν προθυμία παρχλόγῳ, 

χατεπλάγησαν, καὶ ὑπεχώρου. Μαὶ εὐθὺς αὐτοῖς 

τοῦτο πρῶτον ἀντεκεκρούκει, ἐλπίσασιν ἀμαγεὶ λήψε- 
σθαι τὸν πόλιν. Ὡς δὲ καὶ αὖθις ἐπεγείρουν, καὶ α- 
θις ἀπετύγγανον, τὰ μὲν τῶν Καργηλονίων φρονήματα 
ἐπῆρτο. Οἱ δ᾽ ὕπατοι, δεδιότες Ἀσδρούδαν, ὄπισθεν 
σφῶν ὑπὲρ τὴν λίμνην οὐκ ἐκ μακροῦ διαστήματος 
ἐστρατοπεδευμένον, ὠχύρουν καὶ αὐτοὶ δύο στρατόπεδα: 
Κηνσωρῖνος μὲν ἐπὶ τῆς λίμνης ὑπὸ τοῖς τείχεσι τῶν 

πολεμίων, Μανίλιος ὃ᾽ ἐν τῷ αὐχένι τῆς ἐς τὴν ἤπειρον 

ὁλοῦ. Ὡς δὲ αὐτοῖς ἐγήγερτο τὰ στρατόπεδα, ὃ Κην- 
σωρῖνος ἐπὶ ὕλη ἐς μηχανὰς διέπλευσε διὰ τῆς λίμνης" 

καὶ ἀπέδαλεν ὑλοτόμων ἐς πενταχοσίους ἄνδρας, ὅπλα 

τε πολλὰ, μίλκωνος αἰφνίδιον αὐτῷ, τοῦ Καργήηδο- 
νίων ἵππάργου, προσπεσόντος, ᾧ Φαμαίας ἐπώνυμον 

Κομίσας τινὰ ὕλην, μηχανὰς ἐποίησε 

καὶ κλίμακας. 
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αἱ πάλιν ἐπεγείρουν ἄμφω τῇ πύλει, 
, / 

καὶ ἀπετύγγανον ὁμοίως, 

- 
ΤΝ. 

- κ.ά 
Μανίλιος μὲν οὖν, μικρὸν 

/. -- / 

ἔτι προσκαμὼν, καὶ μόλις τι τοῦ προτειχίσµατος κα- 
Ἅ 3 ' ἀ ᾿ 

ταβαλὼν, ἀπέγνω μηδὲ ἐπιγειρεῖν ἔτι ταύτη. 
' 

, - . -- / ι 
ΧΟΥΤΠ. Κηνσωρῖνος 2ὲ, γώσας τι τῆς λίμνης παρὰ 
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τὸν ταινίαν, ἵνα εὐρύτερον εἴη, δύο μηγανὰς κριοφό- 
Ν . ΄« ᾿ . / » . / 

ρους ἐπῆγε µεγάλας' τὴν μὲν, ὠθουμένην ἐξακισγιλίοις 
-. - - / - . -” 

πεζοῖς, ᾽γχουμένων τῶν γιλιάρχων, τὴν δὲ ὑπὸ τῶν 
-- ΄ ΄ ᾽ - / . 

ἐρετῶν, {γονμένων καὶ τοῖσδε ναυάρχων. Φιλονεικίας 
. . , -- . / . 

δ', ὡς ἐν ἴσῳ καὶ ὁμοίῳ ἔργῳ, τοῖς τε ὑπηρέταις καὶ 
- ο. ; , / ρω 

τοις ἄργονσιν αὐτῶν Ἱενομενης, συνεπεσέ τιτον τείγους, 
. , . ’ ᾽ ε ᾽ 

καὶ τὰ ἐντὸς ἆδη κατεφαίνετο. Καργηδόνιοι δὲ, καὶ 
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ὣς, αὐτοὺς ἁπωσάμενοι, τὰ πεσόντα νυκτὸς ᾠκολόμουν., 
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' Οὐκ ἀρκούσης δ᾽ ἐς τὸ ἔργον αὐτοῖς τῆς 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ ΥΗΙ, 

΄ 

{ρευπα Ρογίππα, πιαρης; ετερίάΐπες εοηἰπεῦαπί. Ἱπ Ίη 
ετερἰΦ(πίρας οοπίπαα εταπί [αὐτε[αεία πανα]ία, απ οοκκ 
παγες γουρἰεραη! ; οἱ ἱρείς τεεορίασι[ής παγίωπῃ εωρογειτι( 
εταπί εί, απἶρας οοπἀεναπίας αγηπαπποπία (πγοπίσπα. 
Ἑπαπιαποάα με απίεΠΙ πανα]ε ἵη [τοῖς Ἰανομαί ἆμας οοἶα- 
πηῃας, ορεγῖς Τοηίοί, απο βοβαί, οἱ οἱ ροτίης οἱ Ἱηςυ]α το- 
ηπά5ϱ Ρογ{ίες 5Ροδοίεπῃ γε[εττεηί. Τη ἵρεα οοησησίαη οταί 
Ρα [ος({ εἰαςείς ργαογίαπ; εκ απο {πρίορη 5ο]εθαί ἑωδα ςι- 
βπηπι ἆατε, εἰ Ριῶοῦ εἀίοιαε, εἰ ρτα[εοίας Ῥτοβρίερι, 
Ρα απἴεπα ο Ἰηδη]α Ῥτορο οδίαπῃ Ρροτία5, οί αἰαδίπο 
πι ]ίπη οπίπεβαξς αἱ ργα[εεία5 τοσα] ρτοβρίεστο Ροδεοί 
οπηπ]ᾶ (πας ἵπ αἰίο Ποτοπί, αἁπανἰσαηίΐρας ααἴθπα ΠΟΠ ραΐο- 
τοί οοηβρθεία5 εογΙπῃ, (ηςς Ἱπίτα ΡοτίΠπι ο55θηί. Ίπιο πε 

πιετοαἰοπίρας απἰάεπε, Ροτίαπα 5 αη ἰπίγαπίΐρας, 5{αἶπα ἵη 

οοηδρεσία εταπέπανα]ία. ΟΡ]εοίας επῖπῃ εταί ἀπρ]εχ ππαγΗς : 

εί Ρτορτία εταί ροτία, απσε Πρρο[ίαίοτος ε ΡΙΠΙΟ ροτία ἵπ 
π{Ώθπα ἰπιγοπη{εραί , ία π{ ποη (γαηςίτοηί ρες παναἶία, Τα- 
15 εταί 1]ο {επαροτο [αοίος Οατίμασ]ηῖς. 

ΧΟΥΗ. ὅαπι οοηςι]ες, ραγ1ἶ5 ορετῖς, Ιοκίθπη αρσγοάϊς- 

Ραπίας: Μαπίας απἰάεπα ρετ οεινίοεπι α οοπΗπεπίο; σπα 

Ρατ{α τερ]είηγας εγαί [ο9δαπα, εἰ, 5πρεταία Γοςς0 Ἰοτίεα, 

ἀεἴποερς α]ία Π]α πιαπία 5ο εχρασπααγαπ), δρεταβαί τ Ορη- 

5οΠίη5 απίθπα (ειτα εί πανῖρας ἄησυ]ο 1 ππατὶ περ]θείίπι 

πηηπίίο αἀπιογεβαί 5οα]α5. Απιῦο απ{οπη Ποδίθπα, αἱ ἵποτ- 

ππεΠα, οοπίοπηπεΡαπ!; ἆοπες, οὐ]α[ῖς εἰρί πονίς ατπαῖς, οἱ 

υ]τῖς πιῖτο αἰασγίρας, πηϊγαοι]ο {θετῖϊ, τείτουβεςεταΠί: αἴᾳπθ 

ία πποχ ἵπ Ἠπ]]πο, οβεπάρτυπί οοηςα]θς, 4πΠΠΗ 5ἶπο ορτία- - 

πιίηε 56 ηγῷ6 Ρο(ἵέηγος 5ρογᾶςδοηί. Πίοταίο ἀεῖπάς εοπαία, 
συ Πα ΤΗΤΞΗ5 ΠΟΠ 5πεσθάεγεί, οτδγεγΙπ{ Ῥώπογάπα απ]πηῖ, 

Οοη5Η1ε5 γοτο {πιεπίες Αδ5άγαα]επα, απὶ α ἴετπο αἲ α[ίογα 

5ιαρηί ρατίε αι του] αἲ ]ή5 οαδίτα ροροταξ, οἱ ἐρςῖ Είπα 

οαδίτα ππππϊνεγαηί : Οεηξογίπας αἲ δίασπαπα 58 παπί» 

Ἰοδίσπα, Μαπηίας ἵπ ἴρδα οετνίος τία., απα 1η οεοπϊπεηίοπε 

Πμσ. Οαδίτῖς ρειπηηηἶς, Οεηδοτίηης 5ίαση πα ἰτα]δοῖέ, Ῥο- 

ίσης πιαίογίοπα. 5ἰτασηάΐς πιαοληηῖςδς αὐῖ εαβίίο Ἱπναξας αἲν 

ΗΙπη]εοπα, οοσποπαίπο Ῥμαπησα, οᾳπἱίαπα Ῥγα[εοίο Οαγί]ια- 

αἰπίοηςίαπα, αἲ φαησοπίος, απὶ Πἶσηα οσάοραπί , πηπ]ίασυο 

ατπ]α, απαϊδη, Αὐδυ]ί {απο αἰἰφααηίαπα πηαίετία, Γοοῖ- 

απθ βοα]ας οἱ πιασ] πας. Ας ταγδας αἴεγαπε οοη5] Γεπίαν 

ορριβησοποΠη; 5ος Ἱτπῖίο Πσγαπα οοπαία. Ας Μαπνας φαῖ- 

ἆοιη ραμ]ίδρογ αἆ [ιο απηΐδης, πιᾶσηο Ἰαβοτο γἱκ Ἰοηίος ρατίο 

αίμα ἀο]οεία, ἀοιί αἲ ἱποορίο, ἀοδροταης οχρηρηαγὶ 

υ1ροπη αὓ ο0 Ἰαΐοτο ρο55ο. 

ΧΟΥΠΙ. Οεηβοίμας ἄΠΙΕΙΑ, ἄρποτο [αείο Ἰαχία Ππρισηι 

ἱῃ δίασπο, αἱ ρα απα ο5δοί απηρ]ίας, αἀπιον]ς ἆπος γαρίος 

αποίος τ πογαΠὰ ἁ]ίο α δον πα]ίας Ρο σπα ἱπιρο]οϊίας, 

μια ου η ας οροτῖ (πραηῖς πλ έαπας αἰίοτ α τοπηἱρίνης, φαἱ- 

Ῥης, εἰπηήμίος ρα ραπ ῥτα (οί (πορίατη. Εἰ υἱήπασε 

ο Η. ῥτα [οοΙοΓΗΠΑ 1η πηλμϊκίγογαπα ἁπἰπαῖς, η ρα υἴήη- 

ης οροτος ΠΙΙΔΠΊοΠο αοοθηοίς, ]411 ουποαδὰ οοσγα{ ρασς 

η ὶ, οἳ ῥγοδροσίας ῥα(αἲἳ ἑη εήνοπα, 56ὰ Ῥαπί, νο] εἰς 4πο- 

Ύπς τορη]κο Ἰοδίο, ποστα γοβοίοβανί αποὰ οογπασταῖ, Οὐ0- 

Πἶα τη ΑΗ ΓσΩΣ ΠΟΠ καβὶοἰοθαί πον οροτί, Ὑοπἡ, πο οἱ ὰ, απο 

. 
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τες περὶ τῷ ἤδη γεγονότι, μὴ καὶ τοῦτο μεθ) ἡμέραν 
αἳ Ῥωμαίων μηχαναὶ νεότευκτον καὶ ὑγρὸν ἔτι κατα- 
θάλοιεν, ἐξέδραμον ἐπὶ τὰ μηχανήματα τῶν πολεμίων" 
οἱ μὲν, σὺν ὅπλοις, οἵ δὲ, γυμνοὶ λαμπάδας ἡμμένας 
έχοντες. ἸΚαὶ ἐνέπρησαν μὲν οὐχ ὅλα (οὐ γὰρ ἔφθα- 
σαν, Ῥωμαίων ἐπιδραμόντων), ἀγχρεῖα δ᾽ ὅλα ποιήσαν- 
τες ἀνεχώρουν. Ἅμα ὃ) ἡμέρᾳ Ῥωμαίοις ἐπέπεσεν 
ὁρωλ, διὰ τοῦ πεσόντος, οὕπω τελέως ἐγηγερμένου, 
βιάσασθαι καὶ ἐσδραμεῖν. Καὶ γάρ τι πεδίον ἐντὸς 
ἐφαίνετο εὐφνὲς ἐς µάχην, ἐν ᾧ τοὺς ἐνόπλους ἔστησαν οἱ 

Καρχηδόνιοι κατὰ μετώπου, τοὺς δ) ἀνόπλους αὐτοῖς 

ἐπέταξαν σὺν λίβοις ὀπίσω καὶ ξύλοις, ἑτέρουςτε πολλοὺς 

διαθέντες ἐπὶ τῶν περικειµένων οἰκιῶν, ἀνέμενον τοὺς 
ἐπερχομένους ἐσδραμεῖν. Οἱ δ' ἔτι μᾶλλον ἠρεθίζοντο, 
ὡς ὑπὸ γυμνῶν ἀνδρῶν καταφρονούµενοι, καὶ θρασέως 

ἐπεπήδων. Σκιπίων δὲ, ὃς μετ ὀλίγον εἷλε Καρχη- 
δόνα, καὶ παρὰ τοῦτο Ἀφρικανὸς ἐπεκλήθη , χιλιαρχῶν 
τότε, ὤχνει, καὶ τοὺς ἑαυτοῦ λόγους ἐς πολλὰ διελὼν, 

καὶ στήσας ἐκ διαστήματος ἐπὶ τοῦ τειχίου, κατιέναι 
μὲν ἐς τὴν πόλιν οὐκ εἴα' τοὺς δὲ ἐσελθόντας, ἐξωθου- 

µένους ὑπὸ τῶν Καρχηδονίων, πάντοθεν αὐτοῖς ἔπιπε- 

σόντων, ὑπεδέχετο, καὶ περιέσωζε. Καὶ τοῦτο πρῶτον 

αὐτὸν ἐπὶ δόξης ἐποίησεν, εὐθουλότερον τοῦ στρατηγοῦ 
φανέντα. 
ΧΙΧ. Κυνὸς δ᾽ ἦν ἐπιτολὴ, καὶ τὸ Κηνσωρίνου 

στρατόπεδον ἐνόσει, σταθμεῦον ἐπὶ λίμνη σταθεροῦ καὶ 
βαρέος ὕδατος, καὶ ὑπὸ τείγεσι µεγίστοις, οὐ χατα- 

πνεόµενον ἐκ τῆς θαλάσσης. "Όθεν ὁ Κηνσωρῖνος ἐς 
τὴν θάλασσαν ἀπὸ τῆς λίμνης µετεστρατοπέδευσε. Καὶ 

οἳ Καργηδόνιοι, ὅτε γίγνοιτο πνεῦμα ἐςτοὺς Ῥωμαίους 
ἐπίφορον, σχάφας φρυγάνων καὶ στυππίου εἷλκον ὑπὸ 

τοῖς τείχεσιν, οὐ καθορώμενοι τοῖς πολεµίοις, ἀπὸ κά- 
λων" εἰ δὲ ἐπικάμπτοντες ἔμελλον γενήσεσθαι χαταφα- 
γεῖς, θεῖον αὐταῖς καὶ πίσσαν ἐπιγέοντες, ἀνέτεινον τὰ 

ἱστία, καὶ πλήσαντες ἀνέμου, πῶρ ἐνέβαλον ἐς τὰ 
σκάφη. Τὰ δὲ τῷ τε ἀνέμῳ καὶ τῇ ῥοπῇ τοῦ πυρὸς 
ἐςτὰς Ῥωμαίων ναῦς ἑωθεῖτο, καὶ ἐλυμαίνετο, καὶ ὁλί- 

γου τὸν στόλον κατέφλεξε. Μετὰ δὲ οὐ πολὺ Κηνσω- 
.. 2. «Εῶγ/ Μ. σαν / ς αἱ 
ρἴνος μὲν ἐς Ῥώμην ὤχετο ἀρχαιρεσιάσων. ἱ δὲ 
Καρχηδόνιοι τῷ Μανιλίῳ θρασύτερον ἐπέχειντο" καὶ 
νυκτὸς, οἱ μὲν, ὅπλα ἔχοντες, οἵ δὲ, γυμνοὶ, σανίδας 
φέροντες, ἐπετίθεσαν τῇ κατὰ σφᾶς τάφρῳ τοῦ Μανι- 

λίου καὶ τὸ γαράχκωμα διέσπων. Ἀπορουμένων δὲ (ὡς 

ἐν νυκτὶ) τῶν ἔνδον, ὁ Σχιπίων ἐξέδραμε σὺν ἵπ- 
πεῦσιν ἐκ τοῦ στρατοπέδου, χατὰ πύλας ἄλλας, ἔνθα 

οὐδεὶς πόλεμος" καὶ περιδραμὼν, τοὺς Καρχηδονίους 
κατεφόθησεν. Οἱ δὲ ἀνεχώρουν ἐς τὴν πόλιν. Καὶ 
δεύτερον ὁ Σχιπίων ἐδόχει τῷδε τῷ ἔργῳ περισῶσαι 
Ῥωμαίους, ἐν νυκτὶ θορυβουµένους. | 

6. Ὁ δὲ Μανίλιος τὸ μὲν στρατόπεδον ἔτι μᾶλλον 
ὠχύρου, τεϊχόςτε ἀντὶ γάραχος αὐτῷ περιτιθεὶς, καὶ ἐπί- 

νειον φρούριον ἐγείρων ἐπὶ τῆς θαλάσσης, διὰ τὴν κα- 

ταπλέουσαν ἀγοράν. Ἶραπεὶς δ ἐς τὰ µεσόγαια, 

Μυρίοις πεζοῖς καὶ ἱππεῦσι δισχιλίοις τὴν χώραν ἐπόρ- 

- 
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εΠεσργαπί, τεζθης αἀ λα, οἱ πάπα, ἰπίσγδῖα ΠογΠη ἀθ[ίες- 
τοῬ! πηαζμΙη(Ρ ΤοπηαΠΟΓΗ Τὰ, θγαρίίαπεπα, ραςς αγππα!ἰ » Ρ8Τ5 
5ο[ἱ5 [αοἴθις ἱηςίγασίἰ, Γοοσγυηί ἵη ππασἨίηας Πος(ίηη, θμας 
οἱ» ποῦ οπηΠίΠΟ 6ΟΠΟΤΕΠΙάΤΟ ροίπογιη{, αοσπγγοβρηις Ρο 
ππαη(ς, {4ΠΙΘΗ ἨΟΗ πας 5ο γοεθρογιη!, απαπη Ιπη {ες ΡΓΟΓ- 
55 οα54οπα γοδάἰἀϊκκοηί, Ταπα, αἨί Π]αχίί, ΠοΙΠάΠΟς οἰ- 
ΡΙ40 οορί{, Ρο Τὰ ραίἵππα, φποᾶ Ρωηί ποπά μπα Ρεγπη]θ- 
γη, ΙγΓαπηρεηά1 η αβοπα,. Αρρατοβαί οπίῃι Ἱπίας σπα ἆσπι 
ἁρία αἆ ΡΙρηᾶτη ατοᾶ, ἵπ αμα Οαγαρἰηίοησος Πμ5ίγασιί ςἰ8- 
Ῥαπί, ατηια[ἶς ἵπ [οηίο οο[οσα[ίς, οἱ ρο5ί Ίος πείρας, 
απ] δ5αχα οἱ [ηδίες πορίαραΠέ , αἰῆῑς ἀομίαιο οοπιρ]α/ὔριας Ρει 
ογοαπηροίαγαΏα θά ππῃ {οοία ἀἱδρορίεΐς. δἱο πἰπηίγαα Ρμί 
αρρτορίη(παΠίοπα Ἠοδίεπα, 5ἱ ἴγγαπηροτο 6ΟΠΚΤΕΙΗΥ, εχςρθ- 
οαραπί, ΑίΒοπιαΠ!, αἱ 5ο αὖ ἱπογπηῖριας γἰάσγιηί ἑοπίθηη!, 
60 πιαρῖς πα, 1η γΏθπα Πηδ]ποτηηί {εγοςίίου. 5ε]ρίο 
γετο, 4πΙ ραπ]ο Ρο»ί εχ οπρία Οαγίμαρῖης «ΟσΠΟΙΠΕΠ Α [σα] 
ππεγιέ, ἴαπο (πίρυπις, 5056 οοη/ίἵπρης, ΠΙΔΠΙΡΙΙΟ5 5105, ἵπ 

ῥ]αγος Ρανίες ἀῑγίδος, οχ Ιπίθιγα]]ο ἵῃ {ρ5ο ππατο Ἰοσαγ]{ ας, 
ἀεεορπάετε ἵη πτρεπη γείαης, ἴ]ος {απίαπα, αὶ Ιπ(τοῖειαηέ, 
εί α Ρωηίς μμάίαπε ἱγγαρηίίρας τορε]εβαπίατ, τεζερίέ «ουν» 
Ἠίααα. Οποά [ασίαπα εἶα5 Ρηπχαπη εοπηραγαγ{ἳ ΠΠ σἰονῖαπη, 
αἱ ρ]α5 παπα οοης5Η] 54Ρογ6 γἱάθγοίη, 

ΧΟΙΧ. ὅαπι γετο 5ἰάρτε εαπ]σι]ατῖ οχοτίο, παπῖσα Ο6η- 

5οπΙηῖ αξία πιογρῖς α(Πϊσεραπίατ, “πππα αἆ «ἰασπαπίος οἱ 
βιαγεο]εηίας Ίασμς αᾳιᾶς ε55επί Ροδίία, πθαιο Ιῆθίάτη ΘΧ 
πηατί επΙ5ΗΠΙ αοτῖς Ἱπιπηϊπεηίῖα αἰΗςςίηια πτοῖς πιαπία αἆ- 
πη[εγοπί. ΟΠΩΠΙΟΡΓΟΠΙ οκ Ίαοι. ἵπ ἵρξΙΠΙ Π]αγθ 6]άξςθῃῃ 
(ταηςπηον{έ Οεηκονίπι5. Τιπα γογο Οαγναβἰπίεηςος, ϱπο- 

Πες ομεεγνατεηί τεηίαπα, απί αἆ Ῥοπιαπος [οιτοί, 56αρ]ᾶξ 

5αΤΠΙΕΠΗΙ5 5πρραφιε γερ]είας Ροδίδια πιωπία, πο γΙάθΓοΠίΗΙ 

αΏ Ἠοδίαπα οἸαςδίαγϊς, 1οη]οο (γαἸοβαπί. Ὠοϊπάς τί ἵπ 

οο εγαπί, πί Πεχο εαῖςα 1 εοηςρεοίαΠῃ γεπίτοηε, ρεγ[απάο- 

Ῥαπί οας Ρίου ας 5α]ατα, 6ἱ, ορραηςῖς γεπίο γοῖῖς, ἵπηθπα ἵῃ 

εας ΙπῃόΙεραπί. δίο 5οαρ]α., γοπίο αο γἱ ΠαΠΙΠΙάΤΙΠΑ αἆ 

Ῥοιηαπας Πάγος αρρι]δα, Ῥ]αίηΙΠη ποχοο Π]ίς ἱπ[ογοβαπέ: 

εί ραγυπῃ αρ[αϊέ, φπἵῃ εἶαςςῖς οοποτοππαγοίαγ.  Ῥο5ί Ίο ΠΟΠ 

πηπ]έο Οεηδονίπας Ποπιαπή, οοπΙΙΠογΙΠΙ. οπ1δα, Ῥτοίοσίις 

ε»ί.. Εί ΜαπΙΙππι Ιπᾷε ααζασίας αγσεῦαηί Ῥωπί : εΓΙΠΗΡΘΗ- 

ἴεεαπε ποσία , ρᾶ15 αγπ]α[Ι, Ρατ5 ΙΠοΓΠΊ65, Ῥοπίος βοτοηίες, 

ἄρατεςςί 5ιηί{ [ο5δαπι Μαη! Ρτονίπλαπῃ, οἱ τα [Ἰαπη οΦ/ΡΟΓΙΠΙ 

οοπνε]οτε. Ταϊραίο ααίθη Ππίας, αξ Πί ]η ποσίατηο {- 

πηπ]ία, πηΠία, δοἱρίο ργουυγηῖί οσα οᾳἴρας Ρος ΑΥΘΓΞΩΠΙ 

Ῥογίαπα, υβί Ῥρήσπα πη]]α οταί :. οἰτοπιηγθσίασαιπε, Ραπος 

ρετίειταῖέ, τί ἵηπ ἹΤΡεΠΙ 5656 γεορογεηί. δὶο Ιἴθγυπη 

Βοἱρίο 5οιγα{ογεπα ἵπ ΠοσίΙΓΠΟ Ῥογίομ]ο οα5ίΓΟΓΙΠΗ σἱογίαηα 

πππα 

ϱ. Ιπᾷ6 οαδίτα Ππια]οτί ἀῑίσοη {ἷα οοπηαπΗ{ ΜΤαπ/Πα5, 1ο0ϱ 

ΥαΗ{ ππητο οἰγοππιάποίο, οἱ αἆ πατε οα5ίο]]ο οχαίαίο, ἆποά 

αρροε]οπ/ῖριας οὐ 4ΠΠΟΠᾶ πανίρας ο55εί ργδίάῖο, Ταπῃ 

ναγο ἵπ ΠιοᾷΙίθγταηθα οσα, οἳπα ἀεσσπα ροίπτα, ἀποῦιας 

οα]ίαπα πι ρας, οχρεάΙοποια 5αδεερί, ρορπἱαῦαπάσδ 



1141 

βε:, ζυλενόμενός τε καὶ χορτολογῶν, καὶ ἀγορὰν συλ- 

λέγων. Ἡγεῖτο δ᾽ ἀεὶ τῶν προνομενόντων Ἰλλίαρχος 

ἕτερος παρ᾽ ἕτερον. Καὶ Φαμαίας, ὁ ἵππαργχος ὁ τῶν 

Ἀιθύων, νέος τε ὢν ἔτι καὶ θρασύτερος ἐς μάχας, καὶ 

ἵπποις γρώμενος μικροῖς καὶ ταχέσι, καὶ ποηφαγοῦσυν, 

ὅτε μηδὲν εἴη χαὶ φέρουσι δίψος, εἰ δεήσειε, καὶ λι- 

μόν" ὑποκρυπτόμενος ἐν λόχμαις, Ἄ φάραγξιν᾿ ὅπη, τι 

ἀμελούμενον ἴδοι, ἐφίπτατο ἐξ ἀφανοῦς, ὥς τις αἰετὸς, 

καὶ λυμηνάμενος ἀπεπήδα: ὅτε δὲ Σχιπίων ἄρχοι, 

οὐδαμοῦ οὐδ' ἐπεφαίνετο. “Ὅ γάρ τοι Σκιπίων ἀεὶ 

συντεταγµένους ἦγε τοὺς πεζοὺς, καὶ τοὺς ἵππέας τῶν 

ἵππων ἐπιθεθηκότας: ἔν τε ταῖς προνομαῖς οὐ πρὶν 

διέλυε τὸν σύνταξιν, ἡ τὸ πεδίον, ὃ ἔμελλε θεριεῖν, ἵπ- 

πεῦσι καὶ ὁπλίταις περιλάθοι" καὶ τότε κύχλῳ αὐτὸς 

ἑτέραις ἴλαις ἱππέων ἀεὶ περιῄει, καὶ τῶν θεριζόν- 

των τὸν ἀποσκιδνάμενον, ἢ ἐξιόντα τοῦ κύχλου, πικρῶς 

ἐκόλαζεν. "Ὅθεν ὁ Φαμαίας οὐκ ἐπεγείρει μόνῳ. 

ΟΙ. Καὶ γιγνοµένου τοῦδε συνεχῶς, τὸ μὲν χλέος 

πὔξετο τῷ Σκιπίωνι. Οἱ δ' ἕτεροι Ἰλλίαρχοι κατὰ φθό- 

νον ἐλογοποίουν, ξενίαν ἐκ πατέρων εἶναι Φαμαία πρὸς 

Ὑχιπίωνα τὸν τοῦδε πάππον. Λιθύων δὲ τοῖς ἐς πύρ- 

Ίους καὶ φρούρια (ἃ πολλὰ ἦν ἐν τῇ χώρα) καταφεύ- 

οἵ αὲν ἄλλοι χιλίαρχοι σπενδόµενοι, καὶ 
ὁ δὲ Σχιπίων ἐς τὰ 

’ 

Σκιπίωνα 

γουσιν, 
µεθιέντες, ἐπετίθεντο ἀπιοῦσιν ' 

οἴκοι παρέπεµπε΄ καὶ ἀπὸ τοῦδε οὐ πρὶν 

ἀφικέσθαι συνετίθετο οὖδεί. Τοσαύτη δόξα αὐτοῦ 

ἀνδρείας τε πέρι χαὶ πίστεως καὶ παρὰ τοῖς ἴδίοις δὲ 

ὀλίγου γεγένητο, καὶ παρὰ τοῖς πολεµίοις. Ἐπανελθόν- 

των δ᾽ αὐτῶν ἀπὸ τῆς προνομῆς ἐς τὸ στρατόπεδον, οἵ 

Καργ/λόνιοι νυχτὸς ἐπέθεντο τῷ ἐπινείῳ' καὶ θόρυθος 

ἦν ποικίλος, συνεπηχούντων ἐς ἔκπληξιν τῶν ἐν ἄστει 

Καργηδονίων. Ὁ μὲν οὖν Μανίλιος τὸν στρατὸν ἔν- 

ὃον συνεῖχεν, ὡς ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ κακοῦ ὁ δὲ Σκιπίων 

ἱππέων Όιας δέκα λαθὼν, ἐπἽγε μετὰ δάδων ἡμμένων: 

προειπὼν, διὰ τὴν νύχτα μὴ συµπλέκεσθαι, περιτρέ- 

γειν δὲ 

φόθον ἐμπεσουμένων παρέγειν ἀεί: µέχρι ταρασσόµενοι 

διΓόβεν οἳ Καρχηδόνιοι, κατεπλάγησαν καὶ ἐς τὴν πό- 

λιν ἔφυγον. Καὶ τόδε τοῖς Σκιπίωνος κατορθώµασι 

προσεγίγνετο. Ἡν τε διὰ στόματος ἐπὶ πᾶσιν ἔργοις, 
ὡς μόνος ἄζιος τοῦ πατρὸς τοῦ Μακεδόνας ἑλόντος, 

Ππαύλου, καὶ τῶν 

λγπτο. 

ΟΠ. Μανιλίου 
αν, ἐλυσγέραινεν ὃ Ὑκιπίων, ὁρῶν πάντα ἀπόχρημνα 
καὶ φάραγγας, καὶ λόγµας , καὶ τὰ ὑψηλὰ προειληµ- 
μένα. Ὡς ὃ ἀπὸ σταδίων τριῶν ἐγένοντο τοῦ Ἀσδρού- 
θα, καὶ ἔς τι ῥεῦμα καταβάντας ἐχρην ἀναβαίνειν ἐπὶ 
τὸν Ἀσδρούθαν, ἐνέκειτο δὴ τότε, καὶ συνεβούλενε 
στραφΏναι, ὡς ἄλλου καιροῦ καὶ μηγανῆς ἄλλης ἐπὶ 
τὸν Ἀσδρούθαν δεοµένου. ὮἈντιλεγόντων δὲ, κατὰ 
ζῆλον αὐτοῦ, τῶν ἑτέρων χιλιάρχων, καὶ µαλαχίαν καὶ 

οὖκ εὐθουλίαν ἡγουμένων, εἶ τοὺς πολεμίους ἰδόντες 
ἀναγωρήπουσυν, ἐν ᾧ καὶ καταφρονοῦντες φεύγουσιν 

π - Ὁ ᾿ ο -. ” / ᾿ 

σὺν τῷ πυρὶ, καὶ τὸ πληθος ἐπιφαίνειν, καὶ 

τ΄ ’ - ΑΔ ὰ / . / 

ΣΧιπιώνων, ἐς οὓς κατὰ θέσιν ανεί- 

δὲ ἐς Νέφεριν ὀδεύοντος ἐπὶ Ἀσδρού- 5 . ὔ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΙΡΕΝ ΥΗΠ, 

στο» Ποφίίαπα , οἱ πιαϊοτίθπη ας ρα ]ηπα [απηοηίήπΊσαο οο]- 

Ἰμεῃ». Ῥορααίοτίρας απίοπα 56ΠΠΡΟΓ ΠΠ οκ (πρίν ἵη 

νίσεπα Ργῶρταί. Ῥ]απηθρᾶς γετο, Ρτα[εοίας ΑΙΓοταπα οφ- 

απα, Ἰαγεπῖς αἆ Ῥηρπᾶς Ἱπιρίρετ; δᾳπΐς πίθης ρατν]ς εἰ ϱ6- 

Ἰοηίθας, πετνα οοπίθη{{ς, δἱ ἀερςδοῃί αἷία, εἰ οἷεῖς (απηΐδαμε, 

αποίίες ορη5 ο5δοί, ρα επ ραςς ἵπ αγραςίῖς απί ναβῦνας 

Ιαΐΐαῃς, 5ἱουΡί γἰάεραί Ιοδίθπη ασετο ἀῑςεο]αης, αἀγο]α- 

μαΐ ο Ιαἱουτῖς, γο]α(ἵ αφυΠα, εἰ, 44/ηπο ἁαίο, οε]είοι ἵπ 

(παπα 56 τοοἱρίεμαί,.  Φεᾶά απαπᾶο πἆ ΒαἱρίοποπΠ τίεθε 

οἷας ργα[εείατα; τοὐιραηί, Παδ( παπα Ῥμαπιωας αρρατεβαῖ. 

Ναπι Π]ο «οππρετ Ροεάΐίες ἵπ οτάΙπίρας, οηη]ίες ἵπ επί, 

οοππεραί :. οἱ Ππίρτ ΓΠηπιοπίαπάσπι πο Ρας εοἶγεναί 

ογάἼπος, α παπι ϱΠΙΡΗΠΗ, 41εΠά ἀεππεξδγας οταί, οἴτοαπι- 

ἀθάϊςεοί οᾳυἴρας οἱ ατπια[ῖς ρεδήραςδ. Ας ἴαπο αποσαε 

οοπΗίηε ἴρ5ε ομθφ(ααί οιµΗ αΗ15, ΠΙΟΞΣΟΓΕΣΩΠ8 5εεθἀεπηίες 

ἃ οβίοτῖ5, απ! οχορἀεπίες οἴγου]απα, 5εγετε οαδΗἱσαθναί: παπι- 

οὔτγεπα Ῥβαππαας ΒοΙρΙΟΠΕΠΙ 5οἶππῃ πον απάεδαί αρστεί. 

ΟΙ. 14 απάπ ἱπάρείπεπίοτ Ποτοί, επεδοθραί δεϊρίοηίς 
ρ]οτία : οπί Ἱηγ]άρπίος (πριαπί αλ, 5ρατβεῦαηέ τΙΠΙοΓΘΠΗ, 

γατα Ποβρίαπα 6556 5οἱρίοπί ο Ῥμαππως [απη]ία, 

Ουὐππσπο ΑΙΡΙ ἵπ {πτγες αἱ εαδίε]]α, α πα ππη]ία εταηί ἵπ ε8 

τοβίοπθ”, εοη[αρεγεηί, αἲ ἐπραηῖ, οχ Ρασίο ἀῑπηίσεος, αἆο- 

πιθραπίατ ἵπ Πποτο οχ ἱηφίαϊϊς : Βδοἱρίο γετο ἀοππαπα ϱ08 

ἀοάποεβδαί. ΟΠΑΠΙΟΡΤΕΠΗ, Πἰδί Ργα5εηίο Βοἱρίοπε, Ῥοβί]ιας 

ΠΘΠΙΟ ραςἶδοί γο]ί : αἆεο υἰγιηΐς ας Πάείαπε ορίπίο, 

αιιο(ἰάϊαπίς Γεγο αοοθδδἰοηίρα5, οτοδεεβαί αραιά 5105 ρατίίος 

4ο αἀγοτδατῖος. Ῥοδίαπαπα απίεπῃ α Ῥορι]αοπα τογογςῖ 

εαηί ἵπ οαδίτα, Ῥαπί ο5{εΙ] πα πανα]α ποεία 5απί ασρτοςςί 

ομπα ΠΠαΧΙΠΙΟ {ππππ]ία, οοηβίτορεπίε, αἲ Ιποπεπάσπα ἴετ- 

ΤΟΤΕΠΑ, οίαπη ατραπα που] πάῖπο. Ἐί Πο ἴππι Μαπῆιας 

παλ ίοπη Ἱπίις οοπ πε, (πα]ε ε{ απα ρατίο ρογίοπ]άπ ο5ςοῖ, 

ΠΟΠ 5α1ΐς Ἱπίοβίσοης : Βοἱρίο γοτο, απδιπηῖς ἀθοσπῃ θη]- 

ίαπα {ππηηῖς, οχουτπί επ αεθθηςῖς [αοῖραςς ΡΓΠΙΟΠΙΙΙΦ 

«αἱ, υἱ Ρτορίος ποοίοπα αὐβιποτοηί α ρήσπα, ἰαηίυα οἷς- 

ομππζγ5απάο οππη ἰρηίθας ργαῬουεη! πα Μα ἁἰηῖς δροεΐσπη, 

οἱ (οτπίατοηί ααδί απ. Ἰαπηαμς Ἰηναδυ, Έπσιθ ταίοῃε 

Ρωπί, αἲἨ πίτοφιε Ἰαΐογο Πη[οίαἰἰ οἱ ρεγίοττο[α οί, ἵη αγΌ δα 

τοασογαηί. Εί ηου απο(μθ αοθςδῖ αά αἰία βοἱρίοηίς ρτα- 

οἶατα {αοΐποτα : οϐ αμα. ἵπ ους οταῖ οηίρς, απσφπαπα 50- 

Ια5 ἀἱρπιας ραΐτο Ῥαμίο, ἀερομαίοτο Μαοδάοπία, οἱ 5οἱρίο» 

πίρας, ἵπ απο αἀορίαίας Γαογαί Γαπη]ίαπα, 

ΟΠ. Μαπῆίο νοτο Νορ]ονίσα ουΠίο αἀνδιςας Αδάταρα]οπα, 

πιοορίο 14 [οτοῦαί δείρίο, γίάσης, ρε οομ[αβοδας να]]ο 

α]ήδήο ο.δο οι, αροτίοΓαφηε Ίουα 4 Ποδίρας οοσαραία. 

Ό νοτο ἐπίνας κἰαά[ἷς αν Ακάνα]να]ο αἰνογαηίς οἱ αἲ Παπ ηῖς 
οπ]Η σπα αἳνουπα Ῥγομτοδδίς Ῥοτ αοοΠγία [1 αδοσπάεπά ση 

 Ἰοδίσπα, Ππᾶρηοροτο οἑἶαπα Γ1πλ πἰδας οδί 5οἱρίο, δυαδίί- 

αὖδ, αἱ τοἰτορτοάργοπίαςς ἀἰοίαης, α1ἱΟ ἴοππροτο αΗήκᾳαο 

αγνης ορΗ5 6586 πάγογνας Ανάπλαση, Οοπίταδἰοσηυας 

γοτο τοσα (εἰραπίς, αἱ (αλα. δαρίοηίς ἠπνιάεναπί οἳ 

ἱμηανίαια πηδρῖς, απαπα ργπδσηίίαηα 6556, ροή ροπ ας, 5ὲ 

τίκο Ἰοδίο τοἰτουσάρτοηε, ἀἴήπο [ία οεσαδίοποΠα οἱ ργᾶ 8. 



ΡΕ ΛΕΡΟΣ ΡΟΝΙΟΙ5, 

πιχείσονται" δεύτερα τούτων ἠξίου, στρατόπεδον πρὸ 
τοῦ ῥεύματος ἐγεῖραι, ἵν) εἶ βιασθεῖεν, ἔχοιεν ἀναχώρη- 

σιν, οὐκ ὄντος αὐτοῖς νῦν οὐδ) ὅποι χαταφεύγοιεν. οἱ 
δὲ καὶ τοῦτο ἐγέλων, καὶ τὸ ξίφος τις ἠπ τείλησεν ἆ ἀποῤ- 
ῥίψειν, εἰ μὲ Μανίλιος, ἀλλὰ Σκιπίων, ἄρχοι. Διέ- 
έαινεν οὖν ὃ Μανίλιος , οὐδὲ τἄλλα ὢν ἐμπειροπόλεμος. 
Καὶ αὐτῷ περάσαντι ὁ Ἀσδρούθας ἀπήντα, φόνος τε 
ἦν πολὺς ἐξ ἑκατέρων. 
ἐς τὸ φρούριον, ἔνθα μηδὲν παθεῖν ἐδύνατο, ἐφήδρευεν 
ἀπιοῦσιν ἐπιθέσθαι. Οἱ δὲ, σὺν µετανοία τῶν γεγονό- 

των, ἀπεχώρουν, ἄχρι μὲν ἐπὶ τὸ ῥεῦμα , ἐν τάξει: δυσ- 
πόρου ὃ) ὄντος τοῦ ποταμοῦ, καὶ διαθάσεων ὀλίγων τε 
καὶ ὀυσγερῶν, ἐς ἀταξίαν ὃ Γδιηροῦντο ἐξ . ἀνάγκης. Κι 

ὁ ἌἈσδρούϐ ρας καθορῶν, ἐ ἐπέχειτο λαμπ τρῶς τότε μάλιστα, 
καὶ πλΏθος ἔκτεινεν, οὐδ) ἀμυνομένων, ἀλλὰ φευγόντων. 
Ἔπεσον δὲ καὶ τῶν λλιάρχων τρεῖς, οἳ τὸν στρατηγὸν 
μάλιστα ἐπεπείχεσαν ἐς τὴν µάγην. 

ΟΠΠ. Ὁ δὲ Σχιπίων, τριακοσίους ἱππέας οὓς εἶχεν 

Ἰ αὑτὸν, καὶ ὅσους ἄλλους συναγαγεῖν ἔφθασε, 

ιελὼν ἐς δύο, τοῖς ἐχθροῖς ἐπῆγε σὺν δρόµῳ πολλῷ, 
παρὰ μέρος ἀκοντίζοντᾶς τε χαὶ εὐθὺς ἀποχωροῦντας, 

εἴτ᾽ αὖθις ἐπιόντας, χαὶ πάλιν εὐθὺς ἀποπηδῶντας. 

Οὕτω γὰρ εἴρητο αὐτοῖς, τοὺς ἡμίσεας ἀεὶ παρὰ µέρος 
ἐπιέναι, καὶ ἀκοντίσαντας ἀπελαύνειν, ὥσπερ ἐν κύκλῳ 
περιιόντας. Γιγνοµένου δὲ 
ματος οὐδενὸς ὄντος» οἳ μὲν Αίθνες ἐθάλλοντο συνεγῶς, 

ναὶ ἐπιστρέφοντες ἐς τὸν Σχιπίωνα, ἧσσον τοῖς περῶ- 
σιν ἐπέχειντο. Οἱ δ ἔφθασαν διελθεῖν τὸ ῥεῦμα: καὶ 
ὃ Σκιπίων ἐπ) αὐτοῖς ἀφίππευσε, ῥαλλόμενός τε, χαὶ 
γαλεπῶς. Σπεῖραι δ) ἐν ἀρχῃ τοῦδε τοῦ πόνου τέσ- 
σαρες -ωρὰ ΦΙΦΑ τοῦ ῥεύματος ἑς ὑπὸ τῶν τδειίων, 
ἔς τινα λόφον ἀνέδραμον" καὶ αὐτὰς ὃ Ἀσδρούθας πε 

τοῦδε πυχνοῦ., χαὶ διαστή- 

ΜΟΝ ἀγνδούντων ἔτι Ῥωμαίων, ἕως ο ΡυμΑΗ 

Ἐπεὶ δ ἔμαθον, Ἱπόρουν.. Καὶ τοῖς μὲν ἐδόχει, 
αε. Ν λ δ ’ ο» ο δι ὁλιί" -- δ μ) 

φεύγειν, καὶ μὴ κινδυνεύειν ἅπαντας δι ὀλίγους: ὁ δὲ 
ον / αλ/3 ΝΑΡ / λ 2 / 
Σκιπίων ἐδίδασκεν, ἀρχομένων μὲν ἔργων εὐθουλία 

7ρῇῆσθαι, κινδυνευόντων δὲ ἀγδρῶν τοσῶνδε καὶ σημείων, 
τόλμη παραθόλῳ. Αὐτὸς δ᾽ ἐπιλεξάμενός τινας τῶν 

Ἱππέων ἴλας, ἐπανοίσειν ἔφη ἐκείνους, ἢ χαίρων αὐτοῖς 
.. / -. { ν / 3) 

συναπολεισθαι. Δύο τε ἡμερῶν σιτία φέρων, εὐθὺς 

ὥδευε, δεδιότος πάνυ τοῦ στρατοῦ, μὴ οὐδ) αὐτὸς ἐ ἐπα- 

νάλθοι, Ως δ᾽ Ἴχεν ἐπὶ τὸν λόφον, ἔνθα ἦσαν οἳ πο-- 

λιορχούμενοι, τὸν μὲν ἄντικρυς αὐτοῦ δρόµῳ κατέλαθε, 
καὶ µία τοὺς δύο Ἰαράδρα διεῖργεν. Οἱ δὲ Λίθυες τότε 

μάλιστα ἐπέχειντο τοῖς πολιορκουµένοις, καὶ πρὸς αὖ- 

τοὺς ἐνενεύχεισαν, ὡς οὕπω δυναµένου τοῦ Σχιπίωνος 
3 - - - / / 
ἐπικουρεῖν ἐξ πο συντόνου. Ὅ δὲ Σκιπίων, 
ὡς εἶδε τὰς πέζας τῶν δύο λόφων τὴν χαράδραν πε- 

ριιούσας, τὸν χαιρὸν οὐ µεθῆχεν, ἀλλὰ περιέδραµε δι 

αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πολεμίους. Οἱ δ) ἤδη κυκλούµενοι 
θγον ἀκόσμως, μεθιἔντος αὐτοὺς ἀπιέναι τοῦ 
Σκιπίωνος ἀδεῶς, πολὺ πλεί Ἓίονας ὄντας,. 

ΟΙΥ. Οὕτω μὲν δὲ καὶ τούσδε ὁ Σκιπίων περιέσω- 
σεν, ἐν ἀποννώσει Ἰενομένους. Κάὶ αὐτὸν ἡ στρατιὰ 

αΡΡΙλΧύ5. 
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ποπ, αἱ οοΠΓΕΙΗΠΗΗ (ούρα. ΓαρίομΙ Πα ἱπναδθταί, 6ος ΗΠάαΠΠη 
Ργομ]Η{ 5οηἰθηΙαπη, αἱ{6υὴ π τἴρα οἰτοτίοτί οαδίτα Ῥοήθτοῃ!, 
41ο, ἱ [ογοηί ἵππραγες οοηίτα γἷπα Ποβίίαπα, Ἰαμογοπί γο- 
οερίυπα, απ εἷο απἰάσπη π]]ας ἐρείς τοπαπστοίαν, 9ο 
ος φποσπο ορια εἰδογαπί ΠΠ{ τ ασ [αἱέ, απὶ οίαπα αὖ- 
θοίαγπα 5ο Εἰαά( η » ΠΠΙΠΑΤΘΙΙΗ, 5ἱ ΠΟΠ Μαπή, 564 86ἱρίο- 
η ΡαγδΠάΠΙ ο55οί Ππρογίο, Τγαηςέ ἱσίαν Μαπῆίας, νίγ 
πες ἃῑας Ρος αγαΠα ΠηΠαγίαα τ οἱ, δαροταίο ἄΠηΠΟ, 

Καὶ ὁ Ἀσθρούδας ἀναδραμὼν . οργίσπα Παρα Αδάταραίοπα, Πλοχς ππαρηα ὡράρς εοἰ 
οῑία.. Ἐκ απα Αδάταρα! ἵπ οα5ίαΙ]Πη 8ε τουρί, αΕί οκ 
ταίο. ορκεγναβαί {επιρις, ἵπ αρεπηίος Ππροίαπα Γιοἱοπά!, 
Ἐι ΙΙ, 41ο ]αὰ. οοηΣ! ρίρεῦαί 51, ἀἰκοράεθαπί, "δια 
34 ΠαΠΠΟΠ απἱάθια, ἱπίορείς ογά[πίρας, 564 1Ρί, απ Πλο- 
ΤαΓη Τη {ταηφίέα α[ἴογγοηί τατὰ γαία, οπᾳα6 ἀ{βϊοΙία, ποοος- 

β4ΓἱΟ {ατρα(ἶς ογάιπίρας ἀῑδίταεραίας αρΠΊσῃ..  Οιοἆ 60Π5- 
ρίοαία5 ΑδάγαραΙ, {ππα Ππανίπηα ποια: πηπ]ίοδᾳιε ὤς- 

ἀεβαί, {ασ.ς πιαρῖς α πα Ράβηῶ ΠΠΟΠΙΟΥΟ5. Τη μὶς οροίἆσγο 
ἀπ πριηϊ (τος Πάσα, απὶ Ἱποππάα ραρπς ριωοῖραί αποίογες 
Γαοταηί ἱπχροταίοτ. 

ΟΠΠ. Αί Ραἱρίο {πδοοθηίος εαπ]ίες, 41ος 66οΠΙ Ἰάβοραί, 

εί αἱἱο5, αποίφιιοί οε]ογίίετ εοίρετε ροίπεναί, ἀμας ἵπ ἔαν- 

π]ᾶς ἀ1γίδο5, Πάσηο Ἱπαρεία ἀαχίί ἵη Ἰοδίοπα, ἵπ Υίοθιῃ ἃξ- 

υ]ίαμίος Ιαει]άπάο, πηοχαπο εαάσηίας : Πίογατησαο Ιηγαζεη- 

ί65, αο πιοχ τΙΤ5ΙΠΙ ρείτο οα/θηί6ς. βίο οπίηπι Ῥταπιοπί εί 

εταηί, αἱ, Υο]αί ἵπ οἱ Ώθπη 6ΙΓΟΠΠΙΥΘΕΙΙ, ΞΕΠΙΡΕΓ ἀἰπηϊάϊα ρατ5 

βιἱ5 γἱοίριας Ιοδίε5 Ιηγαάσθτεί, αἱ οπηὶσςἰ5 Ιαου]ῖς τοίτο 4ρθ- 

τοηί οΠ05.. Ουοά σπΗΠΙ τορείδτοίαΓ 5αρίᾳ5, ποια πο 

{απιρονῖ5 Πιοπηεηίο. ἱπίογηη{θγδίαν Ἱπρείας, ΑΠ, ἵπ 50]- 

ΡΙΟΠΕΠΗ, ἃ άπο εοπ/{ἵπιο ἴε]α εγαεραΠί, οοηΥΘΙ/ ΑΙ, ΠΙΠΙΙ5 Π10- 

Ἰοδίϊ ογαπί γαάσπι {ναηδουηίίρας. Αίαπο ἱπίθίπι αὐ. Π]]5 

εαρεγαίας απ]ΠΙ5 Ε5ί. Ας ροςί 605 Βοἱρίο σαοσια οἳΠ1 5μἱς, 

«στο απἰάεπα ας ἰπίεν {ο]α Ἰοδίῖαπα, οοποΙ(αεῖς οᾳαἱ5, δι υ]- 

ἱαγίοΓοΠα τἱραϊη ροτγοηίί. Ἠυ]ας απίσπα ρΙσηῶ ΠπΙίο φπα{πος 

οο]ογίος, πίογγοπία Πο5ίαπα εκο]αςα α Πανίο, ἵπ αποπιάαρα 

{αππ]άπα 5ε τοεδρογαη{.. Πας οὐυδίάεραί Αδάναβα!, Ποπιαπίς 

44ο ἰσπογαπβας, ἀοποο εἰαίΐνα Ῥοβηϊβδοπί. ΤΠ γοτο 

᾽οοσηῖία το, ΠσγοῦαΠί Ἀποϊρϊίος εοηςΗη,  Εί ρ]ονίαιο ορῃ- 

5οραπί, Ῥογσοπάππῃ 6556 ἵῃ Γασα , ηπθς αχΡοπεπά πι ρονίοπο., 

Ρτορίεν Ρ8Ι1605, ΠΠΙΥΟΓΣΙΠΙ οχογοΙπη. Αίβοῖρίο πιοποβαί : 

απίε(απα ορις ασστοδίατί5, π{επά πα 6556 τθυίο εοηδΙ]το; 

αἀάποῖῖς Υογο 5οπηο] ἵπ Ῥογίοπ]απῃ {οἱ γἱγῖδ, επι 5αἱς εἰσηίς, 

αχίγεπ]αῦα οίίαπι αἀΠροπάαπι ο55ε αιάαοίαη,  Μοχαιιο ρο]- 

Ἰο]ίας εδί, 5ο ἵρδαπα, αοεθρίῖ5 αἰἰᾳποί 5ο]οείῖς απ Γαπα πι» 

υη]5 τοεθρίυτΠα 195, απί απα οΙΠῃ αἱ Ηροηίος πο αΓάΠ}., 

Αβδιπηίΐδᾳαα ἀπογΙη ἀἱσταπ] οἱραΓ5, πιον. Ιου {ηρυθδςα5 

οδί, να]άε 5ο]μοίίο οχογοῖία, πο ἶρ5ε ποπ Γ6Ιτεί. Ὁί νετο 

ῥεγοπ]ΐ αἆ οΏδεξςδΠα (πλ ]απη), α Πα (άάΙάΠΙ οχ αἆγοΓξο 

ουγδίπη οοοαραν!{, αησηςία γα]]ε αδ. ]ο ἀῑγοπηίαπη. ΕἘί ΑΔίΠΙ 

ίαπο ΠΙΑΧΗΠΕ, πια 51Ρί Πηπίπο θἱσηαπῃ ἀαπίας, ἱη5(οαπί 

οὐδθδδῖς., ΡΠΙ5(ΠαΠῃ ΦαΙρίο, οχ οοποϊία(ἰοτί ου ὐδα. [ο5δις, 

οροΠΏ εἰς {θγγο ρο556ί. Αἱ δοἱρίο, αἱ γἰαΙ{, ταδίσες η ἰγ]α- 

απο (ππια]{ οσα ναἱ]οα πίογ]εείαπη Ποοίί, ποἨ οποίας, 

(αμκομτηέ ρου οἳς ἵπ 1ο01Π1. 5αρετίογοῦ Ποδίθς τ ααῑν 

(αΠά Ίαπα Τη ο οδοί αἱ οἰγοππηγεηίνοπίτ, ἀαρογο Γ1π- 

υαἰῖς ογά{μίριας; 5αἱρίοπο 605 ΠΟΠ Ρογ5οφποηίο, αποά 546 

γαγΘΠ{ ΠΙΙΗΘΤΟ. 
ΟΙΥ. Τία Ίιο 4ποφποα, ΊαΠι ἀθρ]ογαίος, 5ουγαν[ε 501ΡΙΟ, 

Φἱοπι αὈί Ρτουυ] γάτο πη Πίος, ΡΓΦίες 5ΡΕΠΙ εἰ ἱρΣΗπῃ Γ, 

19 
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θεν ἰδοῦσα ἐξ ἀξλπτου περισεσωσμένον τε χαϊ 

σώσαντα τοὺς ἑτέρους, µέγα ἠλάλαξαν, ἠδόμενοι, χαὶ 

δαιμόνιον αὐτῷ συλλαμβάνειν ἐδόξαζον, δκαὶ τῷ πάππῳ 

Σχιπίωνι προσηµαίνειν Ἐδόχει τὰ μέλλοντα. Ὅ μὲν 

δὴ Μανίλιος ἀνεζεύγνυεν ἐς τὸ πρὸς τῇ πόλει στρατό- 

πεδον, πολλὸν τίσιν ὑποσχὼν τοῦ μὴ πεισθηναι Ἄκι- 

πίωνι, τῆς στρατείας ἀποτρέποντι. Ἀγθσμένων δὲ 

πάντων ἐπὶ τῇ τῶν πεσόντων ἀταφίᾳα, καὶ μάλιστα 

ἐπὶ τοῖς χιλιάρχοις, ὅ Σχιπίων τινὰ λύσας τῶν αἴγμα- 

λώτων ἔπεμψε πρὸς Ἀσδρούθαν, χαὶ παρῄνει θάψαι 

τοὺς χιλιάρχους. Ὅ δ) ἐρευνησάμενος τὰ νεκρὰ, καὶ 

ἀπὸ τῆς σφραγῖδος εὑρὼν (γρυσοφοροῦσι γὰρ τῶν στρα- 

ἱτευομένων οἵ χιλίαρχοι τῶν ἐλαττόνων σιδηροφορούν- 

των) ἔθαψεν αὐτούς' εἴτε τὸ ἔργον ἀνθρώπειον καὶ 

χοινὸν ἐν τοῖς πολέμοις ἠγούμενος, εἴτε τὴν Σχιπίωνος 

δόξαν δη δεδιώς τε καὶ θεραπεύων. “Ῥωμαίοις 

ἀναζευγνύουσι μὲν ἀπὸ τοῦ Ἀσδρούθα ἐπέχειτο Φαμαίας, 

διὰ τὸ πταῖσμα θορυβουµμένοις. Ἐ]σιοῦσι δὲ οἳ Καρ- 

γηδόνιοι τῆς πόλεως ἐκδραμόντες ὑπήντων, καΐ τινα 

καὶ τῶν σκευοφόρων διέφθειραν. 

ΟΥ. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ ἡ σύγκλητος ἐς τὸ στρατό- 

πελον ἔπεμπε τοὺς εἰσομένους καὶ μεταδώσοντας αὐτῃ 

τὰ ἀχριθέστατα. Ἐφ' ὧν ὅτε Μανίλιος, καὶ τὸ συνέ- 

ὅριον, καὶ οἳ λοιποὶ τῶν γιλιάρχων, ἐσθεσμένου τοῦ 

φθόνου διὸ ὖ ί ύ ὢ Σκιπίωνι φθόνου διὰ τὴν εὐπραγίαν, ἐμαρτύρουν τῷ είωνι» 

καὶ ὁ στρατὸς ἅπας, χαὶ τὰ ἔργα ἐπ᾽ ἐκείνοις. "Ώστ 

ἐπανελθόντες οἵ πρέσθεις διεθρόησαν ἐς ἅπαντας τὴν 

ἐμπειρίαν καὶ ἐπίτευξιν τοῦ Σχιπίωνος, καὶ τῆς στρα- 

τιᾶς τὸν ἐς αὐτὸν ὁρμήν. Ἡ δὲ βουλὴ τούτοις μὲν 

ἔχαιρε" πολλῶν δὲ γεγενηµένων πταισµάτων, ἐς Μασ- 

σανάσσην ἔπεμπε, καὶ παρεκάλει συμμαχεῖν αὐτὸν ἐῤ- 

ῥωμένως ἐπὶ Καρχηδόνα. “Ὁ δ’ ὑπὸ μὲν τῶν πρέσθεων 

οὐ κατελήφθη: κάµνων δὲ γήρα καὶ νόσῳ, χαὶ παϊῖδας 

ἔχων, νόρους μὲν πλείονας, οἷς δεδώρητο πολλὰ, Ίνη- 

σίους δὲ τρεῖς, οὐδὲν ἀλλήλοις τὰ ἔργα ἐοικότας, ἐκάλει 

τὸν Σκιπίωνα, κατὰ φιλίαν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ πάππου, 
σύμβουλόν οἳ περὶ τῶν τέκνων καὶ τῆς ἀρχῆς ἐσόμενον. 

Ὁ δὲ ἤει μὲν αὐτίκα ' μικρὸν δὲ πρὶν ἐλθεῖν, ὃ Μασσα- 
νάσσης ἀπογύχων ἐπέσκηψε τοῖς παισὶ, πείθεσθαι τῷ 
Σχιπίωνι, ὡς ἂν αὐτοῖς διαιρῃ τὰ ὄντα. 

6ΥΙ. Καὶ ὁ μὲν τοῦτ' εἰπὼν, ἐτελεύτησεν' ἀνὶρ ἐς 

πάντα ἐπιτυγχὴς, ᾧ τὸν μὲν ἀρχὴν τὴν πατρῴαν θεὸς 

ἔλωκεν, ἀφαιρεβέντι πρὸς Καργηδονίων καὶ Σύφαχος, 

ἀναλαθεῖν, καὶ προαγαγεῖν ἐπὶ µέγιστον, ἀπὸ Ἀΐαυρου- 

σίων τῶν παρ Ὠκεανῷ µέχρι τῆς Κυρηναίων ἀρχῆς ἐς 

τὰ µεσόγαια" ἡμερῶσαι δὲ γην πολλὴν, τὰ πολλὰ τῶν 

Νομάδων ποηφαγούντων διὰ τὸ ἀγεώργητον" θησαυρούς 

τεμεγάλους γ ρημάτων καταλιπεῖν, καὶ στρατιὰν πολλὸν 

Ἱεγυμνατµένην τῶν δ' ἐχθρῶν, Σόφακα μὲν αἰγμάλωτον 

Ελεῖν αὐτοχειρί: Καργηδόνι δ᾽ αἴτιον τῆς ἀναστάσεως 
γενέσθαι, πάµπαν ἀσθενῆ Ῥωμαίοις ἀπολιπόντα. ᾿Εφυ 

δὲ καὶ τὸ σῶμα µέγας τε καὶ εὕρωστος ἐς γὔρας πολὺ , καὶ 
µάγης ἐπειρᾶτο µέχρι τοῦ θανάτου, ἵππου τε γωρὶς 

ἀναθολέως ἐπέδαινε, Καὶ µεγίστῳ δὲ τῷδ' ἐτεκμη- 

ΑΡΡΙΑΝΙ Τ1ΡΕΒ ΥΠ, 

οοἸάππδίη, θἱ αΠἱΟΓΙΠΗ 8ΕΓΥΑΙΟΓΟΠΗ , ἱπροηίοιῃ [αυ Πηπα οἀἱάθ- 

τυηηί ρτα ραυάἰο , ορἰμίοπεΙηαπε εοποερετιπ!, ἆθπι 5ο1ριοηί 

αἆθ55ο ομπιάεπα, 41επ1 ο]ἵπι 4γο εἶας, 5αρογῖογί 5οἱρίοηί, 

εἰππίβοατο Γαΐωτα, Υ]ρο [αεγαί ρεγ5ᾶδυπῃ. 5ἱ6 ἰρίέατ {απάεπη 

Μαπίΐας ἵπ οπδίτα 5 ρα ραπᾶ τεΥθιςς εἰ, Ροδί(παπη Πιά- 

σπα Ραπαπα ἀεά[ί, ααοᾶ Βαἱρίοπί, ἀἰςδεηαάρη[ί θὔπῃ εχρε- 

ἀῑίοπεπα, ποῦ. ραγηϊςεεί, ΟΗΙΠΙ Τετο ΟΠΊΠΟς πιο]εςία [ες 

τοπ, ἱπαπιαίος το]είος παϊ]ίες, ο ρταοίρας ἴπιθυπος; 

5εἱρίο εαρίίνος ποηημ]]ος, 5ο]αίος γπου]ς, πηϊςίϊ αἲ Αδάτι- 
Ῥαΐεπα, ΤΟΡΔΗ5, υ{ 5ορε]ιτεί (ῬΗΠο5. Ομος ἴΠε, μ5ίίος 

ἱπίοι οἈάαγοτα, εἰ αΠΤΘΟΓΙΠΑ απΠΠΙΟΓΙΠΑ αρη(ίος Ιπάἰοίο (5. 

οπῖπα ἀϊΠεγαπί (πραπί α να]σο παπα , Γεττοος ρο5ίαπ αι) 

φορο]! : 5ἶνα Ἠαππαπαπη Ίου ταία5, εἰ α Ὀε]] Ίατο πο 8Ιίε- 

ΠΠ ; 5ἶγθ ππείπεης Ίαπα {ππα Φοἱρίοπϊς ρ]οτίατα, εί (απίαπι 

γΊταπα Ίος ο[Πεῖο ἀσπποτίίπτας. Οσΐεταπι αὐ Αδάταραϊα 

ἀϊρτοςςοι ἨΒοπιαπος Ῥμαιηθφας αποσπαθ Ἱποκίανίί, Ῥτορίες 

αοεθρίαπα εἸαάεπῃ ἱτερίάος. όαπιαιθ εαδίτα 5α{ραπ!, α παπα 

α Οατμασἰπ]οηςίρας οχ υτΏς Ῥτουυττεπ{ίρας ἱηγαςί, εἴίαπι 

{τη οα]οπαπῃ ποπηπ]]ος απηϊδεγυηί. 

ΟΥ. Ιπίειθα δεηαία5 ἵπ οαδίτα παϊδίί, ααἲ , τρις ἵπδρεεί {5 

ἀλισεπίεν, ἨἩοπιαπι τεπυπείατεηί οππία, Αρπά απος οἱ 

Μαπίας οἱ εοηςαπαι αἱ (πραπϊ δαρετς[ίες, οχἰϊποία Ίαπι 

οοπΗπαῖς 5αοθεςδίρας Ιην]άία, ῬτασΊατο ἆδ Βοἱρίοπο ἰ[ο5ία[] 

5υΠ/”, 5ἱπα]άαο πΠΙγδιδη5 οχοτοῖ5, αἱ ἵπ5υρετ ἶρδα ορτορία 

Πλας (αείποτα. Τίαηπο ἆοππππα τουειςὶ Ἱοραῖ, αριά οῦΏῃες 

οσ]ευταταπί δοἱρίοπῖς 5ο]οτίίαπα [ογίαπαπησαθ, εί 4ὔαπι Ρτῦ- 

Ῥθηςι5 ἵηπ 6ΗΠΙ ο5ς5εί [αγοτ οχοτοῖίης. Εἰ τὰ απἰάεπι ρογβτα- 

{πα Γης φεπα(αί : 5ο4 αι ΠΟΠ ηπα οἶαᾶες αοοθρία Γαεταί, 

πη]οτυηπί αἆ Μαφίηίςσαπα, απὶ ροιετοηί, αἱ ααχία γα]άα 

εοπίτα Ῥωπος πίστει, Ὑεγάπῃ οα Ἱοραί[ῖο γΙνα Πα ΠΟΠ ἵηπνε- 

πὶΐ ΤεβεΠα : φυἱ ραπ]ο απία, [εδδις 5οπῖο πποτβοσασ, 4 πάπα 

Ῥ]αγες Π1ἱος Ἰαῦογεί Π]ορίίπιος, ααίδας πηπ]ία ἆοπαγεταί, 

ἴπο5 γετο οκ ππαἰππιοπίο, ἀῑγεγείς ἱησοπ]ϊς πποτί η δα πο ρτα- 

ἀῑίος., Βοἱρίοηθπη, αἱ αγΙάΠα απηΙοΗα, αοοθγδἰοσαί, εοηδ]- 

{ατας ος τοσο Ἠροτῖς οοπηπηοπάο, οἱ 5ἶπο 1ηογᾶ ῥτοίσείης 

οταί βοἱρίο : 5εᾷ ραπ]ο απίδ(παπα αἀγορίε, Μαφίηΐςσδα ἄροης 

απίπιαπη ΠΙΗ5 ρα οορίί, ρατογεηί Βοἱρίοπϊ, αποπποάσσμησαο 

ῥαπιοπίαπα ες ἀῑγ]είκσοι, 

ΟΝΙ. Λίήπο ἰκίπά ρτοἱοευίας Μακἰηίσδα, απίΠΙΙΗ οΠ]αν{ε, 

Υτ (οπυπαία5 οπηπίνας τερας, αἱ, ἆθο [αγορίο, ῬάἴσγΏ Πα 

τορηαπα, α θα ιαβἰηίοηδίρας ας Βγρλασο οσο ραίπα, γοςι1- 
ροτανί, οἱ ἵπ (απία πι αανὲς αἳ Ρος οπΙΠΟΠΙ πιδάΙίογγαποα 

τοβίοπεα α- Μαυπίαπία, γἱοίπα Ὁσοασπο, αἆ Ογτοπαΐσαπν 
πδομο ἐπροτανοπ, Τάσπα ΠΙΑΡΟΙΠΗ ἱτασίυπα ἔογτάγαπη αἲ πηῖ- 
Ποτοπα ου ]έαπα τοὐορίε, Ναπαἶς απίσα ρ]ατίπΊάπη οἶετο γἱ- 
οίατο ουδ ἶ5, οἳ ἄΡΤΟΤΙΙΑ ου] αταία πορ]ἰποηίθας : νοί- 
αὐί(πο ρουυπία πΙάΡΠαα Υπ π Οιοαυτίς τοροδίίαπα, οἳ 

πΠηρ]α5 οορίαδ οα5όπ6 οχογοα Ερείπια», Ὀπογα η ππηΙσογ 
αἰίοτάπα, ΒΥΡΗάΟΘΠΗ, 518 ΠΠ οἈροτο, οἰάσπ οομροταίς 
ἰίογαπα, Ρορυ]απα Οαταρἰπίοηδοπα, Πα ου αίαπα οπια- 
πὶ5 τοπ στο, αἱ Γποἱ]σμα 5 ὄνοιδίοποπῃ Οατιαμίηῖς {ο0ς- 
Π, Οορογο απἴοπα ΠΠαΡΠΟ ας τοβακίο αἆ πηνία ααίίφ 
ϱΗΕ : φαί γἰχ{ς, ἰπίστοσκο ῥγα Πα κοἰίας, οἳ οφ απα αὖνδ» 
4µς βἰταίοτο ἀφοσπάετα, Ἠοῦαδναυο ναἱοιιδ(πίς νο πιᾶ- 



ΡΕ ΛΕΡΙΙ5 ΡΟΝΙΟΙ5, 
.. ῥίωσε μάλιστα τὴν εὐρωστίαν αὑτοῦ' πολλῶν γὰρ αὐτῷ 

παίδων γιγνοµένων τε χαὶ ἀποθγησχόντων, οὕποτε μὲν 
σαν αὐτῷ µείους τῶν δέκα, τετραετὲς δὲ παιδίον ἐν-- 

νενηκοντούτης ὢν ἀπέλιπεν. ὍὉ μὲν δὴ Μασσανάσσης, 
ὧδε χρόνου τε καὶ σώματος ἔχων, ἐτεθνήχει. Σχιπίων 
δὲ τοῖς μὲν νόθοις αὐτοῦ παισὶ προσέθηκεν ἑτέρας δω- 
ρεάς ' τοῖς δὲ γνησίοις τοὺς μὲν θησαυροὺς καὶ φόρους 

καὶ τὸ ὄνομα τῆς βασιλείας χοινὸν ἀπέφηνε' τὰ δὲ 

ἄλλα διέχρινεν, ὡς ἔμελλεν ἁρμόσειν πρὸς ὃ ἐβού- 
λετο ἕκαστος' Μικίψη μὲν (ὃς πρεσθύτατος ὢν, εἴρη- 
νικώτατος ἦν) Κίρτην ἐξαίρετον ἔχειν, καὶ τὰ βασίλεια 
τὰ ἐν αὐτῃ' Γολόσση δὲ, στρατιωτικῷ τε ὄντι, χαὶ 
θευτέρῳ καθ’ ἡλικίαν, ΕΡΗΜΟ τε καὶ εἰρήνης εἶναι 

κυρίῳ' Μαστανάθα δὲ, ὃς νεώτατος ὢν ἴσχει δικαιοσύ- 
νην, δικάζειν τοῖς ὑπηχόοις τὰ ἀμφίλογα. 

ΟΥΠ. Οὕτω μὲν ὁ Σχιπίων τὴν ἀρχὴν καὶ περιου- 
σίαν Μασσανάσσου διεῖλε τοῖς παισί' καὶ Γολόσσην 
εὐθὺς ἐς συμμαχίαν ἐπήγετο. “Ὁ δὲ τὰς Φαμαίου µά- 
λιστα ἐνέδρας, αἳ πολλὰ Ῥωμαίους ἐλύπουν, ἐρευνώμε- 

νος, ἀνέστελλεν. Ἐν δέ τινι χειμασίᾳ Σκιπίων καὶ 

Φαμαίας ἀντιπαρώδευον ἀλλήλοις, µέσην ἔχοντες ἄθα- 
τον χαράδραν, καὶ οὐδὲν ἐς ἀλλήλους δυνάµενοι. Δε- 

διὼς δ᾽ ὃ Σχιπίων, μή τις ἐνέδρα κατὰ τὸ πρόσθεν εἴη, 
προϊὼν κατεσχέπτετο σὺν τρισὶ φίλοι. Καὶ αὐτὸν ὁ 

Φαμαίας ἰδὼν, ἂντιπροῄει μεθ) ἑνὸς ο. Ἐλπίσας 
ὃ) αὐτὸν ὃ Σχιπίων εἰπεῖν τι θέλειν, ἐξ ἐξίππευσε μεθ) ἕνὸς 

καὶ ὅδε φίλου. Καὶ ὡς ἤδη καταχούειν τος ἀλλή- 
λων, πρὸ Καργηδονίων οἳ προελήλυθε" Τί δὴ τῆς ἰδίας 
σωτηρίας οὐ προνοεῖς, εἰ μὴ τῆς κοινῆς δύνασαι; Ὁ δὲ, 
Τίς ἐστὶν, ἔφη, µοι σωτηρία» Καρχηδονίων ! μὲν οὕτως 
ἐχόντων, Ῥωμπίων δ᾽ ὑπ ἐμοῦ κακὰ πολλὰ πεπονθό- 
των; Καὶ ὁ Σ Σχπίων, Ἐγγνῶμαί σοι, φησὶν, εἰ πιστὸς 

ἐγὼ καὶ ἀξιόγρεως, καὶ σωτηρίαν καὶ συγγνώµην παρὰ 
Ῥωμαίων καὶ γάριν ἔσεσθαι. Ὅ δ) ἐπήνεσε μὲν ὡς 
ἀξιοπιστότατον ἐκ πάντων" Κρινῶ δ᾽, ἔφη: κἂν δυνατὸν 
ἠγῶμαι, φανερὸν ἔσται σοι. Ἰκαὶ οἱ μὲν ἐπὶ τούτοις 

διεκρίθησαν. 
ΟΥΠΙ. Ὁ δὲ Μανίλιος, αἰδούμενος τὴν δυσπραξίαν 

τὴν ἐς Ἀσδρούθαν αὐτῷ γενοµένην, αὖθις ἐς Νέφεριν 

ἐστράτευε, πεντεκαίδεκα ἡμερῶν τροφὰς ἐπαγόμενος. 

Πλησιάσας δ᾽ ἔθετο γάρακα, καὶ ὠχύρου, καὶ ἐτάφρευε, 
καθὰ Σχιπίών ἐν τῃ προτέρα στρατεία παρήγγειλεν. 
Οὐδὲν δὲ ἀνύων, ἐν αἶδοι μείζονι ἐγίγνετο, χαὶ φόθῳ 
τοῦ πάλιν αὐτοῖς ἀπιοῦσι τὸν Ἀσδρούθαν ἐπιθέσθαι. 

Καὶ ὃ μὲν ἐν τῷδε ἦν ἀπορίας. Ἐπιστολὴν δέ τις ἐκ 
τοῦ Γολόσσου στρατοῦ ἔφερε τῷ Σκιπίωνι. ὍὉ δ᾽, ὡς 
εἶχε, σεσηµασμένην ἐπέδειξε τῷ στρατηγῷ. Καὶ λύ- 
σαντες, εὗρον: Ἐς τήνδε τὴν ἡμέραν ἐ ἐγὼ μὲν τόδε τὸ 
7ωρίον καταλήψομαι" σὺ ὃ) ἐλθὲ με ὅσων βούλει, καὶ 
τοῖς προφύλαζξιν εἶπὲ, δέχεσθαι τὸν νυχτὸς ἀφικνούμε- 
νο. Ἡ μὲν ἔπιστ ον }ωρὶς ὀνομάτων, τοιάδ’ ἐδή-- 

λου. πα δ) ὁ Σκιπίων, εἶναι παρὰ Φαμαίου. 

Καὶ ὁ Μανίλιος ἐδελοίκει μὲν περὶ τῷ Σκιπίωνι, µή τις 
ἁπάτη παρ) ἀνδρὺς γένοιτο πιβανωτάτου πάντων ἐς 
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ΧΙΠΙΠΗ Ίου ἀοσμμηθηία ἀθά[ί, φασά, οοπαρ]ατίθης Παδορῃ- 

εις οἱ ἀεοοάσπίίριδαιο 15, Πα παπα πηίης ἆθοσῃῃ Ἰνα- 
Ῥυἱέ, οἱ ποΥΙβδίπχαπα φπαάτΙΘΩΠΟΠΗ ποπαροματίας εοποχ το]]- 
ασ, Ἠαο ἰβίίατ οογροτί5 ἸαὈιαάἶπο ργαά[έης,, οἱ ας αἰαιῖ5 
Ρτουεςία5, 4 πη γἴγίς οχοεβοίδδεί Μαφίηίδεα, 5οἱρίο βΙΐ5, 
εχ οοπουΡβίηῖς πα[ῖ5, αἆ ἆοπα, απ’ Ίαπ ἃ ραΐτο αοοθρεταῃί, 
Δά]οοῖί αἰἷα : Ἱορίηπηίς γογο (αδαιγος αἱ γοεϊσα]ία, οἱ πο- 
ΠΊΕΗ 4ποσ6 τερίαπη ΟΟΠΙΠΊΗΠΘ 6556 γο]αί; ορίογα ἁἰγίδίε, 

υἱ ου]αδσπο πηοτίριας οἱ Ἱηποπίο οοΠΡτΙ Πα [ογο γ]άρραία. 

ΜΙΟΙρδα., πδία Παχίπιο, Ροΐδᾳπο ἁπηαΠΙΙΦΙΠΛΟ, αβδίρηαία 

εδί ργ είς Οία 195, εἰ ἵπ οα τοσίππα ραἱα[ἴαπα, σι- 

Ἰ95., ντο πηίατί οἱ ργοχίππο οίαίο, Ἠθ]{ ραείδᾳπο ουτα 

οοπιηη]θκα. Μαδίαπαρα!, παία πηηίηας, ααὶ τίς 5οἱεηίία 

5ιμάἱο {επεραίας, οοπἰτογοιςίαγυπη ἰπίογ 5αΏά]ίος βπϊοπάα- 

παπα αοοθρίί Παάοἵαπη. 

ΟΥΠ. Δά Ἠηπο πιοάσπα τερπο ραἰἰπιοπίοσπο ἱπίετ Μαςί- 

ηἱαδα» Ἰρθτος ἀῑγίςο , βεῖρίο ίαξΐπι πΠαβδαπα ουπα αχ [ίς 
ἵῃ Ῥοιηαπα οαδίτα αἀάσχῖέ: ααἲ, Ρογδετα(αίας Ίοσα ἱηφίά[α- 
τα, 6 (ρας Ρμαπηᾶα5 Ἠοπηαπος ρΙατίππη Ππ[ορίαραί, 
γερΓθδδ]ί Ππαχίπιθ Ιοπηϊηί5 οομαία5. Αοοϊάῖς απίθπη, αἱ Π- 
Ῥεγπᾶ {επρερίαία Βορίο ϱί Ῥμαπηωας ία δἱυί Ο6ΟΗΓΓΕΓΘΗΙ, 
μἱ ε Τεβίοπε α[ίει αἰέετῖας αρπηθη 5υπῃ ἀπεεγεί αρ πίτοηις 
Ἰαίετο Ἱπρετγίϊ {ουγοηίΐς, αι {αου]ίαίοπη ἱηγίσσπα ]αάρμαί 
ἀάἱπεραί. Ταπα δοἱρίο, γετίίας, πο υ]ίογίας Ἰαίθγοπί ἰηςί- 
ἀἴα., Ῥτουθδδίέ ειπα (τρις οοπηΐρας, αχρ]ογαίαγης Ἰΐογ. 
Ουοἆ αβί γἱάΙέ Ῥμαπηα"ας, ο ΤοβίΟΠ6 εἰ ἵρ5ο ργουθδί{ οΠὰ 
ππο οοπηίο, Ἐί δεῖρῖο, 8Ρ6Γ8Π5, Υεῖ]ε ΘυΠῃ αἰἰᾳπίά ἀΐσονο, 
188 4ποΠιθ ΟΙΠΙ 1Π0 {αηίΠη απησο ἁἀεαπἰίαγΙ{. ΟππιΠιο 
1851 εχαιάἰτί ροβδεΠί Πιπίπο,, οἷο ΡΩΠΗΠΙ, δα:ἷς Ίαῦα του] 
ἃ δη]5 ΡΓοΡΓΘΣΡΙΠΑ, ἁ[αίας ο5ί βαἱρίο: « Ομ]άΠί {απάσιη (ασ. 
βα]αί! Ρτοδρίοῖ5, απαπάοφυἱάεπα ρα )]ίος Πο Ρροίες2 » Ταπι 

ἀΙίες, Εί απο πηηί δα]α5 εδί τε]ίαια, Ίου {η 5ἰαΐα σαγί]ααί- 

ΠΙΘΗΦΙΗΠΗ , 80 Ρῦςί Ἰ]αία γορί5 α πηθ {οί ἱποοπππιοᾶα» Εἰ δεῖ- 
Ρίο: «Ἐαμίάεπα, παπῖέ, 5ἳ απἷά ραίας ἵη πιο γε! ορίς 6556 
νε] βάεἳ , ΠΡ ΒοπιαΠοΓαΠΗ Ποπηῖηθ ΠΟΠ 5ο] ΗΠ1 φα]αίοπῃ θί Υο- 

ἨΙαΠα, 564 αἰίαπῃ ργα(ἶαΠ1, 5Ροηάθο.». Ῥμαπιαας, Ἰαιάαίο 

Φαἱρίοπα, αἱ οπ]α5 Βάε5 ρτα τε]ααῖς οπηπίρια5 Ρ]αγίπΗΠΙ 

αρυά 5ο Υαἱογοί :« Οοηβἰάειαρο, ἱπασίί, οί, αααπι τὰ βοτὶ 

Ῥο556 Ρυίαγογο, ἱρηίβοαβο ΠΡΙ.» Ηϊς ἀῑοίῖς ἀῑδεοςοτιη{. 

ΟΝΠΠ. Αί Μαπίμις, αἱ αβο]ετεί αοοορίαπη Ισηοπηϊπίαι, 

ΓΙΤ5Ι5 οοπίτα Νερ]μοτίπα, αβδαπα(ῖς φαἱπάθοῖπα ἀϊογαπῃ οἶμα- 

τ5, Ρτο[εσία5 ο5!. πο αί αοοθδνῖί, οαδίτα Ἱία ρορηῇέ, οἱ 

Υα]19 [ο56ασι16 πιππ[ξ, απεπιαἁπποά η ςαρετίοτί εχρεζ[ίουθ 

Βεἱρίο πιοπιεγαί. θεά ροδία παπα Πίττα ΠΙΗΙ ργο[δοίξ, πιᾶ- 

1ος ]απα ραάοἵ ΕΠΗ ἱπορδςίέ, σταγίογα1θ ΠΙοίΙ5, ης ΓΙΓΣΙΠΙ 49θ- 

πηίες αἀοτίτοίατ Αδάταδα]. Οιο 5ο Ἰγοηίο απχίο αί[ογΙ- 

ἴατ Ραρίοπῖ α ααοάαπα ο ἀπ]υδ5.. πη ΠΕ Ρρας Πτα : 4πας Π]ο, 

ἵία πἱ εταΠί, ομβίσηαίας οδίοπάΙί ἱπροταίογ. Ηϊς αροτίίς, 

5δοΠρίαπι ἱπγοπογπί : « Αά {αἶεπῃ ἀἱθπι 6Ρο {α]επῃ Ἰοσῦπ 90” 

οπραΡο, Τα, οτι (ποίοµηαπο Πβαοτίί, αἀεδίο; οἱ εχουβί- 

(οιῖρις εἀϊοίο, αἱ ποοσία γοπἰοηίοπα αἁπηΠίαηί. » Ἠτοο εταί 

φοηίοηίῖα ερἰκίοἰα., απαπι απἱάθηα α Ῥ]απισα 6556, Πόδί ΠΟΠ 

ἀἀ]δοία [αοτίηί ποπηίπα., (αεῖ]ο ἱπίο]]οχῖί δεἱρίο. ΕΙ Μαπίΐας, 

απαπανῖς περα! δαρίοπί αἳ Ποηίπε αἆ ΠΙοιεπά ση τη [η5ί- 

10. 
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ἐνέδρας" εὔελπιν ὃ) αὐτὸν ὁρῶν, ἔπεμπεν, ἐπιτρέψας, 
περὶ μὲν τῆς σωτηρίας θοῦναι πίστιν ἀσφαλη τῷ Φα- 
µαία, χάριν δὲ μὲ ὁρίζειν' ἀλλ᾽ ἐπαγγέλλεσθαι, Ῥω- 
µαίους τὰ πρέποντα ποιήσειν.. Οὐ μὴν ἐδέησεν οὔδ 
ἐπαγγελίας. Ὅ γάρ τοι Φαμαίας, ὡς Ίκεν ἐς τὸ 
συυκείµενον, περὶ μὲν τῆς σωτηρίας, ἔφη, πιστεύειν 
δεξιουµένῳ Σκιπίωνι, τὰς δὲ χάριτας Ῥωμαίοις ἐπι- 

τρέπει. Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν, ἐξέτασσε τῆς ἐπιούσης ἐς 

µάχην. Καὶ προπηδήσας μετὰ τῶν [λαργῶν ἐς τὸ 
µεσαίχμιον, ὡς ἐπί τινα σχέψιν ἕτέραν, εἶπεν: Εἰ µέν 

ἐστιν ἔτι τῇ πατρίδι βοηθεῖν, ἔτοιμός εἶμι μεθ) ὑμῶν" 

εἰ δ) ἔχει τὰ ἐχείνης ὡς ἔχει, ἐμοὶ μὲν δοχεῖ τῆς ἴλίας 

σωτηρίας προνοεῖν" καὶ πίστιν ἔλαθον ἐπί τε ἐμαυτῷ, 

καὶ ὅσους πείσαιµι ὑμῶν. Καιρὸς δὲ, καὶ ὑμᾶς ἐπι- 

λέγεσθαι τὰ συνοίσοντα. “Ὁ μὲν οὕτως εἶπε. Τῶν 2' 

ἱλαρχῶν οἳ μὲν σὺν τοῖς αὐτῶν πηὐτομόλησαν, καὶ ἐγέ- 

νοντο πάντες ἐς διακοσίους καὶ δισγιλίους ἵππέας" τοὺς 

ὃ) Ἄννων κατεκώλυσεν, ᾧ Λεῦχος ἦν ἐπίχλησις. 
ΟΙΧ. Ἐπανιόντι δὲ τῷ Σκιπίωνι μετὰ τοῦ Φδαμαίου 

ὃ στρατὸς ἀπήντα" καὶ τὸν Σχιπίωνα εὐφήμουν ὡς ἐπὶ 

βριάµθῳ. " Μανίλιος ὃ) ὑπερηδόμενός τε, καὶ οὐχέτι 
3 -” ᾿ᾱκ 

τὸν ἐπάνοδον αἰσγρὰν ἐπὶ τῷδε ἡγούμενος, οὐδ) Ἀσδρού- 
ἔαν ἕψεσθαι προσδοκῶν καταπεπληγµένου, ἀνεζεύγννεν 
αὐτίκα δι ἔνδειαν, ἑπτακαιδεκάτην ἡμέραν ἀντὶ πεν- 
τεχαιλεκάτης ἔχων" τρισὶ δ) ἄλλαις ἐχρῃν καχοπα- 

βοῦντα ἐπανελθεῖν. “ὍὉ οὖν Σκιπίων, τόν τε Φαμαίαν 
καὶ Γολόσσην καὶ τοὺς ὑφ ἑκατέρων λαθὼν ἱππέας, 
προσλαέὼν δέ τινας καὶ τῶν Ἰταλικῶν, ἐς πεδίου ἠπεί- 
Ἴθη τὸ καλούμενον Μέγα Ῥάραθρον: καὶ πολλην ἐξ 
αὐτοῦ λείαν τε καὶ ἀγορὰν χε φέρων τῷ στρατῷ περὶ 
γύχτα. ἸΜανίλιος δὲ, πυθόµενός οἳ διάδογον ἐπιέναι 
Καλπούρνιον Πίσωνα, προέπεµπεν ἐς Ῥώμην Σκι- 
τίωνα μετὰ Φαμαίου" καὶ ὃ στρατὸς ἐπὶ τὴν ναῦν χα-- 
ταθέοντες εὐφήμουν Σκιπίωνα, καὶ πὔχοντο ὕπατον ἐς 

Αιθύην ἐπανελθεῖν, ὡς µόνον αἱρήσοντα Καργγηλόνα. 
Θεόληπτος γάρ τις αὐτοῖς ἥδε ἡ δόξα ἐνέπιπτε, Σχι- 

πίωνα µόνον αἱρήσειν Καρχηδόνα. Καὶ πολλοὶ ταῦτα 

τοῖς οἰκείοις ἐς Ῥώμην ἐπέστελλον. Ἡ δὲ βουλὴ 

Σκιπίωνα μὲν ἐπήνει" Φαμαίαν δ᾽ ἐτίμησαν ἁλουργίδι, 
καὶ ἐπιπορπήματι γρυσῷ, καὶ ἵππῳ γρυσοφαλάρῳ, καὶ 
πανοπλία, καὶ ἀργυρίου δραχμαῖς µυρίαι ᾿"Ελωκαν 
δὲ καὶ μνῶν ἑκατὸν ἀργύρωμα, καὶ σκηνὴν, καὶ κατκ- 

σκευὸν ἐντελη:. καὶ ἐπήλπισαν περὶ πλειόνων, εἰ τὰ 
λοιπὰ τοῦ πολέμου συνεκπονήσειεν αὐτοῖς. Ὁ δ᾽ ύπο- 

σχόµενος, ἐς Λιῤύην διέπλενσεν ἐς τὸ Ῥωμαίων στρα- 

τόπεδον. 
ΟΧ. κε δὲ Καλπούρνιος Πίσων ὃ ὕπατος ἅμα 

τρι : καὶ σὺν αὐτῷ Λεύκιος Μα γκῖνος ἐπὶτὴν ναναρχίαν. 

Οἵ Καργηδονίοις μὲν οὐκ ἐπεγείρουν, οὐδὲ Ἀσδρούβα" 
τὰς δὲ πόλεις ἐπιόντες, Ἀσπίδος μὲν ἀπετύγγανον, ἐκ 
γῆς καὶ θαλάσσης ἀποπειράσαντες' ἑτέραν δ᾽ ἐγγὺς 
εἶλεν ὁ Πίσων, καὶ δυήρπαζεν, αἴτιωμένην ἐπὶ συνθή- 
καις αὐτῷ προσελθεῖν. Ἀπὸ δὲ ταύτης ἐς Ἱππάγρετα 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ ΥΠ, ι 

μετλύεν, ἡ µεγάλη τε ἦν, καὶ τείχεσι καὶ ἀκροπόλει 

ι 

ἀία5 γογδηἱδείπιο, ἴαπιεη, απππῃ Ώοηο δρεγαπίρηι νἰάρτοε, 

ἀῑηῑδίε  πιαπάσανίαπε, αἱ 4ς φαπίο φπἰάσπι ορτίαπη Πάςπι 

ἀατοί Ῥ]αππαας, 4θ ρτα[ία αμίοπι πμ] ἀεβηϊγεί; ἱαπίωτη ρο]- 

Ἰοεγδίατ, 5εΠΔΙΙΠΩ θαπα Ῥτο ἀιρηϊίαίο τοἰαίυτήπηῃ, 95εά πο 

ορυ5 απἱάοπῃ {α1{ οσα ἱοπίρας. απι Ῥμαπιίρας, Ροβί(πΔΙη 

αἲἲ οοης παπα Ἰοσμπῃ ροιγεπῖί, αἲί : « φα]αίσπα 5Παπη 5εῖ- 

Ρίοηίς ἀεχίτα 5ο εγεάρτε; οπείετΗπῃ 46 τοροπάεπόα ρταίῖα, 

Ἠοπιαπίς ρογπη {οτε Ππάἱσἵαπη. ν Ουἵρης ἀῑε[ῖς, Ροδίετο ἄἱε 

5ος Ιηςίγαχ{ί αἲ ρταἸαπα Ῥ]μαπιαας. Ἠοχαπε απίε αεἴθῃι 

ουπα ρτα[οοίῖς ρτος[εης, απαςὶ 4ε αἶία το ο«Πη εἶς οο]]αί- 

τής, 5ίο 605 α]οσπίας οί : ν 5ἱ π]]α 5Ρ65 οδί 5αεσυγγεπά! 

Ραϊπία, ραταίας 5η 14 γοβίδοιπα Γασθτο: δἱπ γοτο Ἱπ {αἱ 

είαΐα Ραΐτία ο5ί, σπα]επῃ 5οἴ ες, οσο πιο 5α]αίῖ οοΠΞΗΙάΠΗ : 

Πάεπι απίοπη αεεορί οἱ παῖηῖ οἱ τους, αποίαποί εεααί ππε 

γο]αεηῖς. Ὑο08, φπἱὰ ἵπ τθπα γεςίταιη 5ἵε, 1ρ8ῖ γιάσγς. » 

Ηωο αὈί ἀῑκαί, Ργα[εείογαπα ποππυ]Η ἱταης[ασετπ! απογαΠΗ 

ΞΙΠΊΠΠα Γ]ΐ, ΓΕΓΠΙΟ Ρἱ5 πηῖ]]α εί οο οαπ{{ο5; γεαπος Άππο, 

οορποπιίπε ΑΊρα5, εολήρυέ. 

ΟΙΧ. βαἱρίοπῖ υπ Ῥ]μαπησα τεγογ{οπ(ἶ εχετοῖίας ργοςΓ: 

οὐνίαπα, (ααςίῖς αεο]αππα[ἰοπίρας γε]αί γαπορ]απέεπη εχεῖ- 

Ρίο. Μαπῆίας Υεγο 5αργα ΠΙοάυπη Ἰσίης, πες ΓΠΥΡΟΠΙ ]αΠή 

τοὔΙ(αΏα οχἰςιπιαης, 6ο Ῥοπίοπ]οξηῃ , αποᾶ Αξάταρα] {ετ- 

τίίας ποῦ Ῥου5εομίαγας γ]άσγείας, οοπ[ες{ἶπι 56 τευερῖί Ρτο- 

Ρίου Ἱπορίαπα, ΠΟΠ αἰπίο ἀεοίπιο εχρεδ 1ος εἶας ἀῑδ., 5εὰ 

ἀθοῖπιο 5θρίίππο : αἱ αἆο [αοἱοπά πα εγαί Ἰαῦονίοςαπι Πες 

μάπὶ. 5εᾷ 5οἱρίο, αθςαπη(ἶς Ῥίαπισα Οπ]αςκα(πο ουπη ἵρ5ο- 

ταπι οσφυἱίαία, οἱ ΠαΠοσγαπα οαυαπι ποηπαῖς αὐ[απειῖς, 

Ρτορεταν!ί ἵῃ οΠΠΙΡΙΠΗ 416 γοσαηί Μασηπια Ῥατα παπα, 

υπᾶςο οὐ Ἱηασπα ῥρταάα οἱ οοπηπιοαἶῦας 50 ποοίεπι αἲ 

οχοτοίαπα τοὐΓ{. Ῥοδίμωο Μαπίιας, Ἠπποίο ἆς αἀνοπία 

φποσθδεοτίς 51, Οαἱραγη]ί Ρἰοηίς, αοθθρίο, 5οἱρίοπεΠι ουΠΗ 

Ῥ]ιαπιΦα Ἠοπιαπῃ ρταπη(ςἰί. Είουιπ οχοτοῖας Ἰηίου Γαηδίας 

αοζ]απια[ίοηος αἆ πανεπι ἀοδμχ]ε, εοπαρτεσαε”ς ἆεος, αἱ 

πιοχ ἵπ Α[ΠίοαπΙ οοηδ] τογογίοτοίατ Βοῖρίο, Ργαΐος σποΠη 

Ὠθππο οχρΗσηατο σαν ασίηθπη ροβδοί. Ὠϊνπης επίπα απο 

ἀαπηπιοᾶο Ίναο ορίπίο 1ί5 φαὐοτία εταῖ, -ᾱ- 5οἷο Βοΐρίοπο 

μο556 οαρί Οατ{μαρίποπη : Ἰάᾳπο ΟΙΤΗ Ἠοππαπα αὖἲ καος Γαπηῖ- 

Ἰαγες Ρροιςοήρεοτυπ!ί,  Βοπαίας απίοπη Βοἱρίοποπα οσα 

νι ρυμ]ίος : οἱ Ῥ]ναπι σαι οπογαν[ς γοδίο ραρυ το ΟΗΠΗ 

βρι]α αμτοᾶ, οποσαο ααγοῖς ογπαϊίο ρα]οτῖς, οἳ απππαίάτα 

ἱπίορτα; 5 αἀάἰαι αγροπί εἰρηαιί Βοδίοτιία φυαὐταρίηία, 

αγροπίϊ [αεί Ροπάο ση ΙΠα, οἱ ἰοπίογίαπα ἱηδίνοσίαπα ερ” 

ρε] ας; Παβείίφαο απηρ]ίοτα «Ρροτατο, δἳ πα τοσα αα 

εοηβοεπάυπα Ὀνοαα ἰτοπιαπα αἰα]ίςςοί οροταῃ, Πα 

οπιπία Ρο ἱοα5, ἵπ ΑΠΠΙΟΑΠΙ ΤΓ5Η5 (τα]οοῖί αἲ οπδίτα Ἠο- 

ΠΙΠΠΟΤΗΠΙ. 

φ 

ΟΧ. Ιππία νοτο αἀνοπίί Οαἱρυσηίας 5ο οοης!, οἱ ουπη 

6 Ἡ,. Μαποίπας, ο]αςςί ρτα[οοίας. 5ο  ποφπο αγ ἡμρῖ- 

ΠρΠ {οπίατυηΕ, Ἠδαιο ΑΦάγιλναοῦα : (απίσα αἆγογλας γἱεῖπα 

ορρίδα οἰκομαυ]οτυηί Ὀοβαα. Εί α 0αροα φπἱόσπα, ἵουγα 

πιατίφαο ορραρηαία , τορυ]κί δαπί. Αα] απίοπα ργορίπ( πα 

ορρίά πα Ρίκο οορίε, οἱ ἀἰπρωϊί; ορρίάαπὶς Ἰσοι Πάεπι ἆὰ- 

(πα, πο 14 Πογοί, οβακαπἶθας. Ἰπός πα Ηἱρραμτεία (96, 

Ηἱρροποπα Ὀἱα γενν ίαπη) ἐγαποΏῖ, αν νοπα πάρπαϊη, πια πας 
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χαὶ λιμέσι καὶ νεωρίοις ὑπ) Ἀγαθοχλέους τοῦ Σικελιω- 
τῶν τυράννου κατεσκεύαστο χαλῶς. Μέση δ οὖσα 
Καρχηδόνος καὶ Ἰτύκης, τὴν ἀγορὰν ἐλήστενυε τὴν 
Ῥωμαίοις διαπλέουσαν' ὅθεν χαὶ πάνυ ἐπλούτουν. 
Καὶ ὃ Καλπούρνιος ἀμύνεσθαί τε αὐτοὺς ἐπενόει, καὶ 

Ἀλλ ὁ μὲν τὸ θέρος ὅλον 
ἐφεδρεύων, οὐκ ἤνυεν' δὶς δ᾽ ἐχδραμόντες οἱ Ἱππαγρε- 
τιοι, Καρχηδονίων αὐτοῖς συμμαχούντων, τὰς µηχα- 
νὰς αὐτοῦ χατέπρησαν. Καὶ ὁ μὲν, ἄπραχτος ἐς Ἰτύ- 

χην ἐπανελθὼν, ἐχείμαζεν. 
ΟΧΙ. Οἱ Καρχηδόνιοι δὲ, ἐπειδὴ σφίσι χαὶ τὸ 

Ἀσδρούδα στρατόπεδον ἀπαθὲς ἦν, καὶ αὐτοὶ χρείττους 

ἐν τ µάγη ἐγεγένηντο Πίσωνος ἀμφὶ τὰ Ἱππάγρετα, 
Βιθύας τε αὐτοῖς ὃ Νομὰς μετὰ ὀχταχοσίων ἵππέων ἀπὸ 
Γολόσσου προσκεγωρήχει, καὶ Μικίψην καὶ Μαστανά- 
θαν, τοὺς Μασσανάσσου παϊῖδας, ἑώρων ὑπισχνουμένους 
μὲν ἀεὶ Ῥωμαίοις ὅπλα καὶ χρήματα, βραδύνοντας δὲ 
καὶ περιορωµένους ἄρα τὸ μέλλον" ᾿ἐπήρθησαν τοῖς 

/ / .. - / 

τό γε χέρδος ἀφελέσθαι. 

/ ο. / 

φρονήµασι, καὶ Λιθύην ἀδεῶς ἐπήεσαν, κρατυνόµενοι 
.. . -- 

τὴν γώραν, καὶ πολλὰ ὑθριστικὰ ἐν ταῖς πόὀλεσι κατὰ 
ε κ ᾽ . Ἔ ος ὃ / 2 
Ρωμαίων ἐκχλησιάζουτες. ὃς τε τὴν ἀνανδρίαν αὖ- 

τῶν προὔφερον τὰ ἐς Νέφεριν αὐτοῖς γενόµενα δὶς, καὶ 

ὅσα ἔναγχος ἐς Ἱππάγρετα: καὶ τὸ αὐτῆς Καρχηδόνος, 
ἀνόπλου τε οὔσης καὶ ἀφράκτου, μὴ δεδυνῆσθαι χατα- 

σγεῖν. Ἔπεμπον δὲ καὶ ἐς Μικίψην καὶ Μαστανάθαν, 

καὶ ἐς τοὺς αὐτονόμους Μαυρουσίων, παρακαλοῦντες 

ὁμοῦ, καὶ διδάσκοντες, ὅτι χαὶ σφίσι μετ’ αὐτοὺς ἐπι- 
γειρήσουσι Ῥωμαῖοι. Ἔστελλον δὲ καὶ ἐς Μαχεδο- 
νίαν ἄλλους, πρὸς τὸν νομιζόµενον υἱὸν εἶναι Περσέως, 

πω εῤ .ω 

πολεμοῦντα Ῥωμαίοις' καὶ ἀνέπειθον, ἔχεσθαι τοῦ 

πολέμου καρτερῶς, ὡς οὐκ ἐλλειψόντων αὐτῷ χρηµά- 
ο” ” ο 

των καὶ νεῶν ἀπὸ Καργηδόνος. "Όλως τε μικρὸν οὐ- 
δὲν ἔτι ἐφρόγουν, ὁπλισάμενοι" ἀλλὰ θυμῷ καὶ τόλμη 
παὶ παρασχευῇ κατὰ μικρὸν πὔξοντο. Ἐπῖρτο ὃ᾽ ἐν 

. , 

μέρει καὶ Ἀσδρούθας, ὃ κατὰ τὴν χώραν στρατηγὸς, 

τῷ δὶς κρατῆσαι Μανιλίου" τήν τε τῆς πόλεως στρατη- 
ῃ : - ] / 2 υὸ / Δ Υψ 

γίαν προσλαθεῖν ἐπειγόμενος, Ἀσδρούθαν τὸν ἄρχοντα 
αὐτῆς, ἀδελφιδοῦν ὄντα Γολόσσου, διέθαλε τῇ βουλῇ, 
τὰ Καργηδονίων Γολόσση προδιδόναι. Μαὶ τοῦ λόγου 
προτεβέντος ἐς µέσον, ὃ μὲν ἠπορεῖτο ὡς ἐπ᾽ ἀδοκήτῳ: 
οἵ δὲ, τύπτοντες αὐτὸν τοῖς ὑποθάθροις, κατέθαλον. 

ΟΧΗ. Ἐς δὲ Ῥώμην ἐξαγγελλομένης τῆς τε Πί- 

σωνος ἀπραξίας, καὶ Καρχηδονίων παρασχκευῆς, ὃ δημος 
Μ ας Ἡ ο .» / / / 

Ἰχθετο, καὶ ἐδεδοίκει, αὐξανομένου πολέμου μεγάλου 
ανα, , λ / πα ῃ 

τε καὶ ἀδιαλλάκτου, καὶ γείτονο. Οὐ γάρ τινα διά- 

λυσιν προσεδόχκων, ἄπιστα πρότεροιχελεύσαντες. Τῶν 

δ) οὐ πρὸ πολλοῦ Σχιπίωνος ἔργων, ἐν Λιθύη χι- 
.. . 

λιαργοῦντος ἔτι, μεμνημένοι, καὶ παραθάλλοντες αὐτὰ 
τοῖς παροῦσι, τῶν τε ἐπεσταλμένων σφίσιν ὑπὸ τῶν 

ἐκ στρατοπέδου φίλων καὶ οἰκείων ἀναφέρουτες, ὥρμηντο 
” 3 - 9 / / / 5 / ὕπατον ἐς Καρχηδόνα πέµπειν Σκιπίωνα. Ἐνειστήχει 
δ) ἀργαιρέσια": καὶ ὃ Σκιπίων (οὐ γάρ πω δι’ ἡλικίαν 

.. ’ ’ / 

αὐτῷ συνεχώρουν ὑπατεύειν οἵ νόμοι) ἀγορανομίαν µε- 

τήει, καὶ ὃ ὃημος αὐτὸν ὕπατον ἠρεῖτο, Παρανόμου 
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τος, Ροίαβη», πανα ρα», αὖ Αραΐιοσίο, Φἰομίογαπι (/- 
ΓΠΗΟ , ἱπδίγαείαπα ρἱομογηο: παν, πησάἶα ἠμίοτ αγ. 
βίπειη εἰ Ὀμοπηι Γρ, ανά ρτουυ! Θα Παρίμο οἱ 
Ότο ] ία, εοΠηηΙθαία5 ΠΟΠΙΑΠΟΓΙΠΙ ἱπίογορίοραί: απάρ 
ορρίάαπί ποη. πο ἰοσμίος ἀῑαραπίαν. ΑΡ 5 Οργής 

ΠΙα]οΠΟΙοΓΙΠΗ ΡαΠᾳ5. οχίσοτα, οἱ πο Πα φαἱίοηα αμ[οιτο, 
οοσίαβδαί. δε 1] (η5ίτα Ρος ἰοίαπα α5ίαίοπι αθθοοί : οὗ- 
5ε55Ι γετο, Ρί5 ογαρίίοηο [πεία, Οαταρἰηίοηίρας5 Ύο- 
ας οροπη [ογοηίίρας, ἱποσπάσταπί ππαοΠίηας Ἱοδίμπα, Εἰ 

ἐοηδ], Ιη{εσίο παβοίίο, Ὁσαπη ἴπ Πβογπα ορηορςςί{, 

ΟΧΙ. Αί ΟαΥμαρίπΙεΠΣοΡ, 4111 οἱ Αδάτηβα]ἰ5 οχογο μπι 

αβοτεπί ΙποοΙαπΊεπα, αἱ 1ρ5ί ον οοπβ]οία αἆ Ηίρρομεπα Ρ]- 

50Π6 5ρεγίογες ἀῑςορρείσοπί; αποξ{ εἰῖαπα Όσρο, επαίρις 

Νυπηῖάϊς, ααἱ Β{ιγα ἆπεε ἃ πἱαδδα (γαης[αροιαηί ; γἱάρι- 

ἴοδαᾳπε, Μαρίηίςδα αἱίος Π]Ιος, Μιείρβαπα οἱ Μαδίαπαμα[επι, 

56ΠηΡΟΓ απἱάθπη Ἠοπιαπίς ρο]]ἱοθιῖ ἄτπια οἱ ροσυπίας, οµΠ- 

οίατί {απιεῃ εί 46 Γαίατο οἰγοιπιβρθοίατο : ἀπΙπιοσίοτος το- 

411, Ρος ΑΠΙσαΠι γαραίί 5υηί Ἱπίτορίάα, τορίοηοΠη πημπ]οηάο 

ργῶδίά1ῖς, αἱ αριά ρορι]ος πηπ]ία οοπ{απηε]ίοδα ἵπ ΒοΠΙάΠος 

Ρτο εοποἰοηίβις ἀῑδδοτομάο. Εί, απο ἱσπαγίαπα ΠΙογαπα 5ι- 

Ε]αγοηί, εοπηπιπιοταραΠ{ το αἆ Νερ]ιθίπι 5επηο] αίππε 

Πεγαπα Ῥαγπη [ε]ἱοΙίεγ μερίας, εί αἆ Ηίρροποπι αοοερίαπι 

τεζρης Ιπουπηπιοάυπὴς ἔππῃ ἱρδαπῃ (ατί]ασίπεπη [γηδίτα ο)- 

Ραρηαίαπα, αιαπαγίς ΙΠΘΓΠΙΕΠΙ αἱ Ἱπηπππηίίαπι.  ἨΜίδεγαπί 

εἴῖαπι αἆ ΜΙοίρδαπι εἰ Μαδίαπαβα]επα οί αἆ Μαμγος Ἰβογος, 

ααΙ µογίατεπίατ Ἰο5, ἀοσετθπίαπαε, οἀγθπάιΠη ἱρεί5 4ποφπθ, 

πο 5ηρ]αΐα Οατίμασῖης οί 1ρδῖ α Ἠοπιαηίς ἱπγαδσγοπίμτ. 

ΜΙδεγυηί εί ἵπ Μασεάοπίαπῃ Ἱεραίος αἆ γα]σο ογθά[έππῃ Ροι5οί 

βΙαπι, ααϊ ἔππο Ῥε[απη σετεαί αἀγειςι5 ΏοπιάπΙπα Ρορι- 

Ίππα; Πουίαηίας,, τ{ ἵπ Ῥθ]]ο ρεικἰκίογθί σηαν]ίθι; ΠΟΠ ἀείοιθ 

Ημ ρεουπίας εἰ πᾶγες α Οαγίμαρίηα. Οπιπίποαιθ πμ! Ίάπη 

οοβϊίαραηί ΠιοάίσιΠη » Ῥοδία παπα 5ε αΓΠΠαΥοΤαΠ{ί; 5οὖ ἰπ ἀῑος 

ογεεοεραί εἶ απίπ5, αρραταία5, απἀασία. Χθες πηῖηιας 

πηαβηος δρ]ία5 Αξάταρα!, απῖ {ουἱς Ῥε[απι αἁπηϊπίξίταραί, 

5Η 5ιη]δίέ, Εἱ5 Ῥ{οβροτο 60ἩΏΡίθβδΗ5 οΙΠΙ Μαπίμο, Εί ἴς 

18η αγραπᾶπη άποσιε ρτᾶ[εοίυταπα α[οείαης, Αδάταμα]σιη, 

απ ἴπηο οὔπι ορίπεραί, 6πἱΗ5ς5: οχ 5οΓΟΓΕ Περοίθιη, [αἶ5ο 

ογΙπηπαΡα{αγ αριά δεπα(σα, ααοά τοπηριβ]ίσαπα Οἱαςσα 

Ῥνοάενεί. Οιοά επἴππει Ροδί(παπα ορ]οοίαπι Ἰαῖςο οδί Ρι- 

ος, Ἱπορίπαία τα εοπίηγραία5, ποπ. Ἰαβιῖε αποά Ρτο 5ο 

ἀΠειτοί; πιοκαιε 5υβδο]Ηῖς οργαίας αίᾳπα οΡρτσβι5 ο5ἱ. 

ΟΧΗ. Βοπια νοτο, αΏί παποἰαίαπη ε5ί 4ε Ρἰ5οηῖς φοση(τἶο, 

ἃς 46 αρραταία Οαγ]ασἰπιεηδίαπα , Πο]οςίε 14 {11 ρορα]ας; 

εἰ αηχία5 εταί, ογοδοθηίο Ιπ ἀῑο5 Ὠθ]]ο (ίαπι ατάμο οἱ ἵποχ- 

ΡΙαῦΗΙ αἴαπε γἰοίπο. Νάπα οπίπη ΙάπΙ ρασθΠι Ρορίΐας 

ρεγαβαπέ, ααῖ Ρίογες ἵπ ΙαῬεπάο Πάθπη ΡαΓΗΠΗ 5ογγα απ. 

5εᾷ ορρογίπε ἔπης οοετγεῦαί ππεπιογία ΤΘΓΗΤΩ Παρογ α ἱτῖ- 

Ῥμπο Βαἱρίοπο ἵπ Αῆοα σοδίαταπα, απ οοΠ[οΓΕΡΑΠΙΙΓ ΟΙ 

γερις Ργωβεη/ίριας. ΟΠΠΠΙΦΙΟ Ραδδίπη οοΠηποηιογαΓοΠίΗς, 

πυρ εκ οπδίτῖ ρετδοπρία οιαηί αἲ απηἰοὶς οἱ [απηαίρας, 

ΥΕΠΕΠΠεΕΩ5 ομρίάο Ιηγαδίέ οιπηθς, αἱ δοἱρίο ἵπ ΑΙΓίσΔΠΙ 60η 

5η] πηίοτείην. Εί ἰηδίαραί οοπηΙογαπα ἀῑος : ααἱρις 8εῖ- 

Ρίοπεπι, ααπα αι ἁΠΠαίοπα ρε(ϊβδεί, αποπίαπα ρου ἅ ΙαἴδΙ 

οοηδυ]αίππῃ 6εγετο οχ Ἱερίρας ποπάππα Πσοραί, οοΏςῖθηι 
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ὃ) ὄντος, καὶ τῶν ὑπάτων προφερόντων αὐτοῖς τὸν 
γόμον, ἐλιπάρουν καὶ ἐνέκειντο" καὶ ἐκεκράγεσαν, ἐκ 
τῶν Τυλλίου καὶ Ῥωμύλου γόµων τὸν ὅἩ Ἴμον εἶναι κύ- 
ριον τῶν ἀργχαιρεσίων, καὶ τῶν περὶ αὐτῶν νόμων ἄχυ- 
ροῦν 3 χυροῦν ὃν ἐθέλοιεν. Τέλος δὲ τῶν δημάρ; χων τις 

ἔφη, τοὺς ὑπάτους ἀφαιρήσεσθαι τὴν Ἰαιροτονίαν, εἰ μὴ 
ουνθεῖντο τῷ δήμῳ. Καῑΐ βουλὴ τοῖς δηµάρχοις ἐπεί- 

θετο, λῦσαι τὸν νόµον τόνδε, καὶ μετὰ ἔτος ἓν αὖθις 
ἀναγράψαι, Οἷόν τι καὶ Λακεδαιμόνιοι, λύοντες ἐ ἐν 

χρεία τὴν -ἀτιμίαν τῶν ἁλόντων περὶ Πύλον, ἔφασαν' 
Κοιμάσθων οἵ νόμοι τήµερον. Οὕτω μὲν ὁ Σκιπίωνι 

ἐγορανομίαν μετιὼν, ἤρητο ὕπατος. Καὶ αὐτὸν ὁ 
σύναρχος Δροῦσος περὶ Ἀιβύης ̓ πβὸς αὐτὸν ἐκέλευε δια- 

κληροῦσθαι” μέχρι τις τῶν δηµάρχων εἰσηγήσατο, τησδε 
τῆς στρατηγίας τὸν κρίσιν τοῦ δήµου Ὑενέσθαι᾽ χαὶ ὅ 

δημος εἴλετο τὸν Σκιπίωνα. Ἐδόθη ὃ αὐτῷ στρατὸς, 
ἐκ μὲν καταλόγου, ὅσος ἦν ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων: ἔθε- 

λοντὰς δ᾽ ἄγειν ὅσους πείσειε παρὰ τῶν συμμάχων: 

καὶ ἐς βασιλέας, καὶ πόλεις, ὅσας δοχιµάσειε, πέµπειυν, 

τὸν Ῥωμαίων ὀημον ταῖς ἐπιστολαῖς ἐπιγράφοντα. Καὶ 
ἔστιν, οὓς ἔλαβεν οὕτω παρά τε πόλεων χαὶ βασιλέων. 

ΟΧΠΙ. Ὁ μὲν δὴ, τάδε διοικησάµενος, ἐς Σικελίαν 
χαὶ ἀπὸ Σικελίας ἐς Ἰτύκην ἔπλει. Καλπούρνιος δὲ 

Πίσων ἐπολιόρχει τὰ μεσόγαια καὶ Μαγχῖνος ἐφορμῶν 
Καρ/ηδόνι, μέρος τι τοῦ τείχους ἀμελούμενον ἰ ἰδὸν, οὗ 
κρημνοὶ προὔκειντο συνεχεῖς καὶ δύσθατοι, καὶ παρ᾽ 
αὐτὸ ἦν καὶ ἀμελούμενον, ἔλπισε λαθὼν Χλίμαχας 
ἐποίσειν ἐπὶ τὸ τεῖχος. Καὶ προσέθηκε μὲν, χαίΐ τινες 

τῶν στρατιωτῶν ἀνηλθον εὐτόλμως. Οἱ Καρχηδόνιοι 

9), ὀλέγων ἔτι ὄντων κατ ταφρονήσαντες, ἀνέφξαν πύλην 
ἐς τοὺς κρηµ. νοὺς ἐκφέρουσαν, καὶ ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους 

ἐξέδραμον. Καὶ αὐτοὺς οἳ Ῥωμαῖοι τρεψάµενοί τε 

καὶ διώκοντες, ἐ ἐς τὴν πόλιν διὰ τῆς πύλης συνεσέξρα-- 

Βοῦς δ᾽ ὡς ἐπὶ νίκῃ γενομένης, ὅ τε Μαγχῖνος, 

ἐκφερόμενος ὑπὸ τῆς ἡδονῆς, καὶ τὰ ἄλλα ταχὺς ὢν 

καὶ κουφόνους, καὶ ὁ ἄλλος ὅμιλος ἅμα τῷ Μαγκίνῳ, 
τὰς ναὺῦς ἀφέντες, ἐς τὸ τεῖχος ἐθοηδρόμουν, ἄνοπλοί 

τε καὶ ἠυμνοί. "Ηδη δὲ τοῦ θεοῦ περὶ δείλην ἑσπέ- 

ραν ὄντος, ἐχυρόν τι πρὸς τῷ τείχει χαταλαθόντες, 

ἠσύχαζον. ἘΤροφῶν δ) ἀπορῶν ὅ Μαγχαῖνος, ἐκάλει 

Πίσωνα καὶ τοὺς Ἱτυκαίων ἄρχοντας, ἐπικουρεῖν αὐτῷ 

κινδυνεύοντι, καὶ τροφὰς φέρειν κατὰ σπουδήν. Καὶ 
ὁ μὲν ἔμελλεν ἅμ᾽ ἕῳ πρὸς τῶν Καργηδονίων ἐξωθού- 
µενος ἐς τοὺς κρημνοὺς συντριθήσεσθαι, 

ΟΧΙΥ. Σχιπίων 2᾽ ἑσπέρας ἐς Ἰτύκην κατήγετο, 
καὶ περὶ µέσας νύκτας ἐντνχὼν οἷς ὁ Μαγκῖνος ἔγραφε, 

τόν τε σαλπ πιγκτὸν ἐκέλενεν εὐθὺς ἐπὶ πόλεµον ἠχεῖν, 

καὶ τοὺς κήρυκας συγκαλεῖν ἐπὶ θάλασσαν ὅσοι συνε- 

ληλύθεσαν ἐξ Ἰταλίας αὐτῷ, καὶ τοὺς {ῥῶντας Ἴτν- 

καίων: ὅσοι δ ὑπερήλικες, ἀγορὰν ἐς τὰς τριήρεις 

καταφέρει, Λἰγμάλωτά τε Καρχηδονίων τινὰ λύσας, 
ἀφτχεν ἐξαγγέλλειν αὐτοῖς, ἐπιπλεῖν Σκιπίωνα,. "ς 

τε τὺν Πίσωνα ἵππέας ἄλλους ἐπ ἄλλοις ἔπεμπε, γα- 

λῶν αὐτὸν κατὰ τάχος, 

...Υ. 
3 / 

Καὶ αὐτὸς ἐσγάτης φυλακῆς | ση ή ἶας, ογροί, οἱ απαπηρήπνασα αἀγοβία!, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΗΠ ΥΠ, 

Ἱεμιί ρορυ]α5.. Οοπίταδἰοεηίρας απίοπῃ οοηςα]ίνας, εἰ Ἰ6- 
επ οὐ]ἱοοηίίρας, ῥτεεῖρας ρορυ]ας ἱηδίαδαί, πἰεραίατααθ, 
οἸαπηίαης, 5 εχ Ἱερίρις α ΤηΠίο Ῥοπιπ]οππε Ἰα[ἶ5 εκςο ατ- 
Ῥπίτυπ οοιηΠίογαπα, εἰ ρος56 Ἱδριπι αἲ εν ρε ποπίι 
4ΠΑΠΠΕΠΠΩΠΟ γοµεί νε] ταίαπα Ἰαμοτο νοὶ ἱπίααι Γποστο, 
ΤαπΙάεΠΙ(ο ππης εχ (πραπὶς ρ]ευῖς πππαίας οί, αἀεπηί- 
τΗΠΙ 56 Ροίρείαίοπα οοπηΙογαπα οοηκ]θηας, Πῖ απθοπίίτοπί 
Ρορυ]ο. Πίαππε 5επαίας ορδεῖί; Ῥρεγπήρίίαπα, οἱ (ραπί 

ΡΙερίς Ἱασρπα Π]απα ἵπ αΠΠΙΠΑ πππη αὈτορβατεμ{, απο εχασίο 

[ογγοηί εαΠ 4εππο. Οπεπιαἁπιοάππα [το οἱ Τιαορδσρπποπή!, ΄ 

«παπα πεορβείίαίο οοας{Ι οπρίος αἲ ῬΡγ]απι αΏφο]γοτοπί αἲ 

Ἰσποπηϊπία, ἀῑκίσδο Εογηπίατ : Ὠονπιίαπέ Ἰοδία Ίσρο». Τα 

Ροἱρίο, Ρείεης αἁΠαίοπα, οοηΣυ]αίηπα αἀερίας οί. Οππι 

απο αδί Ώτηδις οο]]ορα Ῥτογ]ποίας 5ογϊτί ροδπ]ανΙέ, ππας 

εκ πρηηίς ΡΙερίς τοβαιίοπεπα {η αἲ ρορα]απι ἆᾳ Ῥε]]ο 

Ρυπίσο, 4πθιῃ οἱ µε]]ο Ργῶοςςο Ἰπμραπί 2 Εἰρορι]ας δαἱρίόπί 
ἀεᾶ1ί εαπ ργου ποίαπης Ῥογπηϊρίί(σα, αἱ οκ ἀε]εοίίρης 5αρ- 

Ρ]οππεηίηπη εχοτοῖίης οοηκετῖροτεί, 4ο γα Ίετεα νο]ηπίατίος, 
αποίαποί Ροβ5εί, αεοἰρετεί α 5ος(ἱ5 εἰ αἆ τερες οἰν[αίοσηο 

ἁτβί(γαία 5110 Πΐέογας ἀατεί, ποπηῖπε ρορα]ἱ Βοππαπί ἰηςεπίρία». 

Εί ἱπιρείταγ]ί που ποᾶο αῦ αἰἰᾳποί τεβίρας αίᾳπε ρορη]ΐ5 
ααχία. 

ΟΧΙΠ. Ηϊ5 ἴία αἀπηηίκίταιϊς, ἵη Βἰείαπα, εἲ Ἰπᾶε Ῥουτο 

Ἐτίσαπα, πα γ{ραγΊί Βοἱρίο. Ἰπίετίπι Ῥΐ5ο ορρυσπαναί ορρίόα 

πηθάΠίεγταποα : Μαποϊπας απίοπα, ΙΓ εἶαςςε δίαης αἆ θατ- 

Ώιπαρίποπα, Ῥοδίσπαπη ππατῖ ρατίεπα απαπιάαπα πορ]οσίαπη αἲ 

Ιοδίίρης απἰπιαάνεγΗέ, σπα πἰπηίγαπη ταρος εοπίπαα» Ίπας- 

οεδς6"ᾳπο ογαηί οβ]εεία (41401 ἵρδαπῃ οἨ οβαδαπη πορΙῖπεη- 

επ5 οαδίοδἰεραίαν {5 ους), 5ροτανοταί, εἶαπῃ 56 αἲ ϱα ρατίο 

5εαία5 υγΏί Ῥοβ5ο αἀμλονοτο. Οπίῖρας αὐπιοίῖς, πη]ίες 

εἰίαπα α]φαοί Ἱππρίστο ΠΙΗΓΗΠΙ αποθπάσγαηί : απογυπα αά]ας 

Ραμοιίαίεπα οοη{θιηπεπίες Ῥωπ!, αρετία ροτία απ αἆ ἴ]ας 

αρος αἀἰίαπα ἆαραί, ΡγουττογαΠ{ ἵπ Ἰορίος. 8εᾷ Ποπιαηϊ, 

ρι]δίς 5 Παραίἴδααςδ, υπα ουπα Γαρίεπῦας Ῥος οαπιάεία 

Ρογίαπα η αγβοπα Ἱγαρειππί. Τα γοτο οὐοτίο, Υε]αῖ τ- 

Ῥονίαία γἱείοιία, Πάρο, Μαποίηας ἸαΗία ρεσίίοης, υἷτ οί 

ἃ]ία8 Ἰογίς ας ἰοππετατίης, οἱ ού ϱο τοσα παπίοα ατα, 

πα νρας το]οῖς, δεπηίθγπηος οοπομητο απ αἆ πιαπία, 50ἱ8 

οΡρεπη Ἰαατί. απηφις 5ο]ε αά οοσβδΙπα Υογροπίαο, ουοαρᾶ- 

ταη{ πηὐη (απα Ἰουπα η ροπιΦ ης, Γρίασο 56 οορ πηγη, 

5ο Μαποϊπας, απἷα οἰραγίς οπγοβα!, αά Ῥίκοποπα παἰφε, οἱ 

πα πιαμἰςίταίας Πορηδίατα , οἱ Ῥουἱο απ «ποσαττετοηΕ, οἳ 

οἶνος αΠοιτοπί Ῥγοροτο. Ἐταί απίοΠα ἴ]ο ἵπ ροἱομ]ο, ης 

Ρεπιο ππάπο Ῥαπί γα οἰΙρίίοπα ρου ταρος ἱππρο]ογοηί, 

ΟΙΥ. 5οἱρίο γοτο ϱΔ10Πά γθδροτα σαι αρρυ]οταῖς οἳ 

εἶτοα ΠπΟΟἰαΠὰ Ποσίοηι ἁοοθρίίς Μαποϊηί Μοτίς, οοπίπο {α- 

εἰπιι]ά σα 

Ἱανοπίνίοπι Ὦ Ποσηδίασα, ϱ6ς ῥγσσηος οὐηγοσαί αὖἲ πάτος 

Ὀοί εἶσηα οαπέτος οἱ πα Πίος οχ Πα]ία αἀνοείος, 

εοπογί ραπ ππαπδαἲ, οἱ οο η ηθαίας π ΓἱΓΟΠΟ5 ΟΟΠΗΡΟΓ 

ιοί. ΒΙπΙ οπρίίνος αἰφποι Οατηναμηϊοηκία σα, που] 

εοἰσίος, ἀἡπηλμίί, αἱ ἵπ ατο ππςἰατοπέ, 5οἱρίοΠΟΠΙ ΟΗΗ 

[ εἶακκο πάνοηί τ Ῥἰκοβοιπσσο, Πηἰκκίς αἲ ο) αἰἠς ροδῖ αῑος 

Ίρεο αλ πηα 
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ἀνήγετο, κελεύσας, ὅταν πλησιάζωσιν, ὀρθοὺς ἐπὶ τῶν 
χαταστρωµάτων ἑστάναι, τοῦ πλέονα τὴν ὄψιν ἐμποιεῖν 
τοῖς πολεµίοι. ὍὉ μὲν δὴ τάδ ἔπρασσεν. Ὁ δὲ 

Μαγκῖνος, ἅμ ἕῳ τῶν Καργηδονίων αὐτῷ πανταχόθεν 
ἐπιπιπτόντων, πενταχοσίους μὲν, οὓς μόνους εἶχεν ἐνό- 

πλους, περιέστησε τοῖς γυμνοῖς, τρισχιλίοις οὖσι. Τι- 
τρωσχόµενος δὲ δι) ἐκείνων, καὶ συνωθούµενος ἐπὶ τὸ 
τεῖχος ἤδη κατεκρημνίζετο" χαὶ αἳ ΥΠες ὤφθησαν αἱ 

τοῦ Σχιπίωνος, ῥοθίῳ τε φοθερῷ χαταπλέουσαι, καὶ 

μεσταὶ πανταχόθεν ὁπλιτῶν ἐφεστώτων ΚαργἍηδονίοις 

μὲν, ἠσθημένοις διὰ τῶν αἰχμαλώτων, οὐκ ἀνέλπιστοι, 
Ῥωμαίοις δ᾽ ἀγνοοῦσιν ἀδόχητον σωτηρίαν φέρουσαι. 

Μικρὸν γὰρ ὑπογωρησάντων Καργηδονίων, ὃ Ὑχιπίων 
τοὺς χινδυνεύοντας ἐς αὐτὰς ἀνέλαθε. Καὶ Μαγκῖνον 

ἐν αὐτίκα ἐς Ῥώμην ἔπεμνε (καὶ γὰρ Ίκεν αὐτῷ μὲν αὐτίκα ἐς Ῥώμη μν γὰρ 
Σεῤῥᾶς ἐπὶ τὴν ναναρχίαν διάδοχος), αὐτὸς δ' οὐ µα- 
χκρὰν τῆς Καρχηδόνος ἐστρατοπέδευεν. Οἱ δὲ Καρ- 

Ἰηδόνιοι, τῶν τειχῶν ἐς πέντε σταδίους προελθόντες, 

ἀντήγειραν αὐτῷ χάραχα. Καὶ «αὐτοῖς ἐς τόνδε τὸν 

χάρακα ἀφίκοντο Ἀσδρούθας τε ὁ τῆς χώρας στρατηγὸς 

καὶ ἨῬιθύας ὁ ἵππαρχος, ἐξαχισχιλίους πεζοὺς ἄγοντες, 

καὶ ἵππέας ἐς χιλίους, γρόνῳ καὶ µελέτη γεγυμνα- 

σµένους. 
ΟΧΥ. Ὁ δὲ Σκιπίων, οὐδὲν εὔκοσμον ἐν τοῖς στρα- 

τιώταις δρῶν, οὐδὲ τεταγµένον, ἀλλ) ἐς ἁργίαν καὶ 

πλεονεξίαν χαὶ ἁρπαγὰς ὑπὸ τοῦ Πίσωνος ἐπιτετραμ- 

µένους" ἄλλο τε πλῆθος αὐτοῖς συνόντας ἀγοραῖον, οἳ 

: τῆς λείας χάριν ἕπόμενοι, τοῖς θρασυτέροις συνεξέτρε- 

χον, ἐπὶ τὰς ἁρπαγὰς ἄνευ παραγγέλµατος ἰοῦσι (τοῦ 
νόµου λειποστρατιώτην ἐν τοῖς πολέμοις ἡγουμένου τὸν 

ἀποχωροῦντα ποῤῥωτέρω σάλπιγγος ἀχοῆς)' ὅσα τε 
πταίσειαν οὗτοι, πάντα ἐς τὸν στρατηγὸν ἀναφερόμενα" 

καὶ ὅσα διαρστάσειαν, τέρας ἔριδος αὐτοῖς κακῶν γιγνό- 

μενα ἀρχάς: πολλοὶ γὰρ καὶ συσκήνων κατεφρόνουν 

διὰ τὰ κέρδη, καὶ ἐς ἀνόμους πληγὰς καὶ τραύματα 
καὶ ἀνδροφονίας ἐχώρουν. Ὃν αἰσθόμενος ὁ Σχιπίων, 
καὶ ἐλπιζόμενος οὕποτε κρατήσειν τῶν πολεµίων, εἰ 

μὴ τῶν ἰδίων κρατήσεις" συνήγαγεν ἐς ἐκκλησίαν αὖ-- 

τοὺς, καὶ ἐπὶ βῆμα ὑψηλὸν ἀναθὰς, ἐπέπληξεν ὧδε" 

ΟΧΥΙ. « Ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες, ὑπὸ Μανιλίῳ 
στρατηγῷ ταττόµενος, τῆς εὐπειθείας ἐν ὑμῖν µάρτυσιν 
ἔδυκα πεῖραν ' ἣν νῦν ὑμᾶς αἰτῶ στρατηγῶν, κολάσαι 
μὲν ἐς ἔσγατον ἐξουσίαν ἔχων τοὺς ἀπειθοῦντας, ὠφέ- 

λιμον δ᾽ ἡγούμενος προαγορεῦσαι. Ἴστε δὲ, ἃ πράτ- 
τετε" καὶ τί µε δεῖ λέγειν, ἃ αἰσχύνομαι; Ληστεύετε 
μᾶλλον, ἡ πολεμεῖτε" καὶ διαξιδράσκετε , οὐ στρατοπε- 
δεύετε: καὶ πανηγυρίζουσιν ὑπὸ τῶν κερδῶν, οὐ πολιορ- 
κοῦσιν, ἐοίκατε" καὶ τρυφᾶν ἐθέλετε, πολεμοῦντες ἔτι, οὗ 
νεγικηκότες. Τοιγάρτοι τὰ τῶν πολεµέίων ἐξ ἀέλπτου καὶ 
βραγέος, οὗ κατέλιπον, ἐς τοσοῦτον ἐπῆρτο δυνάμεως, 
καὶ ἡμῖν ὁ πόγος ἐκ τῆσδε τῆς ῥᾳστώνης γέγονε χαλεπώ- 
τερος. Τὰς δ᾽ αἰτίας εἰ μὲν ἐν ὑμῖν οὔσας ἑώρων, εὐθὺς 
ἂν ἐκόλαζον". ἐπεὶ δ᾽ ἀνατίθημι ἑτέρῳ, νῦν μὲν ὑμᾶς 
ἀφίημι τῶν µέχρι νῦν γεγονότων. Μκω δὲ οὐ ληστεύ- μΧὕὔϱἓ..-..οΙιϊ ιο... ο Ἶἓς ο. ιί-------ἷξξμμ-- 
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γἰσία φο]νίε, Ίαςςῖς πἠἰίδας, αδί ρτορία5 τΏοα αεσσζθ- 

τοηί, τος({ δίαποηί {η {αρ]α115, απο ΠΠά]ΟΓ ΠΗΠΊΘΓΗ5 4ΡΡάΤΟΤΕΙ 

Ἱοδίΐρας. Μαπαπας, Ῥήπια Ίασο ππΏί(αα ἱπιραρηαίὴς α 

Οαγνασιπ]οηδίρα5, ου μοι {εοί εκ φπἱηροπίΐ5, άπος 5οἱο5 

αγηλαῖος Παρα], απο Ἰπολαςίί ἱπουπηία πα πα πη]]ία,  ἆφαπι(πο 

ετεμνα γυ]ηθγα γἱν 5Η5{ΙΠοΠ5, οἱ ἵπ ΠΙΙΓΗΠΑ 6οΠΙΡΗΙδΗ5, 1η 

ε0 ογαί π{ ργῶσερς ἀείαγραγδίατ; απ1πα1 πάγος Ροἱρ]οηίς ἵπ 

οοηδροςίΠα ΥΕΠΕΙΕ, [οιππΙάαΡῆί Ἱπροία ἀε]αία., εἰ ατπια{ς5 

πα ρας πάῖαιο Τορ]είῶ; ΠΟΠ Ιπεχδρεσίαία Πω αὐΙάσηι 

Ῥωπίς, αυ α οαρίτνίς ρα πποΠΙ(ἱ (πογαηί ἨοπιαΠί5 Υ6ΓοΟ πες 

ορίπαίαπα 5αἰαίοῦ α[[ογοηίο5.  Οεἀεηῖθας οπίπα ραυ]ίςρου 

ΟατιαρΙη]οηςίρῃ5, Ροιο Παπίας Π]ος {π παγνες τεθερῖί ςοϊρίο. 

Τε οοΡΗΠΙΟ ΤοΠΊαΠΗ γοπηϊςίί ΜαποΙπΙπη, ου] ἸαΠ1 50σρξδος 

ΒθΓΓάΠΙ5, απἰ ο]αςςί Ργα6ςςοί, αἶγεηοθγαί. Τρ5ο 5οἱρῖο ΠΟΠ 

Ίοη56 α Οατιασίπε οαδίτα πηείαίας οδί. Εί Ραπί, αἆ απἴη- 

ίαπι 5ἰαάἴαπα εχίτα πλωπία ρτοβτοςςῖ, εχ αἆγοιςο βοἱρίοπί 

εαδίτα Ῥοδηογαηέ: ἵη σπα οπδίτα 6ΟΠΥΕΗΕΓΟ Αδάταρα!, απϊ 

[ους πω ργωοναί, εἰ Βἱίηγα ργα [θείας οφ Πάπα, οὐ Πα 

εοχ πλ] ρι5 ΥοίογαποΓΙΠα ρεδ[ίαπῃ, εἰ π]]]ο οσα βας οχοί- 

ο(α{ἰςδιπηϊς. 

ΟΥ. Δί 5αἱΡίο γ]άεῃς οογγαρίατη παπα ἀἱδοΙρ]ίπαῃ, 5 

Ῥίδοηε αβ5ΙΙΘίΟΓΙΠΙ ο{ἵο, ταρίηϊς εί αναγα, πηϊχίοπιαπθ 

5 εἴτοιππι[ογαπεογαπα πα] (πάἴπεπα, απῖ, Ῥτωάα οαιςᾶ 

οἈδίτα 5οᾳιιθηίθς, εχετε απ αιἀαοϊοπίρας, Ιπ]αςξα ᾱι- 

ουπι Ῥταάαίππῃ εχαιπίίρας, οοπ5αετεταΏ{; 4πΗΠα ]οχ οᾱ- 

5ἰγεηςῖςργο ἀεσετίογε Ἰαῦεαί, 5ἱ απῖς πτογῖας 5οοαᾶαί, παπα 

ππάς βἰσηογηπα οαηίας απάἰπὶ ααθαΠί : Ργαίεγοα Ἰη{ο]]ίσεης, 

απἰάφαῖᾶ. μὰ οοπηηαἰαπέ, ἱπιριίανὶ ἱππρογαίουῖς τος ΔΠ{ΘΠΗ 

ταρίας Πεν εοπ{επ{ἴοπατη πονατπησιιο Ππ]απίαΓυτη Ππαἰθγῖαπα 

(παπα πι]! Ῥτορίετ Ίπετα, εοπίεπηἰς οοπίανενπα]ίρης, αἆ 

τειρονα, αἆ γα]πογα, αἆ ορᾶες ρτοσεάεβαπ{) : ησς, ἵπαπαπι, 

ἁπϊπιαάγετίεης 8οἱρίο, εἰ οοσίίαης, παπι(παπα ἀσγ]οίαταπα 

56 Ἰοίες, ηῖ 5105 ἵπ Ροίΐεςίαίο Παβαοτίέ; αἀγοεαία οοηοῖοηθ 

Ῥτο {πραπα]!, Ες γειβῖς πηΠίες οαδ[1σανϊ : 

ΟΧΥΙ. «Ἐβο νοβίδεαπι, ΜΠΠίες, 5πῦ Μαπίίο ἱπιρεταίογα 

πηΠίαης, ορεζἰεηίῖα γοὺῖς {ερίῖριις γαρ 6Ροοἴπιεη; 4αΠά 

πππο Ρτο Ἰπιροτίο ἃ γορίς Ρορίμ]ο, Ροίοδίαίοπι Ίπαβεῃς απῖ- 

πηαάγετιεπάϊ αχίτεπιο 5αρρ]εῖο ἵπ οοπίαππασες, 5εᾷ γοἙ 

{ΑΠΊΕΗ ῬγῶΠΊΟΠΕΤΕ ἀποθης δα{ΐς. Νοφίἶς απίθπῃ ἱραί, αα]ία 
διηί απ οοπηπ 1115: απα; ππο φπἱάθρα γα] ρτοίατί ριᾶοί : 
Ἰα{γοσ]η]ᾶ Πιααίς οχογσσίῖς, απαπη Ῥδ]]αη σοηϊεςς οἁςίγΟΓΙΠΗ 

ἀεδετίοῦες, ποη ομδίοᾶες οείῖς; εί πιπαἰπαίοτίνας, αππαΠη 
ορριρηαίοΠ Ρας, εδίῖς ἰπη]]οτος; ἀε]οίαδαιε οχρείτῖς ἆπ- 

ταηία Ῥο]]ο, απίθ γἱοίοπίαα. Ῥτορίθτσα γεν ιοίῖαπα, ΡΓ)- 

ἴες 8Ρρεπα, Ώγεγί ἆπο αθ[αί (εππροτα, ἵπ ἰαπίηπι αποία” 5ης 

ποβίδαπε, Ρο: Ιδίαπι ἀῑςείρ]ίπα, γεπηϊςδίοποί, Ιάῦος τεδδ [ές 

εξί {απίο ἀῑβείϊου.  ΟπαπΙ οπἱραπα, ςἳ Υἰάδγρπη ΥεςίΓΤη 

6556, δίΔἱπι ραπα 5οπαθτοίας : πιπο, αποπίαη, π- ΔΙίωπα 
6εΔΙΗ τεῖογο, Γεηϊίίο γοῬῖς ειγαία ργαογίία. Τδο ὙοΓο ΠΟΠ 
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σων ἔγωγε, ἀλλὰ νικήσων ' οὐδὲ 7ρηματ τιούµενος πρὸ 
τῆς νίκης, ἀλλὰ τοὺς ἐχθροὺς πρῶτον ἐξ Ξεργασόμενος. 
Απιτε πάντες ἐκ τοῦ στρατοπέδου σήμερον, ὅσοι μὴ 
στρατεύεσθε, χωρὶς τῶν ἐπιτραπησομένων ὑπ ἐμοῦ 
μένειν. Τοῖς ὃ) ἐξιοῦσιν οὐδ) ἐπανελθεῖν δίδωµι, πλὴν 

εἴ τις ἀγορὰν φέροι, χαὶ ταύτην στρατιωτικήν τε χαὶ 
ψιλήν. Ἔσται δὲ χαὶ τούτοις Ἰβόνος ὁρισμένος» ἐν ᾧὦ 

τὰ ὄντα διαΏήσονται, καὶ τῆς πράσεως αὐτῶν ἐγὼ καὶ 

ὃ ταμίας ἐπιμελησόμεθα. Καὶ τάδε μὲν εἰρύσθω τοῖς 

περιττοῖς., “λ μῖν δὲ, τοῖς ἐστρατευμένοις, ἓν ρα 

παράγγελµα χοινὸν ἐπὶ πᾶσιν ἔργοις, ὁ ἐμὸς τρόπο 
καὶ πόνος. Ηβρὸς γὰρ τόδε χατευθύνοντες αὐτοὺς, οὔτε 

προθυµίας ἁμαρτήσεσθε, οὔτε χάριτος ἅτυ γήσετε. Χρὴ 

κέρδη καὶ 
Ταυτ᾽ 

δὲ νῦν μὲν πονεῖν, ἐν ὦ χινδυνεύομεν" τὰ δὲ κ 

τὴν τρυφὴν ἐς τὸν πρέποντ τα χαιρὸν ἀναθέσθα:. 
ἐγὼ προστάσσω, χαὶ ὁ νόμος. Καὶ τοῖς μὲν εὐπειθῶς 

ἔχουσιν οἴσει πολλῶν ἀγαθῶν ἀμοιθήν τοῖς δ) ἄπει- 

θοὔσι, µετάνοιαν. » 
ΟΧΥΠ. Ὁ μὲν δὲ Σκιπίων ταῦτ' εἶπε, καὶ εὐθὺς 

ἀπήλαυνε τὸ πλῆθος ἀνδρῶν ἀγρείων, καὶ σὺν αὐτοῖς 

ὅσα περιττὰ καὶ μάταια καὶ τρυφερ ρὰ ἦν. Καθαροῦ 
δὲ τοῦ στρατοῦ γενοµένου, καὶ περιδεοῦς, χαὶ ἐς τὰ 

παραγγελλόμενα δξέος, ἀπεπείραζε τῶν. καλουμένων 

1] εγάρων νυχτὸς μιᾶς διγ λανθάνων. Χωρίον ὃ ὃ) ἐστὶν 

εὐμέγεθες ἐν τῇ πόλει τὰ Μέγαρα ᾿ τῷ τείχει παρεζευ- 

Ὑμένον ' ἐς ς ὃ τη μὲν ἑτέρους περιέπεµπεν τη δ) αὐτὸς 

σὺν πελέχεσι χαὶ χλίµαζι καὶ μογλοῖς ἐθάδιζε σταδίους 

εἴχοσιν ἀφοφητὶ, µ. ! μετὰ σιγῆς ο Αἰσθήσεως 

δ) ἄνωβεν, ὅτε μαλιστ᾽ ἐπ πσίαζε, καὶ βοῆς ἀπὸ τει- 
-. γενομένης, ἀντεβόησεν, αὐτός τε πρῶτος καὶ ὅ 
τρατὺς αὐτοῦ, καὶ οἱ ἐπὶ θάτερα ἄπεστ λμένοι, µέ- 

“νστον” ὡς τῷδε πρώτῳ τοὺς Καργηδονίους χαταπλα-- 

τοσούτων κ» ἐν πλευραῖς ἄφνω νυχτὸς 

ἐπιγενομένων. Κατὰ μὲν οὖν τὸ τεῖχος, οὐδὲν, καί- 
περ ἐπιχειρῶν, ἠνυεν. ἘἜς δέ τινος 
ἔρημον, ἐκτὸς ὄντα τοῦ τείχους, 

γηναι, 

ἰδιώτου πύργον 
χαὶ τὸ ὕψος ἴσον ὄντα 

τῷ τείχει, νεανίας ἀνεβίδασεν εὐτόλμους" οἳ τοὺς ἐπὶ 

τῶν τειγῶν ἀκοντίοις ἀνέστελλον, ξύλα τε καὶ σανίδας 

ἐς τὸ διάστηµα ἐπιθέντες, καὶ δι αὐτῶν ἐς τὰ μις. 

διαδραµόντες, χαθήλαντο ἐς τὰ ών κά 

χόψαν τες ἐλέχοντο τὸν Ῥκιπίωνα. Ὁ δὲ εἰ ἰσἝλθε μὲν 

σὺν ἀνδράσι τετρακισχιλίοις" καὶ Φυ μα] τμ τῶν Καρ 

χηλονίων ἐς τὸν Βύρσαν ἦν, ὁ ὡς τῆς ἄλλης πόλεως ἁλού- 

σης. Βοή τε ἐγένε το ποικίλη, καί τινων αἰγμαλωσία, 
καὶ θόρυβος" ὡς καὶ τοὺς ἔζω στρατοπεδεύοντας ἐχλι- 

πεῖν τὸ γαράκωμα, καὶ ἐς τὴν Ἠύρσαν ὁμοῦ τοῖς ἅλ- 

λοις ἀναδραμεῖν. ὍὉ δὲ Σχιπίων (τὸ γὰρ γωρίον, τὰ 
Μέγαρα, ἐλαχανεύετο, καὶ φυτῶν ὡρπίων ἔγεμεν, 
αἵμασιαῖς τε, καὶ θριγγοῖς βάτου καὶ ἄλλης ἀκάνθης, 

καὶ ὁγετοῖς ο. ὕδατος ποικίλοις τε καὶ σχκολιοῖς, 

κατάπλεων ἡν) ἔδεισε, μὴ ἄβατον καὶ δυσγερὶς ἡ 
στρατῷ διώκοντι, ἐν ἀγνωσία µάλιστα διόλων, καί τις 
ἐν νυκτὶ ἐνέδρα γένοιτο" ἀνεζεύγνυε δή. 

ΟΧΥΙΠ. Καὶ γενομένης ἡμέρας, ὁ Ἀσδρούδας, 

ΑΡΡΙΛΝΙ ΠΗΙΡΕΝ ΥΠ, 

αἲ Ἰαἰτουϊπαπά μία, 5οᾷ αἆ υιπορπάσπα τοηί : προ απίο γἱοίο- 

παπα Ρροομηίας οχαοίαΓΗ5, 5εᾷ Ἰοδίθπι Ρρείης ἀερε]αίηγις, 

ΑΡίί6 6ΠΊΠ65 ο οπ5ίτῖς Ίου {ρ5ο ἀῑΕ, αποϊᾳποί ποῦ πο (ας 

Ρτορίετ 605, απἰ Ροίεδίαίοπι ππαπεηάἰ ἃ πιο αεεερετίηί. Ἀε- 

απο αἴλαπῃα γεγογί{ γο]ο,, πἰςί απἰ εοπηπηαίυπη αΠεγαί, ουπι(πο 
πηίίαγοπα ο 5ἰπιρήσρπι.  Ύεταπῃ οἱ Ἠ5 ἵοππρης οί ἀρθῃ- 

ΠΙΗΠΗ, Ἱπίτα αποᾶ ἀἱδροπαπί τος 55, 4παγπη τοπάΙοπεια 

εσο εί απαςίος ουταβίπαας5. Εί ου απἱάεπα ἀῑσίαπα εἰ 5- 

Ρεγπυπηεγατή5! ΥοῬίς απεπα, ΜΠίες, πΠΠη αἆ οπηπία, (παν 

βοτεμᾶα 5απί, ΟΟΠΊΠΊΗΠΘ ΡγῶεδρίΗΠη ε5ίο, ΠΙΕΟΓΗΠΙ ΠΙΟΓΗΠΙ 

πηρε Ιπάμςίτία οχεηρ]Ιπῃ.  ΑΔά απος αΕί νο 6ΟΠΙΡΟΞΙ6- 

τί5, που παπα γουῖς εἰ αἰασπίας ἀθογί, πε(ιο ρταῖα 

Γγποίασο ορογύπα εατοβῖς. ἈΝππο γετο Ἰαροταπάσπα ο5ί, 

ἁαπι αγσεί Ρογίοπ]πα : Ἱαοτα οἱ ἀε]ιοία ἀ[εταπίας ἴπ' 5υα 

θηροτα. Ἠσφο οσο, Ίναο ἀῑδοιρ]πα ροδίμ]αί. Εί οὔυθ- 

ἀἱεηίος απἰάεπα πιᾶσηα ῥτοιηῖα πιαποηί, οοπ{ππασθς Ρροη]- 

(οηίία. » 

ΟΧΥΠ. Ηωο Ἰοσιίας Βεῖρίο, οοπίἴπαο αχρηξ πα επι 

ΟΠΙΠΘΙΠΗ ΠοπΙπΙπη (1 Ρα}, εἶεοίίαπθ, ααἱάᾳπἷά «προγγασ απ πα 

εταί, οἱ αἆ ἀθ]ίοίας ππασί5, απαπα αἆ α5απα, [αοίεραί, Αίπιο 

εἰς τοριγρα{ο οχογοῖίη, οἱ αἆ πιαπᾶαία Ρτοπηίθ ας τεγογοηίος 

εχδο(ιεπάα οοπηροςίίο, ππα ποοίο ἆποβιας Ἰουῖς, που ορί- 

παπίίρας Ποδίρας, αἀοτίας οδί εαπα Οατηιασίηϊς ρατίοπη, 

ασ Μοαρατα γοσαραίατ. Εταηί απἱοπη ἨΤορατα τορίο ἵπ πτῃο 

ῥοαπηρία, πιαηῖρας οοηῖραα,  Οἰτουπηηηϊςεῖς ἰπίας, απϊ 

απο αῦ αἶία ρατίο ἱηναζοτοηί, ἴρο άγνοιας αίαπη, Ρος 

οτουεαπα ΝΟ Ρᾶ55Η ΕΠΗ, ουπῃ ἀο]αβεῖς, δεα1ἱ5, τοσἵρασηις, 

ΞΗΤΗΠΙΟ 5]οη/ίο, 5ἱπ6 Πο 5ἰτορίία Ῥτο[ροίας ο5ί.. Ὀδί τουσ 

αρρτορίπαιαπίθΠη 56Π50γο Οἱ5ροςίί ρου πιωηία, οοπο]απΙαη- 

ερας Π]5, 1ρ5ο 5ία[ἴπι οὐ Πὰ 510 οχοτοῖία, Πποχσπο οἱ ΠΗ1, 

αἱ αἆ αἰίεναπη ρατίοπη πηῖςςί οταπέ, ἱπππιαπί δἱπορίία τοὰῖ- 

ἀεταπί ΙάΠΊοεΠα.. Οἱ ΡήπΊας ἴεττος Οατιαρἰπίθηςος Ροτ- 

ουΠέ, οί Ποδίβιας ποσία τοροηίο αβ πτοσιθ Ιαΐθγο οχογίῖ». 

5ο πηαηῖα απἰάσιη, 4Π4ΠΛΥΙ5 Ππαρπο οοπαία, 5ΗΡΟΓαΓΟ ΠΟΠ 

ρομ. Οπίογαπα ῥεϊναἲἰ οἶνῖς ἑατηῖπα ἀοδοτίαπα, οχίτα πι 

τοῦ 5Ιίαπα, οἱ Ἰή5 ῥαΓεΠ ορ]δπάίπα, Ίάνοπος απάασος Παςςῇί 

Δδοθμάστος ααῖ, 5αρηηο(ἶς Ιαοπ]απάο ρτορισηαἰοτίρης, [π]ο- 

οἱς εἱρηίς {αμ]ίδαυο ροπίθα Γαοσηί, Ρος αποπα ἵηπ πιαηῖα 

(ναηδογαηί. Της η Ἠοβατα ἀοδίμυπί, ἀῆγασίαφαο ροσία 

Βοἱρίοποπα ἰπίτοπη μπί. Οἱ ροδίφ παπα οὐ σα πα που ποἱ]- 

Ἰήμας ἱπίτοργθβδης οί, ορ]οίον Οάγιαρίηίοηκος, {απασαπα 

σαρία π]νο γο]ίσα , πίτα Ώγγκαπα οομαρίαηί, απχήσο πυ]- 

Πρίοχ πάσα οἸαπιος, ποππα]]ής οἶαπα ἵπ Ἰοδίαπα π]αηας 

Π]αρςίς, οχοτία5 οδί: ἰαπίαφο ἱτορίάσίίο ΗΕ, αἱ ΕΠΙ οἵαπα 

αἱ [οτί π οαδ[ῖς οταηί, ἀοδογιῖς οαδίτς, ἵΠ ΓΟΘΗΣ 5696 ο)- 

πι] ο τοἰφς ουδ γοοροτοηῖ, 9ο αποπίαπ Μόομαγα 

ορηδίία οταη{ ἨοῬις οἱ ατθης εἰς ανήνος Γποῖας ογοβίίρης, 

ἀἱδΗποίασο πηαοσγς, οἱ κερίθης νἰνίς οχ ταο αήκα ο 5οη- 

Ερας, οἱ η νίς πα ρ]ίο 5, ἰἴκααο ρτοῦαμά(ς οἱ Ποχησρίς; 

5οΐρίο, Υοηίας πο ἀῑβίοῖ]ο οἱ ρογομ]οδα οδοί πείνας, 

Ἰορίοηα ρου ἰρηοίας νἰαγΙΠὰ ἀπιῤάμος ρογβοηαί, πδυο πο 
ο 6ΑΔΙΟΠΟΙΗ ἀατοί ΙηδίδΙίς, τουσριη οδοΙη(ξ, 

ΟΝΥΠΙ. Ὀδί Ίαν ερά Πέ, Ακάταναὶ ἐπάίρης [θεος ρστον- 
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/αλεπῶς ἔ ἔχων τῆς ἐς τὰ Μέ Ύαρα ἐπιχειρήσεως, ὅσα 
Ῥωμαίων εἶχεν αἰγμάλωτα, ἐπὶ τὸ τεῖγος ἀγαγὼν, 
ὅθεν εὐσύνοπτα Ῥωμαίοις ἔμελλε τὰ δρώμενα ἔσεσθαι, 

τῶν μὲν ὀφθαλμοὺς, 3 Πλώττας, 3 νεῦρα, Ἁ αἰδοῖα 
σιδηρίοις ἐξεῖλ κε χαμπύλοις" τῶν δ) ὑπέτεμνε τὰ πέλ- 

µατα, χαὶ τοὺς δακτύλους ἐξέκοπτεν, ἢ τὸ δέρµα τοῦ 
λοιποῦ κ πῤην ἀπέσπα, καὶ πάντας ἔμπνους ἔτι κα- 

ἀλολκόα τοῖς Καρχηδονίοις τὰ ἐς 

Ῥωμαίους ἐπινοῶν. Καὶ ὁ μὲν αὐτοὺς οὕτως ἠρέθιζε, 

τὸν σωτηρίαν ἔχειν ἐν µόνη τῇ µάχη. ἨΠεριέστη δ᾽ 
αὐτῷ ἐς τὸ ἐναντίον ὧν ἐπενόει, Ἡπὸ γὰρ συνειδότος 

οἳ Καρχηδόνιοι τῶνδε τῶν ἀθεμίστων ἔργων, περιδεεῖς 
ἀντὶ προθύµων ἐγίγνοντο, χαὶ τὸν Ἀσδρούθαν, ὡς χαὶ 
τὸν συγγνώµην σφῶν ἀφηρημένον, ἐμίσουν' καὶ μάλισθ) 
ᾗ βουλὴ αὐτοῦ χατεθόα ὃς ὠμὰ χαὶ ὑπερήφανα δε- 
δραχότος ἐν συμφοραῖς οἰκείαις τοσαϊσδε. ὍὉ δὲ καὶ 
τῶν βουλευτῶν τινας ἔχτεινε συλλαμθάνων" καὶ ἐς 

ἐς : τυραννίδα μᾶλλον ἢ ) στρα- 

τῷδε µόνῳ τὸ ἀσφαλὲς ἑ ἔζων, 

τεχρή μνιζεν " 

να 

/ - δν 9 1 

πάντα ὢν ἤδη περιδεῖς, 

τηγίαν περιίπλθεν σεάο ἐν 
3 μ 3 » ν 

εἰ "άνας σώος αὐτοῖς εἴη, 

ΟχΙΧ. Ὁ δὲ Σ οξ Ρ ἁ γι “ν 

ὃν τῇ ο χαταλ 

ὴ δι) αὐτὸ καὶ δυσεπιγείρητος. 
τὸν μὲν χάραχα τῶν ἐχθρῶν, 

ο) ίπεσαν ἐς τὸ ἄστυ φεύγοντες, 

ἐνέπρησεν" ὅλου δὲ ἰσθμοῦ κρατῶν, διετάφρευεν 
αὐτὺν ἐκ θαλάσσης ἐπὶ ο λονσκν ἀπέχων τῶν πολε- 

λ / κά 
μίων ὅσον ὄρμην βέλους. Οἱ δὲ ἐπέχειντο" χαὶ ἠν 
αὐτῷ τὸ μον ἐπὶ σταδίους τοῦ μετώπου πέντε καὶ 

εἴκοσιν, ἐργαζομένῳ τε ὁμοῦ καὶ μαγομένῳ. Ὡς 
αὐτῶ τοῦτ᾽ ἐξετετέλεσ ἑτέραν ὤρυσσε τάφρον ἴσην, 

υ 

3 Ν ο» ο. 

οὐ πολὺ τῆς προτέρας θιασγὼν, ἐς τὴν Ππειρον ἀφο- 
ο. ’ 

ρῶσαν. Δύο τε ἐπι ἱκαρσίας αὐτ αἲς ἑτέρας περιθεὶς, 
/ Δ ’ 

ὧς γενέσθαι τὸ ὅλον ὄρυγμα τετράγωνον, ἐσ σταύρωσε 
πάντα ξύλοις ὁ ὀξέσιι. Καὶ ἐπὶ τοῖς σταυροῖς, τὰς μὲν 
ζλλ. .- . Ψ μον ΣΑΣ Σ ὃν κ ος ἄλλας τάφροας ἐγαράκωσε" τῇ δ᾽ ἐς τὴν Καρχηδόνα 

. - Δ 

ὁρώση καὶ τεῖγος παρῳωχκοδόµ.ησεν, ἐπὶ τοὺς πέντε χαὶ 

ς ἐπάλ- 
δ / 3 / οω 

διαστήματος ἐπέχειντο τῷ 
ῶ 

το 

στο» 

» δ/ ση αμ δω. ι 
εικοσισταθδιους. Ὃνος ΩΙ ΞΥ ονωοεκα ποσων, Ἱωρ: 
-/ -α η, ϕ 3 ξεών τε χαὶ πύργων, οἳ ἐκ 

βάθος ἐφ᾽ Άμισυ μάλιστα τοῦ ὕψους, ὁ ὃ 
. / ’ 

ΕΝ 9. σῳ μα ὁλη, 

τείχει’ τὸ δὲ 

ύψη ηλότατός τε ἦν, καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ ζύ- 

λινος ἐ ἐπέχειτο τετρώροφος, ὅθεν καθεώρα τὰ γιγνόµενα 
ἐν τῇ πόλει. Ταῦτα δ᾽ ἡμέραις εἴχοσι καὶ νυξὶν ἐργα- 

σάµενος, ὅλῳ τῷ στρατῷ πονοῦντι, καὶ παραλλὰξ ἐρ- 
γαζομένῳ τε, χαὶ πολε εμοῦντι, χαὶ σἵῖτον ἡ ὕπνον 
αἱρουμένῳ, τὴν στρατιὰν ἐσήγαγεν ἐς τόδε τὸ χαρά- 
χωμα. 

ΟΧΧ. Καὶ ἦν αὐτῷ τοῦτο, στρατόπεδόν τε ὁμοῦ, 
καὶ κατὰ τῶν ἐγθρῶν ἐπιτείχισμα ἐπίμηκες" ὅθεν ὁρμώ- 

µενος τὴν ἆγο βὰν ἀφηρεῖτο Καργηδονίους, ὅση κατὰ 
} 

Υῆν αὐτοῖς ἐφ Ίέρετο. Ὅτι γὰρ μὴ τῷδε τῷ αὐγένι 
σ 

µόνῳ, τὰ λοιπὰ ἡ Καργηδὼν περίκλυστος ἦν. Καὶ 
τοῦτο πρῶτον αὐτοῖς, καὶ μάλιστα, ἐγίγνετο λιμοῦ καὶ 

σ λ ωοὰ / λ ἀκ -. 

Άτε γὰρ τοῦ πλήθους παντὸς ἐκ τῶν 

ἀφρῶν ἐς τὸν πόλιν ἀνοικισαμένου, οὔτε προϊόντε Ίρων ἐς τὴν π οικισαμενου, προιϊόντες πη, 
. Μ / / 

διὰ τὴν πολιορχίαν, οὔτε ξένων ἐμπόρων διὰ τὺν πόλε-- 
μι ’ / .ω . / τι .. ’ 

μον θαμινὰ ἐπιόντων ' μόνη τῇ τῆς Λιβύης ἀγορἃ γρό- 

χαχκῶν αἴτιον. 
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5ΙΟΠΟΠΙ 4ἀγοιδις Μορατα βαδοορίαπα, αποίᾳποί οκ Ἠοπηαηία 

οπρίΐνος Παβεβαῖ, ο05 ἵη πιαπία Ργοδμοίος, ππάε ομἱ5 ροίο- 

ταΠ{ 6556 οοηβρίομ!, απΐ οομ1ἱ5, απ ησιῖς, αὐί ποτνῖς, αὐϊ 

ριάσπαἰς, πια Παν], αἀσηεῖς Εογγῖς αἆ Ίου φαρρ]ίοίαπα αμ] 

ΡΗ15 : αἰογΙπα ποσά Ῥ]απία», αἰοταπα απηρα(αν]ί ἀῑσίίος, 

απί ρο]]6η ἀείγαχ]ῖ ἰοίο οοΓροτθ : αἴφια οΠΊΠΟ5 γίγοβ ργα- 

αρίίανΙί 46 πηητο.. Οποᾶ 60 οοη»Ι]1ο Γοοῖε, αἱ σα Ἱαρίηίεη- 

5ἱρι5 πηι]]απα ΕΡεΠΗ ραοἵ5 ἃ Ποπιαηίς ἱπιροίταπάα, τοπαπθτεί; 

ἱποσπάθγείαιθ ΘΟΓΙΠΑ 4ΠἴΠΊο5, αἱ Τη δο]ΐς αγπηῖς α]ηίθπι τθ- 

Ροποεγεηί. Αί τος ΠΠ ἵηπ οοπίτατίαπι ορβεῖί. ἈΝαπι Ρῳηὶ, 

(α1η πε[αγΙοΓΙΠΑ ΓποΙΠοΓΗΠΗ 8ἱΡί οοηδοΙ!, Επλά{ ροίία5, ἆπαπι 

ἁπάασες, τοάάεραπίας, εί Αδάτα α]επη οὔἱο Ἰαρερανε, αϊ 

γεπ]ῶ 6Ρ6ΠΙ αἶς ργαοἰάθγαί; ο ργαοἴριθ 5οπαίας Ιπάίρηαῦα- 

(αν, ααἰ, 68Πα ἱπππιαπ[ίαίοπα ἵῃ αἰίος Ιη5ο]οπίίαπιαε ἱΠπίεπῃ- 

Ρερί{ναπα 6556 γοσἱ[ογαραίας, ἵη {αη(ΐ5 Ἠΐ5 ἀοπηθβίῖοί5 σα]ά- 

πηαρας,  Αί ο 5οπαίογος αίαπῃ αἰῑφιοί οΟΠΊΡΤΟΠΕΗΡΟΡ 

οσσἶά1ί : Ίαηηα16 οπαπίρα5 πηοςίς Γογππάσαμάμς, {ΥΤΑΠΠΟ απᾶπα 

Ργζ{ουἳ ναί Ῥτορίου : ἵπ ο {απίΗΠΙ 5θουπ(αἴεπῃ σ0ΠοσαηΠ5, 

5ἱ ἠπογείατ α Ρορι]ο; 4πθπῃ που {ρ5ο πμ] [αο]ο ορηίτα 5656 

{οπίαίαγαπα, οοηΠάεΡραί. 

ΟΙΧ. Ἰη{είπα ΒοΙρίο οαδίτα Ιοδίῖαπα, Ργ]άῖε ἀθδετία, απ άπω 

ἴπ υ1Ώοπα Γασογεηί, ἱποεπα(ί : οἱ υπίγειςο Ι5ίΠπιο ροβίας, 

{οςςαπα α πηατὶ αἆ πατα Ροτάχίέ, ποτ π]ίτα {α]Ι Ιαοίπα αΏ 

π1ο 5επιοία5.. Εί Ιη[οδίαραί Πο5ίἱ5 : πί ρε; 5ρα(ἴμπι χχΥ 

5ἰαζἱοτΙπ (απαΠίΠΠΗ ἴπ Ποπίθ [055 Ῥαΐοβαί) ἆππι [αοἰμηίξ 

ορα5, 5ἱπ]π] ορειῖ, 5ἴπια] Ῥασπα ΙπίδηίΙΠι 6956 Πηίθηι 

οροτίενεί. Έα [0558 Ῥειίοεία, ΡᾶΤΕΙΩ αἱίαπη Ἰαιιά Ιοησο α 

Ρίου] ΙΠίογγα]]ο ἀποίί, αι οοππεηίεηα 5ρθείαραί, Ἠϊπο 

α44185 ἀπαβιας ἰγαηδγειδῖς, αἱ ἴοίας απηβίίας απαάταηρι- 

Ίαπι Ἰαῦεγεί [οΓΠαΠΙ, οη]ηῖα θάἴριας 5ΗρΙΙραςααθ Ῥγοα- 

οπ!ΐς Ργωςορί. Ἠῖς ποπ οομίοηίας, Το]απας [055ας ἄσσοια 

οιἵαπη πιαπ]έ; αἆ Π]απι απίοπα, απ; δρεείαβραί σατιασίηδιη, 

ΠΠΙΤΗΠΙ εχδίγαχ{ξ, ΠΠ ΠΠ ῬαδξΙΠΗ Ἰοηριίαάϊπο, αἰέι- 

ἀϊπα ρεάσπι ἀποάθοίπα, εχοθρί15 Ρτορασπασα]]ς ασ {απήρας, 

σπα ρου ἱπίαγνα]]α οπηἰπεβαηί : ἸαΜέαᾶο πιατὶ αᾳααβαί αἰίῖ- 

(πάϊπὶς ἀἰπιιάίαπα. Τη πιοᾷῖο ππάτο {αντὶς ογαί Ιαρίάσα α][ῖς- 

5ίπα, οί α]ία {μΤγὶ5 Πρηθα απαίπου {αρα]αίογαπα ογαΐ 5ΗΡοΓ- 

5ίταεία, ππάο Ρτοδρίέθτα, ααά ἵη ατα Παγοί, Ἰοεραί. ἨΗίς 

ορειίρης, {οίίας οχογοῖίας5 Ἰαροτα (πΠῖρα5 Ροτ νίσες οριΙ5 

απ{ αγπ]α οαρεςξδεη{ίρις, απί εοίροΓα ὀπγαπ ρα), πίτα γ]- 

μϊπίί ἀῑο5 ποςίαδαιε αρ5ο]α{ῖς, οχογοΙαπῃ ἵη ϱα οαδίγα ΙΠίΓο- 

ἀαχ]ί βαἱρίο. 

ΟΧΝΧ. Αίαια ογαη{ ο ςἶπα] εαδίτα βαρίοπί, πια] αᾱ- 

Υθιςδης Ποδίος Ργο]οησΗ η ΠΙΠΙΠΙΕΠ{ΟΠΙ; ου]α5 εοΓηποά{αἰθ 

εοπηπηρα(5 οΓηΠθς Ἱπίαγοῖρίεραί, αἱ α οοηΗπεπίῖ Οατ{μασϊ- 

πἰθηςίρη5 αἀγομεραρίατ : αποπίαπα, Πας εθεγίοο εχεθρία, 

το]α παπα αγῖς πιανί αἨασραίαγ. . Οοἆ ῬείπιΙπι ας ργαΕ]- 

ραΠη Γαπιΐς πια]ογαπη(ιαο 11 Ππϊάανη, Ο0Πὰ οΠίπη ος απιῖς 

ἵπ υ1Ρ6Ιά πμ] πάο οιηπῖς ἀοπιίρταδδεί, ποσα Υετο ΠαΥΕ5 

ἔογας πδ( παπα οπη{ογοηί ορρίἀαπῖ ρτορίες ο)δΙάΙοΠΕΠΗ, πεααα 

Ροτορνίηἰ πιογοαίοτο, 6]! πποῖα (ογγηἳ, αγ ρεπὸ η αη {Γον 

αποπίατοη{; (ΠΙΘΩ(ΗΠΗ, 4αοά οχ δοἱα ΑΠΤΟΑ εγαί ΟΙΗΠΕ ΟΟΠΙ- 
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εἴη, τὰ πλέονα δὲ κατὰ τὴν γΏν ἐπεκομίζοντο. Ἄφη- 
ρηµένοι δὲ τότε τὸν ἐκ τῆς γῆς χομιδὴν, ἐπιπόνως 

ἤσθοντο τοῦ λιμοῦ. ἈῬιθύας τε, ὅσπερ ἵππαρχος ἦν 
αὐτοῖς, καὶ ἐπέμπετο ἐπὶ σἴτον ἐκ πολλοῦ, προσελθεῖν 
μὲν ἡ βιάσασθαι τὸ γαράκωµα τοῦ Σκχιπίωνος οὖκ | 

ἐτόλμα: περιφέρων δὲ τὸν ἀγορὰν ἐς τὰ πόῤῥω διὰ µα- 
.-. ια) / -” -” ν/ 

κροῦ, ναυσὶν ἐσέπεμπεν, ἐφορμουσῶν μὲν τῃ Καρχηδόνι 
-- -- -- ' 

νεῶν τοῦ Σκιπίωνος" ἀλλ) οὔτε διηνεκῶς, οὔτε πυχναὶ 
συνειστήχεσαν, ὥς ἐν ἀλιμένῳ καὶ περικρήμνῳ θαλάσσῃ" 

/ 3 κο -/ α ’ παρά τε τὴν πόλιν αὐτὴν οὐχ ἐδύναντο ἀνακωχεύειν, 
τῶν Καρχηδονίων τοῖς τείχεσιν ἐφεστώτων, καὶ τοῦ πο ί ὃ 
χύµατος ἐχεῖ μάλιστα διὰ τὰς πέτρας ταρασσοµένου. 
δεν αἵ φορτίδες αἵ Βιθύου, καὶ εἴ τις ἄλλος ἔμπορος 

ὑπὸ κέρδους ἐθελοκινδύνως ἠπείγετο, φυλάσσοντες ἄνε- 
μον ἐκ πόντου πολὺν, πεπετασµένοις τοῖς ἱστίοις διέθεον : 

ἀλυνάτων οὐσῶν ἔτι τῶν τριήρων δλκάδας φερομένας 
οἱ 

ἱστίῳ καὶ πνεύµατι διώκειν. Ὑπανίως μὲν οὖν ἐγίγνετο, 
καὶ µόνον ὅτε βίαιον εἴη πνεῦμα ἐκ πόντου. Καὶ ταῦτα 
δ᾽, ὅσα φέροιεν αἱ νπες, Ἀσδρούθας τρισµυρίοις ἀνδράσι 
µόνοις διένεµεν, οὓς ἐς µάγην ἐπιλέλεκτο, καὶ τοῦ ἄλλου 

πλήθους κατεφρόνει: ὅθεν ἐμόχθουν μάλιστα ὑπὸ τοῦ 
λιμοῦ. 

ΟΧΧΙ. Καὶ ὃ Σκιπίων αἰσθανόμενος, ἐπενόει τὸν 
ἕσπλουν αὐτοῖς τοῦ λιμένος, ἐς δύσιν τε ἀφορῶντα, καὶ 
οὐ πάνν πόῤῥω τῆς γῆς ὄντα, ἀποχλεῖσαι,. Ἀῶμα οὖν 

/' εΑ λ 3 / . 3 ο) ἐς τὴν θάλασσαν ἔχου μακρὸν, ἀρχόμενος μὲν ἀπὸ τῆς 
ταινίας, ἡ μεταξὺ τῆς λίμνης οὖσα χαὶ τῆς θαλάσσης, 
γλῶσσα ἐκαλεῖτο, προϊὼν δ᾽ ἐς τὸ πέλαγος, καὶ εὐθύ- 
νων ἐπὶ τὸν ἔσπλουν. Ἔχου δὲ λίθοις τε µεγάλοις καὶ 

πυχνοῖς, ἵνα μὴ ὑπὸ τοῦ κλύδωνος διαφθείροιντο. Καὶ 
πλάτος τοῦ χώματος, τὸ μὲν ἄνω, τεσσάρων καὶ εἴκοσι 

... 4 ο ᾿ μ ᾽ / Ὑ - 
ποδῶν' τὸ ὃ’ ἐς τὸν βυθὸν, καὶ τετραπλάσιον ἦν. Τοῖς 

δὲ Καρχηδονίοις, ἀρχομένου μὲν τοῦδε τοῦ ἔ δὲ Καρχηδονίοις, ἀρχομένου μὲν τοῦδε τοῦ ἔργου, 
καταφρόνησις ἦν, ὡς γρονίου τε καὶ μακροῦ, καὶ ἴσως 
ἀδυνάτου" προϊόντος δὲ, σὺν ἐπείξει τοσοῦδε στρατοῦ, 

µήτε ἡμέραν ἐκλείποντος ἐπὶ τοῖς ἔργοις, µήτε νύχτα, 
“. / -” / η 

ἔδεισαν' καὶ στόµα ἕτερον ἐπὶ θάτερα τοῦ λιμένος ὤρυσ- 
σον ἐς µέσον τὸ πέλαγος, οἵ μηδὲν χῶμα προελθεῖν ἐδύ- 
νατο ὑπὸ βάθους τε καὶ πνευμάτων ἀγριωτέρων. Διώ- 
ρυσσον δ᾽ ἅμα γυναιζὶ καὶ παισὶν, ἔνδοθεν ἀρχόμενοι, 

/ . / -- η -. - 

καὶ πάνυ λανθάνοντες" ἅμα δὲ καὶ ναὺς ἐξ ὕλης παλαιᾶς 

ἐναυπήγουν, πεντήρεις τε χαὶ τριήρεις, οὐδὲν ὑπολεί- 
ποντες εὐγυχίας τε καὶ τόλμης. Οὕτω δ᾽ ἅπαντα ἐπέ- 
Χρυπτον, ὡς μήτετοὺς αἰγμαλώτους ἔχειντι τῷ Σκιπίωνι 
σαφὲς εἰπεῖν, ἀλλὰ κτύπον μὲν ἐν τοῖς λιμέσιν ἡμέρας 
τε καὶ νυκτὸς εἶναι πολὺν ἀἁπαύστως: τὸν δὲ γρείαν οὐκ 

εἰδέναι. Μέχρι γε 5) πάντων ἑτοίμων γενοµένων οἵ 
Καρχηδόνιοι τὸ στόµα ἀνέῳζαν περὶ ἕω, καὶ ναναὶ πεν- 

τήχοντα μὲν τριγρετικαῖς, κερκούροις δὲ καὶ µυοπά- 
βωσι καὶ ἄλλοις βραχντέροις πολλοῖς, ἐζέπλεον, ἐς κα- 
τάπληξιν ἐσκευασμένοις φοθερῶς, 

ΟΧΧΗ. Ῥωμαίους δὲ τό τε στόµα ἄφνω γενόµενον, 
καὶ ὁ στόλος ἐπὶ τῷ στόµατι, ἐς τοσόνδε κατέπληζεν, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΗΡΕΒ ΥΗΙ, 

µενοι, μικρὰ µέν ποτε χαὶ διὰ θαλάσσης, ὅτε ὡραῖον ' Ραταπάνπα, πιατῖ φπἱάθπη ρᾶτεο ας ταΓο, ρτουί [ΑΥ6ΡΑΙ ἴοπι- 
Ροδίας, ΠΙΑΧΙΠΙΑΠΙ Ὑθτο Ῥατίθπη [οιγοςίτί Πήποτο ἵπ ΙΤΏΘΠΑ 

Π5 αάλις Γαεταί αἀγοσίππῃ. Ομ νία ροξίσπαπα σης εἶν 

οὐφερία εί, ρτανί[ίογ ρεγςεη/ίδεετο {ποπ Ῥωπί ο ρεγηπί. 

Εἰ Ρήγα, Ργα [θεία οᾳαἱέαπα, απἱ αἲ Γαπποβίαπά σπα ρεῖ- 

ἆθπα οπηίδδα5 οταί, ΡείΓΙΠηροτο βεἱρίοηί5 οαδίτα, απ! οπιπίΠο 

Ρτορία5 αοοθἆετο, ΠΟΠ οδί 4πδιις : 5εᾱ Ίοηπο εἰοπίέα αἲ πιάτο 

ἀσγοσίαπα [γαπιοπίαπα πανίθας Οατίμασίποπα πηίοραι. Γι 

ἵπ φἰαΐϊοπο (πἱάσπι ρτορα 1 θπα ἱηςίάίαβαπίατ ηαγες Ῥο- 

πΙαηςς : 5εά Ίο που οοπ/ίπαε 1Ρῖ, πες ἄεηςο ίαναπε, πί π 

ἱπιροτίποςο οἱ ταρίθης Ἰη[εςίο πιανῖ; πθο Ῥοΐρταπί Παϊίατο 

Ρτορία5, 5απβας Ῥαπίς 5αργα πιαπία, οί Ππείρας Τί πιᾶ- 

χίπιο Ρτορίοτ 5αχᾶα αγ]επίίρας. Πα Πεῦαξ, αἱ Παγες 0Π6- 

τατίο Βέμγα., οἱ 5ἱ απῖ5 επρίάα5 περο[ίαίος Ἰαοτῖ 85 «0Π- 

(οπιπεραί ροτίοπίαπα, οΏδεγγαίο γεπίο, αποίῖος α πιανῖ Πατεῖ 

το]οππεπ!ἶου, Ρ]οηίς γε]ῖς ρεγναάοτοπί; αία α ἴγτοππίρης, 

συ ουΓΞΟΠΙ 6 αΓΙΠΙ Φα4μαΓθ πο ΡοίεγαΠ{. 

Τατο 56 οῄετοβαί, πες ηϊςῖ απΠ1 α ππατὶ γοηπία5 ρετβαβαί το- 

Ἠεπποηίίου. Ἐ{ Ίο πιαγίπιος οοππηθαίας Αξάτα να] ἀῑδίτῖ- 

Ῥπεβαί 5ο]ῖς ηρ]ηία πι] ίρας γΙτοταπα, απος αἲ πιΙΠαπη 96- 

Ἰεσεταί : τοσα πλ] (πάἴπειη οοπ{επηπεβαξ, πας πιαχίπιθ 

{απ1θ Ἰαροταβαϊ. 

ΟΧΧΙ. Τὰ υβί 5εη5!1! Βοἱρίο , ἱηςσί οἸαιάστο {απσες Ροτ- 

ἴᾳ5, αἆ οοσἰἀεπίοπα «ρεοίαπίος, εί πο Ίοησο αἀπιοάπτη Τ6- 

πηοίας α Πίοιο. Ἰβίίατ Ἰοπραπα αραοτεπ Ργοδκ{ϊ ἵῃ πατε; 

Ἱποῖρίεῃς αὐ οα Ἰησια, σπα» πίογ εἰασηπη οἱ πάτο ογαί ἵπ- 

{οτ]οεία, οί ρε αἴαπα τοεία γετες οξίἵαπα Ῥοτίας Ρτοίεη- 

4εῃς; ἀε]οείῖ5 οἱ ουη5{ρα[ἰς αχῖς ργαρταπάἴθας, πε Πασίἴθας 

οεάετεπί. Ἐταί απἴεπα αρροτίς Ια(αἆο Υἱσίηἶ φπαίαος ρεᾶσπι 

η 5αρογβεῖε, ἵπ Γαπάο γοτο απαάταρ]α. Τὰ ορας Ππῖο τίάς- 

Ῥαπί Ῥαπί; οοηίοπ]ηθηίος, τί (ατᾶς απί {ογίαςςο πΙπ(παπα 

αΏεοϊγοπάαπῃ, 5ο6ᾷ 411Π1 {οίας οχοτο έας οσγίαΕἶπα οοπ{εττος 

οβογᾶ5, ποπ Ιπίργάΐα, ποπ πουία Ἰαβογοπα ἱπίογπήοπάο, 

(απάείη {οἱ , αρατεςςί δυηί ἀΐγεγςα ρογία5 Ρατίε, απ πηθ- 

ἀἴαπα ἵπ πιάτο δροσίαβαί, [οὐἱοπᾶο αροτίτο ο5Μαπῃ αἰῑαᾶ, φπο 

πυ]]ας σποτ ργοβοττί Ροίσταί ρτορίετ ππατὶς αἰηαάίπεπα εξ 

γα γοπίοαπα αγἰδη ία, Ἐοεραπί απἴσπα ππᾶ οππα 

πηηοί ρα» οἱ ραοτῖς, ἱπίας Ἱπορίοπίος, οἱ οσομ]ίο γογςαπ{ος 

ἴπορετο. Βδἰπια](ηο ήγοπΊος πο (πἱπαπδγοπηος αἀἰβοαναπί 

ο ππαῖογία γοίοης οἱ αἀπηϊταδι φἰμάίο απἀασίαφαδ ουπεία 

ποπηηἰκίγαρα η. Λί(πο αἆθο οοἰαθαηί ομιλία, αἱ η εαρανῖ 

φπἱάεπα ροβ5εη/{ 5οἱρίοπί αυἰάαπαπα οργἱ ἀἱσστος ηἰκ!, βγδ- 

Ρήπι {π ρογ{η ας 6956 ἀἱδ ποσίδαιο οοΗΓΙΠΗΝΠ οίδγΙπη, 

ἵπ 4πδΠὰ ΗΦΗΠΙ, 56 ποφοίτο, Ταπάσηι αρρατα[ἰς Ίαπα τες 

οπιηίρας, θαγναρἰηίσηκος εἶτοα ἀἰασου]απα αρογπογηη{ πογ πα 

Ροίς οδ μπα, οἳ ογηροτυΏ{ οππα τ, (πτοπήθης, οδγουεῖς 

γογο 40 παγορατοηίνης οἱ αίς πηἰποτίρας παν ἰαἰ[ς ρονπα ές, 

πᾷ ΙοΓΤΟΓΟΠΙ οτηδ{ἰς ομτομίο, 

ΟΧΧΗ. ἨΟοΠΙΠΟΣ ΠΟΥΙΠΑ οδ πα τοροηίο αρογίππα, αἳ 

αδείας ἴπός οΓΙ Προς, αἆθο (οτε, αἱ Ῥαηί, οἱ ουπίπαο 

56 οσσα»ίο Ίο | 

ιο 

| 
| 
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ὡκ τοὺς Καρχηδονίους, εἰ αὐτίκα ταῖς ναυσὶ ταῖς Ῥω- 
µαίων ἐπέθεντο, ἡμελημέναις τε ὡς ἐν τειχοµαχία, καὶ 
οὐδενὸς ναύτου παρόντος οὐδ) ἐρέτου, ὅλου ἂν τοῦ ναυ- 

στάθµου κρατῆσαι. Ἀῦν οὖν (ἁλῶναι γὰρ ἔδει Καρχή- 

δόνα) τότε μὲν ἐς µόνην ἐπίδειξιν ἐπέπλευσαν, καὶ 
σοθαρῶς ἐπιτωθάσαντες ἀνέστρεφον. Ἐ ρίτη δ' ἡμέρᾳ 

μετὰ τοῦτο ἐς ναυμαχίαν χαθίσταντο" καὶ οἱ Ῥωμαῖοι, 

τάς τε ναῦς καὶ τἆλλα εὐτρεπισάμενοι, ἀντανήγοντο. 

Ροῦς δὲ καὶ παρακελεύσεως ἕκατέρωθεν γενομένης, καὶ 

προθυµίας ἐρετῶν τε καὶ κυθερνητῶν καὶ τῶν ἐπιθατῶν, 

ὡς ἐν τῷδελοιπῷ Καρχηδονίοις μὲν τῆς σωτηρίας οὔσης, 

Ῥωμαίοις δὲ τῆς νίκης ἐντελοῦς: πληγαί τε πολλαὶ χαὶ 

τραύματα ποικίλα ἐγίγνετο παρ) ἀμφοῖν, µέχρι µέσης 
ἡμέρας. Ἐν δὲ τῷ πόνῳ τὰ σχάφη τῶν Λιθύων τὰ 
σμικρὰ ταῖς Ῥωμαϊχαῖς ναυσὶ, µεγάλαις οὖσαις, ἐς 
τοὺς ταρσοὺς ὑποτρέχοντα, διετίτρη πρύμνας, καὶ ἐξέ- 

χοπτε πηδάλια καὶ χώπας" καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ποικίλα 
ἐλύπει, εὐμαρῶς τε ὑποφεύγοντα, χαὶ εὐμαρῶς ἐπι- 
πλέοντα. Ἀχρίτου ὃ ἔτι τῆς ναυμαχίας οὔσης, χαὶ 
τῆς ἡμέρας ἐς δείλην τρεποµένης, ἔδοξε τοῖς Καρχηδο- 
γίοις ὑποχωρεῖν, οὔ τι κατὰ ἧτταν, ἀλλ) ἐς τὴν ἐπιοῦσαν 
ὑπερτιθεμένοις. 

ΟΧΧΠΙ. Καὶ αὐτῶν τὰ σκάφη τὰ βραχύτερα προῦ- 
φευγε, καὶ τὸν ἔσπλουν προλαθόντα, ἐς ἄλληλα ὠθεῖτο 
ὑπὸ τοῦ πλήθους, καὶ τὸ στόµα βύζην ἀπέχλειεν. 

Ὅθεν αἵ µείζους ἐπανιοῦσαι, τὸν ἔσπλουν ἀφήρηντο" 
καὶ ἐς τὸ χῶμα κατέφυγον, ὃ πρὸ τοῦ τείχους εὐρύχω- 

ρον ἐμπόροις ἐς διάθεσιν φορτίων ἐγεγένητο ἐκ πολλοῦ" 

καὶ παρατείχισµα ἐπ᾽ αὐτοῦ βραχὺ ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ 
ἐπεποίητο, ἵνα μὴ ὡς ἐν εὐρυχώρῳ στρατοπεδεύσειάν 

/ 9 λ / Ν ο .ω 
ποτε οἵ πολέμιοι. Ἔς μὲν δ) τόδε τὸ χμα αἱ νπες 

αἵ τῶν Καρχηδονίων, ἀπορία λιμένος, καταφυγοῦσαι, 
ετωπτδὸν ὡριμίσαντο" χαὶ τοὺς ἐχθροὺς ἐπιπλέοντας | 

µ { Ὁ ν 
. . 3} .. -.. -. ῳ ο. 4 -. ’ 

οἵ μὲν ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν νεῶν, οἵ δ ἀπὸ τοῦ γώματος, οἱ 
αν 2 3 εν, 2 /. εἩ) κα δ) ἐκ τοῦ διατειχίσµατος, ἀπεμάχοντο. Ῥωμαίοῖς 
ὁ μὲν ἐπίπλους ἦν ῥάδιος, καὶ τὸ µάχεσθαι ναυσὶν ' ώς μμ ο όν : 

’ ρα} 3 4 

ἑστώσαις εὐμαρές: αἱ 9) ἀναχωρήσεις δι ἀναστροφὴν 

τῶν νεῶν, μακρῶν οὐσῶν, βραδεῖαί τε καὶ δυσγερεῖς 
.] / Ζ 3 / 3 3 αΦὺ . σ ἐπεγίγνοντο" ὅθεν ἀντέπασχον ἐν τῷδε τὰ ὅμοια. "Ὅτε 

Β / απ πυπώρα Ἐ νκι ο κ ο. 
γὰρ ἐπιστρέφοιντο ἐπλήσσοντο ὑπὸ τῶν Καρχηδονίων 

ἐπιπλεόντων. Μέχρι νες Σιδητῶν πέντε, αἲ φιλία 
Σχιπίωνος εἴποντο, τὰς μὲν ἀγκύρας καθῆχαν ἐκ πολλοῦ 
διαστήματος ἐς τὸ πέλαγος, ἀφψάμεναι δ) ἀπ᾿ αὐτῶν 
κάλους μακροὺς, εἰρεσία τοῖς Καρχηδονίοις ἐπέπλεον, 
καὶ ὅτε ἐγγρίμγειαν, ὑπεγώρουν, τοὺς κάλους ἐπισπώ- 
µεναι κατὰ πρύμναν"' αὖθίς τε ῥοθίῳ καταπλέουσαι, 
π {λ 2 / ὴ -- ή η / Γ] δ εν 0λ 

ἅλιν ἀγήγοντο κατὰ πρύμναν. Τότε γὰρ ὃ στόλος 
ἅπας, τὸν νοῦν τῶν Σιδητῶν ὁρῶντές τε καὶ μιμούμε- 

νοι, πολλὰ τοὺς ἐχθροὺς ἔθλαπτον. Καὶ τὸ ἔργον ἐς 
/ 4 λ / . α τὸ πόλ. δ / -” 

ὖχκτα ἐτελεύτα" καὶ ἐς τὴν πόλιν διέφυγον αἵ τῶν Καρ- 
χηδονίων υπες, ὅσαι γε ἔτι ἦσαν ὑπόλοιποι. 

ΟΧΧΙΥ. Σκιπίων δὲ, γενομένης ἡμέρας, ἐπεχείρει 
τῷ χώματι" καὶ γὰρ ἦν εὔχαιρον ἐπιτείχισμα τοῦ λιμέ- 
νος, Κριοῖς οὖν τὸ παρατείχισµα τύπτων, καὶ µηχα- 
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| 6α556Π1 Πομαπᾶπα αρσιος»ί ο556η{, πορ]οσίαμα, αὐδοπίθις 

οἱ πα ορριρπα(ίοπεπα γοιδίδ οΠα 5ος πανα θα, σπα το- 

πησίρα, [αοἷ]ο {οία παμ{ἶοα οαδίτα ροἱαθγ]ηί Ίη 5Η αΠή Ρροίος{α- 

ἴεπι τοάίμεταο. Ἀιπο, ααἷα [αίαιε οταί ἀε]εί Οαγιαρίπεπι, 

οοπίοη!ῖ οἰομία(ίοπο ἱπευ]ίαίίοποφιο αρογίνα, ἵπ ΡΟΓΕΗΠΗ 

τογοτίεγαηί. Τουτίᾶ Ὑθγο ἀἱο Πάγο ρτονοχογΙΠ{ αἲ ῥγ- 

πας εἳ Πομιαπί, πανίρας ἰπίοτίπα γεραδαα οπηίρις εἶία 

Ἰη5ίγο(ῖς, οοπίγα 5υηί ορτοβ»ί.. Οοπομττογη! {ρίέηχ Ἰαφες, 

πιαρηίς α{τίη(ιο Πογίαπ{ίαπα εἰαπποίθας, οἱ τοπηίραπα ςἶπι] 

αο σαροιπα{ογΙπὴ παΠαππαο αοθγϊπηϊς φας: ἀπππα ἵπ ο0 

οογίαπηῖηο Ῥωηί γ6]ἰ(πᾶΠα 8ΡΕΠΗ βα]α{15 ροπαΠ{, Ποπιαηϊ αιι- 

{6πα 4 5ργειιᾶ Παπ Ἱππροποηάα γἱοίοτίω ασί αιθίταπίατ. 

Πίασφυο πΙΠ1 α]ίτο οἰ(γοσμθ Ιοία5, πημ]ία γή]ηθτα, αἲ πιεδίαπα 

π5ααθ ἀῑσπι, Ἱη[ογαπίαν. Ἐέ ἰπίου ρΙσηαπα παγὶσία ΡΩΠΟ- 

ΤΙΠ, 5αΏθυηίία Ἠοιπαπας Πάγος, απ Ππα]οτος οΓαΠέ, ΏΙΠΟ 

Ροι{ογαπάο ΡΙΡΡΕΣ, παΠο σρεγπασ]α ΤΕΠΠΟΣΥΕ ἀείοτρεπάο, 

αΠΐκαιο γαπῖς ηιοᾶίς, οα5 πιπ]οίαραπί; ρατὶ αρ] ίαίο ευ{Γι- 

πἰθηίῖα αίᾳαε τηγδας Ιπουγδαπίία.  Οπππαπο ἀπδῖο Ματίο 

οσγίαίαπη 6956ί πδαιιο αά ὙδδροταΠα, ΥΙδΙΠη ο5ί Οαγναρίπίεη- 

5ἴρις ταἰτοσεάθτθ; ΠΟΠ {απαπαπα Υἱεῖ ο55εΠί, 564 αποά 

οθγίαππεη ἀῑ[[εγτο ππα]]οπί ἵπ ογα5ΙπΙΤη. 

ΟΧΧΠΙ. Ώιπι Υεγο εχ Ργῶ]ο 56 τθοῖρ]αηί Ῥωη!, πηποιᾶ 

Ιογαπα πα γἱρία οε]εγίοτί [ασα οοσαρατυηί οβ{ίαπα ροτίας, εί, 

εοηςραία Ῥτο πηπ]Η(παίπα, γο[εγίαπη ο5{ἴαπῃ οοΙηξεγυηί 

4ἆθο αἱ πια]οτίρας γεάριπ(θα5 ποή Ρραΐογοί ἵη ροτίππη Ιπίτοί- 

ἴα5.. ἨΠείασετιπί Ισίίατ Ίνα αἆ αρροτοπα, απί απίο πιωπῖα, 

5αΐΐς 5Ραΐΐοδα5, ΙαΠ1 ο]ΐπι αἆ αχροποαιιάα ππογοαίογαΠα ΟΠθΤΓ 

εχίνιιοίας (αργαῖ; οί ου ΡαΥΕΠΙ ΠΠΠΠΙΠΕΗ {πα Ἠα]α5. 61 

{επαρογο {α1{ αἀάΠἴπηα, πο ᾳπαπάᾶο Ίουις Πο Ῥγορίογ απηρ]{- 

ἀϊπεπι οεοαρατείαγ αῦ Ἠοδίΐρας. Αά οἳπι ασσεγεπα υΏί πᾶ- 

γος ΡΩποτιπ1, Ροτία εχό]άξα, 5ε5ο αρριίσπογα, 5ίείοτιπέ 

τοδίτῖς ἵπ Ποδίες οργοιςίς : οἱ ΙπομιτεπίΙαπα ΒΟΠΙΑΠΟΓΗΠΙ 

Ἱπρείαπα, αΏῖ εχ 1ρείς παν]ρας Ρησηαηίος, αϊ εκ αββετθ, 

Πί ο πΙΙΠΙΠΙΘΠίΟ, ἃ πιαγρίπε αρσειῖ ραυ]α]απα τεπποίο, εχ- 

εἰρίεραπί. Βοπιαπῖς γετο εχρεᾶἶίας ᾳπ]άσπι ογα! ἵπειγδα5, πες 

ἀϊβΙοῖ]ε ΓΗ ραρηατε ουσ πανΊρας 5ίαπίΐρας :56ς, αποίῖες 56 

τοςῖρεΓε γε]]επί, άπΗΠ1 Πᾶγες 6ΟΓΙΠΑ ρτορίου Ιοπρ(αάίπεια 

οἰγομπιασετεπίατ (ατάίας, (απίαπιάσπι αεαἰρῖερανί ἀἆαπι, 

| απαπίαπῃ ἀεάθταπί : ΠΠ ἆππῃ αγοτίεραπία, ομποχία βεῦαηέ 

ΓῬαπίσαγαπα ἱπουτγεπ[ῖαπῃ Ιοίίρας,  8δεᾷ Υ παγες 5ἰάδίατηπη, 

αυ Ιπίου απχ ία Βαἱρίοπῖς εγαηέ, ἀποογί5, σας Ιοησίςεἰπηῖς 

ταεπ/{ῖθα5 τε]σαγεταπέ, οχ Ίοησο Ιηίογνα]]ο ἵη αἰίαπ Ιαοιἰς, 

ἵπ Ῥηπίσαδ παγος Ἰηγεπεβαπίατ τοπηὶρίο, αἱ Ιπβίοία ρίαμα 

ταδεηίεπα α ραρρὶ Ἰοσεῦαηπί; γαΥ5δΙπη(ο τοροβίο Ἱπρεία, 

εοάθπα πιοᾶο ἵπ ραρρίπι γείτοοράευαηί. Τὰ 5Ιάείαταπα ϱΟΗ]- 

ΠἹΕΩΙΗΠΙ αβὶ αηἰηαἀγετίοτυαπί Βοπιαηῖ, πιοκ {οία ο]αςεῖς Ἱπι]- 

ἰαία οδί, οἱ παέαπα ἀαπηηϊ Ἱπ{α]]ί Πιοδίῖρας.  Ῥοδίαπαπι ποα 

' ἀῑτεπηί ργαΠ απ, Ἠαγες Οαγασϊηίοηςος, απ απάθεια 51» 

Ῥεγίπετε, {π ατΏοπα ἱταηςίασεγιηί. 

ΟΧΧΙΥ. Ροβίγάϊ ΠηαΠο αβσογεπη Πλαπη αἀοτίας οδί Βοϊρίο; 

φποά ο5ςεί Ίουα5 αἲ Ροτίαπα Ἱη[οδίαπάππα Ιάοπει5. Αἀπιο[ῖς 

Τβίτας πηα]έ15 πιαςλ]ηίς, οἱ απ]είίριις ἵη ππαπἰπποηία σα ἱππρα]- 
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νήματα πολλὰ ἐπάγων, µέρος αὐτοῦ κατέαλεν. Οἱ 

δὲ Καρχηδόνιοι, καίπερ ὑπὸ λιμοῦ καὶ κακώσεως ποι- 

χίλης ἐνοχλούμενοι, νυχτὸς ἐξέδραμον ἐπὶ τὰ Ῥωμαίων 

μηχανήματα" οὐ κατὰ γην (οὐ γὰρ ἦν δίοδος). οὐδὲ 

ναυσίν (ἁλιτενὴς γὰρ ἦν ἡ θάλασσα)" ἀλλὰ γυμνοὶ 

δᾶδας ἔφερον, οὐχ ἡμμένας, ἵνα μὲ μακρόθεν εἷον χατα- 

φανεῖς" ἐς δὲ τὴν θάλασσαν ἐμβάντες, ἡ µή τις ἂν προσ- 

ελόχησεν, οἳ μὲν ἄγρι τῶν μαστῶν βρεχόµενοι διεθάδι- 

ζον, οἱ δὲ καὶ διένεον" ἕως ἐπὶ τὰ μηχανήματα 

ἐλθόντες, ἐξηψαν τὸ πῦρ, καὶ κατάφωροι γενόµενοι, πολλὰ 

μὲν ἔπαθον, ἅτε γυμνοὶ, τιτρωσκόμενοι, πολλὰ δ) ἀντέ- 

ὅρασαν ὑπὸ τόλµης" οἳ καὶ τὰς ἀχίδας τῶν βελῶν χαὶ 

τὰς αἰγ μὰς ἐν στέρνοις καὶ ὄψεσι φέροντες οὐκ ἀνίεσαν, 
ὥσπερ θηρία ταῖς πληγαϊῖς ἐγχείμενοι µέχρι τὰ µηχα- 

νήµατα ἐνέπρησαν, καὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐτρέψαντο 

θορυθουµένους. ᾿"Εκπληξίς τε χαὶ τάραχος ἦν ἀνὰ ὅλον 

τὸ στρατόπεδον, καὶ φόθος οἷος οὗ πρὶν, ὑπὸ μανίας 

γυμνῶν πολεµίων. ὍὭστε δείσας ὃ Σχιπίων, μετὰ 
ἱππέων ἔξω περιέθει, καὶ τοὺς οἰχείους, εἰ μὴ λήξαιεν 

τῆς φυγῆς, ἐκέλευε βάλλειν. Ἔστι δὲ οὓς ἔθαλε καὶ 

ἀπέκτεινεν" ἕως οἱ πλείους διεσώθησαν ἐς τὸ στρατόπε- 

δον ὑπ᾿ ἀνάγκης" καὶ διενυκτέρευσαν ἔνοπλοι, τὴν ἀπό-- 

γνωσιν τῶν ἐχθρῶν δεδιότε. Οἱ δὲ, τὰς μηχανὰς 

ἐμπρήσαντες, ἐξένεον αὖθις ς τὰ οἰκεῖκ. 

ΟΧΧΥ. Άμα δ) ἡμέρα, Καρχηδόνιοι μὲν, οὐκ ἐνο- 
γλουσῶν σφᾶς ἔτι μηγανῶν πολεµίων, τὸ διαπεπτωκὸς 
τοῦ διατειχίσµατος ᾠκοδόμουν, καὶ πύργους ἐν αὐτῷ 
πολλοὺς ἐποίουν ἐκ διαστήματος. Ῥωμαῖοι δ᾽ ἑτέρας 

ἐργασάμενοι μηχανὰς, χώματα Ίγειρον ἀντιμέτωπα 

τοῖς πύργοις" δᾷδά τε συγκεχοµµένην, καὶ θεῖον, ἐν κώ- 
θωσι, καὶ πίσσαν, ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐσφενδόνων" καὶ ἔστιν 
οὓς τῶν πύργων ἐνεπίμπρασαν, χαὶ τοὺς Καρχηδονίους 

ύγοντας ἐδίωκον. Ὀλισθηρὸς δ᾽ Ἡν ὃ δρόµος, ὑφ 
ματος πεπηγότος ὑπογύου τε καὶ πολλοῦ' ὥστε τῶν 

ε 
-” 

' 
 - { -- 

φευγύντων ἀπελίποντο ἄχοντε. Ὅ δὲ Σκιπίων, τοῦ 
. -” 

χώματος ὅλου κατασγὼν, ἀπετάφρευεν αὐτὸ, καὶ τεῖχος 

Ἠειρεν ἐκ πλίνθων, οὔτε χολοθώτερον τοῦ τῶν πολε- 
Ἔ ᾿ 4. -”. / . Ὃ Γ.] 
ίων, οὔτ ἐκ μακροῦ διαστήματος αὐτῶν. ς ὃ 

αστο αὐτῷ καὶ τὸ τεῖχος, τετρακισχιλίους ἐς αὐτὸ 
.. .. / ΄ 

ἕπειμπεν, ἐπαφιέναι τοις ἐχθροῖς βέλη τε καὶ ἀχόντια 

; 

σαν, “.ττ ον κ. 
Ὃ -ό. 

3 / ο) 3 / / 

συν χαταφρουνησεν. οί οξιν ισου.ετωποι Υενομεγνοι ᾿ 
α . 

ἔβαλλον αὐτοὺς ἐπιτυχῶς. Καὶ τὸ θέρος ἐς ταῦτα ἀνά-- 
λώβη. 

ΤΙ. Χειμῶνος ὃ) ἀργομένου, τὸν ἓν τῇ γώρα αν ρχου. η η χωρᾶ 
τῶν Καργηδονίων δύναμίν τε καὶ συμμάχους ὃ Σχιπίων 
ἔγνω προκαθελεῖν, ὅθεν αὐτοῖς ἀγορὰ διεπέµπετο. ε- 
ριπέµψας οὖν ἑτέρωσε ἑτέρους, αὐτὸς ἐς Νέφεριν ἐπὶ 
Διογένη, τὸν μετὰ Ἀσδρούθαν φρουροῦντα τὸν Νέφεριν, 
ἠπείγετο διὰ τῆς λίμνης, καὶ Γάΐον Λαίλιον κατὰ γῆν 

περιέπεμπεν. Ὡς δὲ ἀφίκετο, δύο σταδίους ἀποσχὼν 

τοῦ Διογένους ἐστρατοπέδευε" καὶ Γολόσσην καταλιπὼν 
.. -- 4 . ’ 

ἐγγειρεῖν ἀπαύστως τῷ Διογένει, αὐτὸς ἐπὶ Καργηδό- 
νος ἠπείγετο" ὅθεν ἐς Νέφερίν τε καὶ Καργηλόνα διε- 
τρόχαζεν, ἀε᾽ τὰ γιγνόµενα ἐφορῶν. Δύο δὲ τοῦ Άιο- 

5ἱ5 ]άπα ραΓ{επῃ οἶης 5ἰτατογαί τηῖπα. Α{ Ῥαπί, απαπιγί5 [απη6 

γαγίσᾳυθ πιο]οςεΐς οοπ[εοΙ, ποσα οχευτγογυη{ {αωοη ἴπ 

ἨοπΙαποΓΗΠΙ ΠαοΠίηᾶ5 : ΠΟΠ ρ6γ ἵσιταπῃ, απἷα ἰταηςίης 

Πρὶ πο. εγαί; πες πανΊρα5, ογαί θηίπι Τηάτο θα ρατῖο ταὰο- 

8Ηπ1 :. 5οᾶ, απα ΡαΓί6 ΠθΠΠΟ εχβροείαγαί, ππατο Ἰησγρςοί 

5αηί πιά(, ἴεάας Γογεηίθς πΟη ἀεσεηβᾶς, πε ϱ Ἰοηβίπαπο ε-- 

5οπί εοηδρἰου{; αἴφπο δἷο αλ γας1ς, 5ΗΠΙΠΙΟ {απίΗΠΗ Ῥοείοτο 

αηπα εχδίαπίος5, αΏϊ ηαπάο, ἰγαηρίετυπί. Ταπάεια αδί αἲ 

πηαο]ήπας ΥοΠίΙΤη ο5Ε, 4ο0θη5ο ἴσπε, ]απ1 οοηςρῖουἰ, πηπ]ία 

«πἱάσπη, π{ροίο πα], αοοερετυΠί γυ]ηργα; 564 πε(π πΙίπογα 

ἱποσπηπιοάα Ποδΐρ5 ρα Γογοσία Ἱπίυ]εγιπί. Οπἱρρε δρίοι- 

15 οἱ εαςδρίὀἴρας ἰε]ογυπῃ οοηβνἱ [ασ1ε5 ας Ρεείογᾶ , ΠΟΠ ἵαππεῃ 

τοπηιοραπ{ί Ἱπιρείαπας 5εὀ ποτ [ΡΓάΤΗΠΑ ἵπ γα]πεγα Τήθ- 

Ῥαπί, ἆοπος Ιπορπάετιηί πιασµΊπας, Ποππαποδ(πε {ογγῖίος Τη 

{ηραιη γονίρτυπί. Ας ἱτερίάα[1ο εἰ οοηδἰογπα (το, Πείήδαπε, 

απαπίας πππ(παπα απίρα, ἴοία οαδίτα αἆ οοΠδροοίάπῃ πηᾶϊ 

ἃο [ηγοη(5 Ἠο5{15 Ιηγαφ]ί. Παφαε ππεης 5αἱς 5οἱρίο οἴτομι- 

εσυ(ίαβαί οα οὕΠῃ {ηγπιαθ5, απο οοΠῇρθτο οοπηπΠίοπος, 

ηὶ ΓΙραΠη βἰδίογοηί, ]αδίί: οἱ οοπβχἰς οίίαπα ποππ]1ς Μηίογ- 

Γεείίδᾳαθ, το]ί(ος ἵη οαδίτα τοβῖτο οοοσ]έ; απ ἀεῖπάᾶς {οίαπι 

οαπα ποσίθπα ἵπ αγηιῖς (ταηδοσοτπί. Ταπίστη Γογγογῖς ΓΗΤΟΓ 

ἀεδρογαίογιπα Ἰοδείαπη ἱπίμ]εταί. Πέ νοτο, πιαοληῖς ἵπερῃ- 

αἵ5, παίαία ἀοππαπῃ τογοτςί 5η! 

ΟΧΧΥ. ή ἀῑες ΠΠαχίί, Ῥωπί, Ίαπη ππδία Ποςι ατα πια- 

οΙπατΙπα 5ο]α 1, Ἰηδίααταβαη{ ρατίοπη απ{επηυγα]ϊς ἀῑταίαπη, 

αἀάεπᾶο πηπ]ία5 {ατγος ορτίῖς Ιπ{ες 15, Ἠοπιαηϊ γετο [α- 

Ἠγίσα(ἶς αἲῖς πιαςλήηί5, ἃρσοτες οχεϊ(αθαπί οκ αἆγειςο {ηΓ- 

παπα: ο (ΗἱΡΗ5 ουραᾶς αδδι]ῖς {οᾷ οἱ ςιἱρ]αγο ρίεραε γε- 

[ουία5 Ιαου]αβαπίατ ἵπ ἔητγος : ἱποσπάσγηπίαο ποηηη]]ας, οἳ 

Ῥαπος [ᾳ5ο5 Ρειδεηπεραπίατ. Εταί απ{εη 5οἶήπα, αὖα οἳ- 

τοραὪπί, εοπετείο «ΓΙΟΤ6, αἱ Γ6εθης 1βῖ ππαρπα εορία οὔ ασ» 

Γαοταί, Παηομπα; απο Πεβδαί, αἱ α βασίοηίρης ἀοδίςίογο ἵῃ- 

γή εοπογοηίατ.  Βδοῖρίο γετο {[οίο Ἀσσοτο οεοµραίο, [ο5δα 

ουπῃ ΠΕ, οἱ ΠΊΗΤΟ Ἰαἰογίίο, ρατῖ ο Ποδίαπη πια πῖθης 

αμπάίπο, πες Ίοηρο αὐ 5 ἰπίογνα]ο. Οπο ΠΙΠτΟ θΜἱαΠη 

Ρογ[οσίο, απαίπογ πα Ἰογίίοτ ατηλαίογαη Τί ἵπ ρτωρίάἶο 

ρου, αἱ {6]ἱ5 οἱ ]αου]15 Ποδίσπα, ἃ απο που η] ροττο 

ἠπιοπάσπα οταί, ατοθτοπί : ποιο Πς γηέας (ε]ογυὴ Ἰαοίης 

οταί, οχ ρατί ο ΠΙ Ἰορδίο αἰπόἶπο ἀορυσπαπίίρας,  Αίαπο 

πίογ ος αδίας οοηδηηία οί, 

ΟΧΧΥΊ. Ἱπουπίο απ{οπῃ Ἰήσπαο, 5οἱρίο φας Οατασἰπίση- 

ίαση εορία5 οἱ ααχηία ασ) Γουῖς Ἰναθεραπε, ΡΕΙΠΙΠΠΗ {ο]]σγο, 

υπό Π]15 ουσ ας δα οαπίασ,  ὨὈπηϊςκίς ἱρίατ αἲῖς 

αἴίο ἀποίρης, Νορ]οτίι εοπίτα Ώἱοβοποπα, απί ροδί Αδάτι- 

Ῥαΐοπι ορρίάη Πιά (ποβαίυ, {ρ5ο ρου 5ίαβηπα παν ηνης 

ῥτοίοοίας οδί, ο, Ἰωο]ίο {ογγορίτ {ήποτο οἰτουημηίσδο,. Οο 

Ρορί( παπα ρογγοπίξ, οβδίτα ἀ1οῦ 5 δἰαά[ί5 α Ώίοβεπο γομποία 

Ροήε : οἱ Πί τοσο Οµάςσα [ρεἱ Ἰωο]ίο Ἱ, αἱ οσο 

ἑπαίατοί Ώἱομοηί , ἔρδο τη γδας ροροταν{ς Οαγναρίποπας απ)» 

πάς ἀθήηο το οίτοφπς οὐ γδίσης, οἱ 4ὐσο μοτογοηίυΓ 

ουποία ἱπαρίοστοί, ΟΗΗΠΙ(ο ἵπ πα ἡΕαηηίς α [τοηίς ος 
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γένους μεσοπυργίων καταπεσόντων, ἦκεν ὁ Σκιπίων, ; δἰτῖς Πἱοροπίς έθηλ ἀποῦας Ιοοῖς (απίαπα. πηυῖ, απδΗΤΗΠΑ 
καὶ χιλίους ἐπιλέχτους ὄπισθεν τοῦ Διογένους ἐνεδρεύ- [ 1πίος ἆμλα ἐωστοῦ ἱπίοτοιαί, τηῖπα ο550ί Ῥποβίταίυπη, ἀάτθ- 

σας, ἕτέροις ἐκ μετώπου τρισχιλίοις, ἀριστίνδην καὶ | ΠίοΠΒ Βαἱρίο πιο ρο]ροίος ἈγοΓδα Ραείο Ιοσδν]ί ἵη ἱηρίφ[ής, 

τοῖσδε ἐπιλεγομένοις, ἐπέθαινεν ἐπὶ τὰ πεπτωκότα τῶν ! Ίρ5ε ἃ [ομία ουπη (Πρι πε ἴνας ρατίΐοι οχ [ε(ἱδα]πηίς 5ο]ε- 
µεσοπυργίων" οὐκ ἀθρόους ἀναθιθάζων, ἀλλὰ κατὰ | οογη(α Ρος γιῖηᾶς πιαπῖ αφεοπάσβαί; ΠΟΠ πίγθγφος. ου] 

/ 

µέρη πυχνοὺς ἐπ᾽ ἀλλήλοις: ἵνα μηδὲ βιασθέντες οἵ 
-- / .. 

πρῶτοι φυγεῖν δύναιντο, διὰ τοὺς ἑπομένους. Πολλῆς 
.. / .- 

δὲ βοῖς οὔσης καὶ πόνου, καὶ τῶν Λιθύων ἐς ταῦτα 
’ - / 

ἐπεστραμμένων, οἱ χίλιοι, καθάπερ αὐτοῖς προείρητο, 
. . 2 / 

οὐδενὸς ἐς αὐτοὺς ἀποθλέποντος, οὐδ' ὑπονοοῦντος, ἐνέ- 
/ 9 Α Δ 

πεσον εἲς τὸ γαράκωµα εὐτόλμως, χαὶ διέσπων αὐτὸ καὶ 
κ. - ν 

ὑπερέθαινον. Καὶ τῶν πρώτων ἔνδον γενοµένων, αἴσθη- 
ο ια 

σις ἐγίγνετο ταχεῖα' καὶ ἔφευγον οἵ Λίθυες, οὐχ ὅσους ι ἳ : 
ἑώρων, ἀλλὰ πολὺ πλέονας, ἡγούμενοι τοὺς ἐπελθόν- 

στ / 
τας εἶναι. Γολόσσης δ) αὐτοὺς ἐπιτρέχων σὺν Νομάσι 

- λεν λ 3 / / κ. 3 
πολλοῖς καὶ ἐλέφασι, πολὺν εἰργάζετο φόνον' ὡς ἄπο- 

λέσθαι μὲν ἐς ἑπτακισμυρίους σὺν τοῖς ἀχρείοις, ἁλῶναι 
3 3 -” / 

δ) ἐς µυρίους, διαφυγεῖν δ) ἀμφὶ τοὺς τετραχισχιλίους. 

Ἑάλω δὲ καὶ ἡ πόλις ἡ Νέφερις ἐπὶ τῷ στρατοπέδῳ, 
/ η) Υ / ο Ν ο 

δύο καὶ εἴκοσιν ἡμέραις ἄλλαις πολιορκηθεῖσα πρὸς τοῦ 

Σχιπίωνος πάνυ καχοπαθῶς, ἐν χειμῶνι, καὶ Ψυχρῶῷ 
/ μ κ μα. / /' ο / 3 λ χωρίῳ. Τὸ δὲ ἔργον τόδε μάλιστα συνήνεγκεν ἐς τὴν 

μη / ϱ/ σε Ν Ν λ 
της Καρχηδόνος ἅλωσιν. "Ηδε γὰρ ἡ στρατιὰ τὴν 
ἀγορὰν αὐτοῖς διεπόρθµευε, καὶ ἐς τόδε τὸ στρατόπεδον 

-. -ω ’ 

Λίθνες ἀφορῶντες ἐθάῤῥουν. Τότε δ) αὐτοῦ ληφθέντος, 
καὶ τὰ λοιπὰ τῆς Λιθύης χωρία τοῖς στρατηγοῖς Σκι- 

ω σ 

πίωνος προσεχώρει, Ἄ οὐ δυσχερῶς ἐλαμβάνετο. Ἡ 
2 ” λ «« τε ἀγορὰ τοὺς Καργηδονίους ἐπέλιπε, καὶ οὐδὲν οὔτ) 
ἐκ Ἀιβύης, ἀλλοτρίας ἤδη γενομένης, οὔτ᾽ ἀλλαχόθεν 
αὐτοῖς καταπλεῖν ἐδύγατο, διά τε τὸν πόλεµον αὐτὸν, 
καὶ τὴν ὥραν γειμέριον οὔσαν. 

ΟΧΧΥΠ. Ἀρχομένου ὃ᾽τἔαρος, ὃ μὲν Σκιπίων 
ἐπεγείρει τῃ τε Ῥύρση, καὶ τῶν λιμένων τῷ καλου- 
µένῳ Κώθωνι. Ὅ δὲ Ἀσδρούθας νυχτὸς ἐνεπίμπρη 

τὸ µέρος τοῦ Κώθωνος τὸ τετράγωνον' ἐλπίσας ὃδ᾽ ἔτι 

τὸν Σκιπίωνα ἐπιθήσεσθαι, καὶ πρὸς τόδε τῶν Καρ- 

7 ηδονίων ἐπεστραμμένων ' ἔλαθε Λαίλιος ἐπὶ θάτερα 
τοῦ Κώθωνος ἐς τὸ περιφερὲς αὐτοῦ µέρος ἀνελθών. 

Βοῖς δ᾽ ὡς ἐπὶ νίκῃ γενομένης, οἳ μὲν ἔδεισαν, οἱ δὲ 
παντα] όθεν Ἴλη, καταφρονοῦντες, ἐθιάζοντο τὴν ἀνά- 
βασιν, ξύλα καὶ μηχανήματα καὶ σανίδας ἐπιτιθέντες 
ἐπὶ τὰ διαστήματα, ἀσθενῶν τὰ σώματα τῶν φυλάκων 
ὑπὸ τοῦ λιμοῦ γεγονότων, καὶ ταῖς γνώμαις ἆπαγο- 
ρευόντων. Ληφθέντος δὲ τοῦ περὶ τὸν Κώθωνα τείχους, 
τὴν ἀγορὰν ἐγγὺς οὖσαν ὃ Σχιπίων κατέλαθεν. Οὐδέν 
τε, ὡς ἐν ἑσπέρα, πλέον ἔτι δυνάµενος, ἐν τοῖς ὅπλοις 

ιενυχτέρευσε μεβ) ἁπάντων. ᾿Ἀρχομένης δὲ τῆς ἡμέρας, 
τέρους ἀχμῆτας ἐκάλει τετραχισχιλίους" οἳ ἐσιόντες 
ερὸν Ἀπόλλωνος, οὗ τό τε ἄγαλμα κατάγρυσον ἦν, 
καὶ ἑῶμα αὐτῷ γρυσήλατον ἀπὸ χιλίων ταλάντων στα- 
θμοῦ περιέχειτο, ἐσύλων, καὶ ταῖς μαχαίραις ἔκοπτον, 
ἀμελήσαντες τῶν ἐφεστώτων, ἕως ἐμερίσαντο" χαὶ ἐπὶ 
τὸ ἔργον ἐτράποντο. 

ΟΧΧΥΠΙ. Σχιπίωνι δ) ἦν μὲν ἐπὶ τὴν ἨῬύρσαν ἡ 

2 

... 

- 

--------------------ἷ----ᾱ-”,”Ώρ3ῦᾶῦς.Ὠρρῦρ.”5”3ΐῴ5ΐῴθᾷθ«Ὀ«.ὓ.ᾱὓ:.:ὓ.ἢὖ”)”ῆ.-ὰ.α-----------α- 

44416ς6Η5, 564 ἵπ Ρ]ατα απ ἆαπῃ ἆθηδα αριηῖπα ἀῑνίδος, αα" 

Ἱία 965ε οοηδοαπεβαπίΗς, τί ῥρτίογος, ἱ γαὶ πιαχίπηο τ- 

πετεηίατ αἲ Ἰοδβας, ΠΟΠ Παβοτοηί απο ρεάθῃη γε[εγγοηί, 

Ρτορίει ἰπουπιρεηίες α {ευρο δαο5.. Ὀπί ἆαπι πι]ίο οἸαππογθ 

εί εοπίεη{ίοπο ραρηαίας, ΑΠΠΙ5 Τη Ίππο ρατίοηα απίορ ο0Ι- 

νοιίς, αἰίουί Π{ πηῖ]]α, 4 αοπηκάπποά ατα Ίαςςί Γποταηί » ΠΘΠΗΙΠΘ 

ομβουγαπίε, ἄς πο δηδρίεαηίο απἱάθπι οογαπα αἀνθηίππα, 

πηαχίπιο ἁαιάασία γα]απα αἀοτίά 5υπί, οἱ οοηγ]ςο {γαηδεθη- 

5066 Υα]Ιο ἵπ οπίγα ΙΤγαπηροτα εΦρεγιηί. Οπος αδὶ ρεῖ- 

ΠηΙΠΙ 56ηΏ56Γε ΑΠ, Γησαπα Ργοίίπς αγπηραθγυηέ; πηπ]ίο ρ]ή- 

γθ5 Ιπία5 ο556 Τα{1, αΠαΙΠ 4πος γιἀεραπί. Ἐί οος α]αδρα 

οππι Ναπιῖάϊς πια]5 εἰερμαπίῖκααο Ροδεσίας, ἱπσοηίθπι 

βίτασεπα οι. Ῥεπεταηί παΠίμπα, οαΠι αἰία Πο Πα Πίαη- 

ἴαπα ανα, αά Ίχκ πια : εαρία δυηί πλϊ]]ία ἆθοθιῃ, 6γᾶ- 

5δεγυηί απαίπου οἰγοίευ πηη]ία. Ίρδαπα ἀεϊπάε ΓΏθπη 4πο- 

απε Νερμειίπι εερίί Βαἱρίο; πηᾶσπο απἱάθα Ἰαβοτο Ρος ἆπος 

εί υἱρίπ(ῖ ἀῑες οοπ{πααία ορραρηα[ίοπα, Ίοοο ας {ΕΠΠΡΟΓΕ 

ΓΠησίάο.. Οι απἰάεπα γἱοίοτία ρΙαήπηαπα αἆ εχρισηα[ἴοπθια 

ἱρδίης Οαγλασἰπίς οοπ{ηΠ1{. Ναπι αὖ Ίχου οχογοῖία οοπηηηδα(α5 

εαρρεά[ία({ εγαπί οΏβος»ίς; οἱ ΙπογΙπη οαδίτογΗπη τεδρθοίις 

βάποἵαπα ΑΠ αἀάϊάεταί.  Οπἱρας οαρίῖς, οἴίαπι τοσα 

ΑΠΊ6υΡ Ίοσα ραγἱπα π]ίτο ἀθάϊάσνιηί «ο βοἱρίοπίς ἀπσΐθας, 

Ραγ{ΙΠ1 ἶηε περοίίο 5ιιηί τεορρία. Τα οοπηπιθαίας αριιᾶ α{- 

Ώιαριηίεηςες ἀε[εοῖέ, σααπῃ Ώθαιιο εχ Α[ῖσα, Ίαπ1 ἀἰεμαία, 

πεσπε αΠαπάε, απἰάαπαπα Ιπιροιτανί ροβ5οί πανίδας, οὗ Ρε]- 

ΊἸππα ραπίίε ας Πϊαπ]α]θπη {οπαρεςίαίεηῃ. 

ΟΧΧΥΠ. Τηουπίε ααίεπα Υστα, 5εἱρίο ]απ οί Βγγδαπι, εί 

Ρονίαπα Ιπίαγίογθπα, ααθπι Οο/Ίοπεπ1 γοεαβαπέ, ορρασηατθ 

Ἰηδἵέ. Εί Αδάναβρα! ποσία Ιποεπά]ί 6απ1 Οοἴ]λοπί5 ραγίεπι, 

απ εγαί απαάταησι]α : 5εᾷ ἆππι ἵη οαππάσπα ρατίοπα οίἶαπι 

{ατα ραίἱαί ἱπροίηηῃ [αςίάΓΙΠΙ ΦΟΙΡΙΟΠΕΙΗ, δἱ 60 απίσο ΟΙΤΗ 

5μ15 Ιηίεηία5 οδί, πίατίπα Τι 1ΐ15, ἱπργαάσπί Ἰοδία, ἵπ Το- 

ίαπάαπα Οο]οπίς Ρατίθπα, αγδιδαπη αἲ ἴ]α, αδεοπάΙ. Ἐί 

πηοχ «Ιαπηοῦε θά[ΐο, γε]αί τοροτίαία υἱοίοτία, {ογείατ Ἰοδί1ς: 

εί Ποπιαπί οοπ{εΠ]ἶπα ]άπ ππάίααε Ἰηᾶρηο Ἱπροία ἄδορῃ- 

ἀσηί , Ἰη]εοιῖς αβίρις εἰ πιασ]]ηίς ροπίίρηςαπε 5αρεγαπίος 

Ίοσα ΜΙαπίία, Ῥτορασπαίοτίρας οχ]ιαςίῖς οοτροία [απ1ο, απῖ- 

πηππ]αας ἀθεροπάεηιίρας. ὔαπησπθ οχρσηαίο οἶτοα Οοἱ]ο- 

πει Τηυτο, ΥΙοίπΙΠΙ [ΟΥ οεουραγΙί δοϊρίο. ὉὈρί, απία 

ηον Ιπηπηίπεης π]] 5Ίποβαί {οηίατε απηρ]ία5, Ρογποςίανγ]έ αγπιᾶ- 

ἴπ5 οππ1 οΠηΠΙΡΗ5. Ῥπίπια απίαπῃ Ίος απαίπογ παηἰ]ία τοςθῃ: 

παπα παέαπη αἀγοσαί. Οµἱ Ρεῖας Αροϊιμίς (εππρ]απη ἱηστος»ί, 

5ίαίπαπη εἶας 4πτο ἰδοίαπι, οἱ αάἱοπ]απ Ὀχασίθαίαπα, ασθ 

-αγόυιπάαβαί ίαίααπα, (αἱοπίογατη αιγὶ Ωχ] ροπάο, ἀερτᾶ- 

4α1ἱ δυη{; 6ρο]ίασπο ρ]αδῖῖς εοπεϊἀθηίος, 5αγάἶ αἆ ργῶ[εςίο- 

ΤΕΙ ΠΙΙΠᾶ5, πο Ῥγίας αἆ ορᾶς, αἆ αποά γοσαῖ απ, 58 

οοηγετίεγαηί, απαπ1 ργαἆαιη Ιπίοι 5ο ἀῑγ]δίςεεηί, 

ΟΧΧΥΠΙ. ὅαπι Βοῖρίο αἆ εχρασηαπάαπι ΒΥΤΡΑΠΙ ΟΠΙΠΘ 

΄ 
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σπουδή: τὸ γὰρ ὀγυρώτατον τῆς πόλεως ἦν, καὶ οἱ 
πλέονες ἐς αὐτὴν συνεπεφεύγεσαν. Τριῶν δ) οὐσῶν 
ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς ἀνόδων ἐς αὐτὴν, οἰχίαι πυχναὶ καὶ 
ἐξώροφοι πανταχόθεν ἦσαν" ὅθεν οἳ Ῥωμαῖοι βαλλό- 
µενοι, τὰς πρώτας τῶν οἰκιῶν χατέλαβον, καὶ ἀπ᾿ αὖ- 

τῶν ἠμύνοντο τοὺς ἐπὶ τῶν πλησίον. "Ὅτε δ᾽ αὐτῶν 

χρατήσειαν, ξύλα καὶ σανίδας τοῖς διαστήµασι τῶν 
στενωπῶν ἐπιτιθέντες, διέθαινον ὡς ἐπὶ γεφυρῶν. Καὶ 
ὅδε μὲν ὅ πόλεμος ἦν ἐπὶ τῶν τεγῶν ἄνω" ἕτερος δ 
ἐν τοῖς στενωποῖς κατὰ τοὺς ἀπαντῶντας. Στόνου δὲ 
καὶ οἰμωγῆς καὶ βοῆς πάντα καὶ ποικίλων παθῶν ἐνε- 

πίµπλατο, Χτεινομένων τε ἐν γερσὶ, καὶ ζώντων ἔτι 
ῥιπτουμένων ἄνωθεν ἀπὸ τῶν τεγῶν ἐς τὸ ἔδαφος, καὶ 
φερομένων ἐνίων ἐπὶ δόρατα ὀρθὰ, ἡ αἰχμὰς ἄλλας, ἢ 
ξίφη. ᾿Ἐνεπίμπρη δ᾽ «οὐδὲν οὖδείς πω, διὰ τοὺς ἐπὶ 
τῶν τεγῶν, ἕως ἐπὶ τὴν Ῥύρσαν ἦχεν ὃ κιπίων: καὶ 

τότε τοὺς τρεῖς ὁμοῦ στενωποὺς ἐνεπίμπρη”: καὶ τὸ ἀεὶ 

πιμπράμενον ἑτέροις ὁδοποιεῖν ἐκέλενεν, ἵνα εὐμαρῶς ὁ 
στρατὸς ἀλλασσόμενος διαθέοι. 

ΟΧΧΙΧ. Ἄλλη δ᾽ ἦν ἐκ τόῦδε ὄψις ἑτέρων κακῶν, 
λ 2 τοῦ μὲν πυρὸς ἐπιφλέγοντος πάντα καὶ καταφέροντος, 
α 

τῶν δὲ ἀνδρῶν τὰ οἰκοδομήματα οὗ διαιρούντων ἐς 
ὀλίγον, ἀλλ᾽ ἀθρόα βιαζοµένων ἀνατρέπει. Ὅ τε γὰρ 
χτύπος ἐκ τοῦδε πολὺ πλείων ἐγίγνετο, καὶ μετὰ τῶν 
λίθων ἐξέπιπταν ἐς τὸ µέσον ἀθρόοι νεχροί. Ζῶντές 

τε ἕτεροι, πρεσθύται μάλιστα, καὶ παιδία, καὶ γύναια, 
ὅσα τοῖς μυγοῖς τῶν οἰκιῶν ἐκέκρυπτο, οἵ μὲν καὶ 

τραύματα «φέροντες, οἵ δ ἡμίφλεκτοι, φὠνὰς ἀηδεῖς 
ἀφιέντες. ὝἝτεροι δ’, ὡς ἀπὸ τοσοῦδε ὕψους μετὰ 

λίβων καὶ ξύλων καὶ πυρὸς ὠθούμενοι καὶ καταπίπτον-- 

τες, ἐς πολλὰ σχήματα καχκῶν διεσπῶντο, ῥηγνύμενοί 
τε καὶ καταπασσόµενοι. Καὶ οὐδ) ἐς τέλος αὐτοῖς ταῦτα 

ἀπέχρη. Λιθολόγοι γὰρ, ὅσοι πελέκεσι καὶ ἀξίναις 

καὶ κοντοῖς τὰ πίπτοντα µετέθαλλόν τε, καὶ ὡδοποίουν 
τοῖς διαθέούσιν, οἵ μὲν τοῖς πελέχεσι καὶ ταῖς ἀξίναις, 

οἵ δὲ ταῖς γηλαῖς τῶν κοντῶν, τούς τε νεκροὺς χαὶ τοὺς 
ἔτι ζῶντας ἐς τὰ τῆς γῆς κοῖλα µετέβαλλον, ὡς ξύλα 

καὶ λίθους ἐπισύροντες ἡ ἀνατρέποντες τῷ σιδήρῳ" ἦν 

τε ἄνθρωπος ἀναπλήρωμα βόθρου. Μεταβαλλόμενοι 

δ οἵ μὲν ἐς κεφαλὰς ἐφέροντο, καὶ τὰ σκέλη σφῶν 
ὑπερίσχοντα τῆς γῆς ἤσπαιρον ἐπὶ πλεῖστον' οἵ δ᾽ ἐς 

μὲν τοὺς πόδας ἔπιπτον κάτω, καὶ ταῖς κεφαλαῖς υπερ- 
εἴχον ὑπὲρ τὸ ἔδαφος "πποι δ) αὐτοὺς διαθέοντες 

ἐς τὰς ὄψεις 3 τὸν ἐγκέφαλον ἐκόλαπτον, οὐχ ἑκόντων 
τῶν ἐποχουμένων, ἀλλ᾽ ὑπὸ σπουδῆς' ἐπεὶ οὐδ' οἵ λι-- 
θολόγοι ταῦτ) ἔδρων ἑκόντες" ἀλλ’ ὃ τοῦ πολέμου πόνος, 
καὶ ἡ δόξα τῆς νίκης ἐγγὺς, καὶ { τοῦ στρατοῦ σπουδὴ, 
καὶ κήρυχες ὁμοῦ καὶ σαλπιγκταὶ πάντα θορυβοῦντες, 
γιλίαρχοί τε καὶ λογαγοὶ μετὰ τῶν τάξεων ἐγαλλασσό- 
µενοι καὶ διαθέοντες, ἔνθους ἅπαντας ἐποίουν καὶ 
ἀμελεῖς τῶν ὀρωμένων, ὑπὸ σπουδῆς. 

ΟΧΧΧ. Καὶ ταῦτα πονουµένων ἐδαπανήθησαν ἓξ 
ἡμέραι τε καὶ νύκτες" τῆς μὲν στρατιᾶς ἐναλλασσομέ- 

γης, ἵνα μὴ κάµριεν ὑπ' ἀγρυπνίας, καὶ κόπον, καὶ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΙΒΕΝ ΥΗΙ, 
5µπάἴαπα εοη[ετεβαί : ΠΤΙ] οπίπῃ οταί ἵπ ἰοία υτοο πιυη]εας, 
εἰ εο Ρετίαπε οοηΓαροταΠί. Αά θαπι αὐίοπι {γίρης γἱῖς 
Ἀδοεπάεραπίιτ α [οτο, εἶτο φπα5 ππάί(αο ἱπηππίποῦαηί οοπ[ῖ- 
η.) αράος δοχ {αμη]αίοταπα : εκ απἶθας Ὕσππα Ποπιαπή {ο]ίς 
Ιαρίά[ραδᾳπε ρείεγοπίας, Ῥτπιοτίρας ἀοπηῖθης εχρυμπαίίς, 
ον εἰς ἀερισπαβαπί αάγεικης Ίο απὶ Ρτοχίπιας (σηοῦαηί. 
Εἰ φποίῖες Ίος Ρερυ]εγαηί, ἰγαηςνοτεῖς Εἰσηῖς ας (αὐ]ΐς κι- 

Ρε πβιροτίμυηα ΠπιργςΠία ἱππροδίή, ἐταηφίμαηί {απηαααν 
Ροπίης. Ῥηπη Ἱία Ῥεβαπη ρεγεῦα (ων [η {εο(ῖς; ἰπίοείπι αἲά, 
υἱ [οτίο Ἰηγίορπα οοσουγγοβαη!, ἀῑπιιςα ναί ἵη Ἰπηῖς γἱῖς. Ἐταπί 
ἁπίοπι οπηπία Ρ]επα ρεπηίία, ο]υ]αία, «Ἰαπιοτα, Ἱπίοι ἰεὶίος. 
Υαπϊ πεπετῖς εα55; ἀπ αἲῖ οράπηίατ οοπαίπης [οττο, αἰῖ 
υγ! ϱ ἰεειῖς ἵπ Ἠπιαπη ἀο]οϊαπίατ, οἱ ποπηυΗ! ρτο]αθεηίος 
εγεοῖ5 Ιαςίΐς εχοἰρίαπίη, απί αΠίς «ρίοι]ΐ5, ρἰαά[ϊκνο. Νοπιο 
[αππεη αά[ηο ἴρηεπη π]ίοῖεαί σάΐρας, Ῥτορίοτ ϱο5 απἴ ρι- 
βπαβαπί ἵη {οοίῖς, ἆοπθο αἆ Έγτκαπι ογακῖί Βοϊρίο. Τατ 
γετο [πρι αἴπι] γ[ΐδ, (πο αἲ Βγγρδαπα ἀποσβαπί, Ίσηθπι 

η β/{οἱ ᾖηβνῖέ, οοη[ἴεαἶς, απ φἰαΐΐπα, Ῥτου! απσπθ ραγς 

ἱποσπά[ο εο]αρδα ε55οί, τδριγᾳατοη! ταίπαςς απο οοπηποδίος 

ο5ςεί ἰταηδίέα5 οχετοαἳ, άπθπη γῖεθς πηπίαγο ογα{ Πδερςςο. 

ΟΧΧΙΧ. Ἰπάς αἰία οα]απηαίηπη οχςοταπί εροείαευ]α: 

ἆππα ΡαΓΣΙΠΗ Ἰαΐ6 πορπάΐαπα ομποία ἀεναςίαί, εί νἱγί αἀῑβεῖα 

Ιαρίάθα Ποπ Ρογ ρατίος ἀοίταυηί, 5εά, 5ύπΊη]α υϊ οοπηϊςί, 

υπᾶ ΠῃοΙο ϱΟΓΓΙΕΓΕ οοσυΠί. Ἠϊπο οπίπι οἱ [τασοτ αασοαίητ 

Ρα παπα οἱ ουπα ταδενίρς εοη{ΓεγΗπα η ρυβ]ίσαπα ἀθοῖαε- 

Ῥαπί εαἆαγοτας οἱ αΏ υἰνῖ ἀθοϊάεῦαπί, ῥταεγΗπη 50πος, οἱ 

πηη]εγευ]α, οἳ ραογῖ, αἱ 56 {η ο ἴαπα Ἰα{οῦτῖς Τη πιῖς ανό]- 

ἀθταπί, ρα15 γη]πογα[ί, Ρ415 5οπας{1, {είτος «Ἰαπιογος εἶο- 

τος: αΏῖ ΓΙΓ5Η5 {απία οχοθ]δ[άἶπο ππα οἳΠ] Ἱαρίάίθς, Πρηίς, 

ἐΠοπίρης, ρτο]αρςί {π Υατίας Γογιηας ἀῑςίταποβαπίατ, τηρο- 

Ῥαπίας, Ἰασοταβραπίατ. Νοαο 5 Πηὶς Γα πιαϊογάπη. Ἀαάπὶ 

ριγραίοτες τα στάπα, ααὶ κεοητίρας, ἀοαβεῖς, βατοῖς, ΓΠΙΟ- 

γεμάο οφμἰἀσπά μαπηὶ φἰγαίαπα οταί, ία γαηδοαμίθης 

ῥαΐε[ασϊεραπί, Ιδάσπα ἱη5ίγαπηοη{ἶς οπάεπιαε ορογᾶ οἱ ΠΊος- 

ἴίπος οἱ νίνος ἵῃ Ίσσα οανα οοπ]οϊοσαπέ, «ο Πρηα οἱ ]αρίάος 

ο05. (αλθηίος, απί Γεταπηθη(ἱ5 Ὑογδαηίες. ία Ἰνοπήπαπι 

οοηφοτῖο οοπαρ]εβαπίής Γουους; οἱ ἵ οα5 αΏϊ ργαοἱρίίος ἀαιῖ 

ἁἷα ρρίαναπ!, οτί ρας αργα (ογγαπα οχδίαπ(ἴθας ἀἱοΓΙΠΙ 

εαρίία οπποραηί 5ο1ο, Ἠηπί ἀεβχίς ροάἵρας. Αίας Ἰογυπι 

[αοἱο» οἱ οσγοῦτα ορίοτοραπίατ απρα](5 δη ποΓΗΠΗΣ Ώοῦ φπἱἆθηα 

ἀπία ορετα οφ σπα, 5οὖ [οδπαίοπο. ΧΝαπι που ο ηιοη{α- 

Πῖ, απἰ γίας ρυτρα απ, ἀαία οροτα ιά [αοἱεῦαηί,  Ὑογυπη 

οοπἰοη{ίο οργαπηπίς, οἱ οομῖα[ῖο ρτορίπαυαν γἱοζοτίας, {απα 

[νορογα{ίο Πα λέαπα, οἱ ΡΓΩΟΟΟΠΗΠΗ γουςς, (γα ΓΙ π(Π6 βἱγδ- 

Ρίης, οἱ ἀἰκουτοπίος (εἱρπί οδηΜατίοποδασ6, αἱ οἶνο γε” 

οσοηίον οο]ογίος αἆ ορας κα ασελαηί, οἶνο [65908 τοᾶπος- 

"απ! οποίος νο]ητί Ἰγπορ]ναἶσο αποά απ {αγογς περ]εγοταη!, 

αἱ ρής ἰπάΐο Πο ΠποΥοτοηίατ ἰδίογαπη δροοἰαομ]ογαα ο) 

ἁμαίο, 

ΟΧΧΧ. Πιυκηοάί Ἰαμογί ἠηδυπης 8οχ ἀῑος ποζίοδπος 

ευη (κας εηλήπάο {π γίορη [οδκοτηπα γουρη θα», πο ρογρο- 

μἱς ἰρἠς, Ἰαδουίθας, οαρά(ννας, οἱ (στίς ρου(αο](ς οί” 

 σμμμά 



ΡΕ ΒΕΡΙΣ ΡΕΙΝΙΩΙ5, 

φόνου, καὶ ὄψεως ἀηδοῦς' Σχιπίωνος ὃ) ἀπαύστως ἐφε- 

στῶτος, ἡ διαθέοντος ἳ ἀύπνου, καὶ σἵτον οὕτως ἐπὶ τῶν 

ἔργων αἱρουμένου, µέχρι κάμνων καὶ παρειµένος ἐκα- 

θέζετο ἐφ᾽ ὑψηλοῦ, τὰ Ὑνγνόμενα ἐφορῶν, Πολλῶν δ) 

ἔτι πορθουµένων, καὶ τοῦ χακοῦ μακροτάτου δοκοῦντος 

ἔσεσθαι, προσέφυγον ἑθδόμης ἡμέρας αὐτῷ τινες ἐστεμ- 

μένοι στέµµατα Ασχκληπίεια": τόδε γὰρ ἦν τὸ ἱερὸν 

ἐν ἀχροπόλει μάλιστα τῶν ἄλλων ἐπιφανὲς καὶ πλού- 

σιον’ ὅθεν οἵδε τὰς ἱκετηρίας λαθόντες, ἐδέοντο τοῦ Σχι- 

πίωνος, περὶ µόνης συνθέσθαι σωτηρίας τοῖς ἐθέλουσιν 

ἐπὶ τῷδε τῆς Βύρσης ἐξιέναι. “Ὁ δὲ ἐδίδου, χωρὶς αὖ- 
τοµόλων. Μαἱ ἐξήεσαν αὐτίκα μυριάδες πέντε ἀνδρῶν 

ἅμα καὶ γυναικῶν, -ἀνοιχθέντος αὐτοῖς στενοῦ διατει- 

χίσµατο. Καὶ οὗτοι μὲν ἐφυλάσσοντο .Σ. ὅσοι ὃ 

αὐτόμολοι Ῥωμαίων ἦσαν, ἀμφὶ τοὺς ἐνναχοσίους µά- 

λιστα, ἀπογνόντες αὐτῶν, ἐς τὸ Ἀσκληπιεῖον ἀνέδρα- 

μον μετὰ Ἀσδρούθα καὶ τῆς γυναικὸς τῆς Ἀσδρούδα, 

καὶ δύο παίδων ἀῤῥένων, Ὅθεν εὐμαρῶς. ἀεὶ ἐμά- 

χοντου καίτερ ὄντες ὀλίγοι, διὰ τὸ ὕψος τοῦ τεμένους 

καὶ τὸ ἀπόχρημνον' ἐς ὃ καὶ παρὰ τὴν εἰρήνην διὰ 
βαθμῶν ἑξήκοντα ἀνέθαινον. Ὡς δὲ ὅ τε λιμὸς αὐτοὺς 

καθήρει, καὶ ἡ ἀγρυπνία, καὶ ὃ φόδος, καὶ ὃ πόνος, 

τοῦ καχκοῦ προσπελάζοντος, τὸ μὲν τέµενος ἐξέλιπον, ἐς 

δὲ τὸν νεὼν αὐτοῦ καὶ τὸ τέγος ἀνέτρεχον. 

ΟΧΧΧΙ. Κάν τούτῳ λαθὼν ὁ Ἀσδρούθας ἔφυγε 

πρὸς τὸν Σχιπίωνα μετὰ θαλλῶν' καὶ αὐτὸν ὃ Σχιπίων 

ἐκάθισε πρὸ ποδῶν ἑαυτοῦ, καὶ τοῖς αὐτομόλοις ἔπε- 

δείκνυεν. Οἱ δ᾽ ὡς εἶδον, ἤτησαν ἡσυχίαν σφίσι γενέ- 
σθαι" καὶ γενομένης, Ἀσδρούθα μὲν ἐλοιδορήσαντο 
πολλὰ καὶ ποϊχίλα, τὸν δὲ νεὼν ἐνέπρησάν τε, καὶ κα- 
τεκαύθησαν. Τὸν δὲ γυναῖκα τοῦ Ἀσδρούθα, λέγουσιν, 
ἁπτομένου τοῦ πυρὸς, ἀντικρὺ τοῦ Σχιπίωνος γενομέ- 
νην, κατακοσμ.Ἀσασθαί τε ὡς ἐν συμφοραῖς ἐδύνατο, 
καὶ παραστησαμένην τὰ τέχνα, εἰπεῖν ἐς ἐπήκοον τοῦ 

Σχιπίωνος: Σοὶ μὲν οὐ νέµεσις ἐκ θεῶν, ὦ Ῥωμαῖε: 
ἐπὶ Ύὰρ πὀλεμίαν ἐστράτευσας. Ἀσδρούδαν ὃ δὲ τόνδε, 

πατρίὸ ὃος τε καὶ ἱερῶν καὶ ἐμοῦ καὶ τέκνων προδότην 

γενόµενον, οἵ τε Καρχηδόνος δαίμονες ἃ ἀμύναιντο, καὶ 
σὺ μετὰ τῶν δαιμόνων. Εἴτ ἐς τὸν Ἀσδρούθων ἓ ἐπι- 

στρέψασα, εἶπεν" ὋὍ μιαρὲ, καὶ ἄπιστε, καὶ µαλακώ- 
τατε ἀνδρῶν, ἐμὲ μὲν καὶ τοὺς ἐμοὺς παῖδας τόδε τὸ 

δὲ τίνα χοσμήσεις ἠρίαμόον, ὃ τῆς μεγά- 

τε 

πῦρ θάψει" σὺ δὲ τ 

λης Καργηδόνος ἡγεμών; τίνα δ᾽ οὐ δώσεις δίκην τῷδε, 
ᾧ παρακαθέζη; Τοσαῦτ' ὀνειδίσασα, κατέσφαξε τοὺς 

παϊτὸ ας, χαὶ ἐς τὸ πῦρ αὐτούς τε καὶ «ΑΦΕΥ ἐπέῤρυ εν. 

δε µέν Φασι τὴν Ἀσδρούθα γυναῖκα, ὡς αὐτὸν ἐχρῆν 
Ἀσδρούθαν, εἰποῦσαν, ἀποθανεῖν. 

ἀχΧχΧΧΗΠ. Ὁ δὲ Σχιπίων, πόλιν δρῶν ἑπταχοσίοις 

ἔτεσιν ἀνθήσασαν ἀπὸ τοῦ συνοικισμοῦ, καὶ γῆς τοσῆσδε 

καὶ νήσων χαὶ θαλά ἄσσης ἐπάρξασαν, ΓΗ τε καὶ νεῶν 

καὶ ἐλεφάντων καὶ χρημάτων εὐπορήσασαν ἴσα ταῖς 

ἀρχαῖς ταῖς μεγίσταις, τόλμη δὲ καὶ προθυμία πολὺ δικ- 

σχ οὔσαν (ή Ύεν χαὶ ναὺς χαὶ ὅπλα πάντα επεριπρημένη 9 

τρισὶν ὅμως ἔτεσιν ἀντέσχε πολέμῳ τοσῷδε καὶ λιμῷ), 

ο 
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οογοηί, 5ο]158 Φ6ἱρίο 5ἱΠ6 ορ55α{ίοηο γροβαί , οἱ ἀἰδουτγοῦας, 

ἱηδοπιπίς, που οΡΗΠΗ ηἰδί ορί{ου [πο ΙάΏογος οπρίεης : ἆοπος 

ριο Ἰα5δίπάίπο ἵπ Ίου θάίο οοηδοά(, αδί, αυ Πονοῃί, 

ἱπδρίοστο ροίογαί.. ΟµΗΠΙ(ΙΘ πηπ]{α οἴαπα ἔαπι γαδίατοη{ς, 

οἱ γιάσγοίν ἷα ἀπραίατα Ἠσρο οα]αΗΙΓα5 ν ἀῑε 5ορ{ἴπιο 46ΠΤΗΠΗ 

ποπηυ{ δαρρ]ίσεδ οοπασεγαηί αά Βοϊρίοποπα, Ργα[ογοηίος 

γοτροπας Τςοπ]αρί! : ου]ας (εππρ]απη Ίοησο οπηπίαΠα ποΡ]]]5- 

δίπαπῃ ἀΠΙ5δίπλήπια πα ογαί ἵπ ατζο. Ἐκ Ίου Ιβίίατ ἱοπηρ]ο 

ΗΙ οογο (5. βαρροίρα5 εαρίῖ5, 46 5α]ηία {απίαπι αἱ ραςῖδοί 

γο]]αί Βαἱρίο, οταραπί, οοπερᾶεπᾶα Ἠΐ5, αμἱ εα ορπά1ῖομα 

γε]αηί αγζο οχεθάσταο, Τί Ππρείταίαπη οδε, εχεθρίϊ5 (Γ4Ἠ8- 

{ασίς : οχἰνογπίσο πλοκ απἰπαασίηία πηία ΥΙΓΟΓΙΗΠΗ Ρτο” 

πηΙδΟι16 ας ΠΗΓΗ, (’αηςπηῖςδα ρου αηριΣίαπα Ῥογίαπα αηίο- 

πηυΤα]θη; απίριας 5ίαἴϊπι αρρορίία οδί ομρίοάία. Τταής[ασαρ 

απίθΠη ΤοπαΠοτΙπη, οἴγοῖίαι ΠοηΡΘΠΙΙ, ἀθδρεγαία 5α]αία, ἵη 

«Ἐδοι]αρῖϊ {οππρ]άπα 5ε γοεθρεγηί ουπα. Αδάγαβα]ε εί πχοΓθ 

ἀποβιδατε ΠΗ15 Αεάγαρα]ϊς: ππάο [αοῖ]ε τοραβηαβαπέ, ἆπαπῃ- 

5 ραμοῖ ΠΗΠΊΘΤΟ, αἱ 6 Ίο6ο οά1ίο οἱ Ἱππροδίίο ταρίβα5; ΠαΠα 

ρὰσἱ5 θίίαπῃ ἴ6ΠΙΡΟΓΟ ΤΠ 1ρδᾶΠΙ 4ΓΕΑΠΗ {οπηρ]! 5οχαρὶηία στα ]- 

Ρις αδοεπάθραπίατ, Ταπάεπα [αππο, Υἱβί5, Ράνογ6, Ι400- 

πας οοηίθοΙ, αρρτορϊπαπαπία ]4Π1 πιο εχί[ο, το]οία 

αΤθὰ, η ἵρδαπι 46 ΦΗΠΗΠΙΙΙΠάΙΙ6 {δοίαη {επηρ]! 5056 ΡΓΟ- 

πρπετυη{. 

ΟΧΧΧΙ. Ῥει 6απι οοθαδίοπεπΙ ΑδάνταβαΙ, ἱππργαάεπήρια5 

οαίετῖς, αἆ Βοἱρίοηποπα ουπι ταῖς 5αρρ[ίαῖρας ρτο[υρβίέ. 

Οµοπ1 β6ἱρίο, Ι455ΗΠ1 αδδἰάετε 5ἳρί α Ρεᾶες, οδίοηα1! ἴταις- 

{αβῖς. Όιο οοπβροείο, ΙΙ ροδίπ]αταπί 5ΠοπίίαΠα; 5Ποη[Ιο- 

απο Ιπιρείταίο, Ροδί οίίαξα ἵη Αδάταρα]εηι πηπ]ία γαγίασιο 

οοηγ]οῖα, {οππρ]απα Ἱπορηάθγαπί, οί 5ἴπια] οΙΠΙ {6ΠΙΡΙΟ ο0Π- 

οτοηχαιϊ 5υπί. Ἑστία αιίεπα, ἆαπι αεοοπάἴαν ἰσηίς, πχος 

Αδάτυμα]ἰ5, ογηαΐία αᾶΠὰ ϱοΠΙΠΙΟΚΙ55ΙΠΊ6 ΡΓο {6ΠΙΡΟΤΕ Ροίθ- 

τα, οοης{1{πῖς5ο οχ αἀγοιςο βαἱρίοπίς οπι ἀποριας βΙΠς, οί 

οἶατα γους ἀῑχίδεα : «Τϊρῖ απάεπα, Ἠοπ]απα, 4 5ἰπί Ῥτο- 

ΡΙά1, αιαὶ ατα ἨΏε]ῖ αἱοτῖς! ΑΡ Ίου απίεπι Αδάτιραία, οἱ 

ραΐτία., αἱ 5αοΓοΓΗΠ, δί πηαῖ, ΠΙΙΟΓΙΠΊά16 ΡΓος(ίοΓς, δεηῖ 

Οαγιασϊηίς Ῥωπας εχἰσαπέ, ἵπασα ου Π]ί5! » ὨΏείπάο αἆ 

Αδάτιμα]θπα 6οΠΥθιδᾶα” « Φθο]εδία, Ἰηαπῖί, αἱ Ῥετ[άε, οἱ 

ε[ορηϊηα ἑἰςδίπιο γΙγογ πα ΟΠΩΠΙΙΠΗ 1 Π16 αάθΠῃ , 6ἱ Ί105 ΠΊ6Ο5 

Πο5, Πίο Ισηῖς 5ορο[ῖεί : ία Ὑθγο 416Π1 (απάεπι ἀεοοταβίς 

(παπιρΏαπα 2 πχ ππασπα σατηιαςίηϊ5! οἱ ααδ ποῦ Ρῴπας 

ἀαρῖς Ἠαῖς, οαί ππο 5αρρ]εχ απδίάθ5»» Ηΐ5 οχρτοβΓαϊἶ», 

{ασι]ανΙί Π]ἱο5, εοπ]δοΙίατθ ἵπ ἵβηοπα, εί 5εἱρδαπι ΙΠ5ΗΡΟΓ. 

Ἠυπο αἶππί Γαΐδ5ο αχοτίς οχίαπα, απα]ῖς ἱρεαπη Α5άγΗΡαΙεΠα 

Ροίἵα5 ἀθειεγαί. 

ΟΧΧΧΗ. Αί δαρίο, ΙΤΏΕΠΙ, Ρ6Γ 4ΠΠΟΒ, οχ «19 οοπα]ία 

Γαογαί, 5εορίϊησοπίος οχἰπιῖο 5ρ]οπάοτα οε]ευγαίαπα; ΤογΓ8 

πηαγίᾳ ο {απῃ Ἰαΐο ἀοπηίπαϊα; ΔΓΠΙΟΓΗΠΗ, οἱαδδίαπη, εΙερ]απ{ο” 

τηΠά, ΡθομΠίαΓΙΠΙ εορίἱ5 ΠΙΑ ΠηαΧίππο Ὕπογί5 ΤοβΠΟ οοη{0- 

τοπάαπα; ΓογΗαᾶΐπο Ὑοτο οἱ ἱπάνςίτία πηπ]απα οἰίαπη οηηῖ- 

ΠοπίοΠα, απαπάο, ἁἀοηιῖς πανῖνας αγπηίδηπο, ἴαππεπ Ροτ 

(πἱοπηίαπη ΓάΠηΘΙΑ. οἱ Ῥο]]απα πας μα τ απο ἱπίας αΌοπι 



160 ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΗΒ ΥΠ, 

τότε ἄρδην τελευτῶσαν ἐς πανωλεθρίαν ἐσιάτην' λέγε- ! 

ται μὲν δακρῦσαι, καὶ φανερὸς γενέσθαι κλαίων ὑπὲρ 

πολεµίων. ᾿ἘΕπὶ πολὺ δ᾽ ἔννους ἐφ᾽ ἑαυτοῦ γενόμενός 

τε, καὶ συνιδὼν, ὅτι καὶ πόλεις καὶ ἔθνη καὶ ἀργὰς ἁπά-- 

σας δεῖ μεταθαλεῖν, ὥσπερ ἀνθρώπους, δαίμονα" καὶ 

τοῦτ᾽ ἔπαθε μὲν Ἴλιον, εὐτυχής ποτε πόλις, ἔπαθε δὲ ἡ 

Ἀσσυρίων καὶ Μήδων καὶ Περσῶν ἐπ᾽ ἐκείνοις ἀργν 

μεγίστη γενομένη, καὶ ἡ μάλιστα ἔναγγος ἐκλάμψασα 

ᾗ Μακεδόνων: εἴτε ἑκὼν, εἴτε προφυγόντος αὐτὸν τοῦδε 

τοῦ ἔπους" 

Ἔσσεται ἦμαρ, ὅταν ποτ ὀὁλώλη Ἴλιος ἰρὴ, 
καὶ Πρίαμος, καὶ λαὸς ἐθμμελίω ἩΠριάμοιο. 

Πολυβίου δ᾽ αὐτὸν ἐρομένου σὺν παῤῥησία (καὶ γὰρ ἓν 

αὐτοῦ καὶ διδάσκαλος), ὅ τι βούλοιτο ὃ λόγος" φασὶν, οὗ 

φυλαξάµενον, ὀνομάσαι τὴν πατρίδα σαφῶς, ὑπὲρ ὃς 

ἄρα, ἐς τἀνθρώπεια ἀφορῶν, ἐδεδίει. Καὶ τάδε μὲν 

Πολύδιος αὐτὸς ἀκούσας συγγράφει. 

ΟΧΧΧΠΙ. Σχιπίων δ᾽, ἐπεὶ κατέσκαπτο ΚαργἨ- 
δὼν, ἐπὶ µέν τινα ἡμερῶν ἀριθμὸν ἐπέτρεψε τῇ στρατιᾶ 
διαρπάζειν ὅσα μὴ γρυσὸς Ὦ ἄργυρος ἡ ἀναθήματα Ἐν" 

μετὰ δὲ τοῦτ ἀριστεῖα πολλὰ διαδοὺς ἅπασι, γωρὶς 

τῶν ἐς τὸ Ἀπολλώνιον ἁμαρτόντων, ναῦν μὲν ὀξυτάτην 

κοσµήσας λαφύροις, ἄγγελον τῆς νίκης ἔστειλεν ἐς 
Ῥώμην: ἐξ δὲ Σικελίαν περιέπεµπεν, ὅσα Καργγ- 
Σόνιοι σφῶν ἀναθήματα κοινὰ πολεμοῦντες ἔλαθον, 
ἐλθόντας ἐπιγιγνώσκειν καὶ κοµίζεσθαι. Ὁ καὶ µά- 

λιστα αὐτὸν ἐδημαγώγησεν, ὡς μετὰ τοῦ δυνατοῦ φι- 
λάνθρωπον. Ἀποδόμενος δὲ τὴν λείαν τὴν περισσὴν, 

ὅπλα καὶ μηχανήματα καὶ ναὺς ἀγρήστους Ἄρεϊ καὶ 

Αθηνᾶ διαζωσάµενος αὐτὸς ἔκαιε, κατὰ τὰ πάτρια. 
οχλχχΙν. Οἱ δ ἐν Ῥώμῃ, ὡσαύτως τὴν ναῦν ἰδόν- 

τες, καὶ τῆς νίκης περὶ δείλην ἑσπέραν πυθόµενοι, ἐς 
τὰς ὁλοὺς ἐξεπήδων, καὶ διενυκτέρενον μετ ἀλλήλων, 
ἠδόμενοι καὶ συμπλεκόμενοι, ὡς ἄρτι μὲν ἐλεύθεροι φό- 

όων γεγονότες, ἄρτι δ᾽ ἄρχοντες ἑτέρων ἀσφαλῶς, ἄρτι 
δὲ βέθαιον τὴν πόλιν ἔγοντες, καὶ νενικηχότες οἵαν οὔ- 
τινα πρότερον ἄλλην νίκην. Πολλὰ μὲν γὰρ αὑτοῖς 

συνῄδεσαν ἔργα λαμπρὰ, πολλὰ δὲ τοῖς πατράσιν, ἔς 
τε Μακεδόνας καὶ θηρας, καὶ ἐς Αντίοχον τὸν Μέγαν 

ἔναγχος, καὶ περὶ αὐτὴν Πταλίαν' πόλεμον δ᾽ οὐδένα 

ἄλλον οὕτως ἐπὶ θύραις ἐπίφοθον αὑτοῖς ἤδεσαν, διά τε 

ἀνδρείαν καὶ φρόνημα καὶ τόλµαν ἐγθρῶν καὶ ἀπιστίαν 
[ἐν] σφίσιν ἐπικίνδυνον γενόµενον. ᾿Ἀνέφερον δὲ καὶ ὧν 
ἔπαβον ὑπὸ Καρχηδονίων, ἔν τε Σικελία καὶ Ἰδηρία, 

καὶ περὶ αὐτὴν Ἰταλίαν ἐκκαίδεκα ἔτεσιν, Αννίδου τε- 
τρακόσια ἐμπρήσαντος ἄστη, καὶ µυριάδας ἀγδρῶν 
τριάκοντα ἐν µόναις µάχαις ἀγελόντος, ἐπί τε τὸν “Ρώ- 
µην πολλάκις ζλάσαντος, καὶ ἐς ἔσγατον κινδύνου συν- 

αγαἸόντος.  ὋὪν ἐνθυμούμενοι μάλιστα, ἐξίσταντο 
περὶ τῆς νίκης, ἐς ἀπιστίαν αὐτῆς' καὶ αὖθις ἄνεπυν- 
θάνοντο ἀλλήλων, εἰ τῷ ὄντι Καργηδὼν κατέσκαπται" 

Ὀλεσγήνενόν τε δι ὅλης νυκτὸς, ὅπως μὲν αὐτῶν τὰ 
ὅπλα περιηρέθη, καὶ ὅπως αὐτίκα παρὰ δόξαν ἐτεκτή- | 

Γαπά Γης ἔαπο ἀε]οτὶ εκεηραίααε γ]άσης 5εἱρίο, Πἱαοτιππᾶςθθ 

ἀἰσιίατ, οἳ Ρτοραίαπα ἀεβογίςςο (ογίππαπα Ποδίαπη. Ας ατα 

απ σπη ππεὐΠαραπά ας 5δοαπι οορίαδκο, υγυήαπα, Ροραἱογάτη, 

Ἱπιροτίοταπα οπηπίαπα, ποῦ πΙπας παπα Ἰοπηίπαπα, ἵπ πα {ᾶ- 

Ποποιη ῥγοςγθπη 6.5 [ογίαπαπα; άαπε οἱ Ἠίαπα, ογίαπαἴαπα 

αποπάαηα τΌθπα, ἴάείπααθ Αβδγτίογυπη εἰ Μοαάοτυπα, οἱ ροςί 

Ίο Ῥογκαγαπα Ἱπιροτίαπα, απηρ]ίςεἴππαπη οπηπίαπα, οἱ πάρεί- 

πίηχο ας Ποτοῃς Μασσοάοπίσαπη , 6556 οχρετίΗπη; 5ἶνθ 60Η- 

εη]ίο θἶνο ΠπεΠίεΠα ῥτορουττεηίε Πησια, τετ» 1]ος Ῥοεία 

ῥτοπυποἰαν τς : 

Ἱαππάαε ἀῑες αἀοτίξ, άπο οοποϊᾶαί Ποπ ἵηπρεης 

Εἰ Ρτίαπια5 Ῥτγϊαπιίααε τααί ρ]εῦς αγπιϊροίεη(ῇ5. 

Εί α Ῥο]γβίο Ῥτο [απηατίίαία ({αεταί οπίπι ἶ5 Ῥγσερίος 
5οἱρίοπίς) Ιπίοτιοραίας, αιπάἁ εἰδί γε]εηί σα γοτβας ΠΟΠ ἆ- 
ΜΗίαγΙί {ησοπιι [α{ετῖ, οορ[ια{ίοποπη Ιποιάίςςε 5ἰδὶ ἆε ραίτία, 
ου] πιετοί, γοες τογΙπα Ἠππαπαττη οοηΣίάεταῃς. Τὰ αποᾷ 
Ίρ5ο Ρο]γρία5, απἰ εκ οτε εἶας γειρα Ιδία αιαἰγε, πηεπιοτία» 
πιαπάαγ]. 

ΟΧΧΧΠΙ. Ρίταία Οαγιασίηε, πηρας 5εἴρίο ρει ἀεβηί- 

απα ἀῑαγαπῃ ΠΗΙΠΙΕΤΗΠΙ οοποθςῖέ, υἱ ἀῑπρετοπί φπἰάφυἷᾶ 

φυρογθςςεί, Ργαίει αΓΙΠΙ αγβοπέππσπε οἱ εππρ]ογαπη ἆοπα- 

τία. Ῥεϊπάο παϊΠίατία ἆοπα πηπ]ία ἱπιρεταίοτ ἀῑδιτσηί οπιη- 

Ῥα5, εχοορίΐ5 Ἠή5, αυ Αροηιηϊς [απαπ) γἱο]αγαηί : εκογῃᾶ- 

ίαπιαπε 5Ρο]ΐ5 πανίπι οε]εγ/πιαίη Ἠοπ]απα Πηκίε, γἱοιοτῖα, 

ηηποίαῃ. ο] 4ποαπθ ρορι]ς ραρδίπι ἀθηαποίαν, αἱ 

οτορία ἱρί οἶίπι α Ρας, ἱηδα]απα Ὀο]]ο Ἱπ[εςίαπρας, 40- 

πατία τορεϊοτοπί, απῶοπή(παο (ηἱάεΠα ἀξποςοθγο Ρο556ΠΙ. 

Ου τος Ππαχίπιο οοπο Παν Τί οἳ Γανοτοπα Ρορη]οταπας αἱ αἱ 

επι ο άἴπο Γοπήρηαίεπα οοη]αηφετεί.. Ῥταύα ἀεῖηάς, 

απ εαρογεταί, ἀῑνεπάϊία, ατπιᾶα, ΠπαεΙπαδ(αε, εἰ Πᾶγες 

παίί]ος, Ματ Μπογνα σα 5αθταία5, αοοϊποῖας ἴρ5ε ογεπ]ᾶ- 

νε, ποτε ραΐτῖο. 

ΟΧΧΧΙΥ. Πουια νογο ροδί(παπι πανίς εοηδρεσία ε5ι, οἱ 

νἰοίοτία πυποϊαιᾶ δα γεδροταϊα, Υη]ρο ρτουυτγεγαη{ τη ρι- 

ΡΙίουπα, οἱ οαπα Ποςίειη οχοσεταηί Ππία ρτα(α]αίοηες οοΠΙ- 

Ρεχιδηυα Ππμ{ος; {πα παπα απο ῥείπλαῦα ππεῖα ρογἱου]ίς- 

απο ο55οηπί εοἰα!, παπο 5ίαβίαπα Ἱπρογίαπα η Ῥρορα]ος, 

πΗΠς οοηβγιησίαπα αβοτοπί τορα ίσα» αλαίσῦα; γἱεοτίαφαε 
Ρο1ἵ οξςοπί, φια]ῖς απ 68η ἀἱοΠα πα] οομἱαίςδεί..  Νοταπί 

οπίΠα πηπ]ία α 56 ποσία ορτορῖα, πηυ]ία Ἱίοπη ἃ 5αἲς πα]οπίρας, 

οοπίτα Μασθάομας, οοπίτα ΗΙδραπος, οἱ πονΙςδίπιο οοπίΓα 

ππαρη Πα ΑΠΟ, ας ἵπ ἴρδα οσα οσα Παϊία, δεᾶ 

παπα πογοταπί οσα ἵαπα ρτορίπ(σ σπα, οἳ απσοὰ α4θεο 
ΡαΠ6 αΠίο [ογος ρρος {ογγαῖςδεί, εἰουί Ῥαπίσα οίας απο» 

πος παπα» οὗ [ου αάίποῦι οἱ οοηδΙΠ σπα οἱ απάαοίαη Ἠ0- 

ίσα, «παπα οϐ ροτβάίαπα οογαπη σπα, ρογἱομ]οδα Πουιαπμίς 

[μἱδομί,  Ποροίομαπίααο πποπιοτία Ἰπίογ 5ο, απϊάφυά αᾱ- 
Οατναρἰηἰοη δρα». ας οδδοηί, θἶνο η Βἰοία, εἶνα ἵπ Ηϊ- 
ραμίας φἶνο {π {ρδα Πα]ία ρου 4ηπο5 φοἀδοίπας απο δρα[ίο 

Αππηραϊ απαδεημοπία ἀε]ονοναί ορρίόα, οἱ οἷίς ἵπ Ῥεο]ής 
οοσἱἀσγαί νοσσηία ν {ον πα παἰία; οἱ τοσα 4ποφαο, ἄάπλοίο 

ΠΟΠ 5εΠΙΟΙ οχογοῖία, ἵπ οχίγοαμα αἀάαχοταί ροἱσπ]αμη, 
Οὐα5 τος Γορυ[απίος, ἰαπία αἀπηταοπο γἱοογίαν ἠίας ογαηί 

Ρογου]κί, οἱ κ Πάσα ροβδοπί αὐλήλοτο, τοβιατοπίαυο Πδ- 

ΓηΠὰ αλίς αίος, καΐκια οσγίο οοηρίαγοί, ἀἰταίαπη 6.56 (ατ- 

Ειαρίποπα” Αίας ία ποσίοπα {οσα γαι ]ηΙ οοΠΓαΡΗ» 

Ἰαμάο, ἀῑκεετοπάσοφμο, φποπποάο οχναώα Ῥαπί, γαίες 
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ναντο ἕτ τερα " ὅπως δὲ τὰς ναῦς ἀφηρέθησαν, καὶ στόλον 

ἐπήξαντο πολὺν ἐξ ὕλης παλαιᾶς" τό τε μυ τοῦ λι- 
µέγος ὡς ἀπεχλείσθη, καὶ στόµα ὡς ὠρύξαντο ἕτερον 
ἡμέραις ὀλίγαις. Καὶ τὸ τῶν τειχῶν ὄψος : αὐτοῖς διὰ 

στόματος ἦν, καὶ τὰ τῶν λίθων μεγέθη, καὶ τὸ πρ ὃ 
πολλάκις ταῖς μηχαναῖς ἐπήνεγκαν. ὝὍλως τε τὸν 

πόλεμον, ὡς ὁρῶντες ἄρτι γιγνόμενον, ἀλλήλοις διετύ- 

πουν" καὶ ἐς τὰς φαντασίας τῶν λεγομένων τῷ σχήματι 

τοῦ σώματος συνεφέροντο. Καὶ τὸν Σκιπίωνα ὁρᾶν 
ἐδόκουν ἐπὶ κλιμάκων, ἐπὶ νεῶν, ἐν πύλαις, ἐν μάχαις, 

πανταγοῦ διαθέοντα. Οὕτω μὲν οἱ Ῥωμαῖοι διενυκτέ- 
ρευσαν. 
ΟΧΧΧΥ. Ἅμα δ) ἡμέρα, θυσίαι τε καὶ πομπαὶ 

τοῖς θεοῖς ἐγίγνοντο κατὰ φυλὴν, καὶ ἀγῶνες ἐπὶ τού- 

τοις, χαὶ θέαι ποικίλαι. Δέκα δὲ σφῶν αὐτῶν ἡ βουλὴ 

τοὺς ἀρίστους ἔπεμπε, δικθησοµένους Λιθύην μετὰ 

Σχιπίωνος ἐς τὸ Ῥωμαίων συμφέρον. Οἳ Καρχηδόνος 

μὲν εἴ τι περίλοιπον ἔτι ἦν, ἔκριναν κατασκάψαι 

Σχιπίωνα, καὶ οἰχεῖν αὐτὸν ἀπειπον ἅπασι: καὶ ἐ ἐπηρά- 
σαντο, μάλιστα περὶ τῆς Βύρσης, εἴ τις οἰκήσειεν αὖ- 

τὸν, ἡ τὰ καλούμενα Μέγαρα" ἐπιθαίνειν ὃ᾽ οὐκ ἀπεῖ- 

πο. "Ὅσαι δὲ πόλεις συµµε εμαγ] ἤχεσαν τοῖς πολεµέίοις 
« 

ἐπιμόνως, ἔδοξε καθελεῖν ἁπάσας" καὶ ὅσαι Ῥωμαίοις 

βεθοηθήκεσαν, γώραν ἔδωκαν ἑκάστῃ τῆς δορικτήτου, 
καὶ πρῶτον μάλιστα Ἰτυχαίοις τὴν µέχρι Καρχηδό- 

. -ν Ἱς α- αἱ 34 / .». δν κ. 

νος αὐτῆς και Ἱππῶνος ἐπὶ θάτερα. Τοῖς δὲ λοιποῖς 

Φόρον ὥρισαν ἐπὶ τῇ ΥἩ καὶ ἐπὶ τοῖς σώμασιν, ἀνδρὶ 

καὶ γυναιχὶ ὁμοίως. Καὶ στρατηγὸν ἐτήσιον αὐτοῖς 
3 « ’ Ε) / Μ [- λ νὶ ο 
ἐκ Ῥώμης ἐπιπέμπειν ἔχριναν. Οἱ μὲν δὴ, ταῦτα 

ιλ. 3 ” - ευ] ’ ΄ δἲ δ / 

προστάξαντες, ἀπέπλεον ἐς Ῥώμην. ὃ δὲ Σκιπίων 
3 / ἡ “Ν λ / Ε) ὃν κ σώά » ὃν αν 
ἐποίει τὰ δόξαντα, καὶ θυσίας ἐτέλει καὶ ἀγῶνας ἐπὶ τῇ 

νίκη. Ὡς δὲ αὐτῷ πάντα ἐξετετέλεστο, διαπλεύσας, 

ἐπιφανέστατα ῥ) πάντων διονριάμθενε πολύχρυσον 

θρίάµβον, ἀγαλμάτων τε Ὕάμοντα χαὶ ἀναθημάτων, ὅ ὅσα 
Καργηδόνιοι γρόνῳ πολλῷ καὶ συνεχέσι νίχαις ἐκ πά- 

αύ ς / 3 ῃ μι ο [ο 
σης γῆς συνεγηνόχασιν ἐς Λιβύην. ἘΤότε ὃ) Ἡν, ὅτε 

καὶ κατὰ Μακεδόνων, ἁλόντος Ἀνδρίσχου τοῦ Ίξευδο-- 
φιλίππου, τρίτος ἤγετο θρίαµέ ὴ κατὰ τῆς Ἑλλά- Φιλίππου, τρίτος ἤγετο θρίαµόθος, καὶ κατὰ τῆς ἄ 

-. ες ή .” λ Δ 
δος πρῶτος ὑπὸ Μομμίου. Καὶ ἦν ταῦτα ἀμφὶ τὰς 
ἑξήκοντα καὶ ἕκατὸν ὀλυμπιάδας. 

ΟΛΧΧΥΙ. Χρόνῳ δ᾽ ὕ ὕστερον, Γαΐου Σράκχου δη- 
μαργοὌντος ἐν Ῥώμῃ, καὶ στάσεων οὐσῶν ἐξ ἀπορίας, 

ἔδοξε κληρούγους ἐς Λιβύην πέµπειν ἑξαχισγιλίους. 

Διαγραφομένων δ) ἀμφὶ τὸν Καρ Ὑηδόνα τῶν θεμελίων, 
λύκοι τὰ θεμέλια ἀθρόα διέσπασαν καὶ συνέχεαν. ἸΚαὶ 

τότε μὲν ἀνέσγεν ᾗ βουλὴ τοῦ συνοικισμοῦ. Χρόνῳ δὲ 
αὖρις, ὑπότε Γαάϊος Καΐσαρ, ὁ καὶ Σικτάτωρ ὕστερον 

αὐτοῖς διηνεκὴς γενόμενος, Πομπήϊον ἐς Αἴγυπτον 
ἐλίωχε, καὶ τοὺς Πομππίου φίλους ἐς Λιθύην ἀπ᾿ Αἱ- 

γύπτου, λέγεται, τῇ Καργηδόνι παραστρατοπεδεύων, 
ὑπ ἐνυπνίου στρατὸν πολὺν ἰδὼν χλαίοντα, ἐνογληθῇ- 
ναι, καὶ αὐτίκα ἐχυτῷ εἲς μνήμην ὑπογράψασθαι, 

Καρχηδόνα συνοιχίζειν. Ναὶ μετ οὐ πολὺ τῶν ἀπό- 
βων αὐτὸν ἐς Ῥώμην ἐπανελθόντα περὶ γῆς παραχα- 

αΡΡΙΑΧΟΣ. 

-οο-υ-υ-----ασαα-καασασασααακαααααααα αακααασαακαπασαααααασαυπααααααασαααααααααακαπααααακααααααατασαααααα--παπασασοστσσαο. 

ορίπίοποιη ία πα [αρζαγενίηί ας ατα; αποπιοάο, παν]. 

Ρα5 αὐἀθρηῖς, Πονᾶς πηᾶνος αἀἰβεανεπηϊ ο γείοτῖ απαϊοτῖα: 

οεε]αδοσπ6 ροτία5 ο5[{ο, ἀῑγογςα ρατία [οὐἱθηίες, πηίτα ραι.- 

ϱ65 ἀῑος αρογιογίηί οδίἵαπι αἰμᾶ, . Οο]ουγαβαπί οἱ πια" ΠΊπΙΥ 

αά{ΠεΠα, εἰ Σακοἵυὰ ΠΟΙΟΙ, ἰβηση(ο αρίας ἵπ Ποπηο 

ΠΟΥΗΠΙ πας μίπας η]εοίαα : οπηΠΙποαθ (οίαπα ΤέσθΗ5 ρε5ίι 

οί [αοίεπα απαδί οου]ῖς 51ϱῖ ππαίπο ποργωςοπ(α ναί, παυγᾶ- 

Ποποπα αἰἶαπ βο5ίῖρις αἲ τογαπα βεδίαγαα. θἰπ ιά πΠΘΙη 

ἁάαναπάο : αἱ 5ἱΡί δρεσίατε γἱάστοπίας 5οἱρίοποίη ἵπ εοα]ῖς, 

ἵῃ ΠαγΙΡΗ5, αἆ ροτία5, ἵπ ρισοῖς , Ίος ἴ]ας οαγλἰ(απίεπα, οί 

ΠΙδ(ΠΠΙ ΠΟΠ Ῥγῶβδοηίσοπι, Αίάπο Ἱία απίάεπα 6αΠι ποςίσα 

οχορῖί ρορα]ας. 

ΟΧΧΧ. Ὀψὶ γογο ἀῑσς Πλαχίε, φαετίβεία 5αρρ]ἰζαἰἴοποςα πα 

μπι ασοραπίατ οἶτοα 4εογα ρα]γίπατία : γαπασιθ ερ6- 

οἴασπ]α εε]εριαβαπίαν, Βοπαία5 αὐ{εΠῃ χ Ἰοραίος, ο ραΐγαπι 

ογάΐπο πορῄἰδίπιος, παϊςίί ἵῃ ΑΠΙσαπα, αἱ σπα 5οἱρίοπο ἵῃ 

οομιηιοάυπα παρα μ]σς ονάϊπαγεπί ο. ῥτονἱποίαπα. Ηϊ, 

απἰάσαἷᾶ 5αρογεΓαί Οατίμασίηϊς, 14 α 5.ἱρίομο ἀθοτενογαπί 

Ρουγο ἀἱγασπά στα : Ἱπίετάϊχεταπίαπα, πο ααἲς οί Ἰαίατοί; 

ἁάο1ἱ5 εἰίαπι ἀῑγίς ἀεγοίοπίρης, 5ἱ ααὶς οοπίτα [αεστοί, ῥργῶ- 

ποπ] 5ἱ ααῖς ΒΥΓςαΙΗ Ἠοσαγανο ἆθπιιο οοπάρτοί :. οσϱίΕΓΙΠΙ 

ἁα [ας ]οοί ποπη{ Περαίας οςί. Ῥ]ασμι εί, ονιίαίος, απαρ 

Ιο5ίαα 6ο Ἠεί1ο εοεία: Γαἱςδοηί, οπηηο6ς αἆ παπι ἀεΐσιο, 

ΡατίεΠΙάΙ1ο ασηΟΓΙΠΙ Ρε]]ο ρατίογιτη αἴἰήραογο 5οοῖῖ5 Βοπιαηϊ 

Ροριη! : εἰ Ὁεεηδίρα5 απἰάεπα ππαχίπα, απἰάσπ]ά αἲ αἴπο- 

απς Ἰαίΐετο ϱαι{ασίπεια εἰ Ἠϊρροπεπῃ πξαπο ρτοίοπάης, 

αἰήραεταηί. Οαίενίς (Πυαίαπα Ἱππροδαθγαηί, οαΠ) Τη αστος, 

{πα ἴπ οοτρογα, Πηπ]θγΙΠΙ ῬΡαπίος ας ΥΙΤΟΓΙΠΙ. Ώεογθγο- 

ταπί(πα, τί ρτοίογ απΏαας αἆ οο5 Ἠοπια μη(ογείαν.  Ου- 

Ρα Πα οτάἱπα[ἶς, ἵπ αἱ Ῥοπη τουθιςί 5αηί Ἱεραίῖ. δαἱρίο γετο, 

υιαμααία ἸΠογατα οχδοεπία5, ςαεπῖΠεῖα Ἰαάοδαπε γοίῖνος Ρεί- 

5οΙνί 5 ΠηπποτίαΙθας. Ας Ῥεγ[οο(ῖς τα οπηηίρης, ἆο- 

ΠΊΠΠΙ τερεί(Π ές εἰ (ΠΙΠΗΡΙΟ ΟΠΗΠΙΗΠ ο]αγῖςςίπιο {Ώεβῃ οδί 

Ἰηνδοίας, ερ]εμάεπίε αιγεῖς Ρρεγηια]{ς 5ἰα(μῖς ας ἀοπατς, 

αι Οατασίπίεηςες Ρεγ {οί αἰαίες, ον {οί υἱείοηϊς, {οίο 

οι ρε ραγίῖ5, οοπαροτίαγεταηί ἵῃπ ΑΠΙέαπη. Τποᾶῖί ααίοπα Ἰίςο 

(Πάπηρ]ας ἵπ Ιά6πα {Θιηρις, άπο 4ε Μαεθάσπίρας εἰ Λη- 

ἀπΐ5οο, απὶ Ῥ5οιάορμρρας νοσαβαίας, {ογῖο (πρ µαίαπι 

εδί, εἰ απο οχ Αελαίῖα ΡγίαΠα Γπαπηρμαν1{ ΜαπηπηΙας τ εἶτσα 

ΟΙΥπιρίαἀσιη εθη{εξπ]αΠα 5εχαβθςΙπιαπῃ. 

ΟΧΧΧΥΙ. Ρεὰ αἰφπαπίο ρο»έ, ἵπ 0. ἀτασσμῖ ρπαία, 

εχογς Ῥοπιῳ 5ο [Ποπίθις οὗ Ἱπορίαπα, Ρ]ασυῖί οοΙοΠοΓΗΠΙ 

5εχ πηΗ]ία 1 Α{πῑέαΙΗ πηΗ1,  Οπἳ οοἰοπία (απ θαπάαπχεηία 

ἀεκίσπαγεπίας ἵη 5οἷο ἀῑγαία Οατίμασίηϊς, Παρί 5ἶσηα (αογπηῖ- 

πογαπα οπηπ]α εγαἱδεγαηί οοη[αἀεγιπίααθ. Οπο [αοέαπη ο-ί, 

αἱ ἔαπι ηπἰάθπα εεπαίας τοπ Ἱπή ρε. Ἐιατδαπῃ Ύετο Ἱη- 

(ετ]εείο ἴεπηροτα, Ο. Οωσατ, ἶ5 απῖ Ρορίοα Πἰεἰαίος Τιοπιᾶ- 

ΠΟΤΗΠΙ Ροτρεία 5 ογεαίας οί, πάπα, Ροπρδίαπη η Ἐσυρίαπι 

Ρετδεομία5, εχ «Ἐσυρίο οοπίτα απηῖεος Ῥοπιρεί Ργοίοοία5 

θ98οί ἵπ ΑΠΠΕΔΙΑ, οΧδίταππο Ρτορο Οαγμαρίπεα µαβοτοί, 
ἀἰαίατ, Ρετηποία5 ηςοπηπίο, 4ο Ππασηυς οχοτοῖίς, Ρἱοτα(ας 

εὔδῃ5, 5656 οἱ οὐια]εαί, φἰα{ἴπα ἵπ πιοηιογία]ες {ανα]ας Τθ- 

{α]ΐσςα ἆε οο]οπία Οατίμασίπεπι ἀεάπερηάα, Ας που πηπ]ίο 

Ῥο5έ, τογθις5 ἵπ ΠΓΏ6Γ}, Παπ ρα"ρεΓες αἲ 60 ἄστος Πα- 

Π 
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λούντων, συνετασσεν, ὡς πέµφων τοὺς μὲν ἐς τὴν 
Καργηδόνα, τοὺς δ᾽ ἐς Κόρινθο. Ἀλλ' ὅδε μὲν 0ᾷσ- 
σον ἀνηρέθη πρὺς ἐγθρῶν ἐν τῷ Ῥωμαίων βονλευτη- 
ρίῳ' ὁ δ᾽ ἐκείνου παὶς Ἰούλιος Καΐσαρ, ὃ Σεθαστὸς 

ἐπίκλησιν, ἐντυχὼν ἄρα ταῖς ὑπογραφαῖς τοῦ πατρὸς, 
συνώχισε τὴν νῦν Καργηλόνα, ἀγγοτάτω μάλιστα ἐκεί- 
νης, φυλαξάµενος τῆς πάλαι τὸ ἐπάρατον. Οἰκήτοράς 
τε Ῥωμαίους μὲν αὐτὸν τρισχιλίους μάλιστα πυνθάνο- 

μαι, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκ τῶν περιοίκων, συναγαγεῖν. 

Ὦρε μὲν Λιβύης τῆς ὑπὸ Καρχηδονίοις Ῥωμαῖοι κα- 

τέσχον, καὶ Καργηδόνα κατέσκαψάν τε, καὶ συγῴχισαν 
αὖθις μετὰ ἔτη τῆς σκαφΏς ἑκατὸν καὶ δύο. 

Εἰίατοηί, ἀεκοηροῖε, πο» Οαμαρίπεπα, οἱ α[ίος, αμος 05ο 

ππίΐναπα, πη{ογεί.. δε «κατα αἲν ἠπίπηϊοίς ἵπ οπτία ο αν 

οεσἴδο, ΠΗ15 115, αἰίας 00. οοσποπηίπο Απσησίας, 41 ην 

ἵπ οοπηπηεπ{απ]ῖς ραΐτῖς ἀεδετιρίίοπεπη ἱδίαπῃ τερεγίδςοί, εοη- 

41 οαπη, 415 πυπς εδ, σατ]ναβίπεπη, Ρτοχίπηο Ίουσπη απο 

γείης Π]α 5ἴε[εταί, απῄ(υας ἀεγοίίοηπες ΟΆΥεΠ5. Ἐο Βοπῃᾶ- 

ΡΟΓΊΠΙ ΟΟΙΟΠΟΓΙΠΙ πηῖδξα [ΕΓΠΙΘ ἱπία πηϊ]ία, ἱπγεπίο; τε]ίααί 

εκ υἱεηῖς Ἰφοῖς αἀ]εο. Αίαάπε Τα Αἰτίοα 5υΏ ἨΟΠΙΑΠΟΓΗΠΑ 

ορδνίἰ ροἱεςίαίοιη : οἱ Οαγί]άσο,, ίηπο ἃ Ποπιαηῖς ἀῑταία, αὖ 

εἴδάειῃ ρο5ί απΠΗΠΗ 5οοππά στη οἳ ορηίεςΙπΙπη απάτη εγειξᾶ 

ογαί, ἹηΣίαηταία οἱ. 

. υπο ο 



Εκ ΤΗΣ 

ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

ΕΚΛΟΓΑΙ. 

θα ο ὁ ------- 

ΕΧ ΤΙΡΒΙ ΟΟΤΑΥΙ 

ΡΕ ΛΕΡΟΣ ΤΤΡΥΟΙΡ 

ΡΛΗΤΕ ΡΟΡΤΕΒΙΟΗΙ, 

ΡΕ ΒΕΡΟΣ ΝύΟΜΙΡΙΟΙΣ. 

πμ ο ου --- 

ΕΧΟΕΒΡΤΑ. 

Ἐκλογὴ περὶ γνωμῶν. 

ε Υ Ν δ/ 

[Ότι Βομίλγας κατηγορούμενος ἔφυγε πρὸ δίκης, 
ο. ο / 

καὶ Ἰογόρθας σὺν αὐτῷ, τοῦτο δὴ τὸ περιφερόµενον 
-- « / 

ἐς τοὺς δωροδοκοῦντας εἰπὼν, ὅτι Ῥωμαίων ἡ πόλις 
. -- . . / π 
ἐστὶν ὠνία πᾶσα, εἴ τις ὠνητὴς αὐτῃ γε εὑρεθείη.] 

Ι. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς χαὶ χαχίας. [ ὁ 

Οτι Μέτελλος ἀνεζεύγνυεν ἐς Λιθύην τὴν ὑπὸ Ῥω- ΞΕυΥ ] [ 
/ 2 ῇ ν ε.α Ρ. .ω 2 

μαίοις »' αἰτίαν ἔχων παρὰ τῷ στρατῷ βραδυτῆτος ἐς 
Ρ] 

τοὺς πολεμίους., χαὶ ἐπὶ σφίσιν ὠμότητος  Σφόδρα 
ἣ ) ἳ | Ἶ 

/ ») 

γὰρ τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐκόλαζεν. 

Π. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ χαχίας. 

Ὅτι Μέτελλος Βαγαίων ἀνήρει τὴν βουλὴν ὅλην, 
ὡς τὴν φρουβὰν προδόντας Ἰογόρθα" καὶ τὸν φρούραρ- 

” ε ο» 3 3 /{ ς ρ 

ον Τουρπίλιον, ἄνδρα Ῥωμαῖον, οὐκ ἀνυπόπτως ἔαυ-- 

τὸν ἐγγειρίσαντα τοῖς πολεµίοις,ἐπαπέχτεινε τῇ βουλ]. 

Ορᾶκας δὲ καὶ Λίγνας αὐτομόλους λαθὼν παρὰ Ἰογόρ- 

θα, τῶν μὲν τὰς γεῖρας ἀπέτεμνε, τοὺς δὲ ἐς τὴν γῆν 

μέχρι γαστρὸς κατώρυσσε, καὶ περιτοξεύων ἢ ἐσαχον- 
-ω / 

τίζων, ἔτι ἐμπνέουσι πῦρ ὑπετίθει. 

ΠΠ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

Ὅτι τοῦ Μαρίου ἐς Κίρταν ἀφικομένου, πρέσθεις 

Βόχγου παρῆσαν, οἳ πεμοθηναί τινας ἐς λόγους Ρόκγῳ 

παρεκάλουν. Καὶ ἐπέμφθησαν ΑΛὖλός τε Μάλλιος ὁ 
πρεσβευτὴς, καὶ Κορνήλιος Σύλλας ὅ ταμίας. Οἷς ὁ 
Βόκγος ἔφη, Ῥωμαίοις πολεμΏσαι διὰ Μάριον γῆν 
γὰρ, ἣν αὐτὸς Ἰογόρθαν ἀφείλετο, πρὸς Μαρίου νῦν 

ἀφηρῆσθαι. Βόχκχος μὲν δὴ ταῦτα ἐνεχάλει' Μάλλιος 

ὃ) ἔφη: Τὴν γῆν τήνδε Ῥωμαίους ἀφελέσθαι Σύφακα 
πολέμου νόµῳ, καὶ δοῦναι Μκχσσανάσση δωρεάν. Δι- 
δόναι δὲ Ῥωμαίους τὰς δωρεὰς ἔχειν τοῖς λαθοῦσιν, 

ἕως ἂν τῇ; βουλη καὶ τῷ δήµῳ δοκη: οὐ μὴν ἀλόγως 
μεταγνῶναι. Μασσανάσσην τε γὰρ ἀποθανεῖν, καὶ 
τοὺς Μασσανάσσου παῖδας ᾿Ιογόρθαν κατακαίνοντα 
Ῥωμαίοις πολέμιον γενέσθαι. Οὐκ οὖν ἔτι εἶναι δί- 
Χπιον, οὔτε τὸν πολέμιον ἔχειν δωρεὰν, ἣν ἔδομεν φί- 

Εαποζηρίισι } {ἱοα μι 

Ῥοπι/ϊσαν. αοομδαίας αι[αςίί απίο Ππάἱοαπα, μπα θού16 

{αφατίνα, Ργοίδγεης οεΙεῦῖο ιά ἀῑσίαπα ἵπ 605 απϊ ΠΊΠΠ6- 

τἶρι5 56 οοτγαπηρί ραιεραπία τα ἨοπΙαΠοτΙα ατῃς γοπα]ΐ5 

ορί ἰοία, δἳ ἆπθπα ἱηγεηοιίέ ϱΠΙΡΕΟΓΕΠΗ. » 

1. Εαοετρίιπι Ρεἰγεδείαπιπ. 

Μείοε]α5 ἵπ ΑΠΙσαΠΙ ΡτογΙηοίαπα 56 γεοσρί{; πα ιας 6Η 

εορηίέῖα» ἵῃ Πορίθς, εί 5 γΙΙῶ) {η 51105, ἱποιδαπίίρας. Οπἱρρε 

ἀθ]ίοία πηϊΠίατῖα αοετρἰςδίπηε οᾶδίίσατο 5οἱεραί. 

Π. Εαποηρίπι Ρεϊγεδοϊα πι. 

Μεία]]α5 εμπείος Ὑασθθεηδίαπι 5οηαίογες ποοί ἀοά[ί, 60 

αποά Ἠοπιαπάπῃ Ῥγδἰάίαπι σασατί]α: ργοἱάθγαπέ, 1ρδιπη 
αποαπα ργα[οείαπα ργωφῖαΙί ΤατρΏίαπα, οἴγεπι Ἠοπιαππῃ, 
απῖ πο εἶπε ργούΠΙοπῖς 5α5ρίοίοπε Ποβ{ϊρις5 δεη]εί ἀεάίάοταί, 
οχίτομἹο 5αρρ]ίοίο α[[αοοί. Τ]νασας Ργαίεγθα ας Τσατες 
(υαηδίασας, α ψαδηγί]α τοδα[ίο5., Ρατίίπα ππαπίριας {ταπσανέ, 

ὍρατΏα πι ἴογταπα γδηίτε ἴθηις ἀείοά1ί; {απι γοτο 5αβΗ(ἶ5 ας 
Ιαου]ῖς αὖ οἰγομπηδίαηί οχ τοῖῖα οοΠ[χος, δρἰγαηίθςαιπο οἴῖαπα 
ίάπι, αἀπιοίο ἴσπα εοπος. πανί! 

1Π. Εγοετρίκπι ΧΧΥΠΙ 4ε Πεφαἰἰοπίθις. 

Ῥοδίαπαπα Ματίας ἵπ ορρίάαπι Οἶτίαπι ρειγοῖ{, α Βοεσίιο 

44Υ6Π6ΤΘ Ἱαραίϊ, ααῖ Ῥεγεταπέ, αἱ αἆ Ῥοοςμαπα Ματίας 

ηοΠΠ]]ος οοΙοαπεπάϊ «αδα πη{οιαί. Ἐί Π]ο Α. Μαπ]ίαπι 

Ἰοσαίατη, σογπεππιαιθ ΦΥ]]αΠ1 απ5ίογοδῃ, ἴτο [1ῇμαί. Ου Ιρ5 

Ροέσ]α5 αἲί, 5ο αἆ αΓΠΊα οοηίγα Ῥοππαπος εαρϊοπαα α Μαγίο 

Γηἶςςεα οοαείΗπαΣ αἱρρε α 6πο Ταδίοηθς 6, αας 1ρ5ο ὁ- 

στίς αὐςίμ]οηέ, 5ἳρί Γαθτῖηί απορία. Ἠσο εοΙΠΙΘΓΘΗ{ἱ 

Ῥοες]ιο Μαπ]ίας τεδροπα[{: «αβιάη Ἰδίαπι Ἠοππαπος οίπῃ 

5υρ]ιαοῖ ]ηδίο Ὠθ]ο αΏςίμ]5α, αΠπΊαο Μαςιπίςσα ἆοπο 

ἀοβϊςςεο, Ἠπ[αςπιοάϊ απίαοπι ἆοπα ἆαγα ἨΟΠΙάΠΟς θα οοπά[- 

Ποπο φοἶτο, τἱ, απὶ αοοοροτῖηί, (απιάῖα {οποαπί, συοας 

εεμα(αῖ Ῥορι]οσαιθ Ἠοπιαπο τίδαπι Γαςδεί : πει γΥετο 

{οπΊοο 605 40ΠΟΓΙΠΙ ΦΙΟΓΙΠΗ ρωηίίοτο. Ναι ΠΟ Ὑπ]- 

4σμα (πααῖ(), ποογίπο ρεϊάεια Μαρίηίςσα, εἰ ΗΠί5 εἶα5 ἃ ὅ1- 
σηγί]να , Ἠο5ίο ἨοΠΙΑΠΟΓΙΠΗ, ἠπίογ[εοἶ5, ΠΟΠ ΑΠΙΡΙΤΗ5 Παδίαπι 

οδί, τί γε] Ἠορΐ5 ροβδίἆσαί ἀοπαπα, αποά αππίεο ἀθά[πηης, 

Π. 



ϱ σσ νι- 
» 

16: ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΠΙΡΕΗΝ ΥΗΠΙ. 

Ἰῳ, οὔτε σὲ ὀοχεῖν Ἴσγόρθαν ἀφαιρεῖσθαι τὰ Ῥωμαίων. 

Καὶ Μόλλιος μὲν τάδε περὶ τῆς γῆς ἔλεξεν. 

1Υ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

“Οτι ὁ Βόκχος ἑτέρους ἔπεμψε πρέσθεις, οἳ Μαρίου 

μὲν ἔμελλον περὶ εἰρήνης δεήσεσθαι" Σύλλα δὲ, ἵνα 

συμπράξειεν ἐς τὰς διαλύσει, ΛΑπστευθέντας ὃ᾽ ἐν ὁδῷ 

τοὺς πρέσθεις τούσδε ὁ Σύλλας ὑπεδέξατο, καὶ ξενίζει, 

µέχρι Μάριον ἀπὸ Γαιτούλων ἐπανελθεῖν. Παρήνει 

δὲ, Βόκγον διδάσκειν, ὅτι χρὴ Σύλλα πείθεσθαι περὶ 

ἁπάντων. Ἐνδιδοὺς οὖν ἤδη πρὸς τὴν τοῦ Ἰογόρθα 

προδοσίαν ὅ Βόκγος, ἐς μὲν ὑπόκρισιν ἐπ᾽ ἄλλον στρα- 

τὸν περιέπεµπεν ἐς Αἰθίοπας τοὺς γείτονας, οἳ ἐπὶ ἑσπέ- 

ραν ἀπὸ τῶν ἑῴων Αἰθιόπων διήκουσιν ἐς τὸ Μανρούσιον 

ὄρος, ὃ καλοῦσιν Ἄτλαντα,. Μάριον ὃ) ἠξίου, Σύλλαν 

οἳ πέµψαι συνελθεῖν ἐς λόγους. Καὶ Μάριος μὲν ἔπεμπε 

τὸν Σύλλαν. Ἄγψαρα δὲ Ἰογόρθου φίλον, ἐν Βόκχου 

καταλελειμμένον ἐφορᾶν τὰ γιγνόµενα , αὐτός τε Βόχγος 

καὶ Μαγδάλσης, φίλος Βόχγου, χαί τις ἐξελεύθερος ἆν- 

ἐρὸς Καργηδονίου, Κορνήλιος, ἐνήδρευσαν ὧδε. 

γεὶ αἱ ἴα ρυίε5 δηρυγι: ειἴρετο εα ρο556, 41 Ρρορη]{ Ῥο- 

παπὶ οἷηί.» Ἠσο 4ε Π]ο αρτο ετρα {οί Μαπ]ίας, 

ΙΥ. Εποτρίώπι ΧΧΙΧ ἄε ΓεφαΜἰοπίδιι. 

Ῥηπδας αἶίος Ἱοραίος πηϊςίί Ῥοοε]ας, απΙ Ῥάσεπα α Ματῖο 
Ρείετοηί, οῦΠ) 5Υ]άήπε ασετεηί, αἱ ἶ5 5ἳρί αἲ εοποΏ(απάαπη 

ΡΟΕΠΗ {απ{ογ ἀἀθαδεί. Ἠ]ος Ἱοραίος, αππῃ α Ἰαἰτοπίρνης ἵπ 

{ήποτο ερο]ίαίῖ ϱ1ςδεπί, Ώοηίσης οχοερίί 8Υ 114, Πνεταλίετατο 

Ἰμαθηίέ, ἆοπος Ματίας εκ (µίπ]ία γεβήςςεί; πιοπίαπο, 

Ἱογίατοπίαγ τοσοπη, αἱ Υ]] οοης]ης ἵπ οπηπίρης πεβις 

υἱοτοίατ. Τρϊίατ αππῃ απή 9ο Ιπο]ίπατεί Ῥοοε]νης, πἳ Ῥασρπη 

Ργοβοπο Φασγί]νος τοζἸπιογοί, (ορεπᾶ1 φαἰάεπη οοης[Η! οαηδα 

αᾱ νῖείπος μίορας (αἱ αἲ οοεαδα Ἐθλορία ΟΠεηία]ίς αἆ 

Ααπίοπι, Μαιπίαπῖσαρ πποπίοπα, Ῥογίίποπί } εἰτουπηπαϊς, 

νο]αί ποναπῃ οχοτοϊίαπα οοπηραταίητας. δες πια] α Ματίο 

Ρεξ, αἱ Βγ]]αη αἆ 5ε5α, ουπη {πο ἆε εοπηπηὐπΙθης τεβς 

εοἹοφαετείας, πηίογεί, Αίάπο Ἠος πιοᾶο Αβξατεπα, δ- 

σιγα απηίσαπα, αὐῖ αΏ 1]ο αραᾶ Ῥοεε]ναπῃ 5ροεπ]απάογΗΠὴ 

εἶας οοη5ΙΠΙογΙΠ 6αηξα το]είας ογαί, Ῥοεε]ας ρεα, εί Μασ- 

ἀαΐσες, απηῖσας Βοσομῖ, εἰ Οοτπε]ῇίας απ]όαπα, ἸΠνείης Ἰιο- 

πηηῖς Ριιπίοί , Γε[ε]ογαπῖ. 

στον κκ ὃν - - ---- 



ΕΚ ΤΗΣ | 
ΤΩΝ ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΡΩΜΑΙΚΩΝ. 

ΡΟΛΟ} 6, 

ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ. | 

ΕΧ ΑΡΡΙΑΝΙ 

ΒΟΜΑΝΑΠΜΙΟΜ ΗΙΡΤΟΒΙΑΠΟΜ 

11880 1Ν, 

ΡΕ ΠΕΡΟΣ ΜΛΟΕΡΟΝΙΗΗ5. 

ΕΧΟΕΒΡΤΑ ΕΤ ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ. 

ὤν. .. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθει 

.] -” -. -ω ’ ω 

Ὅτι πο τοῦ Φιλίππου τοῦ Μακεδόνος, τοῦ 
δ / 

πολεμήσαντος αὐτοῖς, πέρι, πάµπαν ἐπολυπραγμόνουν 

οὐδὲν, οὐδὲ σφίσιν ἐνθύμιος ἦν ὅλως, πονουµένης ἔτι 
ο. 3 / [4 3 (6 σ - δν ’ κὸ -ω 

τῆς Ἰταλίας ὑπὸ Ἀννίθου τοῦ Καρχηδονίων στρατηγοῦ, 
᾽ ῃ ον υ - / 

καὶ αὐτοὶ µεγάλοις στρατοῖς Λιθύην καὶ να 
χαὶ Ἰθηρίαν περικαθήµενοι, χαϊκαθιστάµενοι Σ 

Λὐτὸς δὲ Φίλιππος 

κών, ἔπεμπε 1 

Γκελίαν. 

ἀρχῆ )ς ἐπιθυμία μείζονος, οὐδέν τι 

πρέ- 

. Ἐενοφάνης, ὑπισχνούμενος αὐτῷ συµ- 

μαγήσειν ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν, εἰ κἀχεῖνος αὐτῷ ης 

χατεργάσασθαι τὴν Ἑλλάδα. Συμβάντος ὃ ὃ) ἐς ταῦτα 

τοῦ Ἀννίθου, χαὶ ἐπὶ τε τῃ συνθήκη ὀμόσαντος, πρέσθεις 

τε ἀντιπέμψαντος ἐπὶ τοὺς ὅρχους τοῦ Φιλίππου: Ῥω- 
πι ψ. ο ο ο ο ολο µαίων τριήρης ἔλαθε τοὺς ἕκατέρων πρέσθεις ἀναπλέ- 

; / . /. 
οντας, χαὶ ἐς Ῥώμην ἐκόμισε. Ἐφ ᾧ Φίλιππος 
3 -- , ρ ε ; . 
ἀγανακτῶν, Κερχύρα προσέθαλεν,  Ῥωμαίοις συνε- 

{ 

μάγει. 

πρὸς Αν: ἐς τὴν Ἰταλίαν 

σβεις., ὧν ἡγεῖτο Ξ Ξ 

1 ᾱ. Ἐκλογὴ περὶ γνωμ. μῶν. 

Σιό 
γσ σω . ε / ἀα 

[ Ὅτι ἐνηγε τοὺς Ῥωμαίους τὰ 
Εή - δα ων 

Φιλίππου πόλεμον! ἔστι δὲ ταῦτα" 

3 Αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακηβόνες Ἀργεάδησιν, 
ὑμῖν Χοιρανέων ἀγαθὸν γαὶ πῆημα Φίλ ἵππος. 
Ἠτο: ὁ μὲν πώ ος πόλεσιν λαοῖσί τ ἄναχτας 
θήσει, ὁ δ᾽ ; ρος τιμὴν ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσσει, 

[ ὑπ ἀνδράσιν ἐνθάδ’ ὀλεῖται. | 

Π. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

τι Πτολεμαίου τοῦ βασιλεύοντος Αἰγύπτου πρέ- 
σθεις, καὶ σὺν αὐτοῖς ἕτεροι, παρά τε Χίων, καὶ Μιτν- 
ληναίων, καὶ Ἀμυνάνδρου, τοῦ Ἀθαμάνων βασιλέως, 
δὶς, ἔνθαπερ οἵ Αἰτωλοὶ τὰς πόλεις ἐπισχεψομένας ἐκά- 
λουν, συνηλθον ἐπὶ διαλλαγη Ῥωμαίων καὶ Αἰτωλῶν 

καὶ Φιλίππου. Σουλπικίου δ) εἰπόντος οὐκ εἶναι χυρίου 
περὶ τῆς εἰρήνης τι χρῖναι, καὶ ἐς τὴν βουλὴν κρύφα 
ἐπιστέλλοντος, ὅτι Ῥωμαίοις συμφέρει πολεμεῖν Αἴτω- 
λοὺς Φιλίππῳ: ἡ μὲν βουλὴ τὰς συνθήχας ἐκώλυσε, 
καὶ τοῖς Αἰτωλοῖς ἔ ἔπεμπε συµµα χίαν, πεζοὺς µυρίους, 
χαὶ ἱππέας Χιλίους. Μεβ᾽ ὧν οἵ Αἰτωλοὶ χατέλαβον 

Ἀμθρακίαν, ἦν οὐ πολὺ ὕστερον αὐτῶν Φίλιππος ἆ ἀπο- 
πλευσάντων ἀνέλαθεν. Οἱ δὲ πρέσθεις αὖθις συνΏλ- 
θον, καὶ πολλὰ φανερῶς ἔλεγον, ὅτι Φίλιππος καὶ Αἰ- 

ε--1 

ο αυ μυ υμμμμμμμμμμυμυ α' ο  Ἱ----- 

Ὅ---ᾱυὐ ος 

1. Εποτρίπι ΧΙΧ 4ος Πα ἱοπίλις. 

Χη] οπ]ΠΙπο ποροιϊ Βοπισηϊς ου ΡμΠίρρο Μαόοάοπα, 

ααῖ Ῥε]οηα οἷς (α6ογο αρστεδδις ο5ί, αμιεταηί; ας ἆθ 60 ης 

εορϊ(αγεταηί φπἱάθτη. Νάπα οἱ Πα[ία εἰἶαπα ἔππι αἲ Ληπίραϊο, 

ΟατμασϊπΙοηΣίαπη ἆασα, Ῥγεππεβαίαγ, οἱ Ποπιαπί Α[Πίζαπι οἱ 

Οαγιαρίπεπι εἰ Ηἱδραπίας ἰησοηίῖρις εχογοίρας οὐδίάεβαηί, 

εί ἵη τοάἰσεπᾶα Ρἰείμα οεεαρα(ἶ εγαη{. δ6ά {ρ5ο Ρμήΐρρας, 

Δασοπαἱ ἱπρετ οωρϊἀ[ίαίο ἀποσίας, π]]α Ἱη]ατία α Βοπιαπί5 

Ιαεεδδί(ας, Ἱεσαίος αἆ Απηϊηαιαιι ἵπ Τα]απα πηϊςῖέ, 4πΟΓΙΠΣ 

ῥππεθρς εταί Χεπορμαπες, ΑππϊμαμἽσο ρο]Ποίας ο.ί : 56 

ΠΙαάγειδ5 Παλίαπα απ χἰία πηῖςδΙτΗΠ], εἰ Απηϊηαι γορῖορετα πα 

5µαπι αἲ 5β]ἰοἰεπάαπα αἱ ἀταοῖαπ «ροροπάϊςεεί. Οπαπι 

οοπάΠίοπθπα απαπῃ αεεορί55εί Αππίρα!, αίπα, {Φάετε 1Γ8- 

πηεηίο 5αη6ΐο, Ιεσαίος ἴπ γίερτα αἆ ΡΗΙΠρραπη πηϊκίς5οί, αϊ 

ατεσε {α5]αταπάσπῃ αεοἰρεΓεηί; Ἠοππαπογαπῃ {πτορηίς Ιεσαίος 

αἰπαςδαπε ἵη αἰίο πανἰραπίος πίοςζορΙέ, Βοπιαπι(πε ἀθροί- 

(αγ. Οποἆ ἄρειτίπιε [ετεης ΡΙήρριις, Οοτοστα, Βοπιᾶ- 

ἹΟΓΙΠΙ 5οσία, Ππ{π]{ Ῥε]]απι. 

1 α. Εποεγρέηι 7 αἰἰσαιίηι. 

Βοιηαπος αά Ῥοα[1 ουπΙ Ῥ]άρρο σοτοπάπα 

ταηί γειςας ΦΥ ΗΠῖΣ δαπ{ ααίεπα Ἠα]αςπλοαϊ : 

Ιπά1506- 

Ῥαρηπιῖς Μασεάο τοραπα 5ἴτρο Αγρεαάαταπα, 
τορηαίος ΠΡί αγ]ί ἀαπππΙππσαο Ροπάππ(αο ΡΜ ρρας. 

Ἱαπισαε ἆαοσες ππα]ος ρορι]15 αἰ(άο ατρίρα5 απιρ]ῖ5 
Ἱπιροπεί : 5ο4 Ιαπίου απη]ίεί ἆθοιας οπηπο, 

Ἡεεροτίΐξᾳπο νἱτὶς Πείαπι 5αὈ]εοίας οΡ{ΡΙί. 

Π. Εποεγρέιπι ΧΧ ἄε Ποφαἰοπίθις. 

ΑΡ τορε Ἐπυριϊ Ῥίοϊεπῶο, ΟΠΙίδαπο εί ΜΙγ]επας, εί 

ΑΠΙΥΠΔΠάΟ, 1656 Α{ΙΙαΠΙΑΠΙΠΙ, Ρἱ5 15 Ἰοοῖ, ἵπ σα αἆ οοη- 

ευ]ίαπάπα Ρίο γοεαγοναπί οἴνίίαίες, Ἰεσαίῖ οοπγοπεγαη{ 

αᾱ ἀἰπιπιοπά σπα Ιπίες ΡΗΙΠρριΠι αίᾳπθ ίοιο5 ΒοππᾶΠοξαθ 

Ῥε]ηνη. δεὰ παπα Β]ρίείας, ἵπ 5µᾶ ΠΟΠ 6556 ρο[ερίαίο, 

ἀῑχίδεεί, 4ε ρᾶςε φυἱάαπαπα εἰαίαετα, 5οπὶρεἰσείαε οἶαπι 

ἂά 5εΠαίΙΠ1, 6 ΓΕ ἨΟΠΙΠΟΤΗΠΗ 6556, αἱ ΑΡίοΙΙ ουπι ῬΙήίρρο 

ἵπ Ώθ]]ο ρει5εγετατοηί; Υείέ 5επαία5 Ῥε]άπι οΟΠΊΡΟΠΕΤΕ, 

6ἱ ααχΗΐα οΕἰο]ίς πιὶςίέ, Πη]]ε οφ π]ίος, ἀἄθεσπι ροά έπη πηῖ]- 
Πα. ἩἨοτιπι ορο Απιῤγασίαπι οεροτιπί Εἰο]ί; 5εἆ εἈηιάθηι 

Ρο5ΐ θοΓΙΠ ἀῑδεθδδιαπῃ ἴηοχ τοορρίί ΡμΠίρρι5. Βυγδα5 ἀείη 

«ΟΠΥΘΠΟΤΟ Ἰοραί1, ας ππα]ες νοτρῖς ρα]απι εοπ( εδ! δυηί, 

Ριήρραπα ἰοϊοδαιιο 5αἱς ἀῑςδιά[[5 ἄταεος δετγΠηῖ 5υ0/]- 
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, { ” νω οο - 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΗΡΕΒ 1Ν, 

τωλοὶ, διαφερόµενοι , τοὺς Ἕλληνας ἐς δουλείαν Ῥω- | εοτε ΠΟΠΙΔΠΟΓΙΠΑ, 4πἱρρε 4πος αἲ {οπίαπάαπη (γε πεηίετ 

µαίοις ὑποθάλλουσιν, ἐθίζοντες αὐτοὺς τῆς Ελλάδος Οταεἶαπα αβδιε[ασθτοηί. ΔΑ Ίο αππίη ΓΘροήδήγας δε]- 

θαμινὰ πειρᾶσθαι. Ἐφ οἷς ὃ μὲν Σουλπίκιος ἀντιλέ- 

ων ἀνίστατο" τὸ δὲ πλἜθος οὐκ ἤκουσεν, ἀλλ᾽ ἐκεκράγε- 

σαν, τοὺς πρέσθεις εὖ λέγειν. 
9. Καὶ τέλος Αἰτωλοί τε πρῶτοι, κατὰ σφᾶς, ἄνευ 

Ῥωμαίων, Φιλίππῳ συνέθησαν' καὶ πρέσθεις αὐτοῦ 

Φιλίππου καὶ Ῥωμαίων ἐπὶ διαλλαγαῖς ἀφίκοντο ἐς 

Ῥώμην. Καὶ ἐγένοντο συνθῆκαι Ῥωμαίοις καὶ Φι- 

λίππῳ" Μηδετέρους ἀδικεῖν τοὺς ἑκατέρωθεν φίλους. Ἔς 

μὲν 9) τοῦτ᾽ ἔληξεν ἡ Φιλίππου καὶ ᾿Ῥωμαίων ἐς ἆλ- 

λήλους πεῖρα πρώτη, καὶ τὰς συνθήκας οὐδέτεροι βε- 

βαίους, οὐδ ἀπ εὐνοίας, ἐδόχουν πεποιῆσθαι. 

ΠΠ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

- / ” 

“Ὅτι μετ οὐ πολὺ Φίλιππος μὲν, τῶν ὑπηκόων τοις 
, / ᾽ τῇ κι 

ἐπὶ θαλάσσης στόλον ἐπαγγείλας, Σάμον καὶ Χίον εἷλε, 
-- ο ο Ἡ νο 5. 

καὶ µέρος τῆς Αττάλου γῆς ἐπόρθησεν. Καὶ αὐτῆς 
ή α/ -- Ἆ λ3 4. . 

ἀπεπείρασε Περγάμου, μὴ φειδόµενος ἱερῶν Ἡ τάφων 
, / ο ας 

τήν τε Ῥοδίων Περαίαν ἐδήου, διχλλακτήρων οἳ γεγο- 
, -- 5 κο τς / 

γότων: καὶ ἑτέρῳ μέρει στρατοῦ τὸν Ἀττικὴν ἐλυμαί- 
- Δ -” δν 

νετο, καὶ τὰς Ἀθήνας ἐπολιόρχει, ὡς οὐδενὸς τῶνὸς 
Ύ Μόνος 

Ῥωμαίοις προσηκόντων. Λόγος τε Ἡν, ὅτι Φίλιππος 

καὶ Αντίοχος ὁ Σύρων βασιλεὺς ὑπόσγοιντο ἀλλήλοις' 
» ͵ 1 ὁ φῷ στοιτεύσειν ἐπίτε Δί- 
Ἀντιογῳ μ.ν καλώ ή εν τρατευσεν επι τε ἂι 

. ΄ / Ὑ . - 

ἵυπτον, καὶ ἐπὶ Κύπρον, ὧν τότε Ίρχεν ἔτι παις ὧν 
- / Σ' κ ίδχὰ Ἕν ο ’ δη, 

Πτολεμαῖος ὃ τέταρτος, ᾧ Φιλοπάτωρ ἐπώνυμον ἣν 

Φιλίππῳ δ᾽ Ἀντίογος, ἐπὶ Κυρήνην καὶ τὰς Κυκλάδας 
/ : 1 2 4 ι κ ὴ 4 ὃς Ἂν δόζαν ἐχτχράσ- νήσους καὶ Ιωνίαν. αἱ τήνδε τὴν δύξαν, ἐκταρασ 

ιά 4 λ δ , 9 , , 

πουσαν ἅπαντας, Ῥόδιοι μὲν Ῥωμαίοις ἐμήνυσαν. 
” / 

Ἐπὶ 2ὲ τοῖς Ῥοδίων, Ἀθηναίων πρέσθεις ἠτιῶντο Φι- 
.. ᾿ 3 Δ ... ’ 

λιππον τῆς πολιορχίας. Καὶ Αἰτωλοὶ , μεταγιγνώσκον- 
Ν -ο / ’ 

τες, χατηγόρουν, ὡς καὶ περὶ σφᾶς ἀπίστου γεγονότος" 
[4 { / .] 

λζίουν τε, αὖθις ἐς τοὺς Ῥωμαίων συμμάχους ἐγγρα- 
-- ο / .ω . μα . 

οΏναι. Ῥωμαῖοι ὃ Αἰτωλοῖς ἐμέμ'γαντο τῆς οὐ προ 
- - β .ω { 6 ο) ἐ Δ ϱ σι) / 

πολλοῦ μεταβολΏς. Πρέσθεις ὃ ἐς τοὺς βασιλέας 
.. 3 / 9. 

ἔπεικπον οἳ προηγόρευον αὐτοῖς, Ἀντίογον μὲν Αἰγύπτῳ 
ι . ε κ’ 5. ρ͵ 

μὲ ἐπιγειρεῖν, Φίλιππον δὲ μηδὲν ἐς Ῥοδίους, ἡ Ἄθη- 

μαΐους, ἡ Ἄτταλον, Ἡ ἐς ἄλλον τινὰ Ῥωμαίων φίλον 
ῤ “ 

ἁμαρτάνειν. Τούτοις ὃ Φίλιππος ἀπεκρίνατο, Ῥω- 
. -- 4 / - αν - -- 

µαίοις ἕξειν καλῶς, ἂν ἐμμένωσιν ᾗ συνέθεντο πρὸς 

αὐτὸν εἰρήνη. Οὕτω μὲν αἱ γενόμεναι σπονδαὶ ἐλέ- 
. 3 εστιν - / 

λυντο: καὶ στρατιὰ Ῥωμαίων ἐς τὴν Ἑλλάδα ἠπείγετο, 

στρατηγόῦντος Ποπλίου, καὶ νανκρχοῦντος Λευκίου. 

ΙΥ. Ἐκ τοῦ Σονίδα. --- ΕΥ2ΩΝΟΣ. 

Ποιμὺν ὑπέσγετο, στρατὸν εὔζωνον ἄξειν ὁδὸν ἀτριρή 

τρισὶν ἡμέραις. 
ς 

Υ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

“Ὅτι Λεύκιος Κοΐντιος ἐς τὸν τῶν Ἀγαιῶν σύλλογον 

ἀπέστειλε πρέσθεις, οἳ μετὰ Ἀθηναίων καὶ ᾿Ῥοδίων 

ἔπειθον αὐτοὺς, µεταθέσθαι πρὸς σφᾶς ἀπὸ τοῦ Φιλίπ- 

που, αἰτοῦντες βοήθειαν ἐς συμμάχους. Οἱ δὲ ἐνο- 
/ / κ ο. 

Χλούμενοι μὲν οἰκείῳ καὶ γείτονι πολέμῳ Νάθιδος τοῦ 

Γἱείας δαγγενίςςεί, ἆ πεπηῖπε εδί απά[τας : εἸαπιαπΗθας οπυπῖ- 

Ῥα5, ΥΓ) ἀῑκίαςε Ἱοραίυ». 

2. Ῥομίαιπε Υετο Ἐιο]ί Ργίογε5, Ρα: 56, τ6 οΙΙῃ ΒοπιαΠίς 

ΠΟΠ εοπηπηυη]οαία, ΡάσεΠά 6ΠΠὰ Ῥ]ήρρο [εορταπί. Μοχαπο 
εἰ αἳ {ρεο ῬΙή]ρρο οἱ Βοππαπο Ἱππροταίοτο Ἱεσαί 4ο ραέε 
Ῥοπιαπη πηῖςςί δυηί. ΕΙ εοηνοπΙ! ραχ Ιπίες ΠοπΙαπος ΡΙ- 
Πρραπισιο ΤΠ Ίαπο 6ΟΠάΠΙΟΠΕΙΩ τα αἱ ποηίγα ρατ5 αποος 
α αίοτίας ΠηΓεςίατεί. »  Ηϊο οχίίας Γαἳί ΡΓΙπη ΒΟΠΙάΠΟΓΗΠΙ 
οσα Ῥ]ή]ρρο εοπ{επΙοπῖς. δεὰ δαΐῖ αρρατοῦαί, Πδιήταπα 
μαγίεπα Εγηίετ οΏςειγαἴπταπα Π]αιη ραςῖς οοπάΠίοπδίη, πειι- 
{ταπηάσε Ῥοπα νο]απίαίο 6απῃ ΙΠ55. 

Πι. Εποεγρίπι Ἅ ΧΙ ἆςε Πεφα{οπίθς. 

Νο ημ]ίο ρο»ί, ΡΙρρας Ρρορυ]ΐ5 ππαγηἰπαῖς, αἱ εἰ ρᾶ- 

τεραπί, Ἱπιρεγαία οἸαδδα, ῥαππαπα ΟΜΙαππ(πε σορί, εί ρατ- 

{επ γορηῖ Α{ίαΙ ἀογαφίαγίε. Ἰρδαιπαπο θιίαπι ῬογσαΠηαὴ 

(οπίαν]{, πεσια {επρ]]5 πθαπα 5ορι]οτῖς ρατερης; οἱ Β]ιο- 

ἀἴογυπη Ῥεγααίῃ ἀρρορι]αίις εδε, απῖ εοποϊαίοτες οἱ ραςῖς 

ΓαεταΠί» 5ἱπππ]ααα αἰία οορίαταπα 5παΓά Ρρατίο ΑΠΙΕΔΗΙ 

ναφίαν]ξ, ΑἴΙοηπαδαιθ οΏβεδδαπι {οπαί : ἵαπαπαπαι ία 

οπιπῖα ΠΠ αἆ Ἠοπιαπος Ροτίϊπετοπῖ. Ἑαπιαπας Ῥεγετο- 

Ῥπογαί, Ἰπίοτ ΡΙ ρρπα οἱ ΑπΙοεμασα, Βγτία" τοβεΠα, ο0ᾶ- 

γοηίςςα: « πί Ῥμιρρις ΑπίΙοσΠο οοπίτα Ἑπυρίαπα ΟΥΡ - 

απςα, αρα ἴππο Ρίοἱοπσας απατίας, ΡΙή]οραίοτ εοσπο- 

πηίπο, Ῥαογ αὀμαο, τοβπαβαί, ααχΏία πίργοίς Αηοσιάς 

απίοπη ῬΗΙρρο οοηίτα ΟΥΤεΠΕΠ, ἱη5π]αδαπε Ογε]αάες, εἳ 

Ιοηίαῃ. »  Εαπαιε ΓΠΙΠΗ, 4.5 οΠηΠες γα]άθ οοππτ αν, 

λος Βοπιαπῖς του]οταπί. Ῥο5ί Ἀ]οάίογαπι τοτο Ἰεραίος 

απο υπί Ιεσαίἶ Αἰλλοπίοηςίαπα, 4ὲ οὐδίάίοπα, αμα Λίπεπας 

Ῥτοππεβαί ΡΙρρας, οοπαπετοπίο5. «Ἐιο]σπα, απος ρα Πῖ- 

ίουαί οαρί! οοηδΙῖ, οἱ Ἱρ5ῖ 4 τοσο οοπαε5{ 5αηἱ, απο ο 

566ΟΜΠΑ Ροτ[ίάο ορίς»εί : Ρρομνοτυπίαο, αἱ ἵπ 5οεἴογΙη Το- 

πΙαΠΟΓΕΠΙ ΠΙΠΙΘΓΙΠΗ Πίογαία τοζιρετοπίατ. Ποπισηῖ ααἴοπα, 

ο/αγραί15 Ἐἰο]ῖ Ῥτορίος παροταϊα ἀο[οσίοπεια, Ἱεραίος 

μκρτιηί αὖἲ Πορος : αἆ Αποσαπα φπἱάεπα, αἱ σπα γΥο- 

(ατοηί Ἰπναᾶετο Ἐσυρίαπα; αἲ ΡΙΗΠΡΡρΙΠα νοτο, ααἲ εἰ εὖι 

οστομί, αἱ Ώοἱίο αἀνοιξδας Πλοίο, απ λιοηίοηδες, απ 

Αἰίαϊαπα, απί Πάπα ον 5οοἳἷ ροριηῖ Ποπιαηί, αὐκηοτοϊ, 

Οπίνις ΡμΠίρρις τοδροπά(έ: « Ὄσπο [ος Ποπιαπίς, ἱ {ρε 

[α.ογΙΠ ΠΙΟΠΛΟΓΟΣ, 5οσπα 5οτνανοπηῖ ρασεία. Πα αἰ- 

4ρπη ρας 5ο]αία ον; οἳ ρτοίπας, οχοτοἰία5 ΠΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ Τη 

οτασίαπα (τα]εοξ, Ἰπιροταίοτο Ρίο (Βρίοίο), οἱ εἰαςεί 

ῥταοείο Ἰποίο (ΑΡΣΗ). 

ΙΥ. “ριᾶ δάαπα. 

Ῥαδίου ρου» Τ. ΘΗη{ἱ0 5ο οορίας εχροθίίας Ρος οπ]- 

Ίο πίτα πιά σΗΠὰ 6556 ρογά ΟΙ ΓΙΠΙ. 

γΥ. Επορίηι ΧΧΙ 4ε ΙοφαΠοπίδις. 

1,. Οίας αἲ ουποίαπαι Λοαογαπα Ἱοραίος πἰκιε, αἱ 

υπα ομπα Αἰνοηίο ηκίνηας Ἠ]νούίσα ο Ἰογίαιἳ επί Π]ος, οἱ αὖ 

ΠΟΙΙΑΠΟς ἀθ[ίοστοηί α ΡΙήρρο, ααχίία ροίοηίος αὖ Ηίς αἲ- 

γογδας εοσἶος, ΠἨένοτο, ἀοπιονίίου Ὠο]]ο 4ο γἰοίπο Ναθίάϊΐς, 

Τα οσζ ο Πχοπίογόα ἐγταπηί, ἱπ[ονία έν οἳ εοπ{οτίς ἀῑνιεί, 
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Λακεδαιμονίων τυράννου, διεστῶτες δὲ ταῖς γνώµαις, 

ἠπόρουν' καὶ οἱ πλείονες ἠροῦντο τὰ Φιλίππου, καὶ 
ἀπεστρέφοντο Ῥωμαίους διά τινα ἐς τὴν Ελλάδα Σουλ- 

πιχίου τοῦ στρατηγοῦ παρανοµήματα. Εγκειμένων 

δὲ βιαίως τῶν ῥωμαϊζόντων, οἱ πολλοὶ τῆς ἐκκλησίας 

ἀπεγώρουν ὀυσγ. εραίνοντες" χαὶ οἵ λοιποὶ ᾿ διὰ τὴν ὅλι- 

γότητα ἐκθιασθέντες, συνέθεντο τῷ Λευχίῳ, καὶ εὐθὺς 
) , .) / / 

ἠκολούθουν ἐπὶ Κόρινθον, μηχανήματα φέροντες. 

Υ α. Ἐκλογὴ περὶ γνωμῶν. 

[ Ὅτι ὁ Φίλιππος ὃ Μακεδόνων βασιλεὺς τῷ Όλα- 

µινίῳ Ἠ " σήτει συναγόντων αὐτοὺς ᾿Ἠπειρωτῶν πρέ- 
σθεων: ὃς δὲ ὅ Φλαμίνιος Φίλιππον ἐκέλευσεν ἐκστῆ- 
ναι τῆς Ἑλλάδος, οὐ Ῥωμαίοις, ἀλλὰ ταῖς πόλεσιν 
αὐταῖς, καὶ τὰς βλάθας ταῖς προειρηµέναις ἀποδοθῃ- 
ναι, ὁ μὲν Φίλιππος τὰ μεν" "] 

πο 

ΥΙ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

Ὅτι Φλαμινῖνος αὖθις συν7λθεν ἐς λόγους Φιλίππῳ, 

κατὰ τὸν Μηλιέα κόλπον' ἔνθα κατηγορούντων τοῦ ΟΦι- 
λίππου Ῥοδίων καὶ Αἰτωλῶν, καὶ Ἀμυνάνδρου τοῦ 
Ἀθαμᾶνος, ἐκέλευσε Φίλιππον ἐξάγειν τὰς φρουρὰς 

ἐκ Φωκίδος" καὶ πρέσθεις ἐς Ῥώμην ἀμφοτέρους ἄπο- 

στεῖλαι. Γενομένων δὲ τούτων, οἱ μὲν Ἕλληνες ἐν τῇ 
δω 6 / 9”ν/ κ / ”» - π 

βουλη τῇ Ῥωμαίων Ἠξίουν, τὸν Φίλιππον ἐξαγαγεῖν ἐκ 

τῆς Ἑλλάδος τὰς τρεῖς φρουρὰς, ἃς αὐτὸς πέδας ἐκάλει 

τῆς Ἑλλάδος τὴν μὲν ἐν Χαλχίδι, Βοιωτοῖς καὶ Εὺ- 

θοεῦσι καὶ Λοχκροῖς ἐπικειμένην' τὴν δὲ ἐν Κορίνθῳ, 
καθάπερ ἐν πύλαις τὴν Πελοπόννησον ἀποχλείουσαν" 

καὶ τρίτην ἐν Δημητριάδι, τὴν Αἰτωλοῖς καὶ Μάγνησιν 
ἐφεδρεύουσαν. Ἡ δὲ βουλὴ τοὺς Φιλίππου πρέσθεις 
ρετο" τί Φρονοίη περὶ τῶνδε τῶν φρουρῶν ὅ βασιλεύς; 
Ἀποκριναμένων δὲ, ἀγνοεῖν: Φλαμινῖνον, ἔφη, κρινεῖν, 

καὶ πράξειν ὅτι ἂν δίκαιον ἡγεῖται. Οὕτω μὲν οἳ πρέ- 

σθεις ἐκ Ῥώμης ἐπανήεσαν'. «Φὤλαμινῖνος δὲ καὶ Φί- 
λιππος ἐς οὐδὲν συμθαίνοντες ἀλλήλοις, αὖθις ἐς πόλε- 
μον καθίσταντο. 

ΥΠ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

Ὅτι ἠττηθεὶς πάλιν ὃ Φίλιππος, περὶ συμθάσεων 
ἐπεκηρυκεύετο πρὸς Φλαμινῖνον. ὍὉ δ αὖθις αὐτῷ 

συνελθεῖν ἐς λόγους συνεχώρει' πολλὰ μὲν τῶν Αἰτω- 
λῶν δυσχεραινόντων, καὶ διαθαλλόντων αὐτὸν ἐς δω- 
ροδοχίαν, καὶ καταγιγνωσκόντων τῆς ἐς ἅπαντα εὖχε- 

-. μα. / ] 4 ς / τς / ροῦς μεταθολῆς Ἠγούμενος δ᾽, οὔτε Ῥωμαίοις συµφέ- 
3 . ρειν, οὐδὲ τοῖς Ἕλλησι, Φιλίππου Χαθαιρεθέντος, 

ἐπιπολάσαι τὴν Αἰτωλῶν βίαν. Τάχα δ αὐτὸν χαὶ 
τὸ παράδοξον τῆς νίκης ἀγαπᾶν ἐποίει. Συνθέμενος 
δὲ χωρίον, οἵ τὸν Φίλιππον ἐπελθεῖν ἔδει, τοὺς συμμά-- 
χους ἐκέλευσε γνώμην προαποφήνασθαι χατὰ πόλεις. Τὰ μὲν δ) παρὰ τῶν ἄλλων φιλάνθρωπα ἦν, τό τε τῆς 

’ 
. τύχης ἄδηλον, ἐξ ὧν ἔπαθεν ὃ Φίλιππος » ὑφορωμένων, 

ον - .. 2” ΜΥ 2 / καὶ τὸ πταῖσμα τοῦτο οὗ κατ ἀσθένειαν, ἀλλὰ πλέον 
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Ιρρίαθαηί : οἱ ρ]οίαπο ρα [οτεραπέ ΡΙΠρρί οοἱδίαίοιυ, 
ἀγεγδαΡαπ{ηγΦπ6 ἨΟΠΙΔΠΟΡ, οῦ πομηι]]ας α- Φη]ρίοίο, 5ι- 
Ροτῖοί Ιπρεγαίοτο, Οταωςῖς Ἰλαίας Ἱπ]ανίας. ΟΗΠΙ γογο 
ἁοπίεν Πηρίατοηί Πἱ, απἴθας ΠοβιαπογΙη ρ]ασθραΠ{ ραγίος; 
Ριεγίαπα, "ργο [ογοηίος, εχορρδογΠ{ οοποῖ]ο : οἱ τοι, 
οϐ ραποἰίαίεπῃ εεάθγε ορ8ε(1, οοἴείαίοΠη πίτα ΗΠΑ Ἰπσῖο,, 

6ἱ 5ἱα{ἴπα οπη αᾱ Οο ΠΗΓΗ «οοπ! θαΠ!, πηποήπαδηαο υγ) 
πάππογογυπί. 

Υ αᾱ. Εποοτρέπι }α[ἱσαπιπα. 

Ῥ]ήίρριις ΜασθάσπΠΙΠα Γον ΟΙΠ1 Ε]απηϊπίηο {η σο [οφ ΠΠ 

1)! 

απαπη Εαπηϊηίπις ῬΙή ρρυπη ογωσία οχοε σι Ἰαμθγεί, Ώοη 

ΠΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ, 564 ἵρδαγαπ. αγρίαπ σταίἶα, ἆαπιπαπε Ἠ]αία 

υοπῖέ, ἂἆ αποά Ερίτοίαταπα Ἰοσαίί οο5 αὐάμκοταηί, 

Πκάθηι αγρίρας φατοίτα, έπη Ῥμῆίρρις "3 

ΥΙ. Επογρίίπι ΧΧΠΙ ἄε Γοφαζομίθιις. 

Εἰαπηϊπίης ΠίθγάΠα πι οο]Ιοφ ΠΠ οοΠγθηΙ{ ΟΙΙΠΗ Ρμρρο, 
[π δἵπα Μα]ίασο. 1Ρί απαπῃ 4ς ΡΙίρρο οοπαπεγετοπ{γ 

Ἀ]ιοάίϊ, οἱ «Είοιί, εί Απαγπαπᾶες τον ΑΠΙπαπαπαα, Ἐἰαπηί- 
πίπας ΡΗΗρριπη, Ρυφ]άϊα ἀοάποστε εχ Ῥ]μου]ᾷς, υ{α πα ιο 
πίεπα Ῥατίείη, Ἰομαίος πλ ίετο Ἠοπ]αίη, ]αςςῆ. Οποᾶ υὶ 

ΠΗ Γεοργυηί, 6γ.20ἵ αριιᾶ 5οπαίαπα Ῥοππαπιπῃ Ῥορί]αγυη!, 

αἱ ο Οταεῖα Ῥμῆίρρις (πῖα Π]α ργαἰάἷα οἀαοετοί, 165 6Ο] - 
Ρεᾷες γῶοῖα αρρεῖῖατο Π]α οοπειεγοταί; "παπι Οµα]άᾷς, 

απο Ῥωοί5 εἰ Εαρῳεηείρις αἱ Τιουυΐς ἱπππηίηογαί ; ἀΙίθγιπα 

Οοππί]λο, Ῥε]οροπποίπῃ {απαπαπη ροτία εἰαπάεης (εγ σι 
Ῥεπιείτίαάε, 4Είο]ος Μαρπείεεαιθ γε]αί οχ ἱηδίάϊϊς οΏδοι- 

Ἴναης. 5οΠαίΗς ΥθγΟ »6ππη Π{εγγοραίί ]εσαίί ΡΙΠΡρΙ , απῖά 

46 Ες Ργῶ]ά1ῖς φοη/ἴτοί τοχ 2 «5ο Ποςείτθ» τθδροηάἱδεεηί; 

Εἱαμμίηυς, ἱπαα]έ, αάϊσαΕΙέ, αἳ, αποᾶ «ᾳπππη οοηςεΒίε, 
Γαοῖεί. Ρἱς Ἱεραίῖ Ῥοιηα γογογςὶ 5ΗΠέ. Εέ Εἰαππίπις ῬΙ]- 
Ιρραδ(πε, άππη ἆς εοπά[Ποπίριις Ιηίου ο05 ΠΟΏ οοηγθηῖςςεί, 
ἃά απ]ᾶ τοδίογαΠ. 

ΥΠ. Εποετρίιπι ΧΧΙΤΥ ἂε /οφαἰοπίδιις. 

Ὑποίας (αἆ ΟΥποδοορ]α]ας) Ῥμίάρρις, τιγςας εαάπσσα[ο- 
τε 4ο ῬΡᾶςε αἲ Εἰαπηϊπίπατη πηϊςίέ, Ἐί Ἐἰαπιπίπις Ἰίσγυπα 
Ροίεκίαίεπι οἳ 5εοπη οο]οφοπᾶ1 [οοί; ασειτίπιο αἱάδια τὰ 
Γετεπβρας /Ἐοιῖς, οἱ γορῖῖς ἀοπῖς οονγαρίαπη οα]αππίαη{ἴριις 
εἰ ἆε 5αρίία εἶας εοπΠΙογαπα πηία[ἴοπο οοπᾳπογοπ/δας. 
δεᾷ Ἠ]ε, πεαπθ Ἠοπηαηίς πο 6556, πθπο Ογοθοῖς, 6θΠ5ο- 
ραί, ἱ, δα)]αίο Ῥ]μ]ίρρο, ἀοπιϊπαταίατ /Ἐ{οἱογιπα νἱο]οηίῖα, 
Α0 [ονίαςςε {ρδίας 4ποφπο γἱοίοεία ἱπερογαία πηαση[(ᾶο Γο- 
εειαῖ, αἱ οα οοη{επίας ο. γε]]οί Οπ]πίίας. Οοπςέυίο 
Ιείέατ Ίοσο, απο οοηγεη]τοί ῬμίΗρρις, ρηας(ααίη αἀγοπ]ε 
[επιρι5, οοηγοσα(ἶς 5οςἱς, Ιαβεῖέ (αθππαπε Ρορα]π!ὴ δεηίρη- 

Παπη 5ΠΔΠΩ ΘΧΡΟΠΟΓΘ. Ἐ{ ΟΡΙΘΓΟΓΙΙΠΙ απἰάσπα Ώεπίσηα ογα(ἷο 

[ΗΜ, ἱποστία {ογίαπο», οχοπιρ]ο 6ογΙΏ, απ ῬμΠίρρις Ρου- 

Ρθ5505 Γμθγαί, 5δροσία Παρεηίαπας οχἰκμλαπίίαπιααο, 

ἱρβα!η Π]απη εἰαάθβι Πο {απ ος ἱπῃγηπιαίο, 4 παΠ1 44 γοι5ο 
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ἐκ συντυχίας αὐτὸν παθεῖν ἠγουμένων. Ἀλέξανδρος 

δὲ ὁ τῶν Αἰτωλῶν πρόεδρος, ἀγνοεῖν, ἔφη, τὸν Φλαμι- 
νῖνον, ὅτι μηδὲν ἄλλο μήτε Ῥωμαίοις μηθ) Ἕλλησι 
συνοίσει, πλὴν ἐξαιρεθῆναι τὸν ἀρχὴν τὸν Φιλίππου. 
Ὁ δὲ, Ἀλέ κανεςν ἀγνοεῖν, ἔφη, τὴν Ῥωμαίων φύσιν’ 

οἳ οὐδένα ποτὲ τῶν ἐγθρῶν εὐθὺς ἀπ᾿ ἀργῆς ἀνέτρεψαν, 
ἀλλὰ πολλῶν ἐς αὐτοὺς ἁμαρτόντων, καὶ Καργηδο- 
γίων ἔναγχος, ἐφείσαντο, τὰ σφέτερα αὐτοῖς ἀποδόντες, 

καὶ φίλους ποιησάµενοι τοὺς ἠδικηχότας. Ἀγνοεῖς ὃ”, 
ἔφη, καὶ τοῦθ', ὅτι τοῖς Ἕλλησιν ἔθνη πολλὰ, κά 
βάρ βαρα τὴν κλλοαν περικάθηται, εἴ τις ἐξέλοι 

τοὺς ΜΙακελόνων βασιλέ έας, ἐπ τιδραμεῖται ῥᾳδίως. Ὅθεν 

ἐγὼ δοκιμµάζω», τὴν μὲν ἀρχὴν ἐν τῶν Μακεδόνων, 
προπολεμεῖν ἑ ὑμῶν πρὸς τοὺς βαρβάρους: Φίλιππον δὲ 

ἐκστῖναι τοῖς Ἕλλησιν, ὧν πρότερον ἀντέλεγε χωρίων, 

χαὶ Ῥωμαίοις ἐ ἐς τὴν τοῦ πολέμου δαπάνην ἐσενεγκεῖν 
τάλαντα διακόσια, ὅμηρά τε δοῦναι τὰ ἀξιολογώτατα, 
καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Δημήτοιον' µέχρι δὲ ταῦθ) ἡ σύγ- 
Χλητος ἐπικυρώσει, τετραμήνους ἀνογὰς γενέσθαι. 

3. Δεζαμένου δὲ πάντα τοῦ Φιλίππου, τὴν μὲν εἷ- 
ρήνην ἡ βονλὴ | μαθοῦσα ἐπεχύρωσε" τὰς δὲ προτάσει 

τὰς Φλαμινίνου σμικρύνασα καὶ φανλίσασα», ἐκέλευσε 

τὰς πόλεις ὅσαι Ἴσαν Ελληνίδες ὑπὸ Φιλίππῳ, πάσας 

ἐλευθέρας εἶναι, καὶ τὰς φρουρὰς ἀπ᾿ αὐτῶν Φίλιππον 
σ» 2 . ο με 2 / μὴ ο ἐξαγαγεῖν πρὸ τῶν ἐπιόντων Ἰσθμίων' ναὺῦς τε ὅσας 

υ] ο) «ω / / 

ἔχει, γωρὶς ἀξήρους μιᾶς καὶ σχαφῶν πέντε χαταρρά- 
ο / 3 

των, παραδοῦναι τῷ Φλαμινίνῳ: καὶ ἀργυρίου τάλαντα 
.. / λ / 

Ῥωμαίοις ἐσενεγκεῖν πεντακόσια μὲν αὐτίκα, πεντα- 
χόσια δὲ ἔτεσι δέκα, ἑκάστου τὸ μέρος ἔτους ἐς Ῥώμιν 

ἀναφέροντα' ἀποδοῦναι ὃ δὲ καὶ αἰχμάλωτα χαὶ αὐτόμολα 

αὐτῶν, ὅσα ἔχοι, Τάδε μὲν ἡ, βουλὴ προσέθηχε, καὶ 

Φίλιππος ἐλέξατο ἅπαντα" ᾧ καὶ μάλιστα Ἡ σµικρολο- 

ία Φλα: αν ένου καταφανὴς ἐγένετο. Συμθούλους δ᾽ 

ἔπεμπον αὐτῷ καθάπερ εἰώθεσαν ἐπὶ τοῖς λήγουσι πο- 

λ έμοις ὃ δέκα ἄνδρας, με) ὧν αὐτὸν ἔδει τὰ εἰλημμένα 
ος ν- 

χαθίστασθα!ι' καὶ τάδε μὲν διετίθετο σὺν ἐχείνοις. 
Αὐτὸς 2᾽ ἐς τὸν τῶν Ἰσθμίων ἆ Ύῶνα ἐπελθὼν, πληθύον- 

τος τοῦ σταδίου, σιωπήν τε ἐσήμηνεν ὑπὸ σάλπιγγι, 

καὶ τὸν χήρυκα ἀνειπεῖν ἐκέλευσεν' ὍὉ δῆμος ὁ Ῥω- 

µαίων, καὶ ἡ σύγκλητος, καὶ Φλαμινῖνος ὁ στρατηγὸς, 

Μακεδόνας καὶ βασιλέα Φίλιππον ἐκπολεμήσαντες, 
ἀφιᾶσι τὸν Ἑλλάδα ἀφρούρητον, ἀφορολόγητον, ἰδίοις 

Ίβεσι καὶ νόµοις γρῆσθαι. Πολλῆς δ᾽ ἐπὶ τούτῳ βοῆς 

καὶ γαρᾶς γενομένης, θόρυβος ἤδιστος ἦν, ἑτέρων μεθ 

ἑτέρους τὸν ο καὶ παρὰ σφᾶς ἀνειπεῖν µεταχα- 

λούντων. Στεφάνους τε καὶ ταινίας ἐπ πέθαλον τῷ 

στρατηγῷ, καὶ ἀνδριάντας ἐγηφίζοντ το κατὰ πόλεις. 

Πρέσέεις τε, μετὰ γρυσῶν στεφάνων, ἔπεμπον ἐς τὸ 

Καπιτώλιον, οἳ χάριν ὡμολόγουν, καὶ ἐς τοὺς Ῥωμαίων 

συμμάχους ἀνεγράφοντο. Καὶ δεύτερος ὅδε πόλεμος 

Ῥωμαίοις τε καὶ Φιλίππῳ ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. 

4. Οὐ πολὺ δὲ ύστερον καὶ συνεµάγησε ᾿Ῥωμαίοις 

έ Φίλιππος ἐν τῇ Ἑλλάδι κατὰ Αντιόχου βασιλέως" 

περῶντάς τε ἐπὶ Ἀντίογον ἐς τὸν Ἀσίαν διὰ Θράκης 

αποάαπα οπδα [ογίππις, ἀοε]άϊσε τορί. Αἰοχαποτ απἴεαι, 

Ρήποερς Ἐίοιοταπῃ : « Ποδείτε, αἴεῦαί, Ἐἰαπηϊπίπιιπα, πλή] 

ἁ]αά πο(πθ Βοπιαηΐς, πθ(πο Ογωεῖ ρτοαταη, ηἶςὶ 
ἀο]ραίαγ τεπηπα ΡΗΠΙρρί.» Αά απα ΟµΙπίας, « πεςςῖγα 

Αοχαπάταπα , ἱπαυ]ξ, ΠΊΟΓΕΠΑ ΠΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ : απί η απ 11Π- 

414Π1 Ἠοβίθπη ΙπΙίο δία{ἴπῃ ἀε]εγίδδεηί; 56 πη]ῖς 56ρε, ἃ 
απίρην Γηἱ5δοηί ἱπ]ατία Ἰασρςςήί, εί παροτ Οατασἰη]οηδίριις, 

Ρεροτοίβδοηί, δια οἱς γοὐάεπίες, οἱ 5ο6105 51Ρί Ἰπησοηίος Ίος, 

απ1 Ππίᾳυα αἆγθιςιις {ρ5ο5 ραΐταρδεπί. 5οᾷ πες Πλιᾶ (πα) 

ία ορηδἰάσγας, ῬατβατατΙπα σοηΙαΠα ΠΙΑΡΠΙΠΙ ΠΗΠΊΘΓΗΠΗ, - 

αποίαποί Μασσοᾶοπίαπα οἵτοππα αήησιαπί, ἱ απῖς Μασεᾶο- 

ΠΗΤΗ τοµος [ολμαί, ἵπ Οταοσῖαπ [ασια 5ο ο[ῄαδητας. Όματε 

οσο τεἰπαπεπάππα Μασράοπατη ταση, αλίίτου, αἱ Υος ΠΠΙ 

αἀνοιςις αγρατος (ποαπίατ; ῬΙρραπα απίοπα Ἱαροπά πι 

66Π56Ο, ἀγῶοσῖ5 τοὰᾷστο Ίοσα οσα, απἴθις οεσγο αά πο γοςι- 

5αγ{έ, οἱ Ρορι]ο Ποπιαπο Ρτο ΕΠ 5μπηέἴθας Ροπάετο ἀπεσπία 

(α]εηία, Ποδαιε {απηϊ]ίας ποβΙ]ςδίπηος, αἱ ἵῃ λἱς5 Πάπα 511 

Ῥοεπηθίτίαπα, ορδίάσ5 (ταάστο : Ππίοιίπι, (ποσά Ίνα οοπά]- 

Ποπος ΡαοΓΗ{ α 5οπαία οοπβγπιαία, απαίαου Πππθηδῖαπα Γπάι]- 

εἷας ἀἆαηάας. » 

2. Εί οα απ]άεπα οπηπία ταοχ γοερί. Βδοεπαία5 απίθπῃ, ΤΕ 

ἱπίε]]οσία, Ρασσπα (πἰάθπα ταίαπα Παβρηξς 5δοᾷ εοπάΠῖοπος 

Εἰαπηϊηϊηϊ, Υδ]αῖ ]αδίο {οημίογο5δ, ἄδρε[παίας, ᾖα5 ρα ςἷς 

Ίοσος ο55ο γο]ηῖέ: « ΟΠηΠΕς ἄτῶεοταπη οἰγ[ίαίος, απ 5) 

ἀῑίοπο ΡΙΜΠρρί Εαἱςδεηί, Προγα ο5δεηί; οί ργαἰάΐα οχ. 5 

απίο ργοχίπια Τ5(]ηχία τοχ ἀαάπεθτεί : Π4765, φποίφποί Ἰνα- 

Ῥοτοί, οχοορία απα᾽, (1) 5οχ γεγδίρα5 ΤΕΙΠΟΤΗΠΙ αροβαία, 

οἱ απίπαπο ππποΓί ρα πανίρις {οοίῖς, Ἐἰαπϊπίπο ἰταδετεί : 

(αἱοπία αισοπῖ Ποππαπί5 ααἱησοπία ργῶςεη[ία ἀαγοί; εἰ αἰία 

απἱησεπία αᾳαἱ5 Ρροηδίοπίρης ἀθσείῃ ΠΠΟΓΙΠΙ ἨοπΙὴ πηί- 

(οεί: οπρίῖνος εἰ ἰγαη5[ασᾶ» τοὐὰεγεί, φποίφαοί παβοτεί. » 

Πα5 οοπά{1οπο5, ἃ 5ομαία αἀ]θείας, οἱ ἱρδας τοχ ο Πείᾶς α0- 

ο6µιῖ : στο ππασῖς οαπῃ αρρατεβα!, πἰπαῖς ἴεηπες Γηἱςςο ἴα-, 

απας Γἱαπηηίηας π]ογαί.  Ώεοθη απ{επῃ Ἱεραίτ, αἱ Πετί 50- 

Ιεραί ροτ[εο(5 Ρο]1ἱ5, πι]ςςί δαηί α 5οπαία αἲ Εἰαπηίηαα, 

οχ «ποΓΗΠΗ οοΗ5Ιο Το5 γἱείογία απακίίας ογά(παχεί, Οπἱρης 

τίο οοηςα(ἶς, Τδἱηπιίοτάπα Παδίσγαπα ους Οἱπίας; οἱ 

το[ογίο Ἰοπηἱπίρας φίαάΐο, αρα 5Πομίίο Γασίο, ΡΓΟΟΠΕΠΗ 

μας ΡγοπποίαΓο Ι1βεί ; ῥοπαία5 Ροριδαπο Ἠομαπας, εἰ 

Εαπηζηίηις ἱππροταίος, ἀερο]]αιἶς Μασεάοπίσας Ῥμρροσς 

τοσο, Οταοίαπα οχἰοτηῖς ργανἰά[ῑς Πθογαῦι 6596 Ἰαορί, ο 

ΠΙΠΙΙΠΟΠΙ, δἱς ἰηδ{15 Ἱορίθαδαιο γἱγοπίοα,» οσα 

οχαµάία γοςο, ρ]ααδα5 οἱ ραπάίαπα, ἸαΗςεἰπιασσυο εἰτορί- 

(15 οοογίΗ5 οδε; οἱ ΟΠΗΠΟΦ ραρδίπι αὖ 56 τονοσαθαπί ρςο0- 

ποια, { αριιά 5ο 4πούπο ρτοπαποἰαηίοιη ργοουπίαπα αά1- 

γοηβί; οἱ οοτοηας οἱ Ἰοπημίδους ἴπ πιροταίογεπα Ἰαοἰουαπέν 

αἰπίπαδαπο οἱ οπἱροπάα» ορρίἀα πι ἀοοσιπεῦαηί. Ἰοπαίος 

4ποήμς ΟΠ αηγοῖς ἑοτομίς ἵπ ΟαρίίοΙίαπα πηῄδογαηί, φαί 

ρα λ]ίου μταϊἶίας αροτοηί, οἱ ἵπ {αὐα]ας φοοἴοταπα Πομηαη! Ρ0- 

Ριέ ποπηίπα ο νἱαίαπα αγά {ηδογρογοηί, Απο Ίππο 

οχήηπα ας οσα πα Ἠοππαποταα Ῥοἱαα οσα Ῥ: 

Πρρο, 

3. ΝΟ Πίο ροδί απίοπα απ κ ίαμα οἶαηα 1Η Ῥοπιαηίς 

Ρηρρας ἵ Οναοία οοπίτα τοµοία ΑπιιοςΊιπας οοδάδιηαυο, 

απυπὰ 4άγοτεις ΑπΠΙΙΟΟ ΗΠΑ {πι Απίαμι [τα]οσγοηί, ἀῆ]οΙ]ί 



ΡΕ ΝΕΡΙΡ ΜΑΟΕΡΟΝΙΟΙΡ, 5 -- τ, 

καὶ Μακεδονίας ὁδὸν οὐκ εὐμαρῃ, παρέπεμπεν οἰχείοις 
τέλεσι καὶ τροφαῖς καὶ δαπανήµασιν, ὁδοποιῶν, καὶ 
ποταμοὺς δυσπόρους ζευγνὺς, χαὶ τοὺς ἐπικειμένους 

Θρᾶ κας διακόπτων, ἕως ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἤγαγεν. 
Ἐκ οἷς ἡ μὲν βουλὴ τὸν υἱὸν αὐτῷ Δημήτριον παρὰ 
σφίσιν ὁμηρεύοντα ἀπέλυσε, καὶ τῶν χρημάτων ἀφῆ- 
χεν, ὧν ἔτι ὤφειλεν. Οἱ δὲ Θρᾶχες οἵοε Ῥωμαίους, 
ἀπὸ τῆς ἐπ᾽ Ἀντιόγῳ νίκης ἐπανιόντας, οὐχ ἔτι Φιλίπ- 

που παρόντος, τὴν τελείαν ἀφείλοντο, καὶ πολλοὺς 
διέφθειραν: ᾧ καὶ μάλιστα ἐπεδείχθη ὅσον αὐτοὺς 
ἀπιόντας ὤνησεν ὃ Φίλιππος. 

4. Ἐκτελεσθέντος δὲ "Ἠ, πολλοὶ κατηγόρουν τοῦ 
Φιλίππου, τὰ μὲν ἀδικεῖν αὐτὸν, τὰ δὲ οὐ ποιεῖν, ὧν 
ὥρισε Φλαμινῖνος, ὅτε διετίθετο τὴν Ἑλλάδα. Ἰαὶ 

Δημήτριος ἐς ἀντιλογίαν ἐπρέσθευεν ὑπὲρ αὐτοῦ, χεγα- 
ρισµένος μὲν ἔκπαλχι Ῥωμαίοις ἀπὸ τῆς δικηρίας. 

Φλαμινίνου δὲ αὐτὸν τῃ βουλΏ γνωρίζοντος ἰσγυρῶς, 
νεώτερον ὃ) ὄντα καὶ θορυθούµενον, ἐκέλευσαν τὰ τοῦ 

/ ο -- δε. ο ον ο { 

πομνήµατα ἀναγνῶναι. Ἐν οἷς ην ἐφ᾽ ἑκά- 
δι / τὰ δὲ μεγ Ἠδη γεγονέναι, τὰ δξ 

Πω / Π ο 
ὁρισμένα" καὶ γὰρ τοῦτο 

γενήσεσθαι, καΐπερ 
προσέχειτο πολλοῖς. 

-. / 

Ἡ δὲ βουλὺ τὴν ὑπόγυιον αὐτοῦ ἐς Ἀντίογον προθυμίαν 

33 / 

αδίκως 

διὰ Δημήτριον. 
/ Δ Ἀντιόχου πόλεμον Ὑχρησιμώτατός τε γεγονὼς, καὶ 

βλαθερώτατος ἂν φανεὶς, εἰ Ἀντ.όγῳ παραχαλοῦντι 
, / » ν 3 /{ Αι κ... ! ο” ο ὃν 

συνέπραξε' πολλὰ ἐλπίσας ἐπὶ τῷδε, χαὶ ὁρῶν αὐτὸν 
Λ / Ν / 

ἀπιστούμενον καὶ κατηγορούµενον, καὶ συγγνώµης 
/ Δ -ῳω 5  Ἰ / 

ἀντὶ γαρίτων ἀξιούμενον, καὶ τῆσδε διὰ Δημήτριον, 
3 / . / Μ 

ἠχθετο, καὶ ἠγανάκτει, χαὶ ἐπέχρυπτεν ἄμφω. Ὡς 
» 3 ο 

καὶ ἐν δίκη τινὶ Ῥωμαῖοι πολλὰ τῶν Φιλίππου 
. 3 Εν. / 3 -” ο Δ / 

πρὸς Εὐμενῃ µετέφερον, ἀσθενοποιοῦντες ἀεὶ τὸν Φί- 
2 ην Υν Ἀ / ὁ ιά .. 

λιππον, ἐς πόλεμου ἤδη λανθάνων ἠτοιμάζετο. 
. 

ΥΠΠ. Ἐκ τοῦ Σονίδα. ---ΤΕΤΡΥΣΘΑΙ. 
/”. / / ο) 

ὍὉ δὲ Φίλιππος τοὺς ἐπιπλέοντας διέφθειρεν' ἵνα 

) () 
3 ιά ο” . / / 

μη Ῥωμαῖοι λέγοιεν, τὰ Μακεδόνων ἐκτετρῦσθαι. 

ΙΧ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

Ὅτ. Ῥωμαῖοι ταχέως αὐξανόμενον τὸν Περσέα 
[ὸ .”” ι / . 3 8 λ π.δ ς μα { / 
ὑφορῶντο" καὶ μάλιστα αὐτοὺς ἠρέθιζεν ἡ τῶν Ἑλλή- 

νων φιλία καὶ γειτνίασις, οἷς ἔχθος ἐς Ῥωμαίους ἐπε- 
/ : ε / " / ΔΑ λ ς ποιήχεσαν οἱ Ῥωμαίων στρατηγοί. Ὡς δὲ καὶ οἱ 

πρέαθεις οἱ ἐς Ῥαστάρνας ἀπεσταλμένοι, τὴν Μαχε- 
Μ 2. ο δονίαν, ἔφασκον, ἰδεῖν ἀσφαλῶς ὠχυρωμένην, καὶ πα- 

[4 1 ᾿ / ρασκενὴν ἵκανὴν, καἰνεότητα γεγυμνασμένην, Ῥωμαίους 
η) “9 κ / 3 / μα) ν . καὶ ταδε Οιετάρασσεν. Αἰσθόμενος δ ὁ Ἠερσεὺς, 

ἕτέρους ἔπεμπε πρέαθεις, τὴν ὑπόνοιαν ἐκλύων. Ἐν 
δὲ τούτῳ καὶ Εὐμενὴς, ὃ τῆς περὶ τὸ Πέργαμον Ἀσίας 

Δ ον ο) Λ Υ. αλ βασιλεὺς, ἄπο τῆς προς Φίλιππον ἔχθρας δεδιὼς Περ- | 
σέα, Ίχεν ἐς Ῥώμην, καὶ κατηγόρει φανερῶς αὐτοῦ, 
παρελθὼν ἐς τὸ βουλευτήριον: ὅτι Ῥωμαίοις δυσμενὴς 
γένοιτο ἀεὶ, καὶ τὸν ἀδελφὸν οἰκείως ἐς αὐτοὺς ἔγοντα 
ἀνέλοι' καὶ Φιλίππῳ τε παρασχευὴν τοσήνδε κατ αὐ- 
τῶν συναγαγόντι συμπράξειν' καὶ βασιλεὺς γενόμενος, 
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ἱήπενο, ρου Μασεάοπίαιι ΤἨγαρίαπἽαο, δαἱς παλ ας ῥργο- 
δουμ5 οδί, οἱ οοηηθα(η5 οχογοἰαἳ καρροθίαν{έ, θηίδαο 

ἱπιροηςίς γίας οοπη η ηἰ γε, εἰ Παγίος (τα]οοία ἀἰεΙο» ροή- 

Πριας Παπηνίές οἱ ἀῑδ][ίοίοης πουπιροπίος Τήνασας, αδαπο αἲ 

ΗεΙεδροπίπῃ ἨοΠΙαΠος Ρον αχ{{, Τη οπ]15 οΠἱοί ανα ίαπι 

5οπαία5 οἱ οἱ βΗαπα Πομπδίίαα, απϊ οἨδος Ποπ ογαί, οἱ 

ρεουηίαπα, απαπα άλλο Ῥμρρας ἀερομαί, τοπηϊςίί. Πάσῃα 

γονο Τῃνασες γούσιπἴρις ἀσίπάς α γἱοίοπία ἆς ΑΠΙΙΟΟΙο Γο- 

Ρογίαία Ποπιαηῖς, 4π1Π1 Ίαα Ῥμήρρις ΠΟΠ ργῶρίο ο55εί, 

Ρυοράαπα αὐδγακογαΠ{, οἱ ΠΙασΠΗΠΗ ΠΠΗΠΠΦΓΗΠΙ Πάπα Ἱπίου- 
[εοσναηί : απο ναὶ ππαχίπιο αρραγξ, α παπα η Πίς οἱ, αἲ 
ἱ4 Ρο] άπὰ οχουπρις, (πο η{ ὀρονα ΡΙΗΠρρί. 

4. Ῥον[οείο Υονο (Ῥε]]ο αἆγειδας Αποὑμημ), πημΠΙ οκ 
Οναοἵς αρ Ποβ]άΠο» 6οπᾳποςίῖ δυηί 4ο ῬμήΠρρο, απο ΄ 
αἱ αἰία πηη]ία Πη]αδίο ασογεί, οἱ ο ἨοἨ [ασργοί, θα ο.5οηί 
α Εαπηϊηίπο, απ ἀγαοίαπι ουάπανοί, ἀοβηίία, Δά οα οΓ]- 

: παίπα ρπσαπάα. Ῥοπηθίτίας ραίνῖς Ποπιίπο ΠοιήαΠα Ἰεσαίας 
αθῆές οί οἱ α Ραρονῖονϊ ἴθηροτα, 41ο οὐςεδ υί [πογαί, Το- 
πηαηῖς αοεθρία5 εναῖ, εἰ πΙΠο α- Εἰαπηίπο δοηα(ηἳ οἴατη αἰ- 
αιοθ{[ἰαιη σοιπηποπάαβραίαν. θοά παπα Ιποχονγοαίας ορδοῖ 
Ιανοπῖς, οἱ αά τοδροπάεπά πα Ρον ραίας, Ππςδογηπί ο Π]- 
πιορίαταα. ραἰτῖς οἶς 4θ τοριῖς ῥ’άἼθσογο, ΤΠ οὐ αΠίσΠι 6 
5ἱησι]ῖς πεις ροιςορίαπα οιαί, αἱία ]απα [ποία 6556, αἰία 
ΕΜΑΠΙΠΙΠΙ 56 [αοίάΤΕΙΠ. 4 Παπ ΠαΠΙ Ἱπίααο ροδ[μ]αία : παπι 
οἱ Ἰου ρα απἰριςάαπα [ους αἀ]οσίαπα ογαί. Εί δοηαίας 
πΙΡονΙΠΙ τοσῖς 5πΙππ1 πορπίαης, αποᾶ Ποπιαπί5 αἆγοισις 
ΑΠΠΟΕΙΗΠΗ ἀθηιοηςίναγοναί, ποδροηά1έ : ἴσποδεσγο 56 οἳ αἰ- 
1εοῖί απἴθια, Ώεμηθί η! οπαδα τά Πο. απ γενο Ρμρρα», 
απῖ, οατ ῬΠάΥΙΠΙΠΗ ΠοςθΓς Ποπιαπίς ἵπ. Ώσ]]ο οοπίτα ΔΠΙΙΟ- 
6Η Ροίαβςοί, 5ἱ ου π ΑπΠίΙος]ιο, 5ο]ΠοΠαπία ΘΗΗΠΗ, [πέρΓο 
νοαῖςδεί, αΠΠβείπιαα εἶδ ορειαΏα ργως{εγαί, πιασηαπη( ο 
0 115 συα[ἶαπ] 5056 5Ρογαγοναί Πήγα; αοί γάΙ, σπα 
51ΡΙ που μαβονί, 6ἱ ασοαςα(ἴομος αἆγοιδας 56 αὐπη][ίοιο Το- 
ΙΩ4ΠΟΣ; δαἴδᾳιθ 15 6556 ΟΙΠ1 σιαίῖας ἀοβοαπέ, τ{ γοπίαπα 
5151, εαπ]αθ ἱρδαπι Ώοπιείη! 6αςδα, οοποράθγοηί; ἀοῑογα 
5η] οἱ ΠπάΙσηα[ἴομα εοπιηποία5 ο5ί : 56 αἰϊαπαπίῖδρου οἰίαπι 
ἴαπα οσουίαγ[ί απἰηηϊ 6ΗΣΗΠΗ,  Ῥοδίαπαπι απίσιη ἵῃ Πίο 
οΠαπα απαάαπα, απ απη ]αάἰσαθαπί Ποπιαλπί, πηπ]ία, ααας Ρ]]- 
Πρρί (ιεναηί, δυηί αὐ μἱ5 Εαιπεηί α(πίραία, αἱ αρρατετεί, 
απαγῖς οοεαδΙοΠθ ορε5 ΡΜΗρρί αὐ οἷς ἰπ[]ησί;: {πι τοτο οί 
Ῥ6 Πα οἶἸαπα οαρίί αΡρατατο. 

ΥΙΠ. Επ δμῖᾶα. 

Οπο5 Ῥμήίρρας, παγίριας αοοοἀσηίος, ἱπίογοπηϊέ; πο Ἠο- 

πιαπί ἀἰσθτοπί, αγίας 6556 γίγος Τάσσος άοΠΙΠΙ. 

ΙΧ. Γαοενρίιπι ΧΧΥ ο Πιεμαἰοπίδιις. 

ῬειδεΏα, εθ]οηίει ορίρας5 ογοδεθηίθΠα, 5Η5ΡΟΕΙΙΙΠΙ Ἰιάαῦο- 

Ραπί Βοπιαηί : ασ πιαχίπηθ ο05 5Ηπηπ]αγί{ γαροογΙΠα γἱοπία 

εἰ ἵη ααπα ΠΙΟΣ, ααρας οἵαπα αἆνοιδιας Βοππαπος αξίμ]ο- 

γαῬ{ Πππροταίουες ἨοΠΙαπογαπη.  Ῥοδί(παη γετο οί Ἰεσαίῖ, 

απΙ αἆ Βαδίατηας πιὶςςί ογαηί, Μασεάοπίαπη 56 γἱά[ςδο, ἀῑκο- 

τηπί, Υα]άς πηπηΙίαπα , αἱ οορίοδΙΙΤΗ ἵπ οᾳ οἱ αρραταίαπα, 

αἱ εχογοαίαπα Ιαγεπίαίοπι; τὰ 4ποπαε Ἠοππαπος οοπίατρα- 

ν, Οποᾷ αΡί Ιπίαἰ]οχί{ Ῥουροι5, αος παϊςίί Ποππαπῃ Ιοσᾶ- 

(05, ρευ απος ἀπθτοί δαβΡίοΙοΠΘΙΠ. Ἐοάσιπα αμίθΠη {6ΠΠΡΟΤΟ 

ΕπΙΠΕΠΕΣ 4ποσαςε, Τον Αδία Ῥογβαππεπα, αἱ οϱ ἠπϊπιϊοπῖας, 

απαδ οπΏα ΡΙΗΗΡΡΟ σοβδεταῖ, (ἴπιεραί ῬουδοΙΠα, ΠΟΠΙΑΠΙ 

γοηίέ, ας ρα)]ίοο αριιά δεπαίπηα αοοαδαν{ί Ῥουδειπα τς αποά 

Ἰη[εηδας 5ΕΠΠΡεΓ Βοπιαπῖς Γαἱφδοί, Παίτοπιαπα Ῥοπε εΓβα 

]ος α[[οοίαπι δα5{μ]ἱ5δεί; οἱ ΡΠρριπα, (απίος ΡοΗἱ αρρᾶ- 

ταίας αἆγειδας 605 οοπἰταιοηίεί, αγ ἰ5δεί: ἆαο ἆθ αρραταία, 



170 

ουοὲν ἐκλύσειεν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ προσεξεργάσαιτο 
ἕτερα" καὶ τὴν Ἑλλάδα ἀμέτρως θεραπεύοι, Ῥυζαν- 
τίοις τε καὶ Αἰτωλοῖς καὶ Βοιωτοῖς συμμ.αγήσειε" καὶ 

Θράκην κατακτῷτο, μέγα ὁρμητήριον' καὶ Θετταλοὺς 
καὶ Πεῤῥαιθοὺς διαστασιάσειε βουλομένους τι πρεσθεῦ- 

σαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ τῶν ὑμετέρων, ἔφη, φίλων καὶ 
συμμάχων, Ἀθρούπολιν μὲν ἀφήρηται τὴν ἀρχὴν, 
Ἀρθέταυρον δ ἐν Ἰλλυριοῖς, καὶ δυνάστην ἔκτεινεν 
ἐπιθουλεύσας, καὶ τοὺς ἐργασαμένους ὑποδέδεχται. 

Διέθαλλέ τ αὐτοῦ καὶ τὰς ἐπιγαμίας, βασιλικὰς ἅμ- 

φω γενοµένας, καὶ τὰς νυμφαγωγίας ὅλῳ τῷ Ῥοδίων 

στόλῳ παραπεµφθείσας.. Έγκλημα δ᾽ ἐποίει καὶ τὸν 
ἐπιμέλεταν αὐτοῦ, καὶ τὸ νηφάλιον τῆς διαίτης, ὄντος 

οὕτω νέου. Καὶ ὅτι πρὸς πολλῶν ὀξέως ἐν ὀλίγῳ 

ἀγαπῶτο καὶ ἐπαινοῖτο. ήλου τε καὶ φθόνου καὶ δέους 
μᾶλλον, Ἄ ἐγκλημάτων, οὐδὲν ὁ Εὐμενὴς ἀπολιπὼν, 

ἐκέλευσε τὸν σύγχλητον ὑφορᾶσθαι νέον ἐχθρὸν εὖδο- 

κιμοῦντα καὶ γειτονἐύοντα. . 
. Ἡ δ᾽ ἔργῳ μὲν, οὐκ ἀξιοῦσα, βασιλέα σωφρο- 

να καὶ φιλόσοφον, καὶ ἐς πολλοὺς φιλάνθρωπον, ἀθρόως 
οὕτως ἐπαιρόμενον, καὶ πατρικὸν ὄντα σφίσιν ἐχθρὸν, 
ἐν πλευραῖς ἔχειν" λόγῳ δ᾽, ἃ προὔτεινεν ὁ Εὐμενὴς, 

αἰτιωμένη, πολεμεῖν ἔκρινε τῷ Περσεῖι. Καὶ ταῦτ' 
ἀπόῤῥητα ἔτι ἐν σφίσιν αὐτοῖς ποιούµενοι, Αρπαλόν 

τε, πεμφθέντα παρὰ Περσέως ἐς ἀντιλογίαν Εὐμενοῦς, 

καὶ Ῥοδίων τινὰ πρεσθευτὴν, βουλομένους ἐς ὄψιν τον 
Εὐμενῆ διελέγγειν, παρόντος μὲν ἔτι τοῦ Εὐμενοῦς, οὐ 
προσήκαντο" μεταστάντος δὲ, ἐδέξαντο. Καὶ οἱ μὲν ἐπὶ 

τῷδε πρῶτον ἀγανακτοῦντές τε, καὶ παῤῥησία 7 ρώμενοι 

πλέον, βουλομένους δ' ἤδη Ῥωμαίους Περσεῖ κχὶ Ὅο- 
2ίοις μᾶλλον ἐξηγρίωσαν. Τῶν δὲ βουλευτῶν πολλοὶ 

τὸν Εὐμενῆ δι αἰτίας εἶχον, ὑπὸ φθόνου καὶ δέους αἴ- 

τιον τοσοῦδε πολέμου γενόµενον. Καὶ 'Ῥόδιοι τὴν 

βεωρίαν αὐτοῦ , µόνου βασιλέων, ἐς τὴν ἑορτὴν τοῦ 

Ἡλίου πεµποµένην, οὐκ ἐδέξαντο. Αὐτὸς ὃ) ἐς τὴν 

Ἀσίαν ἐπανιὼν ἐκ Κίῤδας ἐς Δελφοὺς ἀνέθαινε θύσων. 

Καὶ αὐτῷ τέσσαρες ἄνδρες ὑπὸ τὸ τειχίον ὑποστάντες 

: Καὶ ἄλλας δέ τινας αἰτίας οἳ Ῥωμαῖοι 

ἐς τὸν Περσέως πόλεµον, ὡς οὕπω χεκριµένον, προσε- 
λάμβανον" καὶ πρέσθεις ἐς τοὺς φίλους βασιλέας, Εὺ- 

μενη, καὶ Ἀντίογον, καὶ Ἀριαράθην, καὶ Μασσανάσ- 
σην, καὶ Πτολεμαῖον τὸν Αἰγύπτου, περιέπεµπον. 
Ἑτέρους ὃ ἐςτὴν Ἑλλάδα καὶ Θεσσαλίαν, καὶ πειρον 

προσαγαγέσθαι’ ὃ καὶ μάλιστα τοὺς Ἕλληνας ἑτάρατ- 

θονται τῶν συγκειµένων, καὶ πρέσθεις κατ αὐτοῦ 

περιπέµπουσιν, ὄντος φίλου" δέον, εἰ καί τι µέμφονται, 

λόγῳ διακριθῆναι. Οἱ δ᾽ ἐνεκάλουν, ὅσα Εὐμενὴς εἴποι 

καὶ πάθοι' καὶ μάλιστα, ὅτι Θράκην κατακτῶτο, καὶ 

στρατιὰν ἔχοι καὶ παρασκευὴν οὐκ λρεμήσοντος ἂν- 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΒΕΑ Ικ, 
Ροδίᾳπαπα τον [αείας οί, αἆθο η] τοπηϊςϊςσεε, αἱ πιυ]ίο 
είαπα αὐ]εερηί : Οταοἶαπα απίεπη οπηπίθης παοᾶῖς 5ἱΡί οοἩ- 
οίατο πάετεί, οἱ Εγ2απΠίς, Ἐἰοιίσααο οἱ Βαοἰἰς ααχΏία 
πηκίςεί : Τητασίαπη Ύετο, ΠπᾶρΠαΠΑ ἄγοθιη οι, 5ἱδί 50 
1εοίςδεί : αριιά Τ]οδα]ος οἱ Ῥειταῦος, «παπα ἵπ ϱο Γαἱ5- 
5οηΐ, η Ἱερα[ίοπεπῃ Ἠοππαπῃ 4ε τεῦς φηἱς πηίοτο γεῄεπί, 
οπιπία. 5οὐ/Ηοπίρης οοπ[ηγραδδεί. Ας ἁποπαπι, παπί, 
ΠΗΙΟΟΥΙΠΗ γε5ίγοταα 5οεἱογαπη(αθ, αἰέεταπα, ΑὐὈτυροϊίη , 
τοβηο ε]εοῖ; ΔΠίοΥΗΠΗ Υετο, Αείααγαπα, Ηἰγτία εορα]απα, 
ΙπίοτβοΙεπά πα οίίαπα Ρος ἰηδίάία5 οπταν], οἱ Ιπίογίεείογος 
αριά 5ε τοορρί. ». Ῥγαίογεα γετο εἰ αβηηϊίαίος Ῥοτεεῖ, 
πίταππφπς μπα τορίυς οοπίτασίαπα, ἵπ Ἱηγ]άίαπη αἀάπερτο 
οοπα [5 οδί Ἐππιοπος; οἱ ἀεάποίίοπες 5Ρροήδαταπα, {ομας 
Β]ιοδἵαο οαςείς οοπηαία ορ]ευγαία». Οπίπ αἱ ἱπάαςίτίαπι 
τοῖς, οἱ 5ομτείαίοπα υἱία ἵπ ἴαπα Ιαγοπ! σοἰαία, ἵπ οτἴππεῃ 
πάνε : οἱ ααοά (απι οε]είαι πηπ]ίογαπα Ὀεπαγο]επ[ῖαπα 
οχ κια ΠΙοΠθΙη(πθ ο55οί οοηδεσυία5.. Οππίποααθ πα]]α το 
ριογπηΐσδα, ας γαι αἲ οοπΠαπάαπα Ῥεγ5εο Ἰηγ]άίαπα, ἵπ- 
Ὀπιαπάαπισας Ἠουηαπογαπα απηπΙαοπεία, γε] αἆ ΠπιογθΠι 
εἶς Ἱπομεπά πα ππαρίς, παπα αἲἆ ο ἱραπα Ρουςοί αγραεπάαπη, 
Ῥογπετεί; πιοηξ Ἐπππεπες δεπαίαπα, πί σαγετεί 5ἱρί αὓ 
Ιοδίε Ί1Υο6Πα, απῖ {απία οχἰππαοπο [παετείας, ἵαππσαο 
ορςοί γἰοῖπς. - 

}. Εἰ 5οπαίας, Το γειᾶ φπἱάεπα, αποά πο]εῖ, ἃ Ίδιβο 
Ἰαμθγο 66η 5οβηίαπη, οἱ 5αρίοη/ῖα 5αζἱοδπα, οἱ Ποπηῖηος 

Ῥοπο[οίς ἀσοπιογοπίεπα, απ {απα του! ΓεΠπροτο ἵη τὰ {ας{]- 
Είαπι εγοοίας, ἱπίπι]οϊίας αἀγεγεης Ἠοπιαπος πεγετοί ρᾶ- 
ίονηα Πανοθαίο αοορρία»; ἵπ 5Ρεείθη απίοια, οπηξας ἵῃ- 

ἴαυςοΓοης θα, απας ρνα(οπάεταί Εάπισπος, Ὀθ] πα Ἰπίδγτο 

Ῥογ56ο ἀθοτονί : οαν]ί ἴαπποη αἆμας, πε ἵῃ ρηἡἠίοππα εχἰτεί 
ΑΠΕ Τη. Θ4Π1 ΡαΤίΕΠΙ οοπδΠ(απα. Ἠατραϊας απίεπῃ, ἃ 

Ῥοή56ο Πηῖςδις αἲ ἀποπᾶας Εαπποπῖς οτἰππϊπασπος., οἱ αἴῑας 

Ἱοραίας Β]ιοδίογαα, (ΗΠΙΑ Ρο α]αςςεηΕ, αἱ 6ΟΓάΠΗ ἀῑςεθ- 
Ρίανα οΙΠΙ ΕΙΙΠΙΟΠΟ {π δοπαί 5ἱδί Πεθγεί, ῥρτασεηίε φάει 

ἘΙΠΘΠΘ ΠΟΠ 5υπί αὐπηῖςςῖ; 5οἲ ροδί Πη]ας ἀῑδοθδδιαπα 4ΘΠΠΗ 

εοπα{α5 Τίς ἀαἴις οί. Εί ΙΙ, Ίου ἴρδο ΡΥΠΠΠΠΗ Ππάίσπαα, 
(πα οἱ ρογίαία ἵπ ἀἰοσπάο Ἱπίεπιρεταπ{ία5 υεηίος, 5Ρροπίθ 

Ίασα ἨδΠιπα πποδ]ίαίος Πο μαπός, ππασί5 οἴἶαπα οχαδροταγαηΕ 
αἄνοιδας Ῥου5οΙπ Ἠ]ιοδίοδααθ, Ἐπθτο {αππση Ἰναιά ραποῖ 
οχ οηαίοιίρς, απὶ αοοαςδατεηπί Ἐπππεποπα, αποά ρηναία 

ἰαπίσπα Ππν]αία πηοίπαια αποίος (απ Ὀοβί οχςΗ ο, Εί 
Ἠ]ιοῦ[ῖ Ροδί]ας Ιεσαοποπη 5α6ΓαΠά, 48Πα 5οἶας οχ τοβίρης 
Ἐμπιοπος αἆ Γοδίαπη 5ο]ίς παϊςίέ, ποπ τουδρογηηί, Τρ5ἱ απίσΠι 
Ειποπί, 4ππα, ἵπ Αδίαπα τοίοης, ϱΟἶτνα ἀφοεπάοτεί 
Ώο]ρ]ιο5, Αρομμί ςαονΠοαίτας, απαίπος υἱ, ροδί Ππαζθ- 
τθιη αθΠ1, Ιηδίάϊας φἰταχογυπί. Αίαπο μαπο οἱ αἰίας πο] 
οαδᾶ5 Ρο οἱ] οοπίτα Ῥογ5οΗΠα 5α5οἱρίοπάο, {απα παπα πο 
Ίαῦα απίο ἀοοτοίαπα αἱκεοί, αΠοσαπίος Ποπιαη!, α 5οοἶος 

νομος, πά ΕΠΙΠΘΠΦΙΗ, ΑΠΙΙΟΟΙΠΑ, Απατα(πορα, Μαδἰηΐδδαπη, 

Ριο]οπηΗππ(πο Ἐσυρίί τοβοπα, Ἰοραίος οποια πἰδεγαηῖ, 
Τιοπο αἴῑος ἵπ Οταοἶαπα, ἵπ Τηοςκα]ίασα, π Ἐρίταπα, τη 
Αοκπαπίασα , η Ἱηδη]ας ἀσπίααο πηἰδοτυηί, αἱ ο πΗΙά, αποί- 
αποί ροβδεέ, αά 5αα5 ρατίος ρογίγαλοτο!. ο τον αγῶοος 
πιαχίπιο οοηυτ αν ές απογαΠα ποπη, ΎπδΠ(πΠΑ οἷς 
μἰασποιαί Ῥουδοις, αἱ απιίσυς Οτοογασα, οοαος απί 4 
κοοἰείαίοια ου Ἠοπισηίς ποιά ση. 

ᾱ, Ομίδας ποβας οορη[ἶς, Ῥογκοις Πογαπα Ἱομαίος Βοπλᾶπα 
πηἰκίετ φαἲ « πἰταν! ΤοβοΠὰ, ἀἰοστοηί, οἳ ἀΐδοστο ᾱ Ῥοπηαηίς 
«προτο, φπίθας {πά σπα οπηκίς ἰπάποι ου γἱκοεγοπίητ [α- 
ο, Ἰομαίοδᾳο οοπίτα 5ς, φοοἶππα ρορι]ί Ποπικηί, οἵη- 
ομπημ οροπῖς 4π1π1, δἱ αὖα το οΠσηςος 5ο ρατοηΕ, Υου- 
μή ΡΕ ΗΠὰ ἀῑκοσρίατο οὰ 46 τὸ ορογαἡρδοί, Τοπ νορο 
κοπαία ολακαίας οδί σα, 4 4ο Ῥογκου πευ]εγαί ΕΠΙΟΠΕς 
οἳ αυ” αν ο ἱάπη ογαξ ΡευροβδΗς; Ππαχίηλο γοτο, αυοά 
Τα ΙάΠὰ. φαλομἱαδοί Ῥογ9θας, οἳ ου οχετο απ θο80υ6 



ΡΕ ΠΕΡΙ ΜΑΟΕΡΟΝΙ(ΙΣ, 5 --- 6. 

δρός, Ὁ δ) αὖθις ἔπεμπεν ἑτέρους, οἳ, ἐς τὸ βουλευ- 

τήριον ἐπαχθέντες, ἔλεγον ὧδε' « Ῥοῖς μὲν προφάσεως 
ἐς πόλεμον, ὢ Ῥωμαῖοι, δεοµένοις, ἱκανὰ πάντα ἐς 
τὴν πρόφασίν ἐστιν. Εἰ δ' αἰδεῖσθε συνθήκας, οἵ πο- 
λὺν ἀξιοῦντες αὐτῶν λόγον ἔχειν, τί παθόντες ὑπὸ Περ- 

σέως αἴρεσθε πόλεμον; οὐ γὰρ, ὅτι στρατιὰν ἔχει καὶ 

παρασχευήν. Οὐ γὰρ ἔχει ταῦτα καθ ὑμῶν" οὐδὲ τοὺς 
ἄλλους κεκτῆσθαι βασιλέας κωλύετε" οὐδ' ἄδικον, ἄσφα- 

λῶς ἔχειν ἐς τοὺς ἀρχομένους, χαὶ τὰ περίοικα, καὶ 

εἴ τις ἔξωθεν ἐπιθουλεύοι. Πρὸς δὲ ὑμᾶς, ῶ ἄνδρες 

Ῥωμαῖοι, ὑπὲρ τῆς εἰρήνης ἐπρέσθευσε, καὶ τὰς συνθή- 

κας ἔναγχος ἀνεκαίνισεν. Ἀλλὰ Ἀθρούπολιν ἐξέθαλε τῆς 
ἀρχῆς. Ἐπιδραμόντα γε τοῖς ἡμετέροις, ἀμυνόμενος, 

Καὶ τοῦτ᾽ αὐτὸς ὑμῖν ἐδήλωσε Περσεύς" χαὶ τὰς συν- 

θήκας αὐτῷ μετὰ τοῦτο ἀνενεώσασθε, οὕπω διαθάλλον- 

τος Εὐμενοῦς. Τὸ μὲν δὴ περὶ Ἀθρούπολιν , καὶ πρε- 
σθύτερόν ἐστι τῶν συνθηκῶν, καὶ παρ’ ὑμῖν, ὅτε συν- 

ετίθεσθε, δίκαιον ἐφάνη" Δόλοψι γὰρ ἐπεστράτευσεν, 
οὖσι τῆς ἰδίας ἀρχῆς. Καὶ δεινὸν, εἰ τῶν ἑαυτοῦ λο- 

Δίδωσι ὃ) ὅμως, περὶ πολλοῦ 
ποιούµενος ὑμᾶς τε καὶ δόξαν ἀγαθήν. ἜΕκτειναν ὃ) οἱ 

Δόλοπες οἵδε τὸν ἡγούμενον αὐτῶν, αἰχισάμενοι. Καὶ 
ζητεῖ Περσεύς: τί ἂν ὑμεῖς ἐδράσατε τοὺς ὑπηχόους, 
τοιαῦτα πράξαντας; Ἀλλὰ Ἀρθέταυρόν τινες ἀνελόντες, 

ἐν Μακεδονία διέτριθον. Κοινῷ γε πάντων ἀνθρώπων 
νόμῳ, καθὰ καὶ ὑμεῖς ᾿τοὺς ἑτέρων φεύγοντας ὑποδέ- 

Ἰεσθε. Μαθὼν δὲ καὶ τοῦθ) ὅτι ἔγχλημα ποιεῖσθε, 
ἐξεκήρυξεν αὐτοὺς τῆς ἀρχῆς ὅλης. Ῥυζαντίοις δὲ, καὶ 

Αἰτωλοῖς, καὶ Βοιωτοῖς, οὐ καθ᾽ ὑμῶν, ἀλλὰ καθ 
ἑτέρων συνεµάχησε. Καὶ ταῦτα πρὶν ὑμῖν ἡμέτεροι 
πρέσθεις ἐμήνυον" καὶ οὐκ ἐμέμφεσθε, µέχρι τῆς Εὺ- 

γισμὸν ὑμῖν ὀφλήσει. 

ο ο σα ἳ / Ν / / 

μενοῦς διαβολῆς: ἣν οὐκ εἰάσατε τοὺς ἡμετέρους πρέ- 
βε 3 ΑΛ] ο μο 2) / σ 

σθεις ἐς ὄψιν αὐτὸν ἐλέγξαι. 
.. Ἀλλὰ τὴν ἐπιθουλὴν, τὴν ἐν Δελφοις αὐτῷ γε- 

/ ε / 

Πόσων "Ἑλλήνων, 
-- ’ .) ΡΕὸ -. 6 / . 

αρθάρων, κατ᾽ Εὐμενοὺῦς πρεσθευσάντων 
μ .» (ν .. .ω 4 ο 31. 

πρὸς ὑμᾶς; οἷς πᾶσιν ἐχθρός ἐστι, τοιοῦτος ὦν. ᾿ἸΕῤ- 
Α / ι) ι 

ῥέννιον, τὸν ἐν Βρεντεσίῳ, τίς ἂν πιστεύσειεν, ὅτι Περ- 

/ / .». 

νοµένην, προσγράφετε Περσει. 
/ δν] 

πόσων δὲ { 

.. « - Ε) λ η [4 / ὰ 4 

σευς., Ῥωμαῖον οὗντα., χαι Φε ον υ.Εετερον χαι προςεΥοΥ, ] 
λα νι -- .ω / « 3 ο 

εἴληφεν ἐπὶ τὴν τῆς βουλῆς φαρμαχείαν, ὡς ἀναλῶσαι 
-- / λ 

τὴν σύγκλητον δι αὐτοῦ δυνάµενος, 3 τοὺς ὑπολοίπους 
ελ] / ια Αν Ν 3 / 3 3 3 

εὐμενεστέρους ἔξων, διὰ τοὺς ἀναιρουμένους: Ἁλλ᾽ Ερ- 

ῥέννιος μὲν ἐψεύσατο τοῖς ἐπιτρίβουσιν ἐς τὸν πόλεμον 
ε / ο) / ας ο) 
νμας, προφασιν εωσ/ημρνα διδούς. 

2 . ος 
Εὐμενὴς δ᾽ ὑπ 

ἔχθρας τε, καὶ φθόνου, καὶ δέους, οὐδὲ ταῦτ) ὤχνησεν 

ἐγκαλέσαι Περσεῖ, ὅτι πολλοῖς ἔθνεσι κεχαρισµένος, 

καὶ φιλέλλην, καὶ σωφρόνως ἀντὶ µέθης καὶ τρυφῆς 
-- ” -- / ’ 

ἄρχει. Καὶ ταῦθ) ὑμεῖς αὐτοῦ λέγοντος ὑπέστητε 

ἀκροάσασθαι. Τοιγάρτοι τὴν ἐκείνου διαθολὴν αὔξετε 
καθ ὑμῶν, ὡς οὗ φέροντες σώφρονας χαὶ δικαίους καὶ 

τλοπόνους γεί Περσεὺς ὃ) Ἰῤῥέννιον μὲν καὶ φ ς γείτονας. ερσεὺς ῥῥέννιον μὲν καὶ 

Εὐμενῇ, καὶ εἴ τις ἄλλος ἐθέλοι, προκαλεῖται παρ᾽ ὑμῖν 

εἰς ἐξέτασιν καὶ κρίσιν ὑμᾶς δ ἀναμιμνήσχει μὲν 

1Τ1 

αρραταίας Ἰαβοτοί, αἱ ΠΟΠ οβδοµ{ Υἱτί 4ος ραςο οοραπίίς, 
ΕΙ πιοχ ΤΗΓΡΙΙ5 αἱίος Ἱοραίος πηϊςίε Ῥουδοι5, απ, 4άάΠη 5ομα- 
ἴμ5 οἱ ἀπίας οβοί, ἵπ Πο ΠΙΟάΠΗ νου ρα Γοοργαηί : «Οἱ 
Ρ6Πἱ οε0αδίοποπη πιοάο απαγηπί, Ραΐτος ΟοηδοΠῖρΙ!, οἱ ερο- 
οἵοια, Ὕπαπι ρα (οηόσηί, οἱ απ ροί (ασ οπηδα. κας 
6ροοΐοδα γἰάσίαν, Οπος οἳ γοτο [αάθγαη γοβίς τουογοη/ἷα 
οδί, αἱ πιασπαΠα Π]ογΙά ΓαΠΙΟΠΕΙΑ Ἠαμοτο ῥρτοβίοπη!, 
Φπ1άπάΠὰ {απάςΠΙ Τη Ύο5 ροσσαν]ί Ῥοίδος5, απο αἆνοτειβ 
ΕΝ αΠΙΠΑ θαροςδΙ52 Χο οί, απσά οχοτοαπα εἰ αρρᾶ- 

αία5 Ἠαβοί, οα γοῬίς Ῥοαπάϊ οααδα οδί. Ἠσο οΠίΠΙ ΠΟΠ 
οθηίτα Υο5 Ἠαβοί; ποφιο αῑίος Τορες αβετο οσα ΡτοβΙρειίς» 
ποιο Ἰπ]αςίαπα οδί, αἱ (Π{άπα 56 Ῥιαδίοί τοκ οἱ αὔγοιςυβ 
οσα, απὶ ἱπιροτίο 510. δαη{ 5ΗῬ]σσίΙ, εἰ νἱαπογαπα, οἳ 
εχ{οιηῖ Πο5{15, πποἨηλίηα, Δά γος απίοα, Ποππσηϊ, 46 ρα 

5ογγαπάᾶ Ἰοραίος Πηχϊς{, 6{ πο Ἱία ρη]άσπα [ωάμ5 γορίδοιπα 
γοποναν1{. Αί ΑὐγαροΠπη Γορπο ο[οο[! πἰππγαπη ργορη]ξαη5 
πίσαο θὐπα, σα, απ ποδίτα οιαπί, Ἰπναδεταί. Οποᾶ 
6ἱ ἴρ5ο νορίς Ῥουρειι5 ἀοο]αταγίέ; εἰ νο, Ρο5ί 14 [πείη1, 
[αόμ5 οαπα 60 Τοποναδ[ῖ5, απάπῃ ποπάπη αἀθδδεί οπ]ΗΠΙΠΙΑ- 
(ου ἘΠΙΘΗΘΣ, Τπίαν Π]ιά 4ᾳ Αβγαρο σοδίαπα οδί απία Ίος 
[μάα5; πθ(ιο 14 ραπ νορί5, 41ο {οππρογο Ππςίς {ῳάμς, 
ἰπ]ΗδίάΠα. γίδαπη οί. Ναπι οαποά Ώο]ορος αγπηῖς οοεγομῖ{; 
Μ ΠΙπΗΙΓΙΠΙ τορηί ἀἰμοηίςαπο ἱρείας ΓπογιΠ{. Αα ἆπταπῃ 54Ἠ68 

[ονος, δἱ 6 5 οίαπα, ασ ειπα. 5ἱ5 αρῖί, γαίοποεπα ΥοῬῖς 
ιοάάσταο (οηθτγείαν, Αο τοάᾷεί {απι6η οπδάΠΙ, ΟΠΠ Γ6Υ6- 

τοπία γοςίη, ἴαπα αἱ Ῥοπαπα 4ο 56 οχἰςππα[ίοποπη {αθαίΗτ. 
Ρνα[οσίαπα τορίαπα Ππίου ἀἴγος ογασίαία5 {τασιάαγεταπί Ώο- 

Ίορες5 ἰδ. Ἐί σπα{ α νορίς Ῥουδθί5, Υο5 γορίτῖς 5ά1εῖς 
αἰά (αοίανῖ αἱβδείϊς, αἱ ἰαῑία. Ῥαΐταςςοπί» Αί ποππιῖ, 
απἲ Απείαααῦι Ἰηίοι[οσοσγαἨί, πιογαΙ δαπί ἵπ Μασεάοπία | 
Νπΐραπη οκ οοπηπηαηϊ οΠΙηΙΠΗ ποηαη Ίατς : 4πθππαάπῃο- 
ἀ πα αἱ γος αἱογαπι οχη]ος ταορί5. Βοᾷ οἱ Ίου ΙρβΠῃι 
Ροβδί(παπα Ππίθ]]οχῖί ἵπ οπἴπιοη 5ἱΡί α γοῬῖς Υογί1, ἱπίοταῖχ]έε 
Ι5[ἱ5 (οίῖις τοσηί δυἱ Πηῖρας. Ἑγζαπ/ίπίς νενο, οί Είοῖῖς, 
Ῥαο/ίκξαπα, ΠΟΠ οοπίτα Ὑο5, 5εᾷ εοπίτα αἱο5, ααχΏΙαΠα 
{αΠέ, ΕΕ Ἠού ἱρδαπα ]άΠ1 απίοα Υοβί5 ρος Ἱοραίος Ιπάίσανεταί, 
πθ(ια γος Ιπομδαγίςίίς, ἆοπος Ἐαπεπῖς σα]απηπήϊς ργῶῇε- 
τοίῖς απγοπαι, απαδ αἱ οογαί. 1ρ5ο αεοιςαίοτε αριά Υο5 Τθ- 
(οἱ]οτοπί Ἰοσαίἵ ποδίτί, ΠΟΠ οοποθδδἰςίἰς. 

4. «Αί Ιηδίάία5, σα Εαηοηϊ αἆ Ώοῖρμος εἰτασίς υπ, 
ἱπραία(ἶς Ῥογ5εο! Χοη οοσίαπίος 5οἶ]εσί, ααοί ατῶςὶ Ρο- 

ρι!, ααοί Ιίεπι Ρατ ρατί, Ιεσαίο5 αἆ γοςδ αἀγοιςα5 ευΠΙάθΠὰ 

ἘΠΠΙΘΠΘΙΗ πηϊςθη]ηίς ααἱθας οπηο(ῖς οχοδΗς οδί, ου {α]ῖς 

Ποπ1ο 88. Ἐτοηπίο απίαοι Ῥτηπαϊκίπο, ααῖς ετεᾶαί, υἱί 

γο]μῖςςο ῬογδδΙΠπα, οἶνο Ἠοπ]απο, αἱ απηίσο Ποβρίίθαιθ Ύθ- 

5ίτο,, ἂᾷ Υεποππα 5επα(ηί πιδοσπά πα) ΤαππσΠαπα Υο] 5επᾶ- 
(απ ορογα οἶας {ο]]ογο Ῥοίμ]ςςεί, απί τοαιό5 Ώοπεγο]εη- 

Πονος 5ἱρῖ ϱαἱ5ςοί τοάίανας ρτορίοτ 605, 4195 6 ΠΕΔΙΟ 5115- 
μι]ίςκαοί. Νίνα πηοπάαοῖῖς Εγοηηίας ἀοεορίΐέ οο5,, απϊ α 
Ῥο]απα ος »πππ]αγαπί, Ἰοπθδίαπα 5ΡθΟΙΘΠΙ Υοβίς 51βρθ6” 

ἀπίαίανας. Ἐαπιοπος ααίσθη , Πηϊπη]οϊία, Ἱηνίάίασαο, οἱ π]θ 

α Ἱπάποίας, πο Ἰιου απἰάσι γοηίας οδί ἵπ ογἴππεη Υογίοια 

Ῥουςοο, ααοά πιπ]ή5 ρορα]ἱ5 σταία5, ααοᾶά απιίοας ατῶσο- 

τάπα οδέ, οἱ ααοᾷ 5ομΏγία γασπαξ, ποπ. ΥΙπο ογαρα]ῶΦαπθ 1Π- 

ἀμ]σοί. Ε{ {αῑΐα οὐ Πα ἀϊσοηίοπα Υο5 απάἶτο 5α5ιπαἰςίἶς] γ]- 

ἀεία, πο οα]αππίΩ οἶα5, σταγίογες θ1ἱπηι, ἵπ 1ρ505 ΥΟ5 16: 

οχαηί, (απᾳ παπα ποῃ [ογα(ἷς ομγίος, {ηδίοδαπο οἱ ἱπάαςίγῖος 

γἰαηος. Ῥθιδδι5 Υογο ΕγθΠΙΙΠΗ θί ΕΙΠΙΘΠΕΠΗ, οἱ απἱςαπῖς 

Ρισ{ου Ίος νο]αθηέ, Ῥγουοσαί, αἱ εογαα γοῬῖς εορηϊ(ογίρας 

Ἰαά{οἴραφα πο οπ1δα {ρδίας ἀἰφοορίοίαν. Ὑουῖς απἴεπα Τη Π1ε- 

πιοπίαιή τονοσα{ ρα(εῖς δὲἱ θίπά πα απνΙΠαπιααρ αάγειδα» 

τῆς ἐς Ἀντίοχον τὸν Μέγαν τοῦ πατρὸς ἑαυτοῦ προθυ- | Μαρπιπα ΑπίίοοΙνωπη. Ου(ο παμίηπι Υος αά]αγορηί, 410” 
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µίας καὶ βοηθείας ἧς ἐπιγιγνομένης, καλῶς ἠσθάνε- 

θε; αἰσγρὸν δὲ, παρελβούσης ἐπιλαθέσθαι. Προφέρει 

δὲ συνΏήκας, πατρῴας τε, καὶ ἰδίας πρὸς αὐτὸν ὑμῖν 

γενοµένας" καὶ ἐπὶ τοῖσδε, οὐκ ὀκνεῖ καὶ παρακαλεῖν 
ὑμᾶς, θεοὺς, οὓς ὠμόσατε, αἰδεῖσθαι, καὶ μὴ πολέμου 
κατάργειν ἀδίχως ἐς φίλους, μηδ ἔγκλημα ποιεῖσθαι 
γειτνίασιν καὶ σωφροσύνην καὶ παρασχευήν. Οὐ γὰρ 
ἄξιον, ὡς Εὐμενοῦς, καὶ ὑμῶν ἅπτεσθαι φθόνον ἢ φόδον. 
Τὸ δὲ ἐναντίον ἑστὶ σὔφρον, φείδεσθαι γειτόνων ἔπιμε- 
λῶν, καὶ, ὡς Εὐμενής φησιν, εὖ παρεσχενασµένων. » 

δ. Οἱ μὲν δ) πρέσθεις τοιαῦτα εἶπον. Οἱ δὲ οὐδὲν 
αὐτοῖς ὑποβρινάμενοι, τὸν πόλεμον ἐς τὸ φανερὸν ἐχύ- 
ρουν. ἸΚαὶ ὃ ὕπατος ἐκέλευε τοὺς πρέσθεις, ἐκ μὲν 
τῆς πόλεως, αὐτῆς ἡμέρας, ἐκ δὲ τῆς Ἰταλίας, τριά- 

κοντα ἄλλαις, ἐξιέναι. Τὰ δὲ αὐτὰ καὶ τοῖς ἐπιδημοῦσι 

Μακεδόνων ἐκήρυττε. Ἰαὶ θόρυβος αὐτίκα μετὰ τὸ 
βουλευτήριον ἐπίφθονος Ἡν, ἐν ὀλίγαις ὥραις ἐλαυνομέ- 

νων τοτῶνδε ὁμοῦ, καὶ οὐδὲ ὑποζύγια εὑρεῖν ἐν οὕτω 

βραγεῖ διαστήµατι, οὐδὲ πάντα φέρειν, δυναµένων. 
᾿πὸ δὲ σπουδΏς, οἳ μὲν οὐκ ἔφθανον ἐπὶ τοὺς στα- 

θμοὺς, ἀλλ ἐν µέσαις ἀνεπχύοντο ταῖς ὅδοις: οἱ δὲ 

παρὰ ταῖς πύλαις μετὰ παίδων ἑαυτοὺς ἐῤῥίπτουν, καὶ 

μετὰ γυναικῶν. Πάντα τε ἐγίγνετο, ὅσα εἰκὸς ἐν 
αἰφνιδίῳ καὶ τοιῷδε κηρύγματι. Αἰφνίδιον γὰρ αὐτοῖς 

ἐφαίνετο, διὰ τὰς ἔτι πρεσθείας. 

Λ-. 

Χ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

Ότι μετὰ τὴν νίκην, ὃ Περσεὺς, εἴτ ἐπιγελῶν 
Κράσσῳ καὶ τωθάζων αὐτὸν, εἴτ᾽ ἀποπειρώμενος ὅπως 

ἔτι φρονήµατος ἔχοι, εἴτε τὴν Ῥωμαίων δύναμίν τε καὶ 

παρασκευὴν ὑφορώμενος, εἴθ᾽ ἑτέρῳ τῷ λογισμῷ, προσ- 

αὐτῷ περὶ διαλλαγῶν": καὶ πολλὰ δώσειν » έπεµπεν αὐτι 3 λὰ δώσειν 
ὑπισγνεῖτο, ὧν ὃ πατὴρ Φίλιππος οὐ συνεχώρει' ᾧ καὶ 
μᾶλλον ὕποπτος ἦν ἐπιγελῶν καὶ πειρώµενος. Ὅ δὲ 

Περσεῖ μὲν ἀπεκρίνατο": “Ῥωμαίων ἀξίας οὐκ εἶναι 
διαλύσεις αὐτῷ, εἰ μὴ καὶ Μακεδόνας καὶ ἑαυτὸν ἔπι- 

/ « / ”νδ / γα .. ω 
τρέψεις Ῥωμαίοις. Αἰλούμενος ὃ, ὅτι Ῥωμαιοι τῆς 
ὕττας καττρξαν, ἐκκλησίαν συναγαγὼν, Θεσσαλοῖς μὲν 
ἐμαρτύρησεν, ὡς ἀνδράσιν ἀγαθοις περὶ τὴν συμφορὰν 

γενοµένοις' Αἰτωλῶν δὲ καὶ ἑτέρων ᾿Ἑλλήνων κατεψεύ- 

σατο, ὡς πρώτων τραπέντων’ καὶ τούτους ἐς Ῥώμην 

ἔπεμψεν. 

ΧΙ. 

Τὸ δὲ λοιπὸὺν τοῦ θέρους ἀμφότεροι πε 
ἐγίγνοντο: Περσεὺς μὲν ἐν τοῖς πεδίοις ἁλωνενόμενος, 
Ῥωμαῖοι δὲ ἐν τῷ στρατοπέλῳ. 

χῃ. Ἐκ τοῦ Σο λα. --ΠΗΙΜΕΛΗΣ. 

Ἐκ τοῦ Σουίλα. --ΑΛΩΝΕΥΟΜΕΝΟΣ. 

σιτολογίαν 

Ὁ δὲ πρῶτος ἐξηργε τοῦ πόνου, ἐξηκοντούτης ὧν, 

καὶ βαρὺς τὸ σῶμα, καὶ πιµελής. 

ΧΙΠ. Ἐν τοῦ αὐτοῦ. ---ΑΝΛΛΛΜΕΛΝΕΙΝ. 

Τότε δὲ ἔθει τις δρόµῳ, δηλώσων τῷ Πέρση λουο- 
µένῳς καὶ τὸ αμα ἀναλαμβάνοντι. Ὁ δὲ ἐξήλατο 
τοῦ ὕδατος: βοῶν, ὅτι ἑαλώκοι πρὸ τῆς µάγης. 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΗΡΕΒ ΙΧ. 

πίαπα, 410 ἴδππροτο εἶδ μ5ὶ εδίῖς, Ρταεἶατο ἱπίοΠεχίςεἶς; 
νἰάεία, πε {πτρε εί ορ] γίδα, Ροδίφπαπα {οπιρης Ππαᾶ ρτα- 

(ετή. Ταπα γετο [μάργα ἱηγοσαί, απ» οί ουπῃ ραΐτο, οἳ τη- 
5Η5 ΟΠΠΙ 15056, Ρερίαϊ5ε. Ας Ργαίοτ Ίναο πο Υοτείητ, 

Πογίατί Υο5, υἱ Ώδο, Ρετ 41ος ᾖηταςίϊς, τετοαπηηί; πεηπε 

μεσα παδίππη, ἱπ[ογαϊἶς φοεῖΐ5 γεςίτῖς, πεαπο ἵῃ οΓἴΠΙΘΠ 
τοτία(ἰς γἱαπίασα, 5ορηεϊίαίεπα, αρραταία5. ἸΠπάῖσηππη ες 

οπίπα γοῬίς, Βοππαπῖ, ἱηγ]άία απί ππεία ροτίοπίατῖ, γε]υῖ 
ἘΙΠΙΡΠΕΙΗ. ΟµίΠ ροίῖας ςαρίοπίοτ [οοργῖ1ς, 5ἱ ρατοα!ῖς ν]εῖ- 
πὶς ἱπιρίσείς, εί, φπεπιαάπιοάσπα Ἐπππεπες αἲί, Ῥοπε ρατᾶ- 
[5. » 

5. Ἠσο απσπα Ρεγεεῖ ἱορα[1 ἀῑνίςςοηε, πΙμΙ εἶ α 5επαίυ, 

ΤΟΞΡΟΠΞΠΠΗ ο5ί, 5εᾷ Ῥτοίπας επι Ῥραμ]ίοο ἀθοτοίπτη. 

Οοηξπ](πε Ἱεραίος ᾖη5ίΐ 6ο {ρ5ο ἀῑς Ῥοππα , Ἱπίγα γίοββΙπηΙΠα 

απίοπα Πα]α, εχεράετε; αίᾳπο Ἰάεπι ρετ ΡΓῶσοπΠος ο ϊκ]ί 

οπηπίρας Μασοάοπίρας, ἵπ Ὅιρο Ῥετορτϊπαπίΐνας. Παπ 

5ἰα{ἶπα, ἀϊπηῖςδο 5οπαία, οοη5{εγπα(ἴο ογαί ας ἱτερίδαί[ίο ρ]ενα 

ην ]άΐαν, {οἱ Ποπηἱπίρα5 51η] ἹπίΤα ραπσα5 Ποτας αιρε ο]εεῖ]ςς 

απῖ πδ(Πθ ]απηθηία παποῖςοῖ, ἴαπι Ῥτονί εοποεςςο 5ραΐ1ο, ηθ- 

απα 1ρ5ί Τε 5ιᾶ5 ΟΠΊΠες Ροίεταπί [εττο. Αί(πο Ῥτορίοτ 

ἰαπίαπα ῬγαοΙρΙίαΓἴοπεΠα, α1, ποοία πο α[ησεηίες ὀἴτετ- 

φοτία, ἵπ Ιποᾶ1ἱ5 γῖῖς Ῥειποσίαβραπέ; αἲΠ απίο ροτίαδ, ΟΗΠΙ 

εοπ]αρίῖρας εἰ Ηροτίς, ΠΙΠΙΠΠΙ 5ε5ε Ργο[εῖεβαπί : οπηπία(πο 

γ]άΐ5δες, σπα» {α]ε ἴαππαπο φαβήίαπα εὐ[είαπα εοησεφα{ ο0η- 

5οπίαπεπῃ ο5ί. δαβίαπα επίπα Π]ί5 γιάετί ἀεβεβαί εὐϊσίαπα, 

απῖα Ρο Ἱοραί[ίοπες ο{ίαπῃ {ίππο απεβαί Ῥετεει5. 

Χ. Εαποετρίμπι ΧΧΥΙ ε Γεφαἰοπίδας. 

Έα νἱοίοτία τοροτίαία, Ῥοδϊφεις, δἶτα Ἰαδἴρεῖο Παλίατας 

ΟΓα55ΗΠ1, δἶνο οἶΠς γο]ππίαἰοπῖ εχρ]οταίατας, εἶνα ποσά 

Ποπιαποταπά. Ροϊεη[ῖαπι αρραταίηςασο γεγεγείητ, 5ἶνα απο 

αἲῖο οοη5Π1ο , Ιοσαίος αἆ Οταδξαπῃ ἄε ραςο πηϊς]ῖς αἴηπε πευ]ία 

96 οἱ ἀαίαταπι Ρολἱοίας εί, ασ Ραΐες ἱρδίας πππ(παπα 

Ἠοππαηῖς «οποθςςογαί : 41ο 150 εἴἶαπα πιασίς τίσης ο5ί, τἱάσγε 

(απίαπι οοηδΗ{επα , οἱ οοηΗἷα θ]α5 Υε]]ο οχρ]οτατα, ΑἲἴΡετ- 

560 Ἰμοπίας τοδροπά[ϊ : «ΠΟΠ αἰία οεοπά[ίοπα ϱγο ἀἰπημαία 

Ρορι]{ Βοππαπί Ρᾶζεή αἱ ἀατῖ ρο556., Πἰςί 5ε ΓεσηΙΠπ( 6 5αηπι 

ατμτῖο ρορυ]ΐ Ποππαηί Ρογηε[ογεί. ν ΟΠ ραάοτοῖ ααἴεπα 

οθηδΗΙσΙα, ποᾶ Βοπιαηϊ Ππίαπα Γασα. Γεοῖςσεπί; ουπγοσαία 

οοποίοπο, Τηοςδα]ος απἱάεπα ρηλ]ίος οοΠα πάν, απο ΓΟΓ- 

εἰίου 5656 ἵπ ἴ]α οπ]αηαίο ποςθίςδεηι; ἵῃπ Ἐίοιος απίοην 

ορίογοδ(1ο οΓγά:005 6ΔΗ54ΠΗ Γαἱ5ο οοπΓυΠΗ, αἲ οἷς ρεϊποἰρία η 

[ηρα) ο.5ο ογίαπη..  Ἡοδασο Πο πηϊςίῖ, 

ΧΙ. Ες δµίᾶα. 

Ποιίασαπα αλἰαίοπα οοΠἰσει ο (ππποπίο οοηδηεετηί : 

Ρογ5ος {η ἱροίς οππηρίς [ευταηςς Πουιαπί γετο ἵπ ϱαδίΓίδ. 

ΧΙΙ. δίἆας. 

Πο νότο (ϱ. Ματοας Ῥ η ρρας) ρα αί Ἰαβογοπα η ἷ- 
Ῥηςς ἠπαπήσΠὰ κονασορα νέας, οἳ οὀγρογο ργαατανἰς ἴηο 
ομσδ15. 

ΧΠΙ. δμίἅαα. 

ΤΙ αἲ ΡογκοΙΠὰ, αν ΔΠΙΟΠΑ {απο οογρδῦ6 οὐγαμίσΠὸ, 40: 

ομσς φπἰάαπα, παποἰαν {ης (Ἀάσ.ςο Ἰοδίοπ.) Εἰτον, ον 

| μα]ποο ῥτοβίήσης, οἸαπανίέ, Πίο ΡυβΠάΠη 56 εαρίαπι 55ο. 



Ὦ ΛΕΡΟΣ ΜΑΟΕΡΟΝΙΟΙΝ., το --- 16. 

ΧΙΥ. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας. 

Ὅτι Περσεὺς, ἀναθαῤῥῶων ἤδη κατ᾽ ὀλίγον μετὰ τὴν 
φυγὴν, Νιχίαν καὶ Ανδρόνικον, οὓς ἐπὶ τὸν καταποντι- 

σμὸν τῶν χρημάτων καὶ τὸν ἐμπρησμὸν τῶν νεῶν ἔπε- 
πόμφει, περιποιήσας αὑτῷ καὶ τὰς ναὺς καὶ τὰ χρήματα, 
συνίστορας ἠγούμενος αἰσχροῦ φόθου καὶ ἑτέροις ἐξαγ- 

γέλλειν, ἀπέχτεινεν ἀθεμίστως. Καὶ ἀπὸ τοῦδε εὐθὺς 
ἐκ µεταβολΏης ἆ μὸς χαὶ εὐγερὴς ἐς ἅπαντας ἐγένετο. 

Καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ' εὔβουλόν οἱ ἔτι ἦν. Ἀλλ ὃ πιθα- 

γώτατος ἐς ε αλα. καὶ λογίσασθαι δεξιὸς, καὶ εὐτολ- 

µότατος ἐς µάχας, ὅσα γε μὴ σφάλλοιτο δι ἀπειρίαν, 
τότε καὶ παραλόγως ἐς δειλίαν καὶ ἀλογιστίαν 

ἐτρέπετο" καὶ ταχὺς, χαὶ εὐμετάθετος ἄφνω, καὶ σκαιὸς 

ες 

τύχης. 

ἀθρόως 

πάντας ἐγέγετο, ἀρχομένης αὐτὸν ἐπιλείπειν τῆς 

Ὅπερ ἔ ἔστι πολλοὺς { ος ' μεταθολῆς προϊού- 

σης, ἀλογωτέρους γιγνοµένους ἑαυτῶν. 

ΧΥ. Ἐκλογὴ περὶ πρεσθειῶν. 

Ὅτι Ῥόδιοι πρέσθεις ἐ ἐς Μάρχιον ἔπεμψαν, συν ηδό- 
νοι τῶν γεγονότων Περσεῖ, Ὅ δὲ Μάρχιος τοὺς 

- ’ 

τρέσθεις ἐδίδασχε Ῥοδίους πεῖσαι, πέμψαντας ἐς Ῥώ- 

µην διαλῦσαι τὸν πόλεµον Ῥωμαίοις τε καὶ Περσεῖ. 
Καὶ Ῥόδιοι πυθόµενοι, µετέπιπ ..) ὃς οὐ φαύλως 

ἔχοντος τοῦ Περσέως. οὐ γὰρ εἴκαζον ἄνευ Ῥωμαίων 

ταῦτα Μάρχιον ἐπισχήπτει. ὍὉ δ' ἂφ ἑαυτοῦ καὶ 
’ 

τάδε, καὶ ἕτερα πολλὰ, δι᾽ ἀτολμίαν ἔπραττε. Ῥόδιοι 
ῃ κ, ν Α / Μ ». «Τ}/ Ν / 

μὲν οὖν, καὶ ὣς, πρέσθεις ἔπεμπον ἐς Ῥώμην, χαὶ ἔτέ- 

ρους πρὸς Μάρχιον. 

μ.ξ 
' 
. 
7 

ΧΥΙ. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας. 

Ὅτι Γένθιος, βασιλεὺς Ἰλλυριῶν ἑνὸς ἔθνους προσ- 
θίκου Μακεδόσι, Περσεῖ συμμαχῶν ἐπὶ τριαχοσίοις 

ῃ Ἔ υ ./ ο / 3 λ οἑἂν ταλάντοις, ὧν τι καὶ προειλήφει, ἐσέθαλεν ἐς τὴν ὑπὸ 
Ῥωμαίοις Ἰλλυρίδα, καὶ πρέσθεις περὶ τούτων πρὸς 

αὐτὸν ἐλθόντας, Περπένναν: καὶ Πετίλιον, ἔ ἔθησεν. Ὃν 

ὁ Περσεὺς αἰσθόμενος» οὐχέτι τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων 

ἔπεμπεν' ὡς ἤδη καὶ δι αὐτὸν Ῥωμαίοις πεπολεμωμέ- 
Ἔς δὲ Γέτας ἔπεμπε τοὺς ὑπὲρ Ἴστρον" καὶ Εὐ- 

μενοῦς ἀπεπείρασεν ἐπὶ χρήµασιν, Ἡ µεταθέσθαι πρὸς 
-- 2’ / 3 ο» 

αὐτὸν, ἢ διαλῦσαι τὸν πόλεµον, Ὦ ἀμφοτέροις ἐκστῆναι 

τοῦ ἀγῶνος. Εὐμενεῖ δ᾽ ὡς οὐ λησομένῳ ταῦτα Ῥω- 

ίοις ἐλπίζ ἵξειν τι αὐτῶν, Ἡ τῇ πείρα διαθαλεῖν µαίοις ἐλπίζων πράξειν τι αὐτῶν, ἢ τῇ πείρα 
-” 1 Ε) / 

τὸν Ἑὐμενη. Ὁ δὲ µεταθήσεσθαι μὲν οὐκ ἔφη" τά- 
- ω Λ / 

λαντα ὃ ἦτει τῆς μὲν διαλύσεως χίλια καὶ πεντακόσια, 
τῆς δὲ ἠσυχίας χίλικ. Καὶ ὁ Περσεὺς ἤδη, Γετῶν 
.-” / /{ / / Δ 

αὐτῷ προσιέναι μισθοφόρους, μυρίους Ἱππέας, καὶ μυ- 
ρίους πεζοὺς, πνθόµενος, αὐτίκα τοῦ Εὐμενοῦς κατε- 

φρόνει" καὶ τῆς μὲν ἠσυχίας οὐχ ἔφη δώσειν οὐδέν" 
αἰσχύνην γὰρ φέρειν ἀμφοιν' τὰ δὲ τῆς διαλύσεως οὗ 
προδώσειν, ἀλλ᾽ ἐν Σαμοθράκη καταθήσειν µέχρι γένοιτο 

ο 3 / Υψ Δ / μα 

ἡ διάλυσις" εὐμετάέολος ἤδη καὶ µικρολόγος, ὑπὸ θεο- 

ϐλαθείας, ἐς πάντα γενόμενος. “Ἑνὸς δὲ ὧν ἔλπισεν 
, / 3 ” « ’ 

ὅμως οὐκ ἀπέτυγε, Ῥωμαίοις Εὐμενοῦς ὑπόπτου γενο- 
μένου. 

3. Γετῶν δὲ τὸν Ἴστρον περασάντων, ἐδόκει, Κλοι- 

ου. 

1759 

ΧΙΥ. Εποζτρίηι Ρεἰγεδοίαπεπη. 

Ῥοἵδθς5, οχ Γηρα ρα] πι αΠΙΠΙΟ οοπβγηιαία5, Νἰοίαπι οἱ 

Απάνοηίουσι, 4πσς αἆ ρουυπίαπα Τη Ππατο ἀθ[ίειεπάαπη οἱ αἲ 

ἱποσπάεηάας Παγες πηἰκογαί, ροδί(παπη φοιναία” {ρεί πάγες 

5υηί οἱ γεουρογαία ρουπία οί, οχΙςΙπισης, οοΗδοῖος {απα 

(ππρίς ρανογῖ5 αλῖς 4ποφιο ΤΟΙΗ 68Η 6556 οηΠεἰαίαγος, Πο- 

[ατα οοεἰάἩ. Αίήπο αὖ 60 ἴ6ΠηροΓο οτε]! ἵῃ οΠηΠος εἰ 

Ιηοοηδίαης, 5αδίία ΠΙΜΙΑΠΙΟΠΕ, 6596 οαρίί : που ἀείπεερς 

φπἱάᾳ1.π1 φαπΠα) πιεπί{5 ασ ρηιάοπ{ῖ εοης Πίο οί. δ5εᾶ απί 

Δηίοα πιογίο οπ]ΠΙθ5 γῖδης εγαί ργιάθη[ἱρδίπηας; οἱ ἵῃ 6χοο- 

Εἰίαπάο 5ο1εις (αογαί, οἱ ἵπ ράρηα , ηἶδί 4απα ἱππρογίία Ἰα0ο- 

τοίαή, [ουἱβδίπχας; 5 τθροπίε {πο οί Ιπογθάϊρῆί πιοᾶο, 

Ροδίααπα εΠΙ {οηίηπα ἀθδοίετο οαρῖί, αἲ Επηαίαίοπι εἰ 

Ἱππργαάση [ίαπι ἀοβεχΙί, οἱ ριῶέ6ρ5, ας 5ΗΡΙίο πππίαΡΗῖς, εἰ 

ἵπ ΟΠΊΠ65 ἀπγῃ5 6{ α5Ρο5, [αείας ο5ί.. Οποπιαάπιοά ασια πας 
υδα Υεηίτο 5ο]εί, αἱ, γερας 5αἱ5 ἵπ ἀοίοίας ταεπρης, Ῥτῖ- 

είπα οχο]άαπί ργιάεπίία. 

ΧΥ. Εποιρίιπι ΧΧΥΠ ἄε Ιεφαἰἰοπίθιι. 

Ἠλοδ[ αἲ ΜΙατοίαπα Ἰεσαίος παϊδονυηί, 

σας Ῥοεγ5οο ασσἰἀεταπ{. 

βια(μ]αίαπι 46 5 

Ἐος Ἱεραίος πιοπη{ Ματοῖης, Ρει- 

5παάεγοηί Π]οςῖ]5, α{ Ἱεραίος Βοπηαπη πηἰ(ίογεπ{, οοπε Παπά» 

Ρα6ἱ5 6αηςα Ιπίαγ Ἠοππαπος Ῥε[ξειπηαιθ. Ο190 αμά[ίο, Β]ο- 

41 πηπίαταπί ραυΠίδρογ εοης πα, πίεΠΙσεηίος, ΠΟΠ Ῥθςδίπιο 

ἵη 5ίαΐα 655 τες Ῥομδεί. βηςρίεαραπίγ οηἵπα, ποηῦ αΏξαπο 

Ριαβ]ίεο εοηδῖΠο Π]αά πιαπάαίαπῃ 51ϱ1 ἀαάϊςςε ΜΙατοῖαπι.  8εά 

Ἡ]αε εἰ ου ἵρειπα, αἱ πηπ]ία αἶία, Ῥηϊναίο εοηςΠίο Ργορίογ 

Ισηανίαηα [θοργαί. Ἠ]ιοάίί ἰσίέα, πΙμ]ο {αΠΠΟΠ 5εοῖας,, Ίεσα- 

{05 Βοπιαπῃ πηἰδεγΙη{, οἱ Τηής5 α]ῖος αἆ ἨΤαγοῖαπη, 

ΧΥΙ. Εποετρίπι Ρεϊγεδοίαπιτε. 

σοπίας, ρατίς Ἠ]γτίογαπα τον Μαεράοπίρας ΕπΙπια,, 
Ῥοδίααπῃ 5οοΙείαί6πα ο1Π1 Ῥο6Γ5θο {γερρηίογαπῃ {αἱοπίογαΠῃ 
πιετζεάθ Ρρερϊρῖςεοί, εἶαδαιπε ροεμηί οχίσιαπα ρατίθπη ἃς- 
οερίςεεί Ργ5εηίθΠῃ , ΠΊΟΧ ἵη 641 γορίοποπη Π]γγίο, αῶ Ρο- 
Ῥα]ο Ῥοπιαπο ρατεβαί, απ οχογοῖέα Ἱτταρίϊς οἱ Ιοσαίος, 
απϊ 4ε εα Τε ᾳπεςίαπι αἆ ἱρδίπῃ πηῖςςῖ οταηί, Ῥογρεπῃαπῃ εί 
Ρε παπι, ἵπ γίποπ]α οοπ]θοοῖ. Οπο απά[ίο, Ῥεγξεις τε]ῖ- 
4παΠ1 ΗΙΏΓΊάΠΗ αἆ ἀεπίμίαπη πηἰίεγα «αρεγςοάἴέ, οοπίταχίςςα 
1851 6ΙΠΑ ταΐας Ῥτορτίαπι Ώ6Η1 οσπῃ Βοηπαηῖς πογοπάΐ πεεθς- 
βΙίαίεπῃ. ΟΦίεγΙπΙ αἆ Εείας, ααῖ ἵπαης Ιδίταπα Ἱποσ]απί, 
πηϊδΙί Ἱεραίος : αἴᾳια Ἐπιπεποιη ομ]αία ρεσπηῖα φο]Ιο[ίανίε, 
υἱ αὐί αἆ 5υας ἰταηεῖτοί ρατίες, απί ρᾶσεῃα 5ἱβί οοπο]ατοί 
επ Βοπιαηίς, αὐί εετίε ποι(τί ραγίῖ 5056 αἀ]αηροτεί. Εἰ 
ερεταβαί, απί Ἐαπιοπεπα, αποπίαπα οεομ]{0) Ἰεραίίοηες, απσο 
Ἰπίογ ἴρ5ος Ιπίογοράσεβαπί, αἆ ποβαπι ΒΟΠΙάΠΟΓΙΠΙ εξςοηί 
Ῥοαιγεπίαγα., [αοίαταπα α[ααῖά εν Πΐ5; ααί 5ο ου ΠΠ Ἠοππαηίς 
Ίρρα ΊΠα 5ο]Ποἰίαοπα 5α5ρεσίαπα τεάδΙίαταπα. 56ἆ Ἐππιυ- 
πες 5οοἰείαίεπι απϊάεια Ἰπίτα επ Ῥθγ56ο τδαυιδαθαί : Ράς5 
γετο οοπεϊΠαπάα εαάδα πηῖ]]α εἰ απἱησοηία {α]ευία; αἱ Υετο 
που(τί αἀεσδεί, πε ροδοθύαῖ. ΙΠπίεγίηα ΡείδεΙΣ, αὈί ἵη- 
{ο]εχί{, ἀείαταπη ααχ]]]α 51ϱί αἀγεπίατα, ἀεσεπῃ πηϊ]ία Ῥε- 
ἀἴαπα, οσιίαπ1 ῬαΓΕΠΙ ΠΙΤΗΘΓΗΠΗ , ΞΡ6ΓΠΕΓΕ ῥγοῖπα5 ΕΠ]θ- 
ποπ οαρίέ : αίᾳπε Ρτο εο, αἱ πειίτος Ιατατεί ΕΙΠΙΕΠΕΣ, 
πΙμΙ] 5ο ἀαίαγαπα, αἲί; 14 οπῖπι απηροβας ρατίίες {ατρε {018. 
Ραοίς γετο εοποϊΠαπάα εααςα ἁαίαταπ απἰάσπα ΡαςίαΠῃ ϱ8- 
οπηίαπα; 5οᾷ ποῃ απίθ {εππρις : αίαιε ἱπίογίπι Βαπιο(Γασαῇ 
ἀοροςίτύγαπη, ἀοπθς ρᾶαν Ρειίοεία ο5δεί. Ταιία ἵπ οΠΠΙΡΙ5 
τει εί Ιεν]ίαίο οἱ αγαγίἰῖα Ῥουδεις, Ἰῶγο ρεγοῖα5 ϱΗΠΠΙϱεΕ, 
ἂρεύαί. Εί {απιεη 6ΟΓΙΙΩ, απά) 6ροταγεγαί, ἀΠίεγαΠα ςαΠΓΕΠΗ 
οδἰ εοπδοσαίας, πί Ειπιεπες Βοπησηϊς 5α5ρεείας Πετεῖ. 

2. Οαίετυπῃ εκ απο (εἰ Πβίγυπη (ταηδργεςςί εγαηῖ, 4- 



{τή ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΗΙΡΕΗΒ ΙΧ. 

λίῳ μὲν τῷ ἠγεμόνι δοθηναι χιλίους γρυσοῦς στατΏρας, | Νοῦαπί οκ Ραςίο ΟΙω]ίο (οεῖ ΟἸοπάίοο), ἀμοὶ οὐτπὰ, 41Γ6 

ἵππεῖ δ᾽ ἑκάστῳ δέκα, καὶ τὰ ἡμίσεα πεζῷ. 
/ Ὕ / / / ΄ / σύμπαν ἦν ὀλίγῳ πλέον πεντεκαίδεκα μυριάδων γρυσίου. 
Ὁ δὲ χλαμύδας µέν τινας ἐπήγετο καὶ ψέλια γρυσᾶ 
καὶ ἵππους, ἐς δωρεὰν τοῖς ἡγουμένοις, καὶ στατήρας 

Φφεροµένους µυρίοις. Καὶ πλησιάσας µετεπέµπετο 

Κλοίλιον. Ὁ δὲ τοὺς ἐλθόντας, εἰ φέρουσι τὸ γρυσίον, 

ἤρετο" καὶ μαθὼν οὐκ ἔγοντας, ἀναστρέφειν ἐπ᾽ αὐτὸν 
ἐκέλευσεν. Ὃν ὅ Περσεὺς πυθόµενος, πάλιν αὐτὸν 
ἐλαύνοντος θεοῦ, κατηγόρει τῶν Γετῶν ἐν τοῖς φίλοις, 

ἐκ μεταβολῆς, ὡς φύσεως ἀπίστου. Καὶ ὑπεκρίνετο,- 
μὴ θαῤῥεῖν δισµυρίους αὐτῶν ἐς τὸ στρατόπεδον ὑποδέ- 

΄' -. / κά .) / 
ξασθαι. ἨΜόλις δ᾽, ἔφη, µυρίους: ὧν καὶ νεωτεριζόν- 

των χρατῆσαι θύνασθαι. Ταῦτα δὲ τοῖς φίλοις εἰπὼν, 

ἕτερα τοῖς Γέταις ἐπλάττετο, χαὶ τὸ ἥμισυ τῆς στρατιᾶς 

ἥτει, τὸ χρυσίον τὸ γιγνόμενον ὑπισχνούμενος δώσειν. 
Τοσαύτης ἀνωμαλίας ἔγεμε, φροντίζων χρημάτων τῶν 

ἱ ” 

πρὸ βραχέος ἐς θάλασσαν µεθειµένων. Ὅ δὲ Κλοίλιος 
τοὺς ἀφικομένους ἰδὼν, ἤρετο μετὰ βοῆς" εἰ τὸ γρυσίον 

/ ι , / ή -- 
«εκοµίκασι; Καὶ βουλοµένους τι λέγειν, ἐκέλευσε πρῦ- 

ὃν {-κω -. / 3 ας ώ 
τον εἰπεῖν περὶ τοῦ γρυσίου. Ὡς δ' ἔμαθεν οὐκ ἔχον- 
τας, οὐκ ἀνασχόμενος αὐτῶν οὐδ) ἀκοῦσαι, τὴν στρατιὰν 
“κ. / κ η) Δ 3 / ᾽ ο 3 -ω 
ἀπτγεν ὀπίσω. Καὶ Περσεὺς ἀφήρητο και τησδε τῆς 

συμμαχίας, πολλῆς τε, καὶ κατὰ καιρὸν ἐλθούσης. “Υπὸ 

δ) ἀφροσύνης, ἐν Φίλα γευμάζων, καὶ στρατὸν ἔχων 2ρ ο  ., ο. 
πολὺν, Θεσσαλίαν μὲν οὐκ ἐπέτρεγεν, ἡ Ῥωμαίοις ἐγο- 

/ / Ιλ ον” / γ / ει 
ῥήγει τροφάς" ἐς δὲ τὴν Ἰωνίαν ἔπεμπε, χωλύειν τὴν 

ἀγορὰν τὴν ἐκεῖθεν αὐτοῖς φερομένην. 

ΧΥΠ. Ἐκλογὴ περὶ ἀρετῆς καὶ καχίας. 

Ότι Παύλῳ, ἐπ εὐτυχίας τοσῆσδε γενομένῳ, τὸ 
δαιμόνιον ἐφθόνησε τῆς εὐτυχίας. ἸΚαί οἳ τεσσάρων 
παίδων ὄντων, τοὺς μὲν πρεσβυτέρους αὐτῶν ἐς θέσιν 

ο 4 

ἄλλοις ἐδελώχει, Μάξιμόν τε καὶ Σχιπίωνα" τοὺς δὲ 
Λ ο. -. 

γεωτέρους ἄμφω, συνέθη, τὸν μὲν πρὸ τριῶν ἡμερῶν 
-- / 6 ' ᾿ 4 4 / ῤ ” ) 

τοῦ θριάμβου, τὸν δὲ μετὰ πέντε, ἀποθανεῖν. Καὶ 
αφ, πα κς . -- / ” νἲ/ 

τοῦτ οὐδενὸς ἧττον ὃ ΠαΌλος κατελογίσατο τῷ ὀημῳ. 

Ἔθους γὰρ ὄντος τοῖς στρατηγοῖς, καταλέγειν τὰ πε-- 
πραγµένα, παρελθὼν ἐς τὴν ἀγορὰν εἶπεν: « ς μὲν 

Κέρκυραν ἐκ Βρεντεσίου διαπλεῦσαι μιᾶς ἡμέρας" ἔκ 
αἲ / { λ ἐ 3 52 -- ' [ή 

δὲ Κερκύρας πέντε μὲν ἐς Δελφοὺς ὁδεῦσαι, καὶ 0Όσαι 

τῷ θεῷ": πέντε δὲ ἄλλαις ἐς Οεσσαλίαν παρχγενέσθαι 
καὶ παραλαβεῖν τὸν στρατόν’ ἀπὸ δὲ ταύτης πεντεκαί- 
δεκα ἄλλαις ἐλεῖν Περσέα, καὶ Μακεδόνας παρχλαβεϊγ. 

Οὕτω ἂὲ ὀξέως ἁπάντων ἐπιτυγὼν, δεῖσαι, µή τι τῷ 

στρατῷ συµπέσοι, πρὸς ὑμᾶς ἐπανιόντι, Διασωθέντος 
δὲ τοῦ στρατοῦ, περὶ ὑμῶν 

γὰρ ὁ δαίµων, Εἰς ἐμὲ δὲ 
/ -- ας / /. 3 ΄ πι». --. 

καὶ ἀθρόως μοι τῶν δύ2 παίβων ἀποθαγόντων, ἐπ᾽ ἐμαυτῷ 

μέν εἶμι βαρυσυμφορώτατος, ἐπὶ δὲ ὑμῖν ἀμέριμνος. » 
Ταῦτ' εἰπὼν, καὶ καταθαυμαζόμενος ἐπὶ πᾶσιν, οἶκτι- 

͵ : 
δεδοίκειν, ἔφη" φθονερος 

ποσκήγαντος τοῦ κακοῦ, 

ζόμενος δὲ ἐπὶ τοῖς τέκνοις, µετ᾽ οὐ πολὺν γρόνον ἀπέ- 

θανεν͵ 

Καὶ τοῦτο ! πΙ]]ε πππετατί, ἱημη]ΐ νετο ο ἴνας ἀοπί, ρεδμίυις 
απἰπί : ασ ΒΗΠΙπΙα εΠιοίεραί ραπ]ο απηρ]ας οχν πι θις 
ΔΗΓΘΟΓΗΠΗ ΠΗΠΗΠΩΙΠΗ. Αἱ Ῥετεεις εηαπηγάες φπἱάεπα ΠΟΠ” 

π]]α5, 6ἱ 4ΠΓΘΟ Τοταπες, εί 6105, ἆοπα ρεϊπείρίνα5 Γογε- 
μα, εἰ απτεογάπα οπηπίπο πη]]ία ἆθορπ : 4πππιαυο Ἰαιὰ 
Ρτουυ]. (είαγπά ομδίή αμθβδεί, ΟἸΗαπι αἆ 9ο αοοϊνίί. 
564 Πιο, ἱπίεγτορα!ῖν αἱ αἲ 56 πηϊςεί ογαῦί, οοφυἱά αάτΟΠη 

5661 α]ής5οηί2 αβί, Πηηίπιθ 605 αἰη]ίεο, εοσπον/, 
Δἆ ῬογδοΗπῃ Ρτοίη5 τοδίτο [α55. Οπο οοφῇίο, Ῥογδεις, 
υἱ οταί Ιποσήδίαης, τ55 ΠὈήἱ5 Πλαπη αἲἲ ρογηίσίοτη ἵππρε]]ρη- 
Πθης, ἵπ απσογΗπα οοποΙ]ίο οοπ(ε5ίΗ5 οί ἆς Οείαταπη ρετ- 
{4ο ἱηροπίο. ΕΙ ρογίοπ]οδαπα αἳδί γάστί ςἰπππ]αν!έ, Υἱρίηί 
πη]]]α ῬαγΏαγογΠα 1η οπδίτα αοοἴροτε : υὶκ ἆεοεπῃ πηϊία α- 
πη[ίογο 56 αμάθιε : 4105, 5ἱ 5εΦΠΙΟΠεΠΑ πιονἰςςεηε, οοπι- 
Ρε50µγ6 Παπά αἆθο [οτεί ἀΠοΠε. Ἠσο απππα Ιπίε απηίοος 
ἀῑκίςεεί, ε{ῖς αἶία, πεςοίο απ, οοπΠηχΙε, ας ἀπηάίαπι 
Ρατίοπι οχετοῖίᾳς ροδίυ]αγίί; Ρο]Ηοῖίας, 56 αὐτάπῃ, αποᾶ 
ραταίαπι Παβθτεί, ἀαίαταπη. Ταπία ἱπουηςίαπ[ία Ἰαβοταβαί» 

5ο]Ηοἶίις ἆε ρεσυπία, ἆααπη ραπ]ο απο ἵῃ πατε ργο][οί ᾖα5δοταί. 
δεά ΟΊα115 αἀγοεπίεηίος γίάεπς Ἠο5, απῖ ἀεππο α τορο αἲ 

ἱρδιπα πηὶςςῖ ογαπ!, οἸαπηαης εἰς ουγίαπη , ἰπίογτοραν!ί Ῥουι.- 
ΠΙΔΠΙΠ6 α[εγγοπί Οἱ ό10Π1 απηρασες πιϊδορτεπί, ργῖ- 

ΠΙΙΙΠ 46 αΗγο τοςροπάςτο ]ηςδῖ. Οποσά αβί ϱ05 ΠΟΠ α[ἴριτο 
Ἰπίο]]οχίέ, πο γογρΙη αμἰάρπα υ]ίτα αἨ εἶς απάἶτο 5Ηίίπεης, 
εχετοϊίαπα τείτο ἵπ ρα(πίαπα αὐάαχΙ. Τα Ῥεγδεης Πῖς ἆποσυο 
ααχΏ]ς, Ἱησοπίΐρας 5απε, οἳ Ῥετ(παπι ορρογίηπε οἱ αἆγε- 
πἰοη!ῖρης, 5οπιοί ἴρ5ο ρηϊνανΠ. Ἐίσαπαπα Ρ]ή]α: ἸΗβογηατοί, 
πιασηπΙ(πθ οχογοϊαπα αἱεγεί, Ἱία ἱπιργαάθης Γαε, αἱ ἵπ 
Τιοςδα]ίαπα απἱάεπα, απ αλποπία Ποπιαπῖς αρρεδΠαδα!, 
πυ]]5 Ιπουγδίοπίθας Ἱτταπαρεγεοίς ἵπ Τοπίαπα {απίσπη ρατίο 
οορίαγΙΠα Ἰηΐδδα, 6410 ἄΠΠΟΠΑΠΙ, απ Ιπάς δα γοποβαίατ 
ἨΒοπιαηί5, Ιπίογο]αάετεί. 

ΧΥΠ. Εχοεγρίπι Ρεἰγεκείαπιπ. 

Ῥαμ]ο Ἐπίο, αἆ (απίαπη οἱοἰίαἰἶς Γα5ἱπίαπα ογεείο͵, ἵπ- 

γῖᾶάα απ απῃ πηηϊηῖς γἱ5 ἱπουβιί,  Χαπι ον απαίαος, 105 

μαβισναί, ΠΗ15, αππα ἆμος, ἵπ αἀορίίοπεια ἀθθίςςεί, Μαν]- 
ΠΙΙΙΩ ας 5ΟἱΡΙΟΠΕΙΗ: Τεί(πο5 ἆμο5δ, πίποτος παία, ασε, 

αἱ θοάσπῃ {ους {Θππροτο απηϊφοτίί, α[ίοταη ἐπίάσο απ{ε Γπίαπ- 

ΡΙαπα, αἰίογαπη «πίπαπε ρονί (ΠπιρΏαπα ἀῑερη».  Ἰάψπε 

Ῥαμ]ας ἰπίου οὔἴοιᾶ5 τος 5135 ΡΓο οοποἴοπθ οοπηΠΠΕΠΙΟΓΑΥΙΙ, 

Να 41ΗΠ1 πιονῖ ο55οί, πἱ 4ο τεβῃ5 α 5ε με»ίῖς ἱπιροταίογες 

ἠἰκκογογοπί αἲ ρορι]απα, Ῥασ]ας, ἵπ οοποίοπθηα ῥτούίεης, 

ἵναὶο [ου ἀῑχίί : « Ενυπάμδίο φππη οἱγίδδοπα, οοάσπα ἀἷς 

Οογονταϊα {οπαῖ. Ἰπάς φπἱπίο ἀῑς Ώο]ρίιος νοηί, αἴφιὸ ΑΡ- 

μο(πί ασνβοαγί. ΑΙ φπίπαπε ἀἰεας Ώεἱρηής η Τ]νοςκα- 

Παν ροιγοηῖ, οἱ αεοορί οχογοίση. Απο, πίτα φπἱπίσηι 

ἠσοἵπηαπα ἀῑσπα, Ῥογδο η οορί, ας Μασεάοπίαπα κα ομῖ.. οσα) 

4101 ΠηΙμί 44θο ῥηαοἱρῖ τογΠη 5οουπάαΓΙΠΗ οΓ5 ορ(ἶ- 
αἱκκοπί, Υονονί οαρί, πο αμα οπ]αμηϊ(ας οχογοἰοἱ π ΊΥοΠΗ 

γονογιοη ἱπαταστοί,  Ῥοδίφυσπα οχοτοϊας ἰποσλαπηίς αἲ 
γος ρογγοπ, νουίς, Ουἱίος, πιογο αἲ Ἱηνίάα πη η]ς 

υὶ πλ, ζαπα νοτο πάπα ΠπδΗΠΗ ἵπ οαραί ολα ρη(ας πο: 

μον, ας ἆπο νἰμί ΕΠΙ εἰππα] οἷηί Γαἱο ταρί!, οφπἱάεπα, 

αποᾶ αά πλ απο, επ]απηοδίςδίπιας ο πα ο μία; 

46 νουῖς απ [οσα Ου τος,, Ί4Π ΗΠΑ 5δουγς.ν  Ηΐς ἀῑοής, 

Ῥαμ]ὴς, οπηηίαηα αλ ηαἰγα [ίσης οὐ ουίογα ορ]ουγαίας, ου ἑαΕἷν 

ΗΤΟΙ οπηκα. ομηπίθεας νίσοσηα θα ἀο]οπί θα», ναι πυ]ίο 

ροἱ οἳ {ρ8ο γἱία οχορρ»ί!, 

9 



ΑΠΠΗΙΑΛΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ 

ΡΩΜΛΙΚΩΝ 

ΣΥΡΙΑΚΗ. 

πω ο ου - 

Ἀντίοχος, ὃὅ 

Βαύνλωνίων χαὶ ἑτέρων ἐθνῶν βασιλεὺς, ἕκτος δὲ 
Σελεύχου τοῦ μετὰ Ἀλέζανδρον Ἀσίας τῆς περὶ Εὐφρά- 
την βεθασιλευκότος" ἐσθαλὼν ἐς Μηδίαν τε χαὶ Παρ- 

θυήνην, καὶ ἕτερα ἔθνη, ἀφεστηχότα ἔτι πρὸ αὐτοῦ, καὶ 
πολλὰ καὶ μεγάλα δράσας, καὶ Μέγας Αντίοχος ἀπὸ 
τοῦδε χκληθείς" Ὀηρόμωαν τοῖς γεγονόσι, καὶ τῇ δι’ 

αὐτὰ προσωνυμία, Σνρίαν τ τε τὴν Κοῖλην, καὶ Κιλικίας 
στιν ἃ, Πτολεμαίου τοῦ ὧιλοπ 

λέως, ἔτι παιδὸς ὄντος, ἐπιδραμὼν περιέσπασ Ε. 

: ρα . 
Σελεύκου τοῦ Ἀντιόχου, Σύρων 

ἴτορος, Αἰγύπτου βασι- 

Νο) 
μικρὸν οὐδὲν ἐνθυμούμενος, "Ἑλλησποντίους ἐ ἐπήει, καὶ 

Λἰολέας καὶ Ἴωνας, ὥς οἵ προσήκοντας, ἄρχοντι τὶς 

Ἀσίας, ὅτι καὶ πάλαι τῶν τῆς Ἀσίας βασιλέων ὑπήκουον. 

ς τε τὲν Εὐρώπην διαπλεύσας, Θράκην ὑπήγετο, καὶ 
τὰ ἀπειθοῦντα ἐθιάζετο, Χεῤῥόνησόν τε ὠχύρου, καὶ 

Λυσιμάγχειαν ὤχιζεν" ἣν Ἀνσίμαχος μὲν, ὁ Θράκης ἐπὶ 
Ἀλεξάνδρῳ βασιλεύσας, ἔ ἔχτισεν ἐπιτ τείγισμα τοις Θρα- 

ξὶν εἶναι, οἳ Ορᾶκες ὃ) ἀποθανόντος τοῦ Λυσιμάγου 

ας. Καὶ ὁ Ἀντίοχος συνῴχιζε, τούς τε φεύ- 

γοντας τῶν Λυσιμαχέων καταχαλῶν, καὶ, εἴ τινες αὖ- 

τῶν αἰγμάλωτοι γεγονότες ἐλούλευον, ὠνούμενος, καὶ 

ἑτέρους προσχαταλέγων, καὶ βοῦς καὶ πρόδατα καὶ 
σίδηρον ἐς γεωργίαν ἐπιδιδοὺς, καὶ οὐδὲν ἐλλείπων ἐς 
ταγεῖαν ἐπιτειχίσματος ὁρμήν. Πάνυ γὰρ αὐτῷ τὸ 
7ωρίον ἐφαίνετο λαμπρῶς ἔ ἔχειν ἐπὶ δλῃ Θράκη, καὶ 
ταμιεῖον εὔκαιρον ἐς τὰ λοιπὰ, ὧν ἐπενόει πάντων, ἐσε- 
σθαι, 

1. Ταῦτα δ) αὐτῷ διαφορᾶς φανερᾶς καὶ πρὸς Ῥω- 

μαίους ἠρξεν. ς γὰρ δὴ µετῄήει τὰς τῇδε Ἑλληνίδας 
πόλεις: οἱ μὲν πλέονες αὐτῷ προσετίθεντο, καὶ φρουρὰς 
ἐσεδέγοντο, δέει τῷ τῆς ἁλώσεως, Σμυγ-αἴοι δὲ, καὶ 

Λαμψακηνοὶ, καὶ ἕτερο:, ἔτι ἄντ έχοντες, , ἔπρεσ  φιών 
ἐς Φλαμίνιον τὸν Ῥωμαίων στρατη γὸν, ἄρτι Φιλίπ 
τοῦ Μακεδόνος μεγάλη μάχη περὶ Θετταλίαν κοκρα- 
τηκότα. Ἓγθνετο γὰρ δὲ καὶ τὰ Μακεδόνων χαὶ τὰ 
Ἑλλήνων ἐπίμικτα ἀλλήλοις ἀνὰ µέρη καὶ Ἰρόνους, 

ὥς μοι ἐν τῇ Ἑλληνικῇ γραφῃ δεδήλωται. Καὶ γί- 

γνονταί τινες Ἀντιόμῳ καὶ Φλαμινίφ διαπρεσθεύσεις ἑ ἐς 
ἀλλήλους, καὶ ἀπόπειραι ἀτελεῖς, Ἐκ πολλοῦ δὲ οἱ 

Ῥωμαῖοι καὶ ὁ ̓ Ἀντίοχος ὑπόπτως εἶχον ἀλλήλοις: οἱ 
μὲν οὐκ ἀτρεμήσειν ὑπολαμβθάνοντες Ἀντίογον, ἐπαι- 

ῥόμενον ἀρχῆς τε µεγέθει; καὶ εὐπραξίας ἀκμτ. ὁ δὲ, 

Ῥωμαίους οἵ µόνους αὐξομένῳ μάλιστα ἐμπελὼν ἔσε- 

σθαι, καὶ χωλύσευν ἐς τὴν Εὐρώπην περαιούμενον. 

Υτο 

κο. πω μωσνωνας οισὶ 

ο σπτη--...----- - 

ΑΡΡΙΑΝΙ 
ΑΙ ΕΧΑΝΡΒΙΝΙ 

ΠΟΝΜΑΝΑΠΙΟΝΜ ΠΙΡΤΟΒΙΑΝΟΝ 

ΙΙΡΕΕ 

ΡΕ ΒΕΡΙΟΡ ΘΥΒΙΑΟΙΕ. 

σκορ ------ 

᾿Αποσμιας Ρε]οιοί Πας, ΑπιοΟΜΙ Πθρο», ὄγτογαπῃ οἳ 

Ραὐγ]οπίογα Πα αἰαγαπη(ηο σοΠΠΙΙΠΊΤΟΧ, δοχ{5 αἳ ε0 5ε]οευς 

ααἱ ροδί ΑΙεχαπάτυπη ἴπ Αδία οἶτοα Εαρ]ιγαίοπα τορηανοαί : 

ΜοὐΙαπα ῥγίπηΙΠα αρρτοδδις οἱ Ραγίαπα, αἸίαξαυο ρνογ{πεία», 

ασ α ῥγοσομίορας οἶας ἀε[οσσγαηί, εί οχ πομ]15 τοῦ 

ῥΥα)6]α1Ε ροςί15, Ἠἴασηις εοσποηϊμαίας :. οἰαίας Ίάπ οππι 

μοσθδείρις, ἴαπι οσηοπηπα, ΟΦ]εςγπίαη αποσ6 οἱ ρατίειι 

Ο1ο ία: Πηγαδίίς ῬίοἱοππΦοσαο Ῥμοραίοί, Ἐρυριί του, 

εΠπαΠα {απι ρήσγο, Ργου]ποίας ἥ]ας αὐςία Πέ. οχαα, ΠΠ] 

ποβίοσγε οοβΙἴαη5, οἱ Ηο]αδροπ/ίο5 Ῥο]ίο ρο(έ, εί Έο]ο», 

Ἰοηπᾶδ6πςα, απαδί αἲ 54η ἀσάΠίοποια, μέ τοσῖς ΑΡ, ρεί- 

Εποπίος: απαπάοα {άσε οἵαπα ΠΟΓΗΠΑ ππα]ογος τοσίρας Αξία; 

511 (αἱδδοηί. Ὠοϊμάο ἵπ Ετοραπα (γα]οῖοις, Τμγασίαπι 

υὶ αὖ οὐδοφπ(ῦ1 εοασἰῖδ, σαπῖ ραΐοΓο πο]θηί; 

Οαυδοπέδη(ϐ ΠΙΙΗΠΙ, αἱ Γιγ5Ιππασλίαπη Ἰηδίαυγαν τέ, παν 

οΙΙπη Τ,Υ5ΙπιαΟ]α5, τοκ ροδί ΛΙοχαπάναπα Τητασία, σα ΔΥΟΘΠΙ 

οοηίτα 1ρ5ος Τμνασας εοπάἰάσταί, Τήπαςο5 Υογο ρο»ί οἶας 

πιογίθπι ἀε]ογοναπί. Ἠαπο (απο ΑποσΙας ΓάγςΙΠα ἱποοίί 

Παβείτ, τεΥοζο[ῖ5 οἴνίρας ργοβασίς, οἱ γοι]ομηἶ5 5ἱ απὶ ΘΟΓΗΠΙ 

Ἰπ σαρίϊγ]ίαίο 5ου γ]εραπ{, αλϊδαιο αά τις οο]οπί5; αἰίτο ἆο- 

ΠΠ5 αἱ Ώογος ογοξάµο, αἱ [ο ΗΠ1 αἆ ασιἸοπαταα τ οΠιΠῖ- 

αποε 5ίπάΙο 14 αΡεης, αἱ 195, απαὶ αἲκ Ἠ6ἱ1 οςδοί πίτα, 

α παπα οθΙειτίπηο οἱ [Γοαιοπίατοίαν οἱ Ῥοπο πηη]ταίαν. Υἱ- 

ἀεβαίαν οπίμι οἱ Ίουα5 ο ορρογππίςδίπηας αἄγοιδας υπῖ- 

εαρίσεμαί, 

νουδαπα Τασία μα, ΒΙΠΙΗ]( 116 ἨογΓοΙΠα οοπηΠιοΚἴςς παπα αρ- 

ραταΠβας το παΓΕΠα ΤΟΤΗΠΑ, α πας απἴπιο πποΠίαβαίατ. 

Ἡ. ΕΙ Μπο ΡΠΗΠΙΗΠΗ πΙ Πάπα εθρεγυηί ἀῑδδίδία, απ; ραυ]ὸ 

Ρ05ἱ Ιπίαι ΑΠΙΟΕΜΗΠΙ ἨοΙΠΠΟδ(16 ογαρογαΠί. Ὁί οπῖπι 

(ὠω6ᾳ5 οἰν[ίαίος, αια» ἵῃ Π]ίς 5απί τοσϊοπῖρας, ἱηγαρίέτες, 

ΡΙετορ(ο απἰάθηη 56 οἱ αὔ]απχογο, γα 5ἰάίασίο εἶα5 τούθροτε, 

αι{ηθ γἱ εχρασηανγεηίης: 5εἆ δηηγτησὶ αἱ Ταπηρεαοσηϊ αἰ]- 

απε, τοβίΣίοηίο» αἀμις, Ἰοσαίος παϊδογιηί αἆ Ε]απηηἹα Πα ἵπι- 

ΡεγαίογοπΙ ΠΟΠΙΠΟΡΙΠΙ, ααϊ Ραυ]ο αηία ΠπάσΠο ρτῶ]ῖο ΡΙΗΠΗΓ- 

Ραπ1 Μαεεάοπεπι γἱοσναί ἵπ Τ]ορδα[ία. Επί επίπι ἵοππρας, 

απαπάο τε» Μασεάοπιπι αἱ 61 Φ0ΟΓΙΠΙ Π]ασῃα οχ ρατίο ουαπί 

Ρουηϊχία., αποιπαἀ πιο ση ἵπ 11μγο ἆθ γοῦιις αγα.σοἷω α ΠΟΡΙ5 

εχροβίίηπῃ οί. Ἠίπο Ἱπίοτ ΑπΙΙΟΟΗΗΠΙ ἆποαιτε εἱ ΕΙαπηΙηΙα τη 

Ιπ{αΓΟΡΒΒΕΓΕ Ἰοραίίοπος ποπηπ]]α, απῖρς πῇ απά αοίαπῃ οί, 

ηὶςί αποά γο]υπίαίεπα αἰίογ αἰίετίας ολ/]ογαν οί. 

ἀαπι θηίπα Ιπίου ΑΠΙΟΟἨΗΠΙ οἱ ΒΟΠΙΠΟΡ Πππίαα” 5α5ρίοἴομος 

{πθταπί : σαοᾶ Ἰϊ ποπ αιἰοίπταπα τοσο Ῥυατοπί, εἰαίαπα 

τοσπ] πηαση]άίπο, οί ΠοΓ6 Γο]οΙ(α[ἴ; τοχ ΥΟΓΟ 50105 Ποπιᾶ- 

η08 ἱπογοπηρηία 5υα ρτολἠρίίωτος εχἰιπιατεί, πεήαε Ι4{1γο5 

Ἰαπιόιι- 



1τ6 , 

Οὐδενὸς δέ πω φανεροῦ γεγονότος αὐτοῖς εἰς ἔχθραν, 

ἀφίκοντο πρέσθεις ἐς Ῥώμην παρὰ Πτολεμαίου τοῦ 

Φιλοπάτορος, αἰτιωμένου, Συρίαν τε καὶ «Κιλικίαν 

Ἀντίοχον αὐτὸν ἀφελέσθαι. Καὶ οἳ Ῥωμαῖοι τῆς 

ἀφορμῆς ἐπέθαινον ἄσμενοι, κατὰ καιρὸν σφίσι γενο- 

μὲ ένης' καὶ πρέσβεις ἐ ἐς τὸν Ἀντίοχον ἔστελλον, οἳ λόγῳ 
μὲν ἔμελλον συναλλάζειν Πτολεμαῖον Ἀντιόχῳ, ἔ ἔργῳ δὲ 

κατασκέφεσθαι τὴν ὁρμὴν Αντιόχου χαὶ κωλύσειν ὅσα 

ξύναιντο. 
11. Τούτων δὲ τῶν πρέσθεων Γναῖος ἠγούμενος 

ἠξίου τὸν Ἀντίοχον, Πτολεμαίῳ μὲν, ὄντι 'Ῥωμπαίων 

σΌῳ, συγχωρεῖν ἄρχειν ὅσων ὁ πατὶρ αὐτῷ κατ) επε' 

ἐν Ἀσία πόλεις, ὧν Φίλιππος ὁ Μακεδὼν ἆ ἦργεν, 

αὐτονόμους οὐ Ὑὰρ εἶναι δίκαιον, Ἀντίοχον 

κρατεῖν ὧν Φῦ. ἵππον ἀφείλοντο Ῥωμαῖοι. Ὅλως 2᾽ 

Απορεῖν, ἔ ἔφη, τί τοσοῦτον στόλον ὅ Ἀντίοχος καὶ 

σαύτην στρατιὰν ἄγων ἄνωθεν, ἐκ Μήδων ἔλθοι 

Ἀσίας ἐπὶ θάλασσα», ἔ ἔς τε τὴν Εὐρώπην ἐσθάλοι, 

πόλεις ἐν αὐτῃ κατασχενάζοιτο, καὶ Θράκην ἐπάγοιτο" 
ο να « α 

εἰ μὴ ταῦτά ἐστιν ἑτέρου Ἰ πολέμου θεμέλια. ὍὉ ὃ 

ρε, Θρφαν μὲν, τῶν προγόνων αὐτοῦ Ύενο- 

ντε, καὶ δι ἀσγολίας ἐκπεσοῦσαν, αὐτὸς ἐπὶ σχο- 
ς ὧν ἀναλαμθόνευν" χαὶ Δυσιμάγειαν ἐγείρειν, οἴκη- 

Τὰς δ ἐν Ασία 

πόλεις α αὐτογόμους ἐάσειν, εἰ χάριν οὐ Ῥωμαίοις ἀλλ᾽ 

᾽ κ. 
τὰς ὁ 

ἐἂν. 

Α- 

τᾶς 

χαὶ 

τήριον Σελεύχῳ τῷ παιδὶ εἶναι. 

ἑαυτῷ μέλλοιεν Έλι». τολεµαίῳ ὃ’, ἔφην χαὶ συγ- 

Ὑενής εἶμι, καὶ ὅσον οὕπω καὶ κηὸ εστὴς ἔσομαι' καὶ 

Ἀπορῦ 

δὲ κἀγὼ, τίνι Ῥωμαῖοι ὃ δικαίῳ τὴν Ἀσίαν πολυπρα- 
χάρν ὑμῖν αὐτὸν ὅμολο) εἴν παρασχενάσω. 

Υμονοῦσιν, ἐμοῦ τὸν ἸἾτ αλίαν οὗ πολυπ τραγμονοῦντος. 

Οὕτω μὲν ἀπ᾽ ἀλλήλων ἄπρακτοι διεκρίθησαν, ἀπορ- 

ῥηγνύντες 7δη τὰς ἀπειλὰς ἐς τὸ φχνερώτερεγ. 
ς η .. - 

ΙΥ. Λόγου δὲ καὶ δόξης ἐμπεσούσης, ὅτι τολε- 
Ν δ”λ 3 / 

ὃ Φιλοπάτωρ ἀποθάνοι, κατὰ σπουδὴν ὅ Ἀντίογος 
’ 

ἀπήει, ὡς Αἴγυπτον ἔρημον ἄργοντος ἁρπασόμενος, 
” ώ 6 ὁ κ ο. ον ’ 

Να κατὰ Ἔφεσον Ἀννίόας πρι ηῤόνιος 

συμβάλλει, φεύγων τὴν πατρίὸ σκ δι’ ἐγθρῶν δικζο- 
. 

-- 
αὐτῷ 

ς η. 
λὰς, οἳ βωμαρις αὐτὸν ἔφασχκον ε 

3 / κ / κ΄ 

οιλοπόλ « εἰρηνεύειν ὀυνάμενον. Τότε ὁὃ 

ἦν, ὅτε ο...» δῬωμκ 

Ἀννίδαν μὲν 

εἶναι Δὐσερίν τε χχὶ 

εµον, καὶ οὕποτ ἳ 

ίοις ὑπήκουον ἔνσπονξο,. 

διώνυµον ἐπὶ στ ρατ 

Ἀντίομος ἵ ὑπεδέγετο λαμπρῶς, καὶ εἴγεν ἀμφ αὐτόν. 

Περὶ δὲ τὴν Λυχίαν Πτολεικαῖον 

Αἰγύπτου ! μὲν ἄἀπέ Ὕνω, Κύπρον ὃ' 

δὲ, ηψίαις ὄντα, ὁ 

ολο μαθὼν, 

ἐλπίσας αἱρήσειν 

ἀντὶ Αἰγύπτου, διέπλει κατὰ τάγος ἐπ αὐτήν. Χει- 

μῶνι δ’ ἀμφὶ τὸν Σάρον ποταμὸν συμπεσὼν, καὶ πολ- 
λὰς τῶν νεῶν ἀποθαλὼν, ἑ ἐνίας δ) αὐτοῖς ἀνδράσι καὶ 
φίλοις, ἐς Σελεύκειαν τῆς Συρίας κατέπλευσε, καὶ τὸν 
στόλον κατεσκεύαζε πεπονηµένον. Ἰ άμους τε τῶν 

παίδων ἔθνεν, Αντιόχου καὶ Λαοδίκης, ἀλλήλοις συν- 

αρμόζων. 

Υ. "δη δὲ τὸν πρὸς Ῥωμαίους πόλεμον ἐγνωκὼς 
ἀποκαλύπτειν, ἐπιγαμίαις τοὺς ἐγγὺς βασιλέας προ- 
κατελάμβανε, Καὶ Πτολεμαίῳ μὲν ἐς Άἴγυπτον ἔστελ- 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ 

{ρίας ἵπ Επτορα (ταηδίίσπα, Νοπάυπα ἴαπιθη παπι ςἷ- 

πημ]ίαί!5 ρα β]ευπι ατραππεηίηπη οχςιίοταί, απ ]ρσαίί 

: Ῥοπιαπα γεποεγυηί α Ῥίο]επιωο Ῥ]ή]οραίοτε, αποτεπίο ἆο Λη- 

Ποσμο, απο γᾶπι 5)ί ΟἨΙεἴαππαπο αὈπίταχίςεοί,  ΕαΙΠ 

οεαδίοπειη, αἱ 5ἱρί ορροτίπαπα, Πμοπίοι αττῖραειηπί Ῥο- 

πιαηῖ : ποχ(πθ Ἱεραίος αἆ Απίιοεαπα πηϊσεταηί, ρταεχίη 

τοςοποΠαπᾶϊ τορος, Το Ὑετα αἱ εχρ]οτατεη! οοπαία5 ΑπίΙο- 

ο, οἱ οομήμεγεηί το γίπΙρας. 

ΠΠ. Ἐ]αςδ Ἰορα[ιοηῖς Ρήπεορς, ΟπΦ5 Γροίίη5, Τ,. Οοἵ- 

πολης], ροδίπ]αγ]ίατεσα, πἱ « Ῥίο]εππα πα, Ρορα]ἱ Βοπιαηί 

ΑπΙΕΙΠΙ, 5ἶπεγεί ρογὶ Ραΐειπο τοσπο Ιπίεστο :6ί Αξία ἐ- 

γ{ίαίσ5, ααας Ῥ]ήρριας Μασεᾶο {απηίςδεί, θετας τεπ(πε- 

τοί; Ιπίααα οπίπα α5υτρατί αὖ ΑπΙΟΕΠοΟ, σπα Ποπιαπί αἆθ- 

πιογ]ηί ΡΙΗρρο. Οππίποσπο πηΐγαπα 655ε, αἲί, απ]ᾶ 51, 

αποᾶ τεκ οΙΠΙ [αηία 6]αξςο ἰαπίοαιε αχοτοῖία ε Μεᾶία γε- 

πο ἵῃπ Αδίαπι πιαγίήπιαπι, Ιάππα16 Ἰη[εξίεί Επτοραπ), εἰ 

υτρες ἵπ ο Φάϊβοοί, ΤμταςίαπἽαε εα0ίραί : ηἰδὶ Ώηπο αἆ 

αΏαά Ῥο]απα σταάαπι [αοἷαί. ».  Πεδροπά(ί Αποσϊας : 

« Τητασῖαπα, Ρο55655αΠ1 (ποπάαπῃ α 5αἱς ππα]οτίρας, ἀεϊπᾶε 

5 αρ οοσπρα(ἶ5 αὐδίταςίαπη, 56 ΠΙΠΟΤΕΕΙΡΕΤαΤΕ ρεί οσα: 

οἱ Ποὶ Τγ5πιαζμίαπα εοπάετα, ΦεΙειςοο ΠΙίο 5εάεπα τερηί Γ- 

(αναη. Οία Αδία οἰγ]ίαίες Ἰογας 5ο τοσα γατα, 5ἱ 

σα ἰίαπα Ῥεπεβεῖϊ 5ἱοῖ, ποη Ρορπ]ο Ἠοπιαπο, ε5ξεπί Ἰναυί- 

(πω, Ῥιο]οπιαϊ Υοτο οορηαία5 5Ηπ1, Ἰπαπέ, πποκ 5066Γ 

αποφμε Γαἴαναςς αἱ επνα)ο, αἱ γοῬίς 1]ε ρτο Ίου οΏβοίο Ίνα- 

ψοαί σιαίας. λΠτου ααίοπα εί οσο, απο Ίο Ρορα]α5 Ῥοπια- 

η15 46 Ασία 5αἰασαί, «ΠΠ οσο τοῦιις Τία]ἱεῖς Π]θ ΠΟΠ ἵπαθ- 

γαΠ1. » Τα το Ἰη[ρεία ἀἱδοςδδιΙΠα θ5ἱ, αἰγίσαιτε Ία1η [η αροτ!ῖογες 

παῖμας ρου απηροηίρης, 

1Υ. ΟµΠη(ιο ταπιοθς {οππογο ογθζἸάἱδεί Αποσιιας, 

ΠΙΟΓΙΗΠΗΗ ο55ο Ῥ]ηἱοραίογοπα, Ῥνορειαν{ί απ Ἐβνρίαπα, αἲ 

οὐσρατοί ο Ραίαπι Ριποῖρα, Τη απο ἴήποτε Ῥαμας οἳ Δη- 

πιρα] οσο { οἶνσα Ερ]ιοδυα, Ρτοίασ5 ο ραΐτία Ρτορίοτ ἰπ]- 

ΗΙΟΟΥΗΠΙ σα] ηπία5, απἲ, απο ἴδπιροιο Οατμαβίηινηςες 

ΠΟΜΙΑΠΟΓΗΙ απΙοΙΓαπη ον Γω.4σγο οοἰεραΠί, ληπίσαΙοπι 56Π1- 

οι Ποηιαιῖς ΠηΙΩΙΟΙΗὰ ο556, ἀἰσμίανγοταηί, εί ΕΠΙ οαρῖ- 

4111, Ποφ1θ ΠΠ ΠΑΠΑ ΡάςΠ1 οχ 4ΠΙΠΙΟ 5ογνα αγαπη, ἘπΠη 

ἱρί ΑπΙοσΜς5, Ῥνορίοι ΠΟΠΙΠ αν νας Ππρογα[οτῖῖς οε]θ- 

Ῥνος ονοδρἰῖ πιαρη(ῆσο, οἱ οἶτοα 5ο Ἰαθηί,  Τπ Ἰγοῖα γοτο 

ουσίας Ῥ{οἱοβι ΩΙ γίνονο, οομίίατο 4ος Ἐρυρίο ἀορῆι; 

Ον ΡΙΠΗ {β1ΟΗ. [οσπά, 5ΡοίαΠ5, 5ο δα Ἰηδαία 5πΠίθη, 

41Η σνρίο ποῦ ρορδοί, Ροσγαα,  δεὰ ἵη οὐ ἰτα]εοία, 

οπηροδίαίο ὀὐρτοοησας οἶτοα ΠΗΠΙΟΗ ΒΑΤΕΠΙς Πηπ]ίας πανος 

πηή»ἰε, οἱ η Ἠή5 ποπ α]]ας ου απη]οἰς οπο[οιίαο γοσίογί ας, 

Πέπο 5οἱομοίαπι δυο ἀθ]αίας, οἸαςδοῦα φπαβδα(απα Γή το” 

ῥαναν τες οἱ Ἰνογογ η οο]οῦγαν]ί παρίίας, Δηϊοσλί οἳ Ταοά1- 

οὔ5, 4105 ππαἰπηιοπίο Ιππχογαί. 

γ. Ου πάς Πα Πος ἀῑσίίης οοσυ]ίαγο οοηςἱδασοί 

Απιοσιας οοΗΦΠα νο] αἆγονεας Ἠουπαπος φαεἱρίοηά!, 

γίσίπος τόμος αάαήροτο εἰδί οοπηαὈίῖς ἑηο αι. ΜΙπίαυε 



ΡΕ ΒΕΡΟΣ 

λε Κλεοπάτραν, τὴν Σύραν ἐπ τίκλησιν, ανροῖκα Συ- 
ρίαν τὴν Κοΐλην ἐπιδιδοὺς, ἣν αὐτὸς ἀφήρητο τοῦ 

Πτολεμαίου" θεραπεύων ἤδη τὸ μειράκιον, ἵν᾽ ἐν τῷ 
Ῥωμαίους ἀτρεμῃ. Ἀντιοχίδα 8) 

ἔπεμπεν Ἀριχράθη, τῷ Καππαδοκῶν βασιλεῖ, χαὶ 

τὴν ἔτι λοιπὸν Εὐμενεῖ τῷ Περγάμου βασιλε. Ὁ δὲ 

(ἑώρα γὰρ αὐτὸν ἦδη Ῥωμαίους τε πολεμησείοντα, καὶ 

αφο Ἡ. λέπω τῷ πολέμω τῷ προς 

. . -. -” / 

πρὸς τήνδε τὴν γρείαν τὸ χηδος αὐτῷ συναπτόµενον, 
- -” - - / . 

ἠρνήσατο' καὶ τοῖς ἀδελφοῖς, Ἀττάλῳ τε καὶ Φιλε- 
: / . μνφνὺ λέ Φα λ 

ταίρῳ, θαυμάζουσιν ὅτι χῆδος βασιλέως τοσοῦδε καὶ 

γείτονος, αὐτοῦ τε χατάρχοντος καὶ δεοµένου, παραι- 
τοῖτο, ἐπεδείχνυ, τὸν ἐσόμενον 

α .. 9 ᾿ Ν / ΑΙ ς / 

ἀμφοῖν ἕξειν ἰσοπαλὲς, σὺν γρόνῳ δ᾽ ὑπεροί- 
λ.. 
4 

πόλεμον ἐν μὲν ἀργῇ 

τι παρ 
κ / ο] 1} . / Ν } ρε σφι 

σειν τὰ Ῥωμαίων; δὲ εὔφυχίαν καὶ ταλαιπωρίαν. 

Ἐγὼ δ, ἔφη . Ῥωμαίων μὲν ἐπικρατούντων, { βε δα, 

τῆς ἀρχῆς τῆς ἐμῆς ἄρξω" Ἀντιόχου ὃ δὲ νικῶντος, ἐλπὶς 
.”. ) δ”ἲ . 

μὲν ἆ ἆφαιρεθ θήσεσθαι πάντα πρὸς γείτ νοςν ἐλπὶς ὃξ καὶ 
[4 

ἔχοντα βασι) ιεύσειν βασιλενόμενον ὑπ ζριών ο 
ώσ δν 

ἐν δὲ τοιοῖσδε 

γΙ. Ὁ 2 ὃ) Ἀντίοχος α αὖθις ἐφ᾽ ο λνοὰ κατῄει, 

χαὶ περιπλεύσας ἐς Χεβῥόνησον, πολλὰ καὶ τότε τῇ τῆς 

Θράκης ἵ ὑπήγετό τε καὶ κατεστρέφετο ἝἛλληνας ὃ), 

ὅσοι τοῖς θρα5 ον ὑπήχουον, ἠλευθ ρου χαὶ Βυζαντίοις 

ἐχαρίζετο πολλὰ, ὡς ἐπίκαιρον ἐπὶ τοῦ στόματος πόλιν 

ἔχουσι. Γαλάτας τε 

ρασχευῆς ἐς σ συμμαχίαν ὑπήγετο, ἀξιομάγους ἡγούμε- 

{, διὰ τὰ µεγέ Μετὸ 

.. ον ν κατῖρε, καὶ πρέ -- εις ἐς Ῥώμην 

Ἡγησιάνακτα καὶ Μένιππον" 

ἀποπειράσειν ἔμελλον. Τῷ 

λόγῳ δ ὁ ος ἕ ἔφη: Τὸν βασιλέα, περὶ τὴν Ῥω- 
µαίων φιλίαν ἐσπουδακότα, καὶ βουλόμενον καὶ σύμ- 

μαγον αὐτοῖς εἶναι, ἂν ἀξιῶσι, θαυμάζε υνν ὅτι πεδητι 

τῶν ἐν Ἰωνία πόλεων ἀφίστασθαι, καὶ φόρους τισὶν 

Ἄ / λ “3 -ω 

-- καὶ καταπλήξει τῆς πα-- 

σα τῶν σωμάτων. 

3 

οἳ τῷ μὲν ἕο ἔργῳ τῆς βουλΏς 

ρω 

ἀφιέναι, χα τῖς 
/ σω / Ρ] -. / 

Ὀράκην ἐν, προγόνων αὐτοῦ γενοµένην" 
3 ο» ο ο ολλ .» / λ 

ἅπερ οὐ τοῖς φίλοις, ἀλλὰ τοῖς ἠττημένοις τοὺς χεχρα- 

Ἀσίας ἔνια μὴ πολυπραγμονεῖν, καὶ 

ἄεὶ τῶν 

τηχκότας ἐ ἐπικελεύειν. Οἱ ὃ δὲ, ποτ πρεσθείας συνιέντες 

ἐπὶ διαπείρα σφῶν ἀφιγμένης, διὰ βραχέος ἀπεχκρίναντο 
αὐτοῖς ἐὰν Αντίοχος αὐτονόμους τοὺς Ἕλληνας ἐδ 

τοὺς ἐν Ἀσία, καὶ τῆς Εὐρώπης ἀπέχηται, Ῥωμαίοις 

αὐτὸν ἔσεσθαι φίλον, ἂν θέλη. Τοσάδε μὲν ἀπεχκρί- 
ναντο Ῥωμαῖοι, καὶ τὰς αἰτίας ταῖς ἀποχρίσεσιν οὐκ 

ἐπέθεσαν. 

ΥΠ. Ὁ δ Ἀντίοχος ἐς πρώτην ἐπινοῶν τὴν Ἑλ- 
λάδα ἐσθαλεῖν, κἀκεῖθεν ἄρξασθαι τοῦ πρὸς Ῥωμαί- 

ους πολέμου, ὀποτίθετο τὴν ϊνώμην τῷ Καρχηδονίῳ 
Ἀννίθα. Ὁ ὃ ἔφη: Τὸν μὲν Ἑλλάδα, ἐκ πολλοῦ 
τετριµµένην, ἔργον εὖ γείρωτον εἶναι» τοὺς δὲ πολέμους 
ἅπασι γαλεποὺς μὲν οἴκοι, διὰ λιμὸν τὸν ἐπιγιγνόμε-- 

νου, ἔζω δὲ : Ἀθυφοτέρους. Καὶ τὰ Ῥωμαίων οὔποτε 
Ἀντίοχον ἐν τῇ Ἑλλάδι καθαιρήσειν, ἅ ἀγορᾶς τε οἰκείας 

καὶ παρασκευῆς Ἱκαντς εὐπορούντων. Ἐχέλευεν οὖν 

τι προλαθεῖν τῆς Ἰταλίας, καὶ πολεμεῖν ἐκεῖθεν ὅρμώ- 
αΏΡΙΑΝΙ5. 

ΒΥΒΙΑΟΙΡ {177 

ΡιοΙομιο Ἱη Ἐσυρίππι ΟΙοοραίταπα, 8ΥΓάΠΑ οορποπηίηο : 

4οίεια αἀάεῃς Οα]εδγτίαπα, Ύπαπα οἳ ρεῖης ἔρ5ο αἀθιποναί, 

4 σπηθ ία γι]ς ]ά1η αἀο]εδεεηίθήα , { Ρο] Βοπιαπο απἱεσσστοί, 

Απιιοςλήάσπα γετο ης ΑγαταΕΙ, τορί Οπρραδοσαπα; ας 

(οῖαπα, ασ το]ῖαηα οτας, Εππιοπί οῦ(ΗΠΗ, Ῥογραπηί τορ, 

Φος ἘΙΠΙΘΠΟΣ, απία γἰάσραί οιἱΠα Ίαπα Ῥο]απα οοηίτα Βοια- 

Πηο5 ποΙϱῖ, οἱ ἵπ Ἠαπο α5άπῃ α [η Ιίαίθιη Παπ 4πωτοτο, Γ- 

οαρδανί,  ΜπαπΙραδαπο [Παἰτίρας, ΑίίαΙο οἱ Ῥμήοίωτο, 

αποὰ αδρογπατοίας αΏηηΠαίοπη {αη!ἱ τοσῖς Υἱοῖηί, οἱ αίτο ἵη- 

γίαπ!ῖ5, οδίοπαξ : « Ῥο]απα, αοᾶ Ἱπιπήποταί ἰηίου ΑΠΙΟ- 

οάΠ1 οἱ ΠΟΠΙάΠΟΣ» ΡΓΙΠΙΗΠΗ απάσπα ὤαπο Ματίο σοδίαπη Ππῖ 

π{ηλ(πθς 5εά {απάεπα 5αροιίογες {018 Ἠοππαπος, Ρτορίος 

[ου άἴπεΠα ας ΙαβογιΙπί ραοηίίαια. Ἐσο τονο, Ἱπαμέ, 

νπορηρας Ῥοπιαπῖς, ΠγΠΙΟΓ ΠΙΘΗΠΗ ΤοσΠΙΠΙ οΡίπεβρο, 

Οµιοἆ 5ἱ οοηίτα ΑηΙΙΟΕΙΟ γ{οίογία εοπΠησογαί, ρογἱο ΓΗ η Πε] 

[ουοί, απ α Ῥγαροίοηίο γἰοῖπο 5ροΠατοΓ Ροβδοβδίοπίρι» 

οπηηΙρΗςΣ απ{, εἰἶαπα 5ἱ ΓοΡΠΙΙΠΙ ΠΙΙΠΙ Παπογαί, ραγοπάΠΙ 

οδοί πια]οτῖς τορῖς Ιπροιίο.».  ΑίΠΠε Πῖς Π]ο 4ο οπαςίς Γ6- 

πηῖί παρίίας. 

ΥΤ. ΑπΙΟΘΙΙ5 ΥοΓο τΗγξδΗ5 ἵπ Ηε]εξςροπίπῃ τούδγςδΗς, οἱ 

ῥυογθείας ἵπ ΟἨε/δοηεςΙΠ, Ππη]ία Ίππο ἆποΠπο Τητασία 

Ίοσα γε] υί γε! ἀθάλίοπε ορρί. «τῶεος νοτο, αποίαποί 

Τμτασίρας ρατεβραπί, Πρεταβαί; 

σαΐας οδί, 

εί ΒΥζαΠΙ5 πιπ]ία στα Π- 

οβρογίππαπα ΙΙΡΘΠΙ ἴπ οτο Ῥοπί Παρεπίῖρης, 

(αΠοσγαεο5 αποσαθ πηαπθτῖρας οἱ, ἴ6ιτογαο αρραταία5 Τπ 50- 

οἰθίαίειη Ῥ6]ῇ ρετίταχ{{, 4ος, 5ἱ Ιοςίος Ἰαμιϊςςεί, α τε- 

«ἰςίοπάπῃ 51Ρί Ῥαγος {οτε οχἰς(ππατεταί, Ῥγορίθτ ϱΟΓΡΟΓΙΠΙ 

πιαρηΙ(πάἴπεπῃα. Ῥο5δέ πωο ἘρμεξΙπα τού, ππάς Ιοσαίος 

Ἠοπιαπῃ πηϊςΙέ, ΤΥδίαπα, Ἡεσοαξίαπασίεπα, Μεπίρραπα, γδῖρῃρσα 

απἱάθπα, αί εοηςΗ]ἶα 5επαίας εχρ]ογαγθη{; ἵπ 5ρθοἴειη απίθπι 

Ιιορο [εγο ἀῑχίί Μεπίρρις : « ΑΠΙΙΟΕΜΗΠΙ ΤασεΠα, 5{αάἱοδΙΠα 

Φοπιαπϊ ποπη]ηῖς, αἱ ἵπ 5οοἰείαίεπι οίἴαπῃ, 5ἱ τε]]εηί, τοοῖρί 

εαρἰοηίοπα, πηϊγαι, οι αμραίατ Τοηίοῖς ατβίρας αΏςοσάοτε, 

εί ας (πραία τερηίετα, οἱ Αξία πεσο(τῖς απἲριςάαπα 5056 

ΠΟΠ ΠΙΙΞΟΘΤΕ6, 6ί οπη[ίθγο αγΙίαπα Ροδδθβδδίοπεα Τὴγασία, : 

επ]αςπιοᾶί Ίοσας ποη απηϊοῖ5, 5οἆ Ῥο]ίο γἱοῖς «οἰεαπί α τί- 

εἰογῖρας Εε.» Αἆ σας 5οηαίΗ5, Ιπίε]σοης, Ιεσαίος ἴεπ- 

{αἴαπῃ 56 τοηΐς5ε, Ραμοίς γετρίς γοςροπάϊξ: « οἱ ΑπίΙοσΙΙς 

(τας05 Αδία[Ι6οςξ 5ἶπαί ο55ε Ιρειος, αἱ αΏ Έπτορα αΏ5ϊηθαί, 

[το απἹίοΙΠα Ρρορι]ἱ Εοπιαηϊ, δἱ γο]αεηίέ. » ΝΙΙ α[αὰ Ταδροή- 

άῑί δεπαίας5,, ηθο ΠΙΙάΠΙ ΥΘΣΡΟΠΞΟ 15.91 αἀ[θοῖῖ. 

ΥΠ. ΑπίϊοσΙας Υογο, οορίίαης ΓαΡοἶαΠη ΡΓΙΠΙΙΠΗ {πΥαἄετο, 

εί ἴπάς Ῥομαπα αἆνοιςιας Ποπιαπος Ιποίροτθ, οοιητηηίσαγ1ί 

επι ΑπηϊραΙα 1ὰ οοηςαπι. Οαῖ ἀταοῖαπι, ἀῑχίε, Ἰαπιάα- 

ἀππι αἰπίαπα, οεθαρατί ρος5ε αἈδαπε ποροίίο : Ρε]]α απίθπι 

οπηπία ἀοπηί 6556 ἀῑβοῆία ργορίοτ {απιοπα οοπΗίθΠ: [οΓί5 

γετο σοτί [αο]ίας, πθαπθ ΑπίΙοσ μπι ππα παπα ἀερεα αγαπη 

1η ἀτασῖα Ἐοίπαπος, αριαπάαπίος οοπηπιοαία εἰ απραγαία 

ἀοπηος[ίσο. ». δπαάσμαί ἱσίατ Αηπίσα! τορί, αἱ οοσαρατεί 

ρατίοπα αἰί(ααπα Πία]ίας , Ιρίαπο 5ο επι ῬοΗί [αουγεί : Τα Ῥο: 

12 
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νο, ἵνα Ῥωμαίοις ἀσθενέστερα ἡ καὶ τὰ οἴκοι καὶ 
τὰ ἔξ ἔω. « Ἔγω ὃ δ᾽ ἐμπείρως, ἔφη, τῆς Ἰπαλίας, καὶ 
μυρίοις ἀνδράσι δύναµαι καταλαθεῖν αὐτῆς τὰ ἐπί- 
χαιρα” ἔς τε Καρχηδόνα τοῖς φθοις ἐπιστεῖλαι, τὸν 
δημον ἐς ἀπόστασιν ἐγεῖραι, δυσφοροῦντα τέως ἐφ᾽ 
ἑαυτοῦ, καὶ πρὸς Ῥωμαίους ἀπίστως ἔχοντα" τόλµης 
τε χαὶ ἐλπίδος ἐμπλησόμενον, εἰ πύθοιτό µε πορθοῦντα 

τὸν Ἰταλίαν αὖθις.» Ὁ δ᾽ ἄσμενος ἀκούσας τοῦ λόγου, 
καὶ µέγα (ὥσπερ ὧν) εἷς τὸν πόλεμον Ἠγούμενος Καρ- 

χηδόνα προσλαθεῖν, αὐτίκα αὐτὸν ἐπιστέλλειν τοῖς φί- 

λοις ἐκέλενεν. 

ΥΠΙ. “Ὁ δὲ 
εως . ών Ἔ ἐς ὄνεδε νήν, ὶ ηποιτό ωμό Ρωμαίων τε παντ ἄνε ερε νου, χαι 

λ Λ 

οὐχ ἐπέστειλε μὲν (οὐ γὰρ ἀσφαλὲς 

τοῦ πολέμου µή πω φανε εροῦ Ἰεγονότος, καὶ πολλῶν 
οἱ δικφ εροµένων ἐν Καρχηδόνι καὶ τῆς πολιτείας οὐδὲν 

βέέαιον οὐδ' εὐσταθὲς ἐχούσης' ἃ καὶ μετ’ ὀλίγον ἀνέ 

τρεψε τὴν Καρμηδόνα): Ἀρίστωνα ὁ ἔμτ πορον τό. 
ριον, ἐπὶ προ φάσει τῆς ἐμπορίας ἔ ἔπεμπε πρὸς τοὺς 

φίλους, αζιῶν, ί 
ί ϱηδόνα ἐς ἅ ων. τότε ἐχείνους τὴν Καργηδόνα ἐς ἄμυναν ὧν ἐπεπόν 

ὅταν αὐτὸς ἐς τὴν λίαν ἐμβάλη, 

σαν ἐγείρειν. Καὶ ὁ μὲν Ἀρίστων οὕτως ἔπραξεν. 

Οἱ δὲ τοῦ Ἀννίθου ἐχθροὶ, αἰσθόμ.νοι τῆς Ἀρίστωνος 
ἐπιδημίας, ἐθορύθουν, ὡς ἐπὶ νεωτέροις ἔργοίς, καὶ τὸν 

Ἀρίστωνα ἐζήτουν περιιόντε. Ὅ δὲ, ἵνα τὴν διαθο- 

λὴν μὲ ἐξαίρετον ἔχοιεν οἵ Ἀννίθου φίλοι, προὔθηκε 

νυκτὸς λαθὼν γράμματα πρὸ τοῦ βουλευτηρίου, ὅτι 

πάντας ὃ Αννίβας τοὺς βουλευτὰς παρακαλοίη 
καὶ τοῦτο 

ἀπέπλευ Ἅμα δ) ἡμέρα, τὸ μὲν δέος ἐξ ἤρητο τῶν 

Ἀννίδου φίλων ἐκ τῆς Ἄρίστωνος ἐ ἐπινοίας, ὡς πρὸς 

ἅπασαν τὴν Ἱερουσίαν ἀπεσταλμένου: ἡ, δὲ πόλ ις ἐπε- 

πλήρωτο θορύθου ποικίλουν, δυσμενῶς μὲν ἔχουσα 

Ῥωμαίοις, λήσεσθαι δ) οὐ προσδοχῶσα. Καὶ τὰ μὲν 

τη πα- 

τρίὀι σ συνάρασθαι μετ Ἀντιόχου. πράξας 

σεν. 

Καρ/ηδονίων ὧδε εἶχε. 

ΙΧ. 'Ῥωμαίων δὲ πρέσθεις, ἕτεροί τε, καὶ Σκιπίων, 

ὁ Καργηδονίους ἀφελόμενος τὸν ἡγεμονίαν, 

πεμφθέντες Ἀντιόχου τῆς τε νώμης ἀπόπειραν, καὶ τῆς 

ἐς ὁμοίαν 

παρασχευῆς χατάσχε' Ψιν, ἐπ τεὶ τὸν βασιλέα εὗρον οἱγό- 

µενον ἐς Πισίδας, ἐν Ἔφέσ ᾧ πε αχ ἔνθα συνήε- 

σαν θαμινὰ ἐς λόγους τῷ Ἀννί δα, Καργηδόνος τε 
σφίσὶν ἔτι οὕσης ἐνσπόνλου, καὶ οὕπω φανερῶς Αντιό- 

ου πολεμίου" κατ ταμεμφόμενοι τὸν Ἀννίδαν, ὅτι τὸν 
πατρίὸ δα φύγοι, Ῥωμαίων οὐδὲν, οὔτε ἐς αὐτὸν, οὔτε 

ἐς τοὺς ἄλλους Καργηλονίους, ἐπὶ ταῖς συνθήκαις ἅμαρ- 

τόντων. Ἔπρασσον δὲ ταῦθ᾽, ὕποπτον ἐργαζόμενοι ον. 
νέσθαι τῷ βασιλεῖ τὸν Αννίέαν ἐκ τῆς συνεγοῦς σφῶν 

ὁμιλίας τε καὶ συνόδου. Καὶ τοῦθ) ὁ μὲν στρατηγι- 

κώτατος Ἀννίβας οὐχ ὑπενόησεν' ὁ δὲ βασιλεὺς πυθό- 

μενος ὑπώπτευσε, καὶ ἀμόλύτερος ἦν τὸ ἀπὸ τοῦδε 
πιστεύειν ἔτι τῷ Ἀννίβα: καὶ Ἱάρ τι καὶ ζήλου προὐπῆν 
ἐς αὐτὸν {δη καὶ φθόνου, μὴ τῶν γιγνοµένων τὸν ἔπαι- 
νον Ἀννίβας ἀποφέροιτο. 

Χ. Λέγεται ὃ' ἐν ταῖσδε ταῖς διατριθαῖς ἐν τῷ γν- 

:µνασίῳ λεσγηνεῦσαί ποτε πρὸς ἀλλήλους Σχιπίωνα καὶ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΡΕΒ 

πΙάπαΠῃ τεπὰ ἀοπηί [ογίδᾳπε ἀεβήίογειη [οτο. «Εηπϊάθπη τετο 
Ρου{18 51, ἱπαέ, Πα]ίας, εί ΡοβςΗΠ ἵῃ 68 ΟΗΠΙ ἆθοθιῃ 

πι ρας Υίτογαπα οὔοαρατε ορρογίσππα Ίσσα ασ(ποπῃ : οί 

Οατιαμιπ[εηΣίρη απη]οῖς πιαπζατο Ρος Πίοτας, τί ρορα]ατα 
πᾷ 46ΓΘΟΠΟΠΘΙΗ ππογθαηί, ]4ΠΙ απίο 5ηα βροηίο α ΠΠ  πη 

5ιαΐμ αβ]ογγοπίθπη, οἱ ἃ Πάε ἵη Ἠοππαπος αΠεπηπη, [ας Ἴεη ο 

πιο]οτίς 5ρ6 {ογίήηςς απδηγΟ η αἰααῖά, αδί ἹπίοΙσχογίε, Πα- 

Ιαπα ΠεγΙπῃ α πιο ορρηρηαη.» Πεν, Ιβοηίοτ Ἰῖς αάΠῖς, 

πηασηϊ, αἱ οταί, ΠΙΟΠΙΕΠΙ{ ταίας αἆ Ίος Ρεαπῃ ο-56 αερθςςἴο- 

που Οαγιασἰπίοηδίαπα, οοπ[ο»{ἴπα ΘΗΠ απηϊοῖς ρε Πθγας 

πιαπζαία ἆατο 15511. 

ΥΠΠ. Απηϊραὶ Υογο Πίογας (πἱάσεπα πο 5ορείί : 14 ομΊπι 

ΠΟΠΟΗΠΗ {πο Πονί ρο556 αγρταραίας, αποᾶ οἱ Βοπιαπί 5εΓ11- 

(ανοπής οπηπία, οἱ Ῥαἱαπα ποπ πα οςςοί ἀοο]αταίαπα, εἳ 

υηη]{ος 1ρ5α απ]η]ο5 Μαβοτεί Οαγίμασίηο, οἱ 1η Ίρεα τοραβ]ἶσα 

η] Επί, πα ]απα 5ἰαβί]ο οοηρΙΠα η ο5ςοί; ας τες οἱ ραπ]ο 

ρο5ί εγενί Οαταβίποιη. 5δεᾶ ΑΕΙΙΟΠΟΠΗ 4πθπΙάαΠα, Πο- 

βοβαίογεηα Ἐγτίαπα δρεοίθ ποσο[ἰα[ἰοπῖς πηϊςί αἲ απίεος: 

Ῥοδία]αης, αἱ (παπηρηίπηΠη {ρ5ο Ἰηγαδίςςεί Παίαπα, ΡοριΙ- 

ἰαπι Οαγ{αρίηίοηςοΠη οοποΙαγθηί αἆ οτρείοπάαπα ίσοι 

οϐ αεεθρρίαᾶς α Ποπιαηϊς ἠπ]ητῖας. Οσα) πιαπᾶαία ἴ]ε ἀΠίσεῃ- 

ἰῦ εχδεουίης οί. 6ΦΙεγαπι Απηϊμαιις Ιππηϊοϊ αἱ 5οηδεγυη! 

ἁἀγοεπίαπι Αεϊςίοπϊς, (απ παραπίατ, απαςί το πονατοπίας, 

εί απατεβαηί ες 1 Ώοπα Ποςρίίοιη Τντίαπη. Ἠ]α, πο αππῖοί 

Απηϊραις ργ αλῖς Παγογοηί ἵη οπἰπιίπο, ποσία οἶαιῃ 5οι- 

Ρίαπι αποάᾶαπα Ρτο ουγία οχροδ{, απο Απηϊρα απῖγθγςι 

5οΠα πα Ἰογίαρααν, αἱ ραϊπίαπα ἀε[οπάστοπί απείοτο ΑΠΙΙΟ- 

οἶιο : ας ΡτοπΙ5 ο Ροτία 5οἰγῖέ, απο Υοτο απη]οϊ απἰάθῃη 

Απηϊμαιϊς, μου Ατὶδίοπῖς οοππηοηίο, απαςί {οίας 5οπαξ5 5ο]- 

Ποιίαίας 5ἷέ, α 5η5ρίοῖοηο Προγα 5απ{ : ρορη]α5 τογο Ρ]δπιις 

[ἱ ναγῖῖς (απλα ήρα5, Ιη/οηςας απ]άσπα Ποππαπίς, 5οὰ οἶαῦῃ 

οἵς πιο]]τί αλα αἱᾶά ρο55ο ἀοδρογαμς. Ἠσο Οατμαρϊῖπο Ποα η. 

ΙΧ. Ἰπίαουοα Βοπιαπί Ἰοσαίος, οἱ ἵπ Ἰ5 ΒΟἱρίοπεΠα, (μϊ 

Ῥωπὶς αἀθππογαί Ἱπιρογίππα, θΙπαΠίοτ αἆ ΑπιοσμΙ πηεπίοιη 

(επίαπάαπα, ἰππ]άο αἲ αρρατα(α5 οἶας οχρ]οταπάσς, πιῖςο- 

ταηί, Οἱ αασπα Ερ]ιεςί ααθἰςδοηί, τοσο” ῥτοίδοία σα ἵπ Ὁ]- 

φἰἱαια, Πυί οχδρεοἰατυη{ οἷας τοδΙαπα, εί 5Ώρο ου ]οσα{ι 

5ιπί οµπα ΑπηϊυαΙος Οατιμαρίπα ἴππο ρασαία, Ποςάυπα ᾖθ- 

οἰαταίο Ἠορίο ΑπίΙοσµο, Εκροδυ]αταπίαπο οππα ληπίῤαΙο, 

απο ραγίαπα Γαβοτοί, 41111 Π]]άΠΑ Ώδ( Πο {ρδο, πθηιο αἲϊ 

Οαγιπαρϊηίσηςες, ἃ Ῥορα]ο ΠοΠΙάΠο π]ατίαπα ροδί τοπογαίπι 

(α415 ραςδί οδοί. Ἰάππο [ποἰοραηί, αἱ Αππϊὑιιει τορί 

δροσίππη τοάάσγεη! (πο δἷαηῖς ουπα 6ο οοἠοφαῖς: φαοὰ 

Ρας, παπα παπα ομἱσαγαπα απήαΠα σα άἰβδίπας, ΏΟη 

ἁπήπιαάνοτ ες, δεὰ τον ἁἀπιοβίίέας, δαδρίοίοποπη οοποδρίε, 

οἳ ἰαιδίος αλίηο ογαί αἲ Πά9μὰ οἱ Ἰαμοηάσιν, 811 θΡἱηι 
αήογαῖ φποφαο ποπη ή! απηα]αἰοπίς οἱ ἰηγ{άΐαν, πο τοἳ Ὄομο 

βονία’ Ἰαπάσπα αα[οτοί Ληπήῤι, 

Χ. Εστίας απίοπα, ἰπίοι Ἰηηακιοςἳ Ρωηίατία οοἠοφυία, 

ἵπ ϱΥπιπᾶς]ο (πούλι {πίοι Βοἱρίοποπα ΛηπιμαΙο Πιο 5ογπ]ο 



ΡΕ ΒΕΡΟΣ ΡΥΒΙΛΩΙΣ. 
/ νου ’ Ξ ” 

Ἀ.νίθαν περὶ στρατηγίας, πολλῶν ἐφεστώτων χαὶ τοῦ 
Ν 

Σχιπίωνος ἐρομένου, τίς δοχοίη οἵ στρατηγὸς ἄριστος 
υ 3 .- ᾿ ε) “” 

γενέσθαι, τὸν Ἀννίθαν εἰπεῖν, ὁ Μακεδὼν Ἀλέξανδρος. 
/ λ α. ο .. / Υ 

Σχιπίωνα δ) ἡσυγάσαι μὲν ἐπὶ τῷὸ ν ἐξιστάμενον ἄρα 
/ 

Ἀλεξάνδρῳ: ἐπανερέσθαι δὲ, τίς εἴη δεύτερος µετ᾽ Ἀλέ- 
. . ᾽ / κ 

ξανδρο.. Καὶ τὸν φάναι, Πύῤῥος ὅ ᾿Ἠπειρώτης τὴν 
/ / 3 

ἀρετὴν ἄρα τὴν στρατηγικὴν ἐν τόλμη τιθέµενον. Οὐ 
γάρ ἐστιν εὑρεῖν μεγαλοτολµοτέρους τῶνδε τῶν βασι- 

: μ) 

λέων. Δαχνόμενον ὃ ἤδη τὸν Σχιπίωνα, ὅμως ἐπαν- 
/ -” 5 / 

ερέσθαι ἔτι, τίνι διδοίη τὰ τρίτα, πάγχυ γοῦν ἐλπίζοντα 
λ Ε] ο, / μὲ / Υ 

ἕξειν τὰ τρίτα, τὸν δὲ, ἐμαυτῷ, φάναι νέος γὰρ ὢν ἔτω 
3 ’ ., 
Ιθηρίας τε ἐκράτησα, καὶ στρατῷ τὰ Άλπεια ὄρη 
μεθ) Ἡρακλέα πρῶτος ὑπερῆλθον. Ἔς τε τὴν Ίτα- 

. 2 ὰ 2 λ 

λίαν, ὑμῶν οὐδενός πω θαῤῥοῦντος, ἐμθαλὼν, τετρα- 
ἃ ο .” ον 

κόσια ἀνέστησα ἄστη, καὶ περὶ τῇ πόλει τὸν ἀγῶνα 
πολλάχις ὑμῖν ἐπέστησα' οὔτε µοι χρημάτων, οὔτε 

. / ε 
στρατιᾶς ἐπιπεμπομένης ἐκ Καρχηδόνος. Ὡς δὲ αὐ- 

τὸν ὁ Σχιπίων εἶδεν ἀπομηκύνοντα τὴν σεµνολογίαν, 
ἔφη γελάσας' Ποῦ δ’ ἂν ἑαυτὸν ἔταττες, ὦ Ἁγνίθα, 

μὴ νενικηµένος ὑπ ἐμοῦ; Τὸν δὲ, φασὶν, αἰσθανόμενον 
.. οω : / 3 ν ς/ κ Μ Ἀ 3 

ἤδη τῆς ζηλοτυπίας, εἰπεῖν' ὅτι ἔγωγε ἔταξα ἂν ἔμαυ- 

τὸν πρὸ Ἀλεξάνδρου. Οὕτω μὲν ὅ Ἀνγίθας ἐπέμεινέ 

τε τῇ σεµνολογίᾳ, καὶ τὸν Σκιπίωνα λαθὼν ἐθεράπευ-- 
σεν, ὡς καθελόντα τὸν ἀμείνονα Ἀλεξάνδρου. 

ΧΙ. Διαλυομένης δὲ τῆς συνόδου, Σχιπίωνα μὲν ὅ 
Ἀννίθας ἐπὶ ξενίᾳ ἐχάλει' Σχιπίων δὲ, ἐλθεῖν ἂν, ἔφη, 

έλ θύ ἳ μὴ συνησθα νῦν Ἀντιόχῳ, πρὸ µάλα προθύµως, εἰ μὴ συνησθ χῳ, πρὸς 
« / « / Μ ς ον Δ μοι οω 
Ρωμαίους ὑπόπτως ἔχοντι. Ώδε μὲν ἐχεῖνοι, τῆς 

στρατηγίας ἀξίως, τὴν ἔχθραν ὡρίζοντο τοῖς πολέμοις. 

Φλαμίνιος δ᾽ ἀνομοίως. Ἡττηθέντος γὰρ ὕστερον 
3 / ’ Δ »] ί6 λ ἷλ / λ 

Ἀντιόχου, φεύγοντα τὸν Ἀννίθαν, καὶ ἀλώμενον περὶ 
Βιθυνίαν, πρεσθεύων ἐφ᾽ ἕτερα πρὸς Ἡρουσίαν, οὔτε τι 

Δ -” ὁ / ᾿ ό ς / 3 πρὸς τοῦ Ἀννίθου προπαθὼν, οὔτε Ῥωμαίων ἐντειλα- 
µένων, οὔτε φοθερὸν ἔτι αὐτοῖς γενέσθαι δυνάµενον, 
Καρχηδόνας κατεστραµµένης, ἔκτεινε διὰ τοῦ Πρου- 

/ "σίου φαρμάκῳ: λεγόμενον μὲν ἐσχηχέναι ποτὲ χ ρησμὸν, 
ὧδε ἔχοντα, 

Λίθνσσα κρύψει βῶλος Ἀννίθον δέµας, 

3 καὶ οἰόμενον ἐν Λιθύη τεθνήξεσθαι. Ποταμὸς δ ἐστὶ 
Λίθυσσος ἐν τῇ Βιθυνία, καὶ πεδίον ἐκ τοῦ ποταμοῦ 
Λίθυσσα. Καὶ τάδε μὲν ἐς ὑπομνήματα τῆς Ἀννίθου 

καὶ Ἐχιπίωνος µεγαλονοίας, καὶ Φλαμινίου σμικρότη- 
τος, παρεθέµην. 

ΧΗ. Ὁ δ᾽ Ἀντίοχος ἐκ Πισιδῶν ἐς τὴν Ἔφεσον 
ἐπανήει, καὶ χρηµατίσας τοῖς Ῥωμαίοις πρέσθεσι, 
Ῥοδίους μὲν καὶ Βυζαντίους καὶ Βυζικηνοὺς, καὶ ὅσοι 
ἄλλοι περὶ τὴν Ἀσίαν εἰσὶν Ἕλληνες, αὐτονόμους ἔπηγ- 
γείλατο ἐάσειν, εἰ Ὑίγνοιντο αὐτῷ συνθῆκαι πρὸς 
Ῥωμαίους: Αἰολέας δὲ καὶ Ίωνας οὐ συνεχώρθ, ὡς ἐκ 
πολλοῦ καὶ τοῖς βαρθάροις βασιλεῦσι τῆς Ἀσίας εἶθι- 
σµένους ὑπακούειν. Οἵ μὲν δὲ Ῥωμαίων πρέσθεις, ἐς 
οὐδὲν αὐτῷ συμθαίνοντες (οὐ γὰρ ἐπ᾽ ἔργῳ συµθάσεων 
ἐληλύθεσαν, ἀλλ᾽ ἐς ἀπόπειραν), ὤχοντο ἐς Ῥώμην. 
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Ἀθμα 46 ο]αιῖς ἱηυρογαίοτίρης ἱποίά(δςε ἵη ππα]ίογΤη γα ευ (ἷα: 
οἱ απ γοη{Ι ΑΠΊΟἄπο, πεπα [αἱςθ πιαχΙβχΗΠΑ ΠπΙρογαίογεΠα 

Απηϊρα] εγεάεγεί» Π]απα τοςρομάςκο, Αἰοκαπάτιπι Μασοζο- 

πο. Εί η] παρηρπαπίαπα ΦοἱΡΙΟΠΘΙΗ, αποᾶ Αἰοχαπάτο 
5416 (π{άεπῃ ορᾶθγοί , ΓΙΤΦΗΤΗ 1Π{6Τορᾶ8556, 4πθΠῃ 5ο µΠά απ; 

Ρο5ί Αἰεχαπάταπι Ῥοποτοί Οπἱ Απηϊμα, ααοᾶ απἀασῖαπῃ 

υγπίθηι 41ος ργαοἱρπαπη Ῥιίατεοί, Ῥγτήναπα Ἐρίτοίατη, 

[ογίατ, ἀῑχί5εο. Άοασπε οπίπι ἆπορις ἰδίί5 απἀασίογος π]]ος 

Τ6β6Β Ἰἱοοί ἱπγεπίτο, ΈΤαπῃ Υογο Βοἱρίοποπη, Ίαπα αμππο]ος{ο 
{ογοηίθῦα, ΤΙΥΞΗΠΙ {ΠΊΟΠ Τορ855ο6, ομῖ {απάσια (θγίίαΠα ρα]- 

παπα {π]ριθγείῦ 51Ρῖ βρογαπίθπα οΠΙΠΙΠΟ {θγΠη κα]ίοπα ]ο- 

οππῃ «ΟΠΟΘΕΦΙΠΙ ΠΠ. δεᾷ, πα] 1ρ51, τοςροηάἶδδο ΑπηϊμΙΙΕΠΙ : 

πᾶπα ]αγεηῖς αίἴαπα {απι Ηἱςραπίαπη ρεγάσπημῖ; Αἱροξαπο 5ι- 

Ροτανί οππι οχογοῖία, Ῥηίηης Ροδί Ἠοτομ]επ; αἱ Πα[ίαιη, 

γοβίς (περίάαπίΐρις, ἵηρτεδςις, φπαἀπίηρεπία ογεγῖ ορρίᾶα, 

6ἱ αΏθπ γοδίγατη ΠΟΠ 5οπηε] ἵπ οχίτεπιπ αἀάωχί ροτίσι- 

Ἰαπα; πο Ρθοιη((5, ποῦ 5αρρ]οπιοηίϊς ἆοπιο αἀ]αίης. ΈΤιτα 

Ρα]ρίο πιασηοσαθηίῖα Ἰοπηϊηϊς βποπι [πείπτας, αιτίάδης 

»ρ]θοῖέ : αποίο Ιπίίαχ Ίοσο Ῥοηοτος ία, Απηϊρα], οἱ α πῃο 

γΙοία5 ΠΟΠ 655652 Εί Ῥωπις, απἰπιαάγοτίοης Ίαπι μας 

πηυ]αίίοπθιπα : Ταπα, ἱπαπ]έ, Αἰεχαπάτο Πιο ΑΠΙΕΡΟΠΕΓΕΠΙ. 

Τία ππ]]ο πιαρπΙ]οσπεπ/ῖορ 5 ἀαίτίπιοηίο, δοἱρίοπί αποαις 

ἰασίε Ρ]απάϊέης οδί Απηϊρα!, απα»ί ἶ5 γἱοστῖε ΑΙοχαπάτο ῥτα- 

β{απΙΙΟΓΕΠΙ. 

ΧΙ. Ρο]αίο ἵπ Ἠαπο πιοάσπα οοΠοφσαίο, Αηπίρα] ΑΙζαΠΙΠΙ 

Ἱην[ίαγ]έ ἵπ Πορρίῖαπα : απἰ, Ῥε]μθηίου 56 γοηίΙτΠα, ἀῑχίε, 

ΠΙΦΙ Π]ε ἴαπι αριιά ΑπίοσΡΙΠΙ αβετεί, Ῥοπηαπίς 5αδροσίαη. 

516 11, αἱ ἀἱσηιαπι εγαί {αη{15 Ἱπιρεταίοτίθη 5, ἱπ]πηΙοΙΙαγυ πα 

πηοάσπα Ρε] βπίριις (οπηϊπαΡαΠ{. Αί που {αἰὶς (ας Εἰα- 

πη]πίας : απ ροδί]µας Γασϊοηίοπη, γἱείο ΑΠΙοςΠο, ΑΠΠΙΡαΙΕΠΙ, 

αἱ γασιπῃ εἶτοα ΒΠγηῖαπα, Ἱοραίίοηο οϐ αἱίαπι οαδαπα Γ1η- 

Εεη5 αραιά Ῥτηδίαπα, πΙΗΙ] αΏ θο ρη]γα(ἴπῃ 5.5, πες Πησῃ- 

ἆαίαπα δεπαία5 α[ἴθίσης, πο [ογηϊάαπά Πχ απἱάείη απηρ]της 

Ιοδίοπη, Ροςί εΥθιςᾶ5 ορες Οατ]ιασίηίς, ΎαπεπΠο ροι Ῥτι- 

εἵαπι φιςία]ές ἁἀπάσπα τί [ογίαν, Ργαπιοηίαπι ογασμ]ο Ἠ]- 

{α5ηιος1, 

Αηηρα]ϊς οἴπεγες ἵεγγα 14Ώγσεα {οροί; 

εοσαε {αἴδαπα, αααδὶ πιοπίατας ο55οί ἵη Α{εῖσα, Ἐδί απίοῦη 
Ἰήργδεις ΒΙγγηία Παγία5, ἃ απο αά[ασεῃς γοσίο, ἵπ ατα 
πηογίαας οδί ΑππϊραΙ, 1ήῃγδδα ποπηπαίαν.. Οἱ εχοπιρ]α 
πηασπαπ]ηη(α(ς Βοαἱρίοπίς δἱ Απηϊραιις, οἱ οκ αἆγειςσο ρις]]- 
Ἰαπ]ηϊ(α(ῖς Ἐαπηϊπϊ, αἲ ας παγΓα[ἴοης ΠΟΠ αΙἴεπα ο-ςο 
πΙηῖ γίδα 5ευπΠί. 

ΧΠ. Οσίεγαπι ΑπίϊοσΙα5 ο Ῥϊάϊΐα Τ6ΥθΓδΗ5, αιαίία Ἡ.- 

ΠΊΠΟΓΗΠΙ Ἰοραίῖοπα, Β]ιοάίος, εί ΒΥΖαΠΙ105, Ογ2ἱεεποδας, 

οἱ απίεππαπο αλϊ ἀταοῖ Αδίαπι Ιποο]απέ, Ἰμογος {οτο ροῖ- 

Ἰάΐας αδί δἱ Ποπιαπῖ {ωάπς 56ς ΠΠ ]πησοτο γε]]οηί : /Ἐοϊριις 

γετό εἰ Τοπῖρας Ιάεπα Ίᾳ5 εοποεάθιθ τουαδανγίέ, αδδιοίιῖς 

απἱρρθ Ίαπῃ α Ίοῃςο {6ππρογο ῬαγῦαΓογπα οέίαπα Αδίορ ΤοβΙΠ 

ῬαγεΓο Ἱπιρεγίο. Τίαφαο Ποπιαπί Ἰοσαί!, πι]]α το πθς ἵπαρο- 

{παία, πες 60Π0ΘΒ83 (πθσια οηίπα ἵη Ίου, 5εᾶ οχρ]οταίυηι. 

γεπογαπ{), ΤοπΙαΠΙ Τ6ΥΟΙ5Ι 5υπί, Ῥο5ί 05, /Ἐίο]ογρι 

1ο. 
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Ἀντιόγχῳ δ᾽ Ίκον Αἰτωλῶν πρέσθεις, ὧν Θόας ἦργεν, 
αὐτοχράτορά τε στρατηγὸν Αἰτωλῶν Ἀντίογον ἀπο-- 
φαίνοντες, χαὶ διαπλεῖν ἐς τὲν Ἑλλάδα Ίδη -παρακα- 

λοῦντες, ὁ ὃς ἐπὶ ἕ ἔργον ἔτοιμον. Οὐδὲ εἴων ἀναμένειν 

τὴν στρατιὰν ἀπὸ τῆς Ἀσίας τῆς ἄνω κατιοῦσαν"' ἀλλὰ 

τὰ Αἰτωλῶν ὗ ὑπερεπαίροντες; καὶ Λακεδαιμονίους ἐπαγ- 

Ὑελλόμε ενοι σφίσι καὶ Φίλιππον ἐπὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις 

τὸν Μακεδόνα, Ῥωμχίοις μηνίοντα, συμμαγήσειν, 

ἐπέσπερχον εἰς τὴν διάθασιν. Ὁ δ᾽ ἠρεθίζετο µάλα 

ον κῷ, καὶ, οὐδὲ τοῦ παιδὸς αὐτῷ προσαγγελθέντος 

ἐν Συρία τεθνάναι, τῆς ὁρμῆς τι ἐνδοὺς, διέπλει μετὰ 

μυρίων, ὧν τότε εἴγε µόνων, ἐς Ἐὔθοιαν. Καὶ τήνδε 

μὲν αὐτὸς παρεστήσατο ἅπασαν, ἐνδοῦσαν ὑπὸ ἐκπλή- 
ξεως" Μικιθίων δὲ, αὐτοῦ στρατηγὸς, τ τοῖς περὶ Δήλιον 

Ῥωμαίοις ἐπιπεσὼν (Ἱερὸν δ᾽ ἐσ τὶ τὸ χωρίον Ἀπόλ- 

λωνος}., τοὺς μὲν αὐτῶν ἔκτεινε, τοὺς δ᾽ ἐζώγρησεν. 

ΧΠΙ. Ἀμύνανδρός τε, ὃ Ἀθαμάνων βασιλεὺς, ἐς 

συμμαγίαν Ἀντιόγῳ συντλθε, διὰ τοιᾶσδε προφάσεως" 

τῶν τις Μακεδόνων Ἀλέξανδρος, ἐν Μεγάλη πόλει τρα- 
φεὶς, καὶ τῆς αὐτόθι πολιτείας ἀξιωθεὶς, ἐτερατεύετο 

γένος ΜΗ) τῷ Φιλίππου προσήκειν" γενοµένους 

τέ οἳ παῖδας ὠνόμασεν, ἐς πίστιν ὧν ἑλογοποίει, Φίιπ- 

πόν τε, δρή Ἀλέξανδρον, χαὶ Ἀπάμαν, ὃν Ἀμυνάνδρῳ 

Ἁγαγὼν δ᾽ αὐτὸν Φίλιππος 

ο) τὸν Ἀμύνανδρον εἴδεν 

- 

"άμον ἐνεγύησεν. 

ἕλφος ἐς τὸν Ἰάμον, 

πραγμάτων ἄπειρον, παρέμενε, τὴν ἀργὴν 

ος διοικῶν. Τοῦτον οὖν τὸν Φίλιππον ὃ 

Ἀντίογος τότε ἐπελπίζων ἐς τὴν Μακεδόνων ἀργὴν, ὡς 

οἰκείαν οἱ, κατάξειν, προσέλαβε τοὺς Ἀθαμᾶνας ἐς τὴν 

Ἐπὶ δ᾽ αὐτοῖς, καὶ Θηβαίους αὐτὸς ἐς 
Ὅ μὲν δὴ 

τοσῷδε 

αἱ 
. 

ιν] 
« . 
διὰ το ΧἨ 

[ή 

συμμαγίαν. 
ν " ὰ ’ ) κ / 

Οήδας παρελθών τε, καὶ δημηγορήσας. 
” πλ] 

Θιῥαΐοις τε καὶ Ἀμυνάνδρῳ καὶ Αἰτωλοῖς ἐπὶ 

πολέμῳ µάλα µαταίως ἐθάβῥει' καὶ ἐς 
δ/ 

ἐσκόπει, πότερον εὐθὺς , Ἡ ἢ μετὰ γειμῶνα, δέοι στρα- 
/ 

Ἀννίθαν ὃ᾽ ἐπὶ τῇ σχέψει τηδε ἡσυγάζοντα, τεύειν. 

ἐκέλευε γνώµην πρῶτον ἐσενεγχεῖν. 

ΧΙΥ. Ὁ ὃ' ἔφη: « Θεσσαλοὺς μὲν οὐ δυσγερὲς, εἴτε 
νῦν, εἴτε μετὰ γειμῶνα ἐθέλοις, ὑπάγεσθαι. Τὸ γὰρ 

ἔθνος ἐκ πολλοῦ πεπονηκὸς, ἔς τε σὲ νῦν, καὶ ἐς Ῥω- 

µαίους, εἴ τι γέγνοιτο νεώτερον, μεταβαλεῖται. ᾿Ηλ- 
θομεν 2) ἄνευ τῆς οἰκείας δυνάµεως' Αἰτωλοῖς ἐπάγουσι 

πειοθέντες, ὅτι καὶ Λακελαιμόνιοι καὶ Φ. ἵππος ἡμῖν 

συμμαγήσουσιν. ὋὮν Λακεδαιμονίους μὲν καὶ πολε- 
μεῖν ἡμῖν ἀκούω μετὰ Ἁγαιῶν' Φίλιππον δὲ οὐγ ὁρῶ 

σοι π 
τέρωσε προσθοῖτο, ποιῖσαι, 

τῆς αὐτῆς, τὸν στρατιὰν ἀπὸ τῆς Ἀσίας καλεῖν ὅτι 
τάμιστα, καὶ μὸ ἐν Ἀμυνάνδρῳ καὶ Αἰτωλοις τὰς ἐλ- 

πίδας ἔχειν. "Όταν ὃ' ἀφίκηται, τὴν Ἰταλίαν πορθεῖν" 

ἵνα τοῖς οἰκείοις χακοῖς περισπώμενοι, τὰ τὰ λυπῶσιν 

Ίχιστα, καὶ περὶ τῶν σφετέρων δεδιότες, μςλαμοῦ 
προίωσυ. ὍὉ δὲ τρόπος οὐκέθ' ὅμοιος ᾧὦ προὔλεγον. 
Ἀλλὰ γ2ὴ τὸ μὲν ἥμισυ τῶν νεῶν τὰ παράλια τῆς Ίτα- 
λίας πορθεῖν, τὸ δὲ ἥμισυ ναυλογεἴν, ἐφεδρεῦον ἐς τὰ 

4: .] --- ο / ο 

αρόντα, δυνατὸν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ ῥοπΏν, ὅπο- 

ης δὲ Ὑνώμης. ἔχομαι 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΗΙΡΕΒ 

Ἱεραίῖ γεπετυπί αἲ ΑπιΙοσμαπα, Τ]οαμίε Ἱορα(ἱοηῖς ρηπεῖρε; 

απί οΠεγοβαπί οἱ [ος οί οορίαΓΙΠΗ ΦΗΠΠΩΙΙΠΗ 1Π1ρθ- 

Πυπα , πογαραπίατ(αο αἱ, ἵπ ογῶεἶαπη 5ἵηο ππογα, ἴπαπαπα 

τορας οπππίρς 1ρί ραταΐς, (γα]οσγοί : που βἰπεβαπί θΠΙ 

οχδροςίαγο οχθτΟΙΗΠΗ ο αρεγίογί Αδία ἀεξεεπάεπίεπα, 5εᾷ Πῖ- 

πηὶς οχασσεταβαηί γῖτος Τ{ο]ίσαδ; 5οοἱείαίεπ]αΠο 1,αορᾷπιο- 

πίογηπη, αἴυο ῬΗΠρρί Μασεάοπίς, Ίγαξί Ἠομπαπο Ρορη]ο, Ρτο- 

πο οραπί» οπηπίαπο πιοάο 5Ηπημ]αβαπί, αἱ (τα]οσίππ 1η8- 

ατατοί. Εί ἴοπηοτο αἀπιοάππη εοποατὶ 56 ρᾶδ55 Γτοχ, πθ 

πυποῖο θὐΙάεπη ἆς Πο ἵπ Θγτία πποτίπο Ἱπαροίαη οἶας [ατ- 

ἁαπίε, ἴτα]οοῖί ἵπ Ἐαα"απα οΠα 5οἷίς, απαν (απ αἆ ΠΙαπ πι 

εταπί, ἀεσεπῃ πα] ίρας. Ἐί Εβααπαι απἶάεπα υΠίγθιδαπα, 

Ρτ ππεία οοἀθπίοπα, ἀεάϊίοπεα ἵπ Πάει 1ρ5δο ΑπίΙΟΟΙ5 

τοεθρί.  Ὅπις αὐ{επα αχ οἶις ἀμοίρας, ΜΠΟΙΜΙΟ, ΠοΠ]αΠος 

αραιά Ῥο[ίσπα, Αροηϊ 5αστα(Ηπη Ίοσήπα, ἆς Ιππρτονίςο απ- 

Ετοβδη5, ΡαΓίΐπα οοσΙά1ί, ραγίῖπα νῖνος εορί{. 

ΧΠΠ. Ταπι γετο Απιγπαπάᾶςς 4ποΠπαθ, το ΑΠάΠΙάΠΙΠΗ, 

αἆ οοϊείαίοπα ΑπϊΟΟΙ αοοθδνῖέ, ο οδαδαπα Ἰα]ασπηοᾶί τ 

Αἰεχαπάοτ φπἱάαπη Μασείο, αριᾶ Μοσα]οροΠίαπος εὐἀπεαίας 

6{ αὖ οἰςάθπῃ αἆ τοίρ. πιάποτα αἀπιίσδης, ῥγοδἱαϊοςίς πιθπάαεἰ]ς 

αϱ ΑἸοχαπάτο, ΡΗΠΡρί ΠΙΟ, σοπ5 5Η 1Π1 ἀθιίναῦαί : οί, αἲ 

βάοπι [αρυ]]ς 5αῖς [ασσγοί, ἀποταπα ΠΙίογαπα αἰἴεταπη ΡΗΠΙρ- 

Ραπ1, αἰίοαπη. Αἰεχαπάγαπα ποπηϊπατεταί» ΠΠαπιαπαδ, Δρᾶ- 

πΊαΠῃ. Έαπι β]ίαπαι Απιγπαπάτο Ἰοσατοταί ἵπ πιαϊγΙπποπῖα πα : 

απαπι ΡΙήρριας [αΐο απυπα ἀθάηχίςςεί αἲ παρα, αδὶ 

πια απα ρηο]]α. γἱαΙς Ἱπβγππαπα οἱ τογήτη ἱππρθτίαπα, πηαΠ- 

φογαί αριιά υπ, αἴαιο τορηπα οἱ ργορίος αΏηίαίεπι αᾱ- 

πηηϊκίταβαί. Ἠπίο ἴπίατ Ῥ]ήρρο ΑπίΙΟΡΙΗ5 5Ρεπῃ Γαοἴθης, 

απαςί ποδια τας ου Π1 1π ποπ τεσηΙπη Μαοεδοπία, 

ΑΙαΠΊαΠας. 5ἱΡἰ 5οοἱο5 Ῥαταγ. δε οἱ Τμοβαπος ἵηξαρος 

α]απχίςς Τμοβας 1ρ5ο Ῥτοίοεία5, αἱ Ρτο οοποίοπθ Ρορυ]απα 

αἡοοπίας.  ῥίο Απιγπαπάςϊ οἱ ΤΙιοβαποτΙΠΙ αἰοιογάπΊαπε 

βάποῖα, φαΐῖς ἰεηηθιατία, ἰἴαπίαπι Ώο]]ήπα. αβστοςδας ΑΠΙΙΟ- 

ομας, ἀἱδρίοϊοραί 4ο ΤΗοδσα]ία, Ργο(ίπα5 πο Ιηγαἀοηάα ο55εί, 

4Π οχασία Ποιο» Ομ] ἀορογαἴοπί σα πι Απηϊρα Ιπίογος- 

5οἱ {αοίία5, τον ΡΓΙΠΙΠΑ 6 τοσαν1έ 5οη{οη[ἴαπ]. 

ΧΙΥ. Τι Ῥαπὴς: « Τ]οδδα]ος, παπῖξ, που εδε ἀἰβῆοῖε 

γοὶ πυπο, Υοἱ ρο5ί ΜΙσιποῃ, ἱ Υοιῖς, 5αμίσονο, Ἀαπι Ίο 

ποης, ἀῑπεἰηῖς πηα]ῖ5 Γοςδα, οἱ αἲ {ο πππο, οἱ Ποταπα αὖ Ἀοπιᾶ- 

π05, δἱ π{ά 5οοι5 αοοἰἀ οτί, ἀεβοῖοι, Ύ οπίσηας αα{οπη Ίις αὖς- 

απο ρτοργίῖ5 οορίατυπα γήρας Εἰοιί5, αἱ πο οχοϊνεταηί, 

οτοᾶσηίος, Ἱαοράσπποπίος ποὺῖς ή Ιρρπησο [οἱ 500105. 

Αί νοτο Τ,αοδάσπηοπῖ, υἱ οϱο αμά[ο, Ἠοδίος ποβίς δαπί που 

ηίμΗ5, α1απα Δον, ΡΗΠρραπα απίοπα πο γἰάεο ΕΡί 5ο α- 

Ἱαηρπεπίοπα, αἱ, αἰπὶ ρατίί ανοαί, ΠΙΑΡΠΗΠΙ αΠουγο να]εί ἴπ 

ου Ὀο]]ο πποπποηίαπα.  Εαπίάσηι 1η οπάδα, απα αἲ ἰημ1ο, 

Ρογδίο 5οπίοη[ία : οορία5 οκ Αδίᾶα γουβηἆα5 6556 ΡΙΊΠΙΟ 4πο- 

4πο οπήροτο: πος οοοσαπάαα. Ρο” πι Εο]ίς ααἲ ΑΠΙΥ: 

ηαπάτο, Τί πἀνοποπηί οορία:, Ῥοίαα ἑη[ογοπά σπα Πα]ίας, 

υἱ Ποπιαηί, ἀῑδίοπίί πλα]ί5 ἀουποςεοίς, ασ ἀῑίοπί πιοἰο- 

β{ἱ 6556 ἀοδίπαηί, οἱ δαἱ5 τοῦι5 Πηομαθη{ο5, ΙΣΠ 6ΧΟΓ: 

σπα ῥγοππογοαη!, Ἠα[ίο απίοπα Ἰνοηί Ίαῦ1 που απηρ]ίης 

461 θ8ἱ, 401 απίοα ἀϊκοταπι, Οροεί οί ἀπιίάία 

ϱἰαλαίς Ρατίο ογα5 ἱη[οδίατο Παἱίαος αἰίοταίη ἀἰπαἰάίαηα [η δία» 

Ἱ 
ι 

αφορα .έ 
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΄ -. -” . / 

συμφερόμενα" αὐτὸν δὲ σὲ τῷ πεζῷ παντὶ προκαθήµε- 
.) -- κ. .] / α / -” 

ον τῆς Ελλάδος, ἀγχοῦ τῆς Ἰταλίας, δόξαν ἐμποιεῖν 
νὰ / 4 ο» 

ἐσθολῆς, καὶ, εἰ δύναιό ποτε, καὶ ἐσθαλεῖν. Φίιπ- 
’ .. 

πον δὲ πειρᾶσθαι μὲν προσάγεσθαι μηχανη πάσῃ, 
-- ο. / ι 

πλεῖστον ἐς ἑκατέρους ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ δυνάµενον 
--. η) ΄ 

ἣν δ) ἀπειθῃ, τὸν σὺν υἱὸν αὐτῷ Σέλευχον ἐπιπέμπειν 

διὰ Θράκης, ἵνα χαὶ ὅλε / περισπώµενος οἰχείοις χαχοῖς, 

μ.ηδὲν Ἴ τοῖς πολεµίοις χρήσιμος. » Τοσάδε ἐν ὁ Ἂν- 

νίθας εἶπε. Καὶ ἦν ἄριστα πάντων: ὑπὸ δὲ φθόνου 
/ Δ 

τῆς τε δόξης αὐτοῦ καὶ συνέσεως, οἵ τε ἄλλοι, καὶ 

αὐτὸς οὐχ. ἆσσον ὅ βασιλεὺς, ἵνα μὴ δοχοίη σφᾶς ὁ 

Ἀννίθας τῇ στρατηγία προφέρειν, μηδὲ ἡ δόξα τῶν 

ἐσομένων ἐκείνου γένοιτο, μεθῆχαν ἅπαντα" πλὴν ὅτι 
Πολυξενίδας ἐπὶ τὴν στρατιὰν ἐς τὴν ᾿Ασίαν ἐπέμφθη. 

ΧΥ. Ῥωμαῖοι δ) ἐπεὶ τῆς ἐσθολῆς τῆς ἐς τὴν ρλ. 
λάδα ̓ Ἀντιόχου, καὶ τῶν ἐπὶ Δηλίου Ῥωμαίων ἆναι- 
ρέσεώς τε καὶ αἰγμαλωσίας ἐπύθοντο, περα εμεῖν ἐψηφί- 

σαντο. Οὕτω μὲν ὃ Ἀντιόχουτε χαὶ Ῥωμαίων πόλεμος, 

ἐκ πολλοῦ δι) ὅτ πονοίας ἀλλήλοις γενόμενος, τότε πρῶ- 
τον ἀπεῤῥήγνυτο ἐς ἔργον. Οἷ« δ᾽ Ἀντιόχου τῆς τε 
Ἀσίας τὶς ἄνω πολλῶν καὶ μεγάλων ἐθνῶν, καὶ τῆς 
ἐπὶ θαλάσση,, γωρὶς ὀλίγων, ὅλης ἐπικρατοῦντος, ἔς τε 

τὴν Εὐρώπην ἐπιθεθηκότος ἤδη, καὶ δόζξαν ἐπίφοθον 

καὶ παρασχενὴν ἱκανὴν ἔχοντος, πολλά τε ἄλλα καθ) 

ἑτέρων ἐξειργασμένου λαμπρὰ» δι’ ἃ καὶ Μέγας ἐπώ- 
νυµον αὐτῷ: τὸν πόλεµον οἳ Ῥωμαῖοι χρόνιον σφίσι 
καὶ μέγαν ἔσεσθαι προσεδόχων. Φηιηπόν τε τὸν Μα- 
χεδόνα δι ̓ὑποψίας εἶχον, ἄρτι ὑπὸ σφῶν καταπεπολεµη- 
μένον, καὶ Καρχηδονίους, μὴ οὐ πιστοὶ σφίσιν ὧσιν ἐπὶ 
ταῖς συνθήκαις, Αννίθου συνόντος Ἀντιόχῳ. Τούς τε 

ἄλλους σφῶν ὑπηχκόους ὑπονοοῦντες, μ καὶ παρὰ τού- 

των τι νεώτέρον ἐς τὴν Ἀντιόχου δόξαν γένοιτο" στρατιὰν 
ἐς ἅπαντας, ἐφεδρεύειν εἰρηνικῶς αὐτοῖς, καὶ στρατη- 
ταν ἐπὶ τῇ στρατις» περιέπεµπον, οὓς αὐτοὶ καλοῦσιν 

-ω ς / ὰΑ /9 / 

ἑαπελέκεας ὅτι, τῶν ὑπάτων δυώδεκα πελέχεσι χαὶ 
ζ 

δυώδεκα ῥάδδοις, ὅ ὥσπερ οἱ πάλαι βασιλεῖς, χρωµένων, 

τὸ ἥμισυ τῆς ἀξιώσεώς ἐστι. τοῖσδε τοῖς στρατηγοῖς, 
Λ , ὴ / / ε Αα 3 {λ 6 

καὶ τὰ ἡμίσεα παράσημα. Ἕς δ’ ἐν µεγάλῳ φόόῳ, 
η Ν ο. 3 / ον / 3 ο ασ ἡ . / 

καὶ περὶ τῆς Ιταλίας μα νη, μὴ οὐδ) αὐτὴ σφίσιν 
Π νν λ λὶ 3 

ἡ πιστὸς ἢ βέθαιος ἐπ᾽ Ἀντιόχῳ. Ἠεζὸν δὴ πολὺν ἐς 
Τάραντα διέπεµπον, ἐφεδρεύειν τοῖς ἐπιοῦσι' καὶ νεῶν 

/ / ο 
στόλος τὴν παράλιον περιέπλει. Τοσόσδε φόθος ἦν 

ο » λ 

Ἀντιόγου τὰ πρῶτα. ὋὩς δὲ αὐτοις τὰ ἐς τὴν ἀρχὴν 

συνετ κ πάντα, ἐπ᾽ αὐτὸν Ἀντίοχον ἤδη κατέλε- 
Ἡον" ἀπὸ μὲν σφῶν αὐτῶν, ἐς δισµυρίους ἅ ἄνδρας, ἀπὸ δὲ 
τῶν συμμάχων τὸ διπλάσιο, ὁ ὡς ἅμα, τῷ Ἶρι τὸν Ἴόνιον 

λιαθαλοῦντες, Καὶ οἱ μὲν τὸν γειμῶνα ὅλον ἐν τούτῳ 
παρασχευῆς ἦσαν. 

ΧΥΙ. Ὁ δ᾽ Ἀντίοχος ἤλαυνεν ἐπὶ Θεσσαλοὺς, καὶ 
κ » η ο ω 

γενόμενος ἐν Κυνὸς χεφαλαῖς, ἔνθα τὸ πταῖσμα τοῖς 
Μακεδόσιν ὑπὸ Ῥωμαίων γεγένητο, τὰ λείψανα τῶν Ὁ η 

τότε πεσόντων, ἄταφα ἔτι ὄντα, μεγαλοπρεπῶς ἔθαπτε" 
δημοκοπῶν ἐς Μακεδόνας, καὶ Φίλιππον αὐτοῖς δια- 
θάλλων, οὐ θάψαντα τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ πεσόντας. ὋὩν 7 

ΠοΠ6 {οηθτο, οὐσαδἰοπί θα ταἱ Ώσμο ρογοπάα. ΙΠΙΠΙΙΠΟΠΙΘΙΗ. 
Το νογο ου ηϊνογδίς Γογγοξίγρης οορῖῖ5 Ενα σἷα. ργωςἰάογο 
ορογίεί Ῥνορο Πα]απα, εί ἱεπαρίϊοηίς οἳ Πιοίπι Ἱποπίσγο: 
ἀίᾳπο ἀάθο, 5ἱ 4παπάο ροίποιίς, ΠΠΙΠηΡρΟΤο, 

γοτο οππίρΗς5 πιοδῖς 5οἡΙοῖίαινο αἆ φοοσίαίσῃι 
Ῥμ ρριπα 

ΕΕ ΠΠΙΠΗ 
υ{ 5ο πΠ( 6 ρα{ἱ5 αοζθκςΙοπθΙα ΠηΠίπης οχίριαπα. . Οαοὰ 
δἱ Πεοί{ ποσα! (Πας πας Βε]οποις ρου ΤΙγασΊαΠή οοπίγα 
ατα πομπό ας αἱ Πο 4ποήαο ἀῑκίγασίας Ώο]]ο ἀοπιοδ[ίσο, 

πΗιΗ ργοδίί Ποδήρας, » Πως ἀῑνις Αηιίυαι, 

οοποΙΠο Πλοίου απθία ο»ί. 
Χος αἰία ΙΠ 60 

564, ομδίαπίο ΠΠ αςιτί ρπάει- 

παπα γίτο Ἱην]άία , πο γἱάδγείαγ απί τοχ ἶρδα, αί αἰῆῖ οοι- 

»ἰμαπ, παπι ἵπ αι Πρας Πππρογα(ογ]ϊς 6άροτο, πουε τοὶ Ώρμο 

Βεδίῷ ἀεοις Ιἱ εοπ(ἱηρεγοί, οπηῖσδα 5αηί οπημία : Πἰδί αιοᾶ 

Ῥο]γχοηίάα5 [η Αδίαπι α εχογοέαπι αἀ ἀπ οσπά Πα Πηῄκοης ος. 

ΧΥ. Ῥοπιω εεπαίας, Ροδί(ααπη αιάϊνιί 4ο γγαρίίοηα ΑΠ- 

Πουλί ἵπ γῶοίαπα, οἱ 5αΐς αριά Ὠο]ίαπη οὐροίς εαρίίδᾳαο, 

Ἰοξίοπα Ιαάϊσανί Αηίοσ]πα : αἴαπο Ἱία ἆεπησπα ἀἰπίάνηα” 

5ι5ΡΙζῖοπος πηηίπα», απάσπα ἵη αρογίαπα Ἠο]]άΠ1 ]αΠ1 εΓρο- 

ταηί. ΟυομίαΠὴ απἴετα ΑπίΙοΕΙα5 ἵπ δαρονίον! Αδία πια]5 

πιαρηίδαο σεπίῖρας, Ππ[ογϊοτί απίθιη Αξία, αυ αὖ πιατο 

Ροεγπεί, ππίγειδα:, ραποίς εχεορίῖς, ἱπηροταβαί; απιά οἱ 

Ἐτοραπη Ιηγαδεγαί, οἱ Ίρδα ποπηϊπίς 5υἱ (αππα, οἱ εορίοδο 

αρραταία, [ογπιδαΡ]]ϊς, οἱ αἰἰαγαπα ΤΘΤΙΠΙ αἆγοθιδιις αἰίος 

Εεσίαγυπη β]ογία, 4πσο εἰ Μασηϊ «Ο6ΠΟΙΩΘΗ αἱ ροροιογαΠέ,, οἴαί 

Π]αςίτίς :. ης ἆς οααδὶ5 Βοιπαπῖ 14 Ῥε]απα αἱ ΠΙΡΗΗΠΙ οἱ 

ἀπίαγηυπα 5ἳ)ί [ογ6 οχἰςππαγαηί. Ότο αεζεᾶεβαί, ααοᾶ 

εί 4ε Ῥμ[ίρρο Μαεεᾶοπε 5αδρίσαΓαηίατ, 4πεπα παρει ἀθρε]- 

Ιαγογαηί; αἱ 4ᾳ Οατιαρἰηϊεηκίρας, πο α [ῶάδιίριις ἀῑδοεάε- 

ποηί, Ῥτορίεν Απηϊηαιις [απϊατιίαίεπα οµπι ΑπΠίΙΟΟΊο; οἱ 

8105 4ποσιε ἁΠῖοηίς 5ιιᾶ: Ρορι]ος ςαςροοίος Παβογοπέ, ης 

αἱ 1ρ5!, εχερεσίαἴίοηε Τ6γΙΠῃ αἲ ΑΠίΙΟΟΊιο σογοΠάαΓΙΠΗ, Πονί 

ααα]ά πιοβγοπίαν.  Πασαε ἵπ οπΊΠ65 Ῥγογίποῖας πηϊςεγιηί 

εχοτοῖία5, αἱ ρασαίΐο ος οΏεοινατοηί; οί οπα οχοιο ίδιας 

Ἱπρεγαίογες οµΠ1 5εηῖς 5εουπίθας, απος Ῥγαίογες γοσαηί, 

ααἳ, αἱ Ἰηβὶρηία εοηδ]απη ἀῑπιϊάίαία,, Ἱία ἀἱρηϊίαίἶς αοααθ 

ἃς Ροΐεςία(ἶς Παβεπί ἀἰπάίαπα, Οοης]ες επί, αἱ οἶίτι 

τορες, ἀποάθοῖπι 5εουτίρας αἱ ἀποάσσῖπι {α5αΐριας αἰπίας. 

Αα {απαπαπα Ιπ πιασηο ροτίεπ]ο, ἆε Πα]α αποπε {ποια 

5ο] ΙΙ, πο γα] ἵρδα ΡαΓΗΠΙ 5ἱΡί ῃάα αἴααο Βγηια οοπίτα Λη- 

ΠΟΕΙΗΠΙ ο5ςοί. Πίασπο Ταγοπίαπα πηαρηις5 οχογοῖ(ς Πηίςδιι5 

οδί, ααὶ οΏδειγατεί ατα : «ἴπηπ]αιια ο]αςςίς οΓΠ1 οἴγομπι- 

γοσίαραίαγ παν ππαπη.  Ταπίας ἴουτου ΑπίΙοσΠΙ Ποπισηῖς 

48 πΙ(1ο [αἱ. ὈΡί γουο ἀοπηί δαἱῖς ογάϊπαία: γίςα 5ηΠί τος 

Ἱπηρεηϊ ἀειεσίας Ἰαροβαπίατ οοηίτα ΑπΙΟΕΜΗΠΙ. Ἐν ιι- 

Ῥαπῖς οοηκοπρία δαπί γἱβῖηίῖ πημία, ἀπρίαπα ο εοοῖΐς, τί 

ΡΙΙΠΊΟ Ύογθ ΙοπίπΠλ Πάγο {γα]ϊοσγοηί. Αίάιθ 5ἰο Πίθπης {οία 

δριᾶ Τοπ]ᾶπος ἴπ αρραταπάο Ῥε]]ο οοηςηπία ο». 

ΧΥΙ. ΑπίΙοσλς απίοΠΙ ΠΙΟΥΙΕΙπ Τ]οςδα]ίαπα, ΕΙ Ροςί- 

414Π1 Ρεγγεη!ί αἆ ΟΥΠοδοδρ]ια]ας, αὈὶ οαάσια Μαεθάσπος ἃ 

Κοπηαηϊς 4εοθροΓαΠ{; το]αυῖας 6ΠΟΡΟΥΗΠΑ, Ἱηξοριυ]ίας εἰίαια 

{πα 5ερε]Η{ πιαρηίῃοε : εαρίαης [αΥοτεΠΙ Μασεθάσοηαπα, εἰ 

ΡΙμΙρρο ἰηγ]άίαπη [αείατας, αοἆ 5αἱ οαδα 60505 5ορο[ί 
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πυθόµενος ὃ Φίλιππος, ἐνδοιάζων ἔτι καὶ περισκοπῶν 

ὁποτέρωσε προσθοῖτο, αὐτίκα εἵλετοτὰ Ῥωμαίων' Βαί- 
βιόν τε, στρατηγὸν αὐτῶν, ἄρχοντά τινος πλησίον στρα- 
τοῦ, χαλέσας ἐλθεῖν ἔς τι χωρίον, πίστεις αὖθις ἐδίδου, 

Ῥωμαίοις ἀλόλως συμμαχήσειν κατ᾿ Ἀντιόχου. Ἐφ οἷς 
αὐτὸν ὁ Ῥαΐθιος ἐπήνει, καὶ θαῤῥήσας, αὐτίκα ἔπεμπε 
ξιὰ τῆς Μακεδονίας Ἅππιον Κλαύδιον μετὰ δισχιλίων 

πεζῶν ἐς Θεσσαλίαν. Καὶ ὃ Ἅππιος, ἀπὸ τῶν Τεμ- 

πῶν τὸν Ἀντίοχον Λαρίσση παρακαθήµενον ἰδὼν, πΌρ 
πολὺ ἤγειρεν, ἐπικρύπτων τὴν ὁλιγότητα. Καὶ ὁ 
Ἀντίοχος, ὡς Βαιθίου καὶ Φιλίππου παρόντων, διατα- 

ραγθεὶς, ἐξέλιπε τὴν πολιορχίαν, πρόφασιν τὸν χειμῶνα 
ποιούµενος., χαὶ ἐς Χαλχίδα παρηλθεν. νθα χόρης 
εὐπρεποῦς ἔρωτι ἁλοὺς, ὑπὲρ ἔτη πεντήκοντα γεγονὼς, 

καὶ τοσόνδε πόλεμον διχφέρων, ἔθυε γάμους, καὶ πα-- 
νηγύρεις ἦγε: καὶ τὴν δύναμιν ἐς πᾶσαν ἀργίαν καὶ 
τρυφὴν ἐπὶ τὸν γειμῶνα ὅλον ἀνῆκεν. Ἀρχομένου δ᾽ 
ἔαρος, ἐμβαλὼν ἐς Ἀκαρνανίαν, ἤσθετο μὲν τῆς ἀργίας 

τοῦ στρατοῦ, δυσέργου πρὸς ἅπαντα ὄντος καὶ τότε 
τῶν γάμων αὐτῷ καὶ τῆς πανηγύρεως µετέμελεν. 
Ὑπαγαγόμενος δ᾽ ὅμως τινὰ τῆς Ἀκαρνανίας, καὶ τὰ 
λριπὰ πολιορχκῶν' ἐπεὶ τάχιστα Ῥωμαίους ἐπύθετο πε- 

ϱᾶν τὸν Ἰόνιον, ἐς Χαλκίδα ἀνεζεύγνυ. 

ΧΥΠ. Ῥωμαῖοι δ) ὑπὸ σπουδῆς, τοῖς τότε ἑτοίμοις 

ἱππεῦσι δισχιλίοις, καὶ πεζοῖς δισµυρίοις, καὶ ἐλέφασί 

τισιν, ἡγουμένόυ σφῶν Ἀκιλίου Μανίου Γλαθρίωνος, 

ἐς Ἀπολλωνίαν ἐκ Βρεντεσίου διαζαλόντες, ἐπὶ Όεττα- 

λίας ἐθάδιζον, καὶ τὰς πόλεις ἐξέλνον τῶν πολιορχιῶν. 

Ἐν ὅσαις δ) ἦσαν ἤδη Ἀθαμάνων φρουραὶ, τὰς φρου- 

ρὰς ἐξέβαλλον' καὶ τὸν Μεγαλοπολίτην Φίλιππον αἷ- 

7 μµάλωτον ἔλαβον, ἐλπίζοντα ἔτι τὴν Μακεδόνων ἀργήν. 
Εἷλον δὲ καὶ τῶν Αντιοχείων ἐς τρισχιλίους. Ἅμα 

δὲ ταῦτα ὃ Μάνιος εἰργάζετο, καὶ ὁ Φίλιππος, ἐς Ἄθα-- 

µανίαν ἐμβαλὼν, πᾶσαν αὐτὴν ὑπήκοον ἔλαθεν, Ἀμυ- 

νάνδρου φυγόντος εἷς ᾽Αμθραχίαν. ὋΩν ὁ Αντίοχος 
αἰσθανόμενός τε, καὶ τὴν ὀξύτητα τῶν γιγνοµένων κα- 

ταπλαγεὶς, ἔδεισεν, ὡς ἐπὶ αἰφνιδίῳ καὶ ταχείᾳ µετα- 

ολῇ, καὶ τῆς εὐθουλίας Ἀννίθου τότε ἤσθετο' ἔς τε 

τὸν Ἀσίαν ἄλλους ἐπ᾽ ἄλλοις ἔπεμπεν, ἐπισπέρχειν 

Πολ. ξενίδαν ἐς τὴν διάδασιν’ αὐτὸς δ᾽, ὅσους εἴχε, παν- 

ταχήῇεν συνεκάλει. Γενομένων δαὐτῷ, τῶν μὲν οἰκείων, 
πεζών µυρίων, καὶ ἵππέων πεντακοσίων, ἐπὶ δὲ τούτοις 

καΐ τινων συμμάχων, Θερμοπύλας κατέλαθεν, ὡς τὴν 
ὄνσ(ωρίαν προθαλούµενος τοῖς πολεµίοις, καὶ τὸν στρα- 
τὸν ἐκ τῆς Ἀσίας ἀναμενῶν. Δίοδος δ᾽ ἐστὶν αἵ Θερ- 

μοπύλαι στενὴ καὶ ἐπιμήκης: καὶ αὐτὴν περιέχει, τῇ 

μὲν θάλασσα τραγεῖα καὶ ἀλίμενος, τῃ δὲ ἕλος ἄβατόν 
τε καὶ βαραθρῶδες. Ἰορυφαί τε εἰσὶν ἐν αὐτῃ δύο 
ὁρῶν ἀπόκρημνοι' καὶ τούτων τὴν μὲν, Τει/ιοῦντα κα- 
λοῦσι, τὴν δὲ, Καλλίδροµμον. "χει δὲ ὁ τόπος θερ-- 
μῶν ὑδάτων πηγὰς, καὶ Θερμοπύλαι ἀπὸ τοῦ») ἔπι- 

χληΐζονται. 

ΧΥΠΙ. Τεῖχος οὖν ἐνταῦθα διπλοῦν ὅ Ἀντίογος 

ᾠκολομήσατο, καὶ τὰς μηχανὰς ἐπὶ τὸ τεῖγος ἐπέθη- 

ποῦ επταγο{. Οποά αἱ Ῥ]ήρρις απάἰνίε, ααππα αἆμας 

απρίσαας Γαἱςδεί, αἱ ραγῖ 5ο αἀ]πησετοί, φίαΐΐπι Ρατίος 

Ῥοππαπας ργῶ(υ]! : γοσαίοσαε αἆ οστίαπι Ίοευπι Βωλίο, 

απἰ Ργοχίπηο ργορεταί εχετοϊ(α], Πάεπη ἀεππο οἳ ἀεᾶ1ί βἴποετα» 

φοοἱοία[ῖς οοπίτα ΑΠΙΙΟΟἨΗΠΗ. Όπαπα οὗ τοπι οο]απάαν]ί 

ευπι Ῥαβίας, πε(πε ἀμρίίαν{ί ρε; Μαεράοπίαπι Αρρίηι 
Οἰαπάίαπα. οαπι ἆπορας πα ρας Ρρεάαπα ἵπ Τ[οεςςα]ίαηι 

πηήετε. Οπί πρί αἆ Τεπιρε ρειγεπῖί, εοπβρεσῖς ἵπ ρτο- 

Ρίπαιιο οα5ίτῖ5 ΑπΙΟΟΠΙ , Ταγίβδαπα ομδίάεη(ῖ5, ππυ]ίος ἴσηες 

εχοανγ]έ, αἱ 5πογαπα Ῥαποϊίαίεπα οε]ατεί. Είτεν, Ῥαρίηπη 

οσπα Ῥμήίρρο αἆθςςε ταίας, ππείπαπε ρεγο]δα5, 5οἰτίί οἳ- 

φἰάϊοποπα, Ἠϊοπιί οααδαία5 ἱπίοππρονίοπα, αἱ ΟΠα]οίάεπι 

ρου. Του σαρίας αππογο {ογπιοδο υ]ταϊηϊ5, οππα αήπαπαβε- 

πατῖο ΠΙαΙΟΓ ο55εί, {απίίαπε Ῥε]]1 ΡγοπιεγείΗτ ππο]ε, οε]εὮγᾶ- 

τί πυρίῖας, εἰ [οείος ἀῑας ορῖί; επια]απα αεχογοΙίαπα Ρος 

ἰοίαπα ἨΙεπΊθπῃ 5ο] γὶ ἵπ ο απῃ ας ἀε]ίοῖας Ρα55.5 εςί. Ἰπευπία 

απίεπη Ὑετο, Ιπγαάεης Αοατηβηίαπι ΑπΙΟΕἨα5, 5οηςί, πη- 

Πίεπα Ἰαιά [ασε αΏ ο{ῖο τεᾶίτο αἆ ο[Ποῖαπας Ῥαπίαα ν 

Ἰπάμ]είςςο παρί1ῖ5 αἱ οοπντγίογάπα Παάσγαππααε εε]ερταοπῇ. 

Ἠοοερίϊς πἰ]οπηῖπς ἵπ Πάσπι ποππη]ῖς οἶας τοβίοπίς ορ- 

Ρί4ἱ5, εί ορραρπα!ἰς γε]σαίς, απαπηργίπηαπη εορπονΙέ, Ῥο- 

ΠΙΔΠΟΣ πηατο Τοπίπη ἰτα[ίσετεα, Οµαἱείάεπα γοβΙ{. 

ΧΥΠ. Ποπιαπί, πυ]]αά. ΠΙοταΠΙ [αοοηίες, ευτα ἀπορας 

ο αίαπα, ροάἴέαπι τἱρίπϊ πα] ίρας, απο ίππο ππαχίπιο ρᾶ- 

ταία ογαηί, ποηηυ]]δᾳπε εΙερ]ιαπίϊ5, ἱπιρεγαίοτο Μαπίο Αεἰ- 

11ο Ιαβτίοπε, Εγαπάπδῖο Δροηοηίαπι ἱραηςγεο[ί εταπ{. Ὅπᾶε 

Τ]ιοβδα]ίαπα Ροίεηίες, 5οοΙογΙπα ορρίαα οΏδίάίοπο εχἰπιεραπ!; 

οί οκ μὶς5᾽, απο Ίαπι αἲ ΑἰΠαπιαπίρας οεουραία εταΠΕ, ε]ίοῖε- 

Ῥαπί ρτωςίάία. Ῥμάρρας 4ποσπε Μερα]οροΠίαπας ἵπ Ρροίε- 

5ίαίοπι τοζασία5 οδε, αἀναο 8ΡοΓᾶΠ5 τοβηΙΠα Μασράσπτη : 

εἰ οχ ΑπίϊοσΗΙ οορῖΐ5 οαρία 5υπί εἴτοῖίεν {πα πι]ῆα. Ου 

ἆππι α Μαπῖο σεγαπίας, Ἱπίτίπι Ῥ]ήρρας, ἵπ Αναπιαπία πα 

ΓΙΠΙΡΟΠς, {οίαπη 5αρορίέ, Απιγπαμάτο Γαφϊοπίε Απιργασϊαμη, 

Οπο οορηίίο, Απίίοσμα5, ἰογπίέα5 οε]οπίαίο Ἱοδίίαπα, Ῥετῖῖ- 

πω η ἴαπι τοροηίἶπα ΤεΤΗΠΑ πηπ{αἴίοπες ας ἴππι ἀεπιππα 

βοηςίί, απαπῃ καρίοπίες εοηδ]αἱνδοί Απηϊζηαι. Μιρεΐσαιε 

ἁῑῑῑ5 Ρο5ί αἰίος η Αδίαπα παποῖί5, αγρεὺαί Ῥο]γχοπίάαπα, οἱ 

πησίητατοί (γα]θοίαπα. Τρ5ο νοτο, αποίᾳποί Παρα ε πα [ο 

υπάίααθ αἲ 56 οοπ(ταχίϊί. Οἱ αὈὶ «ΟΠΥΘΠΟΤΟ, Ρε σπα οχ 

αἱς ἆθοσπα πηϊλία, (πἱηροπίἱ οᾳπίος, οἱ απ ἆαπα 80ΟΙΟΓΟΠΗ 

ααχΠία, ουπα Ἰής ΤΠογπιοργ]ᾶς5 οεσοαραν1ί : Ἱουογαπ αηριι- 

φίΐα5 Ποδίίρας ορ]δσίατας, ἰρίαπο αἆγοπίαπα εχοτοῖας αχ 

Αδία οχδροείαίαγας. δαπἱ ααίοτη Τ{ουπποργ]α, θηρηδίας οί 

οβ]οησας ἰταηρίέας, ααἲ ρατίΐπι πιατὶ ἄ5ροτο οἱ ΙΠροτίποδο 

αλα τας, ράτσα ρα]ηάο ηνία οἱ ρ]οπα γοναρίαίρας τ ἱπιπη]- 

ποπί(πο ἆπο ργαγαρία πποπίῖαπα οαομπηίπα, άΠοΓΗΠΗ ΔἰίοΓυΠΙ 

τιοηαπίοπα, αίτια Οα]Ιάτοααπα ποπαἰπααί, Εἰ δυ0ἱ ἵπ 

οἰκάσια Ἰοοῖς 41 ΑΓΙΠΙ οπ]άαγαΠα [οηίο5, υπο ΠΟΠΠΟΗ Ίοου 

α Οταοἱς πα απ, 

ΧΥΤΙ. Ποἱ Απίοσιιας ἀαρίίοσπα ππαταπα οχδίγα νε, οἱ ΠηυΓΟ 

| πηκολήμας ἱπωροφθιήε; ΣΓἰοϊοδἽπο {η5δίέ ποπ αμα ἱπδιάσγθ ϱ8- 

ι 
! 
ι 



ΡΕ ΝΕΡΟΡ ΘΥΒΙΛΟΙΡ. 

κεν' ἔς τε τὰς χορυφὰς τῶν ὁρῶν Αἰτωλοὺς ἀνέπεμψε, 
µή τις λάθοι κατὰ τὴν λεγοµένην Ἀτραπὸν ο 
ᾗ δὲ καὶ Λακεδαιμονίοις τοῖς ἀμφὶ Λεωνίδαν Ἐέρξης 
ἐπέθετο, ἀφυλάκτων τότε τῶν ὁρῶν ὄντων. Αἰτωλοὶ 

δὲ γιλίους μὲν ἑκατέρῳ τῶνδε τῶν ἄκρων ἐπέ ἑστησαν' 

τοῖς δὲ γα ἐστρατοπέδευον ἐφ ἑαυτῶν, περὶ πόλιν 

Ἡράχλειαν. Ὁ δὲ Μάνιος, ἐπεὶ κατεῖδε τὴν τῶν πολε- 
μίων -παρασκενὴν, σημεῖον ἔλωχεν ἐς ἕω μάχης: καὶ 
δύο τῶν χιλιάρχων, Μάρχον ἹΚάτωνα καὶ Λεύκιον Οὐα- 

λέριον, ἐκέλευσε, νυκτὸς, ἐπιλεξαμένους ἕκάτερον ὑὁπό- 

σους ἐθέλοι., τὰ ὄρη ποριελθεῖν, καὶ τοὺς Αἰτωλοὺς ἀπὸ 

τῶν ἄκρων, ὅπη δύναιντο, βιάσασθαι. Τούτων ὅ μὲν 
Λεύκιος ἀπεκρούσθη τοῦ Τειγιοῦντος, ἀγαθῶν ἐνταῦθα 

τῶν Αἰτωλῶν γενοµένων" ὁ δὲ Κάτων, τῷ «ἡμμα η ιὸ 

παραστρατοπεδεύσας, 
πεσε περὶ ἐσχάτην φυλακήν' καὶ 
ἐγίγνετο ἀγὼν, βιαζόµενον 

χωλυόντων τῶν 

ρόμῳ 

Χου μ.ωμένοις ἔτι 

σσ 
“ν 

3 

ἐς κάν κ 

Ἴλη ὃ 

αἲ 
’ . 

πολεμίων. ε] 
3 

τὸν στρατιὰν Ἄντιόχῳ χατὰ µέτωπον, ἐ 

ἐκαὶ Μά 

θίους διηρηµένην: ὧδε γὰρ μόγως 

χχὶ ὁ βασιλεὺ 

ἐν στενοις 

ς τοὺ χαὶ πελτασ στὰς προ- 
/. ψΝ 

μάγεσθνι τῆς φάλαγγος 
{9 

πρὸ τοῦ στρατο; πέδου" 

γήτας καὶ τοξότας, 

τ 

οω / 

της μαχη 

 δών οἱ φδλοὶ τα όθε έχ πρῦτα τα τὸν ανιον οἵ ια. ή, παντ ας εν έπιτ τε, 
3 

5 
3 / 
ἐλύπουν. ᾿Επεὶ ὃξ αὐτοὺς φι ελοπόνως δεγόμενός τε χα 
. Α 3 Δ ὃν 4] ε. μ.Σ δα λ 
αναγωρ ὧν, χαὶ αὖθις ἐπιών, Ετρεφατο' τοὺς μεν ψιλοὺς 
ς /. , -- ” ον ον] Ευ. . 

ἡφάλαγξτῶν Μακεδόνων ὃ ὁιαστᾶσα, εςαύτην εθξξατο, χαι 
-ὲ ο. 3 / -- Ξὶ 

συνελθοῦσα ἐκάλ υψε, χαὶ τὰς σαρίσσας 

α οἳ Νίαχκ 
ω 3 

που χατεπλη 

τ 3δὶ 
οὐῤάλοντο: ᾧ ση 

αἱ Φιλί 

/. 
μα) νστ 

λ 
σσοντο τοὺς πολεµίαυς, ἂν- 

λ .' - 3 ο. 
τς καὶ μακροῖς οὐ τολμῶντας πελά- 
ουν -” -,ω - -” τ- » 
ὠφθη τῶν Αἰτωλῶν ἐκ τοῦ Καλλι- 

η µου φυγὴ καὶ βοὴ, καθαλλομένων 
ειν 

/ 3 .) 3 ΄ 

ες το Αντιόγου 
Τὸ λ ΔΑ -” [ή / ψ / 5 

9 μεν οἡ πρῶτον καλως άγνοια 

Ορυς Φὀ 
στι 

ια] τρατ' 

α. Ἆ Υν του ομένου 2 καὶ θόρυθος ᾗ ἦν, ὡς ἐν ἀγνοία. .. - δε 
ίνετο. διώκων αὐτοὺς μετὰ 

πδρ τὸ στρατόπεδον ἐγίγνετο 
ισαν οἵ τοῦ βασιλέως, περί τε τῆς Ῥωμαίων 

μάχης. ἐπιφόθως ἐκ πολλοῦ πυνθανόµενοι, καὶ σφᾶς εἲ- 
3 ὑπὸ ἀργίας καὶ τρυφῆς δι ὅλου τοῦ γειμῶνος ἐς 
υσεργίαν ὃ διεφθαρµένους. Τούς τε σὺν τῷ ΚΚάτωνι 
ον μὲν οὐ καθορῶντες ὑπόσοι τινὲς 
φόδου πλείους νοµίζοντες εἶναι, καὶ 

ον δν / ΄ 2 τν 
-. μάς αχοσμως εν αυτο χατ 

ω ω 

“. 

2 

/ 

αὖ - 

αὖ υτοῖς τοῦ τοὺς πολεµέους ἆ ἀμυνούμενοι, Ῥωμαῖοι δ α 

παραθέο αυνεσέπεσον ἐςτὸσ τρατὸ ώπεδον "χα αἰήν ἄλλη 

φυγή τῶν Ἀντιοχείων ἐκεῖθεν ἄχοσμος, Ὅ δὲ Μάνιος 

µέχρι μὲν ἐπὶ Σκάρφειαν ἐδίωχεν αὐτοὺς, κτείνων τε 
καὶ ζωγρῶν) ἀπὸ δὲ τῆς Σχαρφείας ἐπανιὼν, διήρ- 

παζετὸ στρατόπεδον τοῦ βασιλέως: καὶ τοὺς Αἰτωλοὺς, 

ρ τες.6 

σος 
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ουπηπᾶ, ο φιῖς ρου οδ]επ1 αποπα ΑίΤαΡΟΠ γοσαη{, γἰαπι ἵη- 

γοπ]τοί αἆ 5056 Οτομπιοιπά ση: απα γἷα θἱαΠα Τοοπίἆ σπα οί 

Ταοθάς ΠΙΟΠΙΟ5 ΟΠΗ Χογχος ασστοδδης ογαί, Ποιαῖηο ἴμπς 

πιοηίος ομδίοδ(σομίο, Τί Αίο εἴησι]α οαουπηῖπα. πη]]οπ]» 

οεθαραταΠί τη ρας; τοσα ΘΟΓΙΗΠΗ 5ΘΟΓΡΙΠΗ οαδίτα πηΠ- 

γογυηί αἆ Ηο[ασ]εαπα. Μαπίας, Ροδίαπαπα αρραγαἴπΠη Ἠ0- 

Ιἵππι Ῥουδροχ/ί, 5ἴδηυπα ρησπ ἵηπ οταδπαπα ρτοροδυήΐ” 

ῥιηη]δῖς ποσία ἀποβιας (πρηηίς, ΝΤ. Οαίοπο οἱ Τ,. Ὑαἱοτίο, 

ααΙ οππα φποίαποί γε]]οπί 5ο]οοίῖς πποπίες οἴτουπηίτοηί, οί 

5ίαΐΐοπο /Ἐίο]ο αποσππ(Πθ Ποᾶο ροβδεηί ἀε[ιοστοηί, ἨΗο- 

ταπῃ αἰίοι Ἰωποῖας α Τιοήυηίο περα]δας οί, Ἐοιί5 Ίος Ίος 

[ου (αν ρασπαπί μας. Οαίο τετο, αάνειξας Οαἱάτοααπι 

πηῄδδας,, ἵπ ἀονπησηίες ααο Ἰιοδίος ἱεγαί εἴτρα. πια 

υἰσίραπα τ ΠΥΠΠΗΠὰ {απ1οη οργία{απῃ οί, αγαπας Ρο αἴ- 

πα Ῥτωταρίααια εοπίντα ρτομἰροηίοπη Ποδίοπι πλ ήρας. 

Παππάς Μαπίας οίἶαπα ΑπΙΙΟΟΊΙΤΗ α (γοπίε ρείοραί, του(ῖς οἵ- 

ἀἰπίρας ἀπσθη5 ΘΧΘΓΟΙΓΗΠΙΣ Πθο οπἵπα αΠίει αηση5ίία: ]ουί ϱᾶ- 

Περαπίαν. Εί τεχ γο]ίες οἱ οείταίος απἴα Ῥ]αἰαΏσεΠα 5ἰα- 

(αἶ ές ἱρεαπα Ρ]α]αησοηα ἱηςίγαχ]ί ρτο οα5{αἱ5, εί αἆ ἀαχίτιτη 

(ροζ, 5πϊδίταπι) οἶας Ἰαΐας Γαπάἴίοιος ας 5ασ]ίίατίος 518 

1ρ5ίς 

115 5επηροι αἀάῖ 5οἱεί, [α 5Ιπὶδίτο Ἰαΐογε] Ιαχία ππατο Ίοσᾶ- 

γι. 

γαδ[εῖρας πιοη!ῖ; εἰορ]απίος Τοτο, εη ῬγορΣίάϊο ααοά 

ΧΙΝ. Οοηξεγίο ῬΡνα]ίο, Ῥππαπι Μαπῖας α Ιογίίει αΓΠιᾶ- 

ἶ5 Ἱη[ο5ίαραίασ, απάίαιε αἱ 56 Ιησεγθη{ρας. Οµπος αδί [ο- 

Πίει 5αςίϊπεπᾶο, οἱ πΙης οεάεπᾶο, ΠΙΠΟ ΤΗΥΣΙΠΙ ΙΠΙΡΓΟΣΞΙΟ- 

ΏΘΠΙ [αεϊεπάο, αἆ εεάσπάσπη {απάθπι εοθρῖί; Ῥμαίαης, Π]ἰς 

Ρευ πιθόίαΏὰ (γαηξηηϊςεῖς, τγ5ς οοἶνΙέ, 6ί εατίςξας οοπάεη- 

εα5 ομ]εεῖί : απο πιακίπιο ἱης(πίο ΑΙεχαπάτί Ῥ]μηρρίαπο 

Μασθάοπος ΠοδΗΡας ογαπ{ (ογτρί]ας, ποπ απἀοπίρας ἵῃ ἵῃ- 

{οδία» Ίοησας εοπ{οτίαδαε Ἠαδίας ΙΠΟΙΥΤΟΤΟ. ΤΙΠΙ Υθγο Τ6- 

Ρεημίαε εοηδροσίἶ 5απί ΑἱοΙΙ ουπῃ εἶαπποτο ο 0α]]άνοππο {- 

σἰομίες, οἱ ἵῃ οαδίτα ΑπιΙοΟΠΙ ἀεξιθηίος. Ου τος ΡΙΠΊΙΠΙ 

αἱποξααθ εοπ(αγῬανγ 1, ποπ ΙΑ. δαΐϊς οοσηϊία, απα]ἰς οςςεί. 

Τέτετο Οαίο οοηδρεείης5 ε5ί, Πιασηο 6Ί4ΠΙΟΓΕ Ρασίοηίες Ρει- 

«οήαεης, οἱ οαδίτῖς Ιαῦχ Ιπππιίπεης ΑπΠΙΟΟΜΙ, [αντί 5απί 

τορβίῖ, απ] ]4Π1 απία πλπ]ία ἆ6 ἨοπΙαΠοΓΙΠ ρισπαπά1 ταίοπο 

Μπι]άε 5οἰςοῖίαἰἰ εΓαηί, οοηδεῖῖ 5155 5οση(ἶα, ἵπ (παπα Ἠβο- 

ηὶ5 νολαρίαριας εί οεδεαΙοπίρας ἰποϊάσταπί, Οπύπη(Πο 

πο οεγηετεηί, (παΠίαΠΙ ΠΙΑΠΙΠΙ Οα{ο 56οΙπα {ταλογοί, ργα» 

πηθία τα(1 Ρ]Ηγες 6556, οἱ οαςίτῖς (ἰπιοηίος, (ατρα[ἶς ογζμίρης 

ἵπ οα το[ασογηί, 5ο6ᾷ Ῥο- οκ Υα]]ο Ποξίεπα ριορια]δα(απί. 

πιαηί {ογσᾶ οογΙΠῃ Ργειηθηίος, 111 πίτοταρογυηί. Τοἱ ηονα 

{ασα τοσίογΙτη ο οαςίτῖς οχοτία. Εί Μαπίας ος βεαγρμίαπι 

π5σιο Ρειςοσμίας ε5ί, οἀοπάο, εδρἰεπάοαπο. Τπάς τ8γεΓ- 
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ἐπιδραμόντας τῷ Ῥωμαίων γάρακι παρὰ τὴν ἀπονσίαν 
αὐτῶν, ἐζήλασεν ἐπιφανείς. 

ΧΧ. Ἀπέθανον δ᾽ ἐν τῇ µάχη καὶ τῇ διώξει, Ῥω- | 
μ ) 

µαίων μὲν, ἀμφὶ τοὺς διακοσίους Ἁντιόχου δὲ, σὺν 
3 

τοῖς ληφθεῖσιν, ἀμφὶ τοὺς µυρίους. 

λεὺς ἀπὸ μὲν τῆς πρώτης τροπῆς μετὰ πεντακοσίων 

Ἱππέων εἰς Ἐλάτειαν ἀμεταστρεπτὶ διέδραµεν" ἀπὸ δ᾽ 
Ἐλατείας, ἐς Χαλκίδα, καὶ ἐς Ἔφεσον, μετ Εὐδοίας 
τῆς νεογάµου (τοῦτο γὰρ αὐτὴν ὠνόμαζεν), ἐπὶ τῶν 

.. ΄ .”” / 

νεῶν ἔφευγεν, οὐδὲ τούτων ἁπασῶν' ἀγορὰν γάρ τινας 
αὐτῶν διαφερούσας ὃ Ῥωμαίων ναύαρχος ἐπαναχθεὶς 
διεφθάρχει. Οἱ δ) ἐν ἄστει Ῥωμαῖοι τῆς νίκης πυθό- 

µενοι, ταχείας τε οὕτω καὶ εὐγεροῦς σφίσι φανείσης, 
ἔθνον, ἐκ φοθερᾶς τῆς Ἀντιόχου δόξης τὸν πρώτην πεῖ- 
ραν ἀσπασάμενοι. Φίλιππόν τε τῆς συμμαχίας ἀμει- 

-- Μ 

όμενοι, τὸν υἱὸν αὐτῷ Δημήτριον, ὁμηρεύοντα ἔτι 

παρὰ σφίσιν, ἔπεμψαν. 
ΧΧΙ. Καὶ τάδε μὲν ἦν ἐν ἄστει. Μάνιος δὲ ὥω- 

χέας μὲν, καὶ Χαλκιδέας, καὶ ὅσοι ἄλλοι τῷ Ἀντιόγῳ 
,. / 3 Α -. ο) Ἡ 

συνεπεπράχεσαν, δεοµένους, ἀπέλυσε τοῦ δέους. Τὴν 
δ) Αἰτωλίαν αὐτός τε χαὶ Φίλιππος ἐδίουν, καὶ τὰς 4ἱ 7 

/ ο) 

πόλεις ἐπολιόρκουν. Δαμόχριτόν τε, τὸν στρατηγὸν 
τῶν Αἰτωλῶν, ἐνταῦθα ὃ Μάνιος ἔλαβε χρυπτόµενον, 

ὃς Φλαμινίῳ παρὰ τὸν Τίθεριν ἠπείλει στρατοπεδεύειν. 
Ὁ μὲν δὲ) Μάνιος ἐπὶ Καλλιπόλεως διώδευε τὸ ὄρος ἳ [ η 

-- ”/ .Ἡ, ’ α- ᾽ / 

ὃ καλοῦσι Κόρακα, ὑψηλότατόὀν τε ὁρῶν, καὶ δυσόδευ-- 

τον, καὶ ἀπόχρημνον, μετὰ στρατοῦ βαρυτάτου τε χαὶ 
’ / .) δν 2γ{ 4 ο -” 

λαφύρων χαταγόμου. Πολλοὶ δ᾽ ἐξέπιπτον ὑπὸ τῆς 

δυσοδίας ἐς τὰ ἀπόκρημνα, καὶ σχεύεσιν αὐτοῖς καὶ 

ὅπλοις κατεφέροντο. Καὶ αὐτοὺς δυνηθέντες ἂν οἱ 
Αἰτωλοὶ συνταράξαι, οὐδὲ ὤφθησαν, ἀλλ᾽ ἐς Ῥώμην 
περὶ εἰρήνης ἐπρέσθευον. Ἀντίοχος δὲ τὴν στρατιὰν 
ἀπὸ τῶν ἄνω σατραπειῶν κατὰ σπουδὺν ἐπὶ θάλασσαν 

ἐκάλει, καὶ τὰς ναὺς ἐπεσχεύαζε, ναυαργοῦντος αὐτῷ 
Πολυξενίδου Ῥοδίου φυγάδος. Ἔς τε Χεῤῥόνησον δια- 
πλεύσας, πάλιν αὐτὴν ὠχύρου, καὶ Σηστὸν καὶ Ἄόθν- 

΄ / κ. Ἔ να 4 / ε / 
δον ἐκρατύνετο, δι ὧν ἔδει τὴν φάλαγγα τὴν Ῥωμαίων 
ἐς τὸν Ἀσίαν δδεῦσαί τε καὶ περάσαι. Λυσιμάχειαν 
δὲ ταμιεῖον τῷδε τῷ πολέμῳ ποιούµενος, ὅπλα καὶ οἵ- 
τον πολὺν ἐς αὐτὴν συνέφερεν' ἠγούμενος αὐτίκα οἱ 
Ῥωμαίους πεζῷ τε πολλῷ καὶ ναυσὶν ἐπιθήσεσθαι. 

Οἱ δὲ Μανίῳ μὲν αἱροῦνται διάδοχον ἐπὶ τὴν στρατη- 
γίαν Λεύκιον Σχκιπίωνα, ὃς τότε αὐτοῖς ὕπατος ἠν' 

ἀπράκτῳ δ᾽ ὄντι καὶ ἀπειροπολέμῳ σύμβονλον αἱροῦν- 
ται τὸν ἀδελφὸν Πούπλιον Ῥκιπίωνα , τὸν Καρχηδονίους 

ὑφελόμενον τὸν ἡγεμονίαν, καὶ πρῶτον ὀνομασθέντα 

Ἀφρικανόν. 4ρ 
ΧΧΙΙ. Καὶ οἵ μὲν Σκιπίωνες ἔτι ἦσαν ἐν παρα- 

--. / π. , » .. .) ./ 3 

σκευτ' Λίθιος δ᾽, ὃ φύλαζ τῆς Ἰταλίας, ἐπὶ τὸν ναναρ- 

χίαν αἱοεθεὶς Ἁτιλίῳ διάλοχος, αὐτίκα ταῖς τε ἰδίαις 
ᾖ . η, στ ι - 

ναυσὶν, αἷς τὴν Ἰταλίαν περιέπλει, καὶ παρὰ Καρχή- 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ 

| 
| 

Ὅ ποσα η Ρυρυα Γαραφπε, υπᾶ ϱΗΠΗ σαΡΗΐ5, Δὰ ἀθοθιῃ ΠΩΙΠἶ8 

Αὐτὸς ὃ' ὁ 8ασι- 

515, Αποσμί οαδίτα ἀῑπιρηϊίς οἱ Ἐίοιος, ᾳπῖ ἵη γαειᾶ Ῥο- 

ΠΙΑΠΟΓΊΠΑ οα5ίτα ἵγγαρογαηί, 510 αἀγεπίη εχρη]ξ. 

ΧΝΧ. Οεοιάργαπί ο0 ἀῑε οχ Ποπηαηῖς εἰτοιίοι ἀποεπ. Λη- 

απηϊςί, Τοχ ρα, αΕί ΡπΙΗΠΙ Ἱπο]παίαπα 5πογΗΠά γ]άρταί 

αοοπα, οπήι φηἱησοηίϊ5 οᾳι ας οοπΗηηαίο ου Γ5α Ε]αίραϊη 

Ροβίοταί. Ἰπὰάο ροττο Ομα]οίάσπα, εἰ Εριοξυπα, σππα πογνα 

παρία Επλαα (5ἱο οηἷπη ϱα1η γουσβαί) πανίδας Ργοζααίέ, πε 

μής φπἰάεπα οπιπίριις οοπεγνα[ἶς; ποπη]]α5 επ]πα, εοπηΠεᾶ- 

ἔαπη [ογοπίος, ο]αβςῖς Ποπιαπίρ ργα[οείας ἀεργεςδογαί. Ῥουπα", 

Ροδί πηπεἰαίαπα. νἱοίοτίαπα ἴαπι οε]οτίίετ ἵαππφπε {αα]ο Γθ- 

ΡογίσίαΒα, 5αρρ]ίσαίίοπος Γαογαπί : Ιΐς οππίνας, Ῥεγῖσι- 

Ιον (αἱ γἰάοβα(ατ) Ῥε]ή ρνπιαπα οχρεγἰθη[ίαπα οδβεῖςςε ἴαπα 

[ο]ἱειίοτ. Ῥ]ίρρο οἴἴαπα, ἵπ β49ἵ 5οοἶα]ῖς σταϊίαπι, Ώοπης- 

(πας βΙία5, απὶ αἆ 1ὰ ἵεππρης οΏσες Ποπ) Γπεταῖ, γεπιῖςευς 

651. 

ΧΧΙ. Ώιπῃ Ίνας ρυρ]ῖσα σταἰαπίοπο πι ὸς [πίας, Μαπίας 

Ῥ]ιουθηςες, οἱ Ομα]οϊάθηξες, αἰϊοδαπο απ ΑπΙΙΟΕἨΗΠι 

Παποταπέ, γοπίαπα Ρείοπίες, ππεία Προγαν. Ἐϊο]ίαπι ετο 

οὐ ΡΙΠρρο ναδίανΙί, οἳ ατΏος οἷας ορρυσπανΙ. Ώαπιο- 

οπίας 4ποσπα, Ρτῶίου /Ἐίο]ογαπα, α Μαπίο Ια{εργῖς εχίτασίας 

οπρίασαπο οδί; αἱ Εἰαππίο πηπαίας Γαθγαί, 5 αἲ ΤΗρετίπα 

πηδία{υγΙπη οαδίτα.. ΤΙ Ὑοτδας ΟαΠἱρο]ία Πίου [δα α- 

πῖας Ρος ΠΙΟΠΙΕΠΙ Ο0Γ06Π1, οπηΠΙαΠΙ αλὶςΞΙΠΙΠΙ, εἰ Ρτορίογ 

ταρες ἰ(ταπςῖία ῬογάΙο]οπα, ΡΓ5θγΗα Ππιρθά1ίο ςαγοϊηῖς εἳ 

«ρο]ΐ οχογο(η]. Πασια πηπ]{ πι γῖα {απι ἱπουπηπιοῖα ρτο”- 

Ἰαρ5ί, Ῥεγ ῥιαταρία ου αγπηῖς οἱ Ἱπιρεύ]πιοπ[ϊς ἀθγο]νο- 

Ῥαπίαν. Τί πα ΠΙΙΠάΠά νοχαγο ἄΡΠΠΘΗ Ροιη]ς5εηί Ἐοῖϊ, 

ΠΙΡ(ΠΑΠΗ ϱΟΠΕΡΟΕΙΙ 5αη{, 5εἆ Ποππαπι 49 ραςς Ἰορα[ἴοποια 

πηϊκογηηί. Απίϊοσμας ἰπίονίπα ο εηροτίοτῖς Αδία φαἰταρίΐ5 

Ρτορεγε εορίας εοπγοσαβαί αἆ πάγο; οἸάδδείησαςε αρραταβθαί, 

οπῖ Ῥο]γχοηίάας, οχι] Ἀλοδίας, οταί ρτα[ροίας. Μοχαιπεα 

Ο6γςοΠΘΞΙΠΙ {γα]οίοης, ἀσπιο οππα πηνηξ, εἰ Βοδίαπα 

ΑΡγάππ](πο ργαςἰάς βγπιαν]{; Ρος (πας {γα]οοίας ογαῖ Ῥο- 

πιαημῖς Ἱορίοπίρας, 5ἳ ἵῃ Αδίαπι Υο]]οηί (ταηςίτο, Εἰϊ απ1πα 

ογΓθὴ Ἰαῖο Ἐθ]]ο Τ,γςἰππασμίαπα ἀοςίίπαςςεί, ΠΙᾶΡΡΑΠΙ αΓ- 

ΠΙΟ ΥΠΑ Γηοη/ἶαιιο Υίπα ο οοπηροτία να Ες ταία5, ΠΟΠΙΑΠΟΡ 

Ἠγουἳ οὐ Πα πηασηῖς ἰοιγοδ ρας παναἸρασαπο οορίς ἵρδαπι 

ἁβρτοδβγος. Ππίοίπαι Ποπ Μ. Λοίο 5Π60θΔ5ΟΥ οἸοοίης 

οί Τ,. 5οἱρίο, οοηςα] : οἱ φπἷα ἰποχοτοἰαίας ογαί, πο 5.15 

οπ]]οις τογα η πα Παγίαπα, Ἰεσαίας οἱ αἀθίας Ῥα]έας [ιαίος, 

ααϊ ο ΟατγΏιαρίπο ἀογ]οία ρείπηας οὀςΠΟΠΙοΙ ΑΠοπηϊ το 

Ἰογαί. 

ΧΧΗ. υπ [αίτος ΒΟρΙοπος ἵηπ οοηραταπάο πάς ο6- 

οπρα{ ογαηί, Τνίας, απἳ ευταπη Ἰναρηοταί ἀε[οπάσηδαν πια» 

Ἰία., αὖ οδό Πηῖδδας 5αοσθδδος ΑΠΙΙΟ, δα πα ομη 51 

παν {ρας απ{ρας Παλ. ογα5 Ἰηςίγανοταί, οἱ ααἰρηκάαπ ἃ 
.. / - . . . . κ... ΄ .. . δρνίων αὐτῷ τισι δοβείσαις, καὶ συμµαχίσιν ἄλλαις, , Οκ ναμηἰοηκί ας πηἰκοἶς, απ αγ δαδήο αἰῑίς, ἵπ Ῥίσοδου πα 

ἐς Πειραιᾶ κατήχθη. Καὶ τὸν ὑπ Ἀτιλίῳ στόλον αρ, Τ αοοορία αἳ ΑΙΠΙΟ Ἴαδεο, πανἰρανί υπα οἱ 

παραλαθὼν, ἔπλει καταφράκτοις ὀγλοήκοντα καὶ μιᾶ, | οσἱομίπία παγίδες εἰταιίκ; πάς θοφπομαπίας οἱ ΕιΠΙδΠΟΑ 



ΡΕ ΠΕΡΙΓΡ ΘΥΒΙΛΕΟΙΣ. 
: ω γ . 

ἐπομένου καὶ [ἱὐμενοῦς πεντήχοντα ἰδίαις: καὶ ἦν χα- 
τάφρακτον καὶ τῶνὸε τὸ ἥμισυ. "Ες τε Φώχαιαν, 
ὑπήχοον μὲν Ἀντιόχονυ, ὑπὸ δ᾽ ἐκπλήξεως αὐτοὺς δεγο- 
µένην, κατήγοντο' καὶ τῆς ἐπιούσης ἐς ναυμαχίαν ἀγέ- 
πλεον. Ἀντανήγετο δ᾽ αὐτοῖς ὅ ναύαρχος ὃ Ἀντιόχου 

Πολυξενίδας διακοσίχις ναυσὶ, κουφοτέραις τῶν πολε- 5 ' Φ 
/ Ν / ὅ ο Ν / ν -ω µίων παρὰ πολύ: ᾧ δὴ καὶ μάλιστα προὔλαθε, τοῦ πε- 

λάγους ἔτι Ῥωμαίων ἀναπειρωμένων. Καὶ δύο τῶν 

Καρχηδονίων ναὺς ἰδὼν προπλεούσας, τρεῖς τῶν ἴδίων 
ἐπιπέμψας, εἷλε τὰς δύο χενὰς, ἐξαλομένων τῶν Λι- 

3 ᾿ 3 -” / 

θύων ἐς τὸ πέλαγος. Λίθιος δ' ἐπὶ τὰς τρεῖς ἐφέρετο 
- ” . ω Ἀ Δ ο. 

πρῶτος ὑπὸ ὀργῆς τῇ στρατηγίδι νηϊ, πολὺ προὔχων 
-” -ω Δ / αν τοῦ στόλου. Αἱ δ,, ὡς μιᾶ, σὺν χαταφρονήσει, χεῖρᾶς 

/ ο. . 

τε σιδηρᾶς ἐπέθαλλον" καὶ συνεστηκότων τῶν σκαφῶν, 

ὃ ἀνὼν ἦν ὥσπερ ἐν γη. Πολὺ δὲ κρείσσους ὄντες οἵ 
ἤ ͵ ι Υη 

ε ” ” η / 3 / Ε αλ τα / 
Ῥωμαῖοι ταῖς εὐτολμίαις, ἐπιθάντες ἐς τὰς ἀλλοτρίας 

-. κ - 
ἐκράτουν, καὶ μιᾶ νηϊ δύο ὁμοῦ φέροντες ἐπανήεσαν. 

Καὶ τόδε μὲν τῆς ναυμαχίας προαγώνισµα ἦν. Ἐπεὶ 
δὲ οἵ στόλοι συνέπεσον ἀλλήλοις, ἰσγύϊ μὲν καὶ προθυ- 

, ού μον ὰ / 3 / ν΄ ον / ο 
µία τὰ τῶν Ῥωμαίων ἐπεχράτει' διὰ δὲ βαρύτητα τῶν 

σκαφῶν τοὺς ἐχθροὺς οὐκ ἐδύναντο καταλαμθάνειν, 

χούφαις ναυσὶν ὑποφεύγοντας. Ἔως οἳ μὲν ἐς τὴν 

Ἔγεσον ὀξέως χατέφυγον, οἳ δ᾽ ἐς Χίον ἀπῆραν' ἔνθα 
μα ων 6 / ο ο 9 Ὑ ς Δ λ Ν 

αὐτοῖς Ῥοδίων νηες συμμαχίδες ἦλθον ἑπτὰ καὶ εἴχο- 

σι. Ἀντίογος δὲ, περὶ τῆσδε τῆς νευµαχίας πυθόµε- 

νος, Ἀννίθαν ἔστελλεν ἐπὶ Συρίας εἰς νεῶν ἄλλων ἔχ τε 
Δ 

Φοινίκης καὶ Κιλικίας παρασχευήν. Μαὶ τόνδε μὲν 
μ) / ε δ 6. ευ] ΠΤΙ ον λί / ἐπανιόγτκ Ῥόδιοι κατέκλεισαν ἐς Παμφυλίαν, χαΐ τινας 

-.- -. -ω / 

αὐτοῦ τῶν νεῶν εἷλου, καὶ τὰς λοιπὰς ἐφεδρεύοντες ἐού- 

λασσον. 
ΧΧΠΠ. Πούπλιος δὲ Σκιπίων, 

λίαν μετὰ τοῦ ὑπάτου, καὶ τὸν 
λαδὼν, 

μικρον 
αὖθις 

ἀφικόμενος ἐς Αἴτω- 

Μανίου στρατὸν παρα- 

τὰς μὲν ἐν Αἰἴτωλία πολιορχίας ὑπερεῖδεν, ὡς 
ἔργον, καὶ τοῖς Αἰτωλοῖς δεοµένοις ἐπέτρεψεν 

2 

ες 
ε , ο. Ν -” σκι -ὴἩ λ 

Ρώμην πρεσθεῦσαι περὶ σφῶν' ἐπι δε τὸν 
λ ... λπλί . κος 3 ϱ- ο ἐδελοῷ αν 
Ἀντίαγον ἠπδίγετο, πρὶν ἐκόῆναι τῷ ἀδελρω την 

. 8 ! { ώ | ἤ τι | 
/ Λ ᾽ 

στρατηγίαν. Διὰ δὲ 
΄ . -. 

Μακεδόνων ὥδευε καὶ Θραχῶν 
ιά . / 

ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον, δυσχερῦ καὶ χαλεπὴν ὁδὸν αὐτῷ 

γενομένην ἂν, εἰ μὴ Φίλιππος ὃ Μαχεδξὼν ὡδοποίει 

καὶ ὑπεδέχετο καὶ παρέπεµπεν, ἐζευγμένοις τε ποταμοῖς 
ἐκ πολλοῦ, καὶ ἀγοραῖς ἑτοίμοις. Ἐφ' οἷς αὐτὸν οἵ 

Σκιπίωνες αὐτίκα τῶν ὑπολοίπων γρηµάτων ἀπέλυσαν, 
ἐπιτετραμμένοι τοῦθ ὑπὸ τῆς βουλῆς, εἰ πρόθυμον 
εὕροιε. ᾿Ἐπέστελλον δὲ καὶ ἐς Προυσίαν, τὸν Βιθυ- 

νῶν βασιλέα" χαταλέγοντες, ὅσοις βασιλεῦσι Ῥωμαῖοι 
συμμαχήσασι τὰς ἀρχὰς ἐπηύξησαν. «Φίλιππον δὲ 
(φασὶ) τὸν Μαχεδόνα καὶ πολέμῳ χρατήσαντες ἄρχειν 

ἐῶσι' καὶ τὸν παῖδα αὐτῷ τῆς ὁμηρείας ἀπελύσαμεν, 

καὶ τὸ ἔτι όφληµα τῶν χρημάτων. Οἷς ὃ Προυσίας 

Λίθιος 
ὃ ὃ ναύαρχος, ἐπεὶ τῆς ὁδοιπορίας τῶν Σχκιπιώνων 
ἐπύθετο, Παυσίμαχον μὲν τὸν Ῥόδιον μετὰ τῶν ἝῬο- 
δίων νεῶν ἐν τῇ Αἰολίδι κατέλιπε, καὶ µέρος τι τοῦ 
ἰδίου στόλου: ταῖς δὲ πλείοσιν ἐς τὸν “Ελλήσποντον 

Γὶ θ . / ., 3.3 με 
Ίσθεις, συνέθετο συμμαχήσειν ἐπ᾽ Ἀντίοχον. 
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οσα αιἰπφπασίηία δἱ5, παΓάΠά οἱ ἱρεαγυπα ἀἰπιδίας πιι- 

πηογας οσίας εγαί. Αρρυϊογυηί απίουι Ῥμοσ σα, ασ, Απ- 

Ποσο σοι ἴππο δυμ]θεία, {άππεΠ Πο. Ρογεμ]ξα ο05 

πα μη(ομαί. Της ροδίοΓο ἀ4ἱο ργοΠοδοΠΙΗΣ, αἱ Πανα]ο ο6ς- 

{αΠΠΟΠ 56 Ιηδίγαθηίος, Εί οοηίτα ορτοδ[ν ρα [οοίας οἶαςςίς 

ΑπιΙΟΟΗΙ, Ῥο]γχοπίάας, οµπα ἀποσηιίς πανίρας, Ἱενῖοιίοιις 

πηΗ]ίο 4181η Ἠορ[]ο5 ενα! : ασᾶ οἳ ππακῖηιὸ ῥτοΓα(ς, αποᾶ 

Ἠοπιαηί ΠΟΠΟΠΙ δατἲς ο5δοπ{ το παος ροΗ. Ἠ]ο, υἨὶ 

γἰάΙί απίο αἰίας [οτί ἆμας πανος Ρπίσας, ἱμηπηῖςςίς ΤΠ θᾶ5 

Πρυς οχ φυἱς, απηθας ορρίέ, δοᾷ νασµας, ΑΠΣ Πῃ Πάγο ϱΓΟ- 

ΗΠοηίρας. ΤΠ Τάγ]ας ἱναίας, Ῥτίπιας ἵπ οᾳ5 ΠΠΙΡΟΓΗΠΗ 

[οοῖί πανί Ῥγαίοτῖα, ππίάΠὰ. απία τοἸἛαπαπα 6Ἰ4556Π1 ΡΓο- 

νοσία5. Ἐί ια, αἱ ίτος οσηίνα ΠΠ, οοΠ{ΘΠΗΙΠΙ Ἰῖο 

[ογνοᾶς πηαηας Ἱπ]ουσγαηί, Όπο [πσίο, απ πα Ίάπα οο]να- 

γοηῖριις πανίρι5 οργίαπηθη ο55ο6έ {ογγοςίγὶ δἱπ]ο, Ποπιαηῖ, 

[ον ά πο φαρονίογος, 1η αἰίομας πάγος. (ταηςρίἠ η, εἴδαιό 

ρουπίας τ. ἶσααθ ππα πανί ἆπας 5ἴπια] οαρίίνας ἆπ- 

66Η5, αἆ 5105 γοὐΠί. Ῥοδί ου ραση. ρα Παπά ΙΗΠ1, 60- 

ΠΙβεπίίρις οἸαδδίρας, Ποπιαπί τοβονς (πἱάσπα 5αρεγαβαπί πό 

γἰπμία : 5οᾷ απἷα σνανίονίρας αίεραπίαγ πανίρας, Πο ϱο- 

(εταηί αἀγειδατίογαπα Πάγος αδςεααῖ, ασἰ]ίαίο 5πα [ασε 

εἰαβοπίες5. Ας {απάσπι οε]ετῖ [ασα Ἰοδίος Ἐρ]ιοςΗπη 56 Τ6- 

οθρετιΠί : Ποπιαπῖ Ὑοτο ΟΠΙΠά Ῥοιἴεναπί, αΡί αανΙίατος 

Ἠμοάια: ηαγος 56 6ΠΠΙ οἱς οοπ]απχοτιΠ{ γ]σίη{] 5ορίείη.  ΔΠ- 

Ποεμας, ροδί(παπα [ας πανα]ῖς Ρτα]ῇ παπεῖαπαι αεθερῖί, 

ΑπηϊραΙεΠι ἵπ ΑΥρίαπη Πηϊςίέ, αἱ αἰίας πανες ο Ῥμαπῖσε οί Οἶ- 

Ἰοία εοπηρατατεί. Οπεπ τοάθυπίεπα Ἠ]οᾶ εοπιρ]εγαπί 

ἵπ Ῥαπιρηγ]ίαπη, εαρίῖδααα ααιοί οχ δα οἶαςξο παγΊρης, 

το]ααῖς ΙΡ εοπε]ηςῖς Ἰηδάϊαραπί{Ηγ. 

ΧΧΙΠΠ. Τηίεγαα Ρ. ΒεΙρίο ἵπ Τίο]απι Υγοπ]έ «πα εοηςυ]ο, 

αεθορίοσααθ οχοτοῖία α ἈΙαπίο, Ῥομαπα ορρίἁαίΙπι ϱογ Ἐίνο- 

Παπ εἴγοιπηίοιτο εοη{οπη»ῖέ, α{ Τοῦα οχίσααπα; Ἐίο]ίξαπο ἆο- 

ῥνοσαηίῖριας Ρογπηίςίέ, αέ ΓήγδΗ5 ἨΠοΠιαπα Ἰοσαίος πη({ογο!. 

Μα]αϊέ οπίπι αἀγθιςις ΑπίΙΟΟΠΙΠΙ Ῥτορειατα, Ῥηας( Πα 

εοηδι]αίας [αἰίς εἰαρογείατ. Ῥιαχ]έ απίοπα Ῥος Μαζσᾶο- 

πίαπα ΤΗγαείαπιαε αἆ Ἠε]]αδροπίππαΣ Πἴπεια αποά ἁῑιο]- 

πιά. οἳ πιο]ος[ἰςςιππαππααθ {πογαί Γαἱπταπα, Πἰδί Υίαπι 

πημηῖν 195εί ΡΗΠρρας Μασσᾶο, οἱ οχοορίςςαί Υοη]εηίος, ΡΓΟ56- 

οπ{αδαπο ο55εί, Ίοησα απία οχείγιοίῖ5δ Ροηίΐρις, εί αΠΠΟΠᾶ 

Ῥυαοραταία.  ΟΠαΠΙΟΡΥΟΠΙ 5ίαζἰπι Φοἱρίοπος αἵ ΓΕΠΙΦΠΠΙΠΗ Ρ6- 

ουπία ἀοριία τοπϊςογαπέ, ααοπιαάΠιοά απ πιαπάαταἰςεπαίας, 

5ἰ οΏξοσιοηίαίη Ιηγοπίδδοπί. Ῥνηδία ποσα, ΒΙΠΙΥΠΟΓΗΠΙ 

τοι, 5επὶρεογαπί; εοηπ]οπποΓαπία5, απαΏα πηα]15 τοσίρας 

απιϊςϊς ας 5οςΐ5 Ρορα]ας ΠοιπαΠΗ5 τοσηα απχοηξ: ΡΙΗΠΙΡΡο 

αποααα Μασσάοπί γἱοίο ταση Τοµσίαπα, Πάπα οΏδίάεπη 

τος Ιίαπα, γοπηῖδδαπα Ροσυπίαπη ἀορίίανι, Οπἷρας Ππίε]- 

Ἰουῖς, Ῥνηδίας Πλοηίον 5οὐσίαίοιι οοπίτα ΑΠΙΙΟΕἨΠΙ 6ΠΙ 

Ποπιαηίς Ιπ{. Ἰνίαδ ααίσπη, Ρτα[οοί5 οἰαδςίς, Ρορδί(ΠαΠ] 

οομπογ!ί 5αἱρίοπος 55ο ἵπ Ἰπογα, Ρα5ἱμ]ασ]ιο Πο (1ο ευΠι 

πανίρας Ἠ]ιοβίίς οἱ ρατίο 5παγΙη ἵπ. /Εοϊίάο τεἰείο, ουσι 

| πηα/ογς ρατίο ἵη Πο]ἱοδροπίαπα παν ἰραν{έ, αἱ οχεΓο ΕΠ εΧὲ 
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ἔπλει, τὸν στρατὸν ὑποδεξόμενος. Καὶ Σηστὸς μὲν ! εἶρετεί : πποχῃε Βεδίη5, Ἠ]αίοιπα, Αομάροταπῃ ροπίυ», οἱ 
αὐτῷ καὶ Ῥοίτειον, καὶ ὁ Ἀγαιῶν λιμὴν, καί τινα ἄλλα 
προσέθετο" Ἄθνδον δὲ ἀπειθοῦσαν ἐπολιόρχει. 

ΧΧΙΥ. Παυσίμαχος δ᾽, οἰχομένου Λιθίου, πείρας 
τε πυχνὰς χαὶ µελέτας τῶν ἰδίων ἐποιεῖτο, καὶ µηγα- 
νὰς ποικίλας συνεπήγνυτο, πυρφόρα τε ἀγγεῖα σιδήρεα 

ἐξηπτε κοντῶν μακρῶν, αἱωρεῖσθαι τὸ πΌρ ἐς τὸ πέλα- 
γος" ἵνα τῶν μὲν ἰδίων σκαφῶν πολὺ προὔχη, τοῖς δὲ 

πολεµέοις προσιοῦσιν ἐμπίπτῃ. Καὶ αὐτὸν τάδε φιλο- 

πονούμενον Πολυξενίδας, ὁ Ἀντιόχου ναύαρχος, Ῥόδλιός 

τε ὢν χαὶ ὅλε, καί τισιν αἰτίαις ἐ ἐκπεσὼν τῆς πατρίδος, 
ἐνήδρευεν' ὑπισχνούμενος, τὸν Ἀντιόχου στόλον ἐ ἔγγει- 
ριεῖν, εἰ συνθοῖτο συμπράξειν ἐ ἐς κάβοδον αὖ τῷ. Ὁ Σὲ 

ὑπώπτευε μὲν ἐπίκλοπον ἄνδρα καὶ πανοῦργον, χαὶ ἐς 
πολὺ καλῶς ἐφυλάσσετο. Γράψαντος δ᾽ αὐτῷ τοῦ Πο- 
λυξενίδου περὶ τῆς προδοσίας ἐπιστολὴν αὐτόγραφον, 
καὶ ἐπ αὐτῃ καὶ ἀναζεύξαντος ἀπὸ τῆς Εφέσου, καὶ 

τὴν στρατιὰν ὑποχριθέντος ἐς χορτολογίαν περιπέµπειν' 

ὃ Παυσίμαχος, τήν τε ἀνάζευξιν δρῶν, καὶ οὐκ ἐλπίσας 
ἄν τινα περὶ προδοσίας ἐπιστολὴν αὐτόγραφον οὐκ ἆλη- 
θεύοντα πέµψαι, πάγχυ πιστεύσας ἐξέλυσε τὰς φυλα- 

κὰς, χἀὶ ἐς σιτολογίαν καὶ αὐτὸς περιέπεµπεν. Ὁ δὲ 

Πολυξενίδας, ἐπεὶ κατεῖδεν αὐτὸν ἐνηδρευμένον, αὐτίκα 
τὴν παρασχευὴν συνηγε, καὶ Νίκανδρον τὸν πειρατὴν 
σὺν ὀλίγοις ἐς τὴν Σάμον περιέπεµπε, κατὰ τὴν γῆν 
ὄβισθεν Ξοῦ Παυσιμάχου θορυθοποιεῖν. Ἔκ δὲ µέσων 
νυκτῶν αὐτὸς ἐπέπλει, καὶ περὶ τὴν ἑωθινὴν φυλακὴν 
ἐπέπιπτεν ἔτι κοιμµωμένῳ. ὉὍ δὲ, ἐν αἰφνιδίῳ καχῷ 
γαὶ ἀλοκήτῳ, τοὺς στρατιώτας ἐκέλευε, τὰς ναῦς ἐχλι- 

πόντας, ἀπὸ τῆς γῆς ἀμύνεσθαι τοὺς πολεµίους. Προσ- 

πεσόντος δ) ὄπισθεν αὐτῷ τοῦ Νικάνδρου, υομίσας 
καὶ τὴν γῆν προειληφθαι οὐχ ὑπὸ τῶν ἑωραμένων µό- 
νων, ἀλλ᾽, ὡς νυκτὶ, πολὺ πλειόνων, πάλιν ἐς τὰς ναῦς 
ἐνέθαινε θορυθούμενος' πρῶτός τε ἐς µάγην ἀνήγετο, 
γαὶ νο μᾷ ἔπιπτε, λαμπρῶς ἀγωνιζόμενος. Τῶν δ᾽ 

ἄλλων οἳ μὲν ἐλήφθησαν, οἳ δ) ἀπώλοντο. Καὶ τῶν 
νεῶν ἑπτὰ μὲν, αἳ τὸ πΌρ ἔφερον, οὐδενὸς αὐταῖς διὰ 

τὸν φλόγα προσιόντος, ἔφευγον' τὰς δὲ λοιπὰς εἴκοσιν ὅ 
Πολυξενίδας ἀναδησάμενος, ἐ ἐς τὸν Ἔφεσον νο 

ΧΧΥ. Καὶ ἐπὶ τῆδε τῇ νίκη Φώκαια αὖθις καὶ Σ 
µος καὶ Κύμη πρὸς Ἀντίοχον µετετίθετο. Δείσας ὃ Ὅ 
Λίβιος περὶ τῶν σφετέρων νεῶν, ἃς ἐν τῇ Λἰολίδι κατα- 

λελοίπει, κατὰ σπουδὴν ἐς αὐτὰς ἐπανῄει. Καὶ Εὐ- 
μενὺς πρὸς αὐτὸν ἠπείγετο: Ῥόδιοί τε Ῥωμαίοις ναὺς 
ἑτέρας εἴκοσιν ἔπεμπον. Μικρὸν ὃ δὲ διαλιπόντες, ἅπαν- 

τες ἀνεθάῤῥησαν, καὶ ἐπὶ τὴν Ἔφεσον ἔπλεον, ἐς ναυ- 
Οὐδενὸς ὃ᾽ αὖτ τοῖς ἆ ἀντεπιπλέον- 

δειξιν ἔστησαν ἐν µέση 

τῇ θαλάσση µέχρι πολλοῦ: ταῖς δ' 

πολεμίαν καταχθέντες, ἐπόρθονν. 

µαχίαν ἐσκευασμένοι. 
τος, τὸ μὲν ἥμισυ τῶν νεῶν ἐς ἐπί 

ὑπολοίποις ἐς τὸν 

Μέχρι Νέκανδρος 
αὗτοις ἐκ τῆς μεσογαίας ἐπιπεσὼν, τήν τε λείαν ἀφεί- 
λετο, καὶ ἐς τὰς ναῦς κατεδίωξεν. Οἵ μὲν δὲ πάλιν 

ἐς Σάμον ἀνήγοντο, καὶ ὁ Ὑρόνος ἔληγε Λιβίῳ τῆς 
γανας ργίας. 

δα σπαάαπα ορρίἀα, εἶδε ἀεάϊάσταπί : ΑΡγάυπα Ὑθτο, ἵπη- 

Ρεταία ἀείγεοίαπίοπι, ορραρηαν!!. 

ΧΧΙΥ. ΡαμδΙπᾶςΠΗ5, Ροδί ἀῑψοδκιπη Τά νϊ , παν εῖς πιοᾶῖε 

5105 εχεγορβαί οἰαβείατίο5, πιαςμίΠαδαε γατί ᾳοηοτῖς οοπι- 

Ρίπσοναί : οἱ [οτθας (γι]]ας Ἰρηίίογας Ἰοηρῖς εοπ!ἶς ΦΙ5ΡΕΠ- 

ἀεραί, αἱ ἱρηί πημ]Ηπα ἵπ π]ατε ο πανίρις θῖς οππετεί, 

οἱ ἵῃ Ἰοδ]ε5 αρρτορϊη(παπίος Ιποάρτεί. Ηῖς 5πζϊς οεσι- 

Ραΐσπι Ῥο]γχοπίάας, Απιοσμί εἰαδείς Ῥγα[εσίας, οί ἴρ5ο 

Ῥμοσίης, 5εὀ παπα οἳ οπππῖπα απΦάαπα, ποτάπα αοοαςαϊας 

(μοταί, Ραϊπία οκ], ἱπδίάίο5ο οοπηπΙθηίο ἃσστοβςας οί; 

Ῥο]σρῃς, (ταδ ατα 56 ΑπιϊΟΕΜΙ ]ά5δ6Π1, 5ἳ ἴ]α 5ρῖ τουῖ- 

Ρεγεί τεδΙίπιη ἵπ ραΐιΊαπα αἁΠαίπταπα, Βηδρθεία Ραΐ οπη]ηῖς 

να[ηῖες, αἱ ααπαπάία Ῥρυ]ο]το ἀο]ος οανΙί Ῥαιδίπασμας. 

5οᾷ Ροδί(παπη αἆ επῃ Ρο]γχοπίόάας Πίοτας παὶς ἆθ ρτοςἵ- 

Ποπο, 5η Ππαπα 5οπἱρίας,-πποχάαε είαπα Ἐρ]ιοςο ἀῑκοοςςί, 

5οοἱἱ5 πανα]ρις Ρος 5ἱπππ]αίίοπθπα Γτππεπίαίαπα ἀῑπηῖςεῖς : 

απο ῬαμδΙπιασμας, ἀῑδοεδδίςδο ΘΙΠΙ γἱάεης, ταίαδ6πε ποπηῖ- 

ΏΘΠΙ ΟΟΠΗΠΙΙΣΣΙΤΗΠΙ, μί αἀγοιςας 5επηθῖρςυπη ἰπάϊῑοῖα ΠΙΑΠΗ 

5μα {οδίαία ἆαγεί, ΡΙεπαπι οἱ Πάρπι αἀλίροτε οΦρίέ, ποσῖε- 

χἰίαπε οχουΡία5, θί 51105 Ίρ5ο αποσιε [ηπποπία (απ ἀῑπιϊςηα, 

Ρο]γχεπίάας, υὈί απἰπηαἀγογίῖί 5ποσοᾶστο ἀο]απα, πποχ 5105 

αοοθιβἰν{{, εἰ Νιοαπάγαπα ατολΙρίταίαπη οππα Ρα1οἱ5 ΒΑΠΙΗΠΙ 

(ταηςηηϊςίέ, π{ ρε ἴθτγαπῃ ἃ ἴ6γρο Ιη[οξίατεί Ῥαμδίπιασ]Ιπη ; 

αἱ ἴρ5α, πιοᾶῖα ποοείο 80ΙΤ6Π5, αἆγοιδας ουπάεπι ἀῑτοχ]ι 

οΓΣΗΠΙ, εἰ απίαε ὀΠπου]απα ἵπ ἀοτπεπίοπη αά λαο ἱται, 

Ραμδίπιαεἶας, γθρεπ{ἴπο Ιπορίπαίοσαθ ππα]ο {ογηίας, Ιαςίτ 

πα] {ος το]οῖς πανῖρας ο ἵοιτα ΤΘρΡΙΡΠΑΤΟ. 

ίογσο 

5οᾷ υΗΠ ἃ 

Νϊσαπάευ Ιπιροίαπα {η ΘΙΠΙ Γαρργεί, Ῥες ΠΟσΙΗΤΠΗΠΙ 

ϱΙΤΟΓΕΠΗ ραίαπς ἴδιγατη οεοαρα(απη α ΡΙάΓΙΌΙ5, ΤΙΥΓΞΗΠΗ ΠᾶΥ68 

ταρ{ϊπα οοηδεθηά1{ : οἳ, ΡΙΠ15 1η Ἠοδίες εχοΙΙτΘΠ5, Ρε 

σποφαο, [ογήίου Ῥήσπαης, Ῥαμδίπιασλας Ππίοτίεσίας οί. 

Ἠο]ααϊ απ οαρίῖ απί οί 5απί. Ἀάγος 5ορίοπι {απίαπι 

ε[αρογαπές απα., 4111 Ίσποπα Γογγοηί, πηἰσαηΗθας Παπηπιῖς 

ἀοίειγασγαηί{ Ἰοδίεπα , πο αοοθζογοί ρτορίη5 : τείσαας βία] 

οαρίας Ερ]ιοδυπα 5οο πα τοὐυνχ[ί Ῥο]γχοπίᾶας. 

ΧΧΥ. Ρορί οαπα γἱοίοτίαπι Ῥμοσσα τὔ ΙΣΠ, οἱ ΒάΠΠΠ5, 

οἱ Οπίπα ἀο[οσσγαπί αἆ Απίιοσμα. Τοπ Τανίας, τοις, 

πο απ] εαἱς πανίδας ἵπ Τοἰίάο το]ῖε[ἰς ἁοοἰἀςγοί, Ῥτορετο 

πά οας τουΒ{ : 4ο οίαπη Εππθηος Ρτοροταντίς οἱ Ἠ]οκίϊ 

γἱρϊπ{ αἶίαν πανος Πουιαπῖς πηϊδετυηί, Τίαφας Ῥεονί πιο 

ἱπιογροδίία, ΟΠΗΠΟ5, τουθρ!ῖς απἱπαἶς, πανἰραταπί Ἐρβοδυπη, 

πανίρας αἲ ργα]απα Ἱηςίτασῖς, Ῥοδίαπαπα ΠΟΙΟ αἀγειδις 

Ρτοδ(ε, ἀἰπηίάταπα οἰαδδῖς ἵπ αἰίο ἀἷα οδοπίανογαηί : τοἰφαῖς 

παν μας αἆ {οΓΓΔΠΙ αρρι]κί , ἀορταἁαραπίαγ οδίσπα Πίστα; 

απος Νἰοπηάος α οοπἰποπιἶ καδίίο αἀοτίας, τδορρία ρα ζα, 

ἱᾳ μάγος οοηρη]!, Ταπο ΦαΠΟΠΙ τησδας ΠΗ αρροεταρί, 

οἸαρδο Ίαπα ργα(σο(Η σος Την Ιί ἴοππροτο, 



ΡΕ ΒΕΡΙΣ5 ΘΥΒΙΑΟΙ5. 

ΧΧΥΙ. Το δ᾽ αὐτοῦ χρόνου Σέλευκος, ὁ Ἀντιόγου, 

τὴν Εὐμενοῦς γην ἐδψου, καὶ Περγάμῳ παρεκάθητο, 
τοὺς ἄνδρας ἐς τὸν πόλιν καταχλείσας. "Οὐεν ὁ Εὐ- 

μενὴς ἐς Ἐλαίαν, τὸ τῆς ἀρχῆς ἐπίνειον, διέπλει κατὰ 

σπουδὴν, καὶ σὺν αὐτῷ Λεύκιος Αἰμίλιος Ῥηγόλλος, ὁ 
Λιθίου τὴν ναυαρχίαν παραδεδεγμένος, Ἠχον δὲ καὶ 
παρὰ τῶν Ἀχαιῶν Εὐμενεῖ σύμμαχοι χίλιοι πεζοὶ, καὶ 

ἱππεῖς ἑκατὸν ἐπίλεκτοι. Ὡν Διοφάνης ὅ στρατηγὸς» 

ἀπὸ τοῦ τείχους ἰδὼν τοὺς Σελευχείους παίζοντάς τε καὶ 
µεθύοντας ἐκ καταφρονήσεως, ἔπειθε τοὺς Περγαμη- 
γοὺς ἑαυτῷ συνεχδραμεῖν ἐπὶ τοὺς πολεµίους. Οὺχ 
ὑφισταμένων δ᾽ ἐκείνων, ὤπλισε τοὺς ἰδίους χιλίους, 
καὶ τοὺς ἑκατὸν ἵππέας, καὶ προαγαγὼν ὑπὸ τὸ τεῖχος 

ἔστησεν ἀτρεμεῖν' ὑπερορώντων αὐτοὺς ἐς πολὺ τῶν 
πολεµίων, ὡς ὀλίγους τε καὶ οὐ τολμῶντας ἐς γεῖρας 

ἐλθεῖν. Ὁ δ᾽ ἄριστον ποιουµένοις ἐπιδραμὼν, ἐθορύθησέ 

τε καὶ ἐτρέψατο τοὺς προφύλαχας. Τῶν δ ἄλλων 

ἐπὶ τὰ ὅπλα ἀναπηδώντων, καὶ τοὺς ἵππους περιχαλι- 

νούντων, ἢ φεύγοντας διωκόντων, ἢ δυσχερῶς ἀναθαι- 
νόντων οὐκ εὐσταθοῦντας, ἐκράτει πάνυ λαμπρῶς: ἐπι- 
θοώντων ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ τείχους τῶν Περγαμηνῶν, 
καὶ οὐδὲ προελθεῖν ὑφισταμένων. 
ὅσους ἐδύνατο, ὡς ἐν ἐπιδείζει ταχεία, καί τινας αἶχμα- 
λώτους ἑλὼν ἄνδρας τε χαὶ ἵππους, ἐπανῄει χατὰ 

σπουδήν. Καὶ τῆς ἐπιούσης αὖθις ἵστη τοὺς Ἀχαιοὺς 

ὑπὸ τὸ τεῖχος, οὐδὲ τότε τῶν Περγαμηνῶν αὐτῷ συν-- 

εξιόντων, Σέλευχος δ᾽ ἵππεῦσι πολλοῖς αὐτῷ προσεπέ- 

λαζε, προκαλούµενος" ὅ δὲ τότε μὲν οὐκ ἐπεξήει, παρ) 
αὐτὸ τὸ τεῖχος ἑστὼς, ἀλλ᾽ ἐφυλάσσετο. ᾿Ἐπεὶ δ᾽ ὅ 

Σέλευχος, παραμείνας ἐς μεσημθρίαν, καμνόντων οἵ 
ἤδη τῶν ἱππέων, ἐπέστρεφε καὶ ἐπανῄει, τοῖς τελευ- 
ταίοις αὐτοῦ ὃ Διοφάνης ἐπιθέμενος καὶ θορυθοποιήσας, 
καὶ βλάψας ὅσα καὶ τότε δυνατὸς ἦν, εὐθὺς ἐπαν ἴει 
πάλιν ὑπὸ τὸ τεῖχος. Καὶ τάνδε τὸν τρόπον συνεγῶς 

ἔν τε γορτολογίαις καὶ ξυλείαις ἐνεδρεύων ἀεί τ' καὶ 

ἐνοχλῶν, ἀπό τε Περγάμου τὸν Σέλευκον ἀνέστησε, 

καὶ ἀπὸ τῆς ἄλλης Εὐμενοῦς χώρας ἐξήλασε. 

ΧΧΥΠ. Πολυξενίδα δὲ καὶ Ῥωμαίοις μετ οὐ πολὺ 

γέγνεται ναυμαχία περὶ Μυόννησον ἐς ἣν συνῄεσαν, 
Πολυξενίδας υὲν ναυσὶν ἐννενήχοντα καταφράκτοις, 

ο. 
τοςξ 

/ ο) 
τείνας ὁ 

’ 

Λεύκιος δέ Ῥωμαίων ναύαρχος ὀγδοήχον τα καὶ τρισί" 
« 5ι χαὶ τούτων ἦσαν ἐκ Ῥόδου πέντε χαὶ εἴχοσι.. Ὃν 

στρατηγὸς Εδδωρος ἐ ἐτέταχτο μὲν ἐπὶ τοῦ λαιοῦ κέρως" 
ἴδὼν δὲ ἐπὶ θάτ τερα Πολυξενίδαν πολὺ προῦχοντα Ῥω- 

µπίων, ἔδεισέτε μὴ κυκλωθεῖεν, καὶ περιπλεύσας ὀξέως, 

τε χούφαις ναυσὶ χαὶ ἐρέταις ἐμπείροις θαλάσσης, τὰς 

ναῦς τὰς πυρφόρους τῷ Πολυξενίδα πρώτας ἐπῆγε, 

λαμπομένας τῷ πυρὶ πάντοθεν. Οἱ δ᾽ ἐμθαλεῖν μὲν 
. . ' . 

3 - 3 3 4 μ .. ’ ν 3 ὴ 

αὐταῖς οὐκ ἐτόλμων, διὰ τὸ πΌρ" κύχλῳ δ᾽ αὐτὰς περι- 

πλέοντες ἐνέκλινόν τε καὶ θαλάσσης ἐπίμπλαντο, καὶ 
ἐς τὰς ἐπωτίδας ἐτύπτοντο µέχρι Ῥοδίας νεὼς ἐς 
Σιδονίαν ἐμθαλούσης, καὶ τῆς πληγΏς εὐτόνου γενο- µ- . ή ή 

.- /{ µένης, ἄγχυρα ἐκπίπτουσα τῆς Σιδονίας ἐς τὴν Ῥοδίαν 
σ πάγη τε, καὶ συνέδησεν ἄμφω πρὸς ἀλλήλας. "Όθεν 

Γω] 
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ΧΧΥΙ. Ῥευ ορβάθπη ἀῑες δείουοις, ΑπιϊοσΗί βΗα5, Ἐαπιο- 

πὶς τορίοπεπα ρορυαβαίαἨ, οἱ Ῥευραππυπα οὐδίάσψαί, εοπο]αςῖν 

ἵῃ 6.πα Ποδίβας. ΟΠΑΠΙΟΡΓΕΠΙ ἘΠπ]θμες Ἐ]άαια , απο εἶας 

τορηῖ ΠαΥαΙο οδί, 5ἱπο πιοτα (τα]εοῖί, εἰ οΙΠΙ 6ο Τ,, Αποζιας 

Ἠεβί]ης5, 5008ΒΜΟΓ ΠἰνΠ, Αἀνοπεταπί απίοπα Εαπιοπί α8 

Αα! αποηιθ αχ ήατος, πηῖ]]ο ροδ[ίος,, οἱ οθπίαπα 5ε[εε(ἲ 

οᾳμ[ίο5. ΟΠογπῃ ἆακ Ῥἱορίαπος, απΠΙΗ ο πια πίρ5 αγηῖς 

Ργοδροχἰςεεί βεἱειείαπος Ἰαάεπίες οοπίοπη {πα οἱ ροίαπίες, 

λιογίαΐα5 ο5ί ΡΕΓᾷΑΠΙΟΠΟΣ, έ 5ΘΟΙΠΗ ἵπ ΠοδίεΠα ογΗΠηΡοΓΘΗ{. 

Ου αππῃ ΙΗΙ ποη απἀθτοπέ [αο6γ6, 5105 ρεᾶ]ίος ο/η εσ(αε 

αγπια οἄρετε ᾖηδδίέ, ατβεσαε εἀπείος απίο πιωπῖα απ]ρίος 

οοππαί. Ἐί Πῖ ααἱάσπι ἀῑα αἩ Ποδίρας οοπίεπηπεΡα ία, 

οϐ ραποἰίαίεπα, εἰ ααοᾶ {η ΡΙσπαπη Ρτοᾶίγο ποη ἀπάσΓοηί. Αί 

ἣ]ο εἴτεα ργαπάίμπα οοουραίο5 5αΡ]ίο ἱηναςί!; ἴοιΐςααε ααὶ 

ἵῃ 5ἰαΐΐοηθ ειαηί, 6ί ἴεγρα γετίοτο οοαοΓῖς, γε]ίααος εἰίαπι, 

ἆμπι αἆ αγηηα ΡτοδίΠπη{, δἱ οΠπος το] ἱπ[γοπαπέ, το] ἁῑ[ι- 

εἱοηίος ἱπςεσππίΗἨ, απί 5ίατα Πο]επίες ΠΟΠ ρο55υμέ ἄδοθῃ- 

ἀ6τε, 5αρεταγΊί ορτορία; Ῥοιραπηεπς 6 ΠΙΙΤΟ αοε]αππαηέΐριας,, 

ἃο Πο {ππ] (πἱάσπη ρτοᾶ(τε απἀθηίρας. Οω5ἳς ἰρίίηγ αποίαοί 

[η {απ οε]αγῖ γϊγία5 οπίοηία(ἶοπο ροίΐοταί, οαρίίξᾳιο είπα 

σης ποππη]]ῖς οᾳυΐδαπα, ἵπ ργαςἰάἴππι αγθῖς τεᾶΗ{ Ῥἱορίια - 

Ὠε65. Ῥορίοτο ἀἱς ΤΙΤ5Η5 ΑεΠαος 5πο Ῥτο ΠΠΠΤΟ Ἰοσαγί{, πε 

απα απἰάεπι Ῥετβαπιεπῖς 5οᾳιεπ/ῖνας, Ἐί Φε]ειοις οι 

πηυ](15 εσπίαπα (αγηιὶς αροθςςῖί Ρτορίας, Ροίορίαίοπα ρασηα» 

{ασίεης. δεᾷ απἰεγ]έ (απο ΑοἨΦάς, ΠΟΠ ἀἰδορίεῃς α πιαΠῖ- 

Ῥα5, εί οοεᾶδίοπεπι ορροτίθης. ᾖΤΓΡί γετο Ρο5ί πιεγίάίθπι 

[εςςο» οηυ]ίες γἰά(ξ τεγογίί ἵπ οαδίτα, πασηο Ἱπρεία ἵη Ρο- 

5ίΤΕΠΊΠΠΙ ἄΡΠΠΕΠ Ιπουγες ταΓδαδαπθ {αππ]ία ῬατογοΠε 

Ἰπουςςο, οἱ ἆαπηπο, (παπίαπα ροίμ]έ, Ἰἠαίο, 5αΏ πιαπία 5ο 

τεοορί.  Αά εππιάθπα πιοάσπα ραρπ]απίες Πσηαπίεσηιε Ίπο- 

ίος ερίας αἀοτίας οκ Ιηδίάμα, οἱ ΠΙΠ(παΠΙ 5ἶπο 44ΠΊΠΟ 

ε]αΡί Ραδ55 Ώίορμαπες, αχ ἃστο Ῥ6ιβαπιθπο 56]6ιοιΠῃ Π1ο- 

γεγε οαξίτα εοεαῖέ, εί οπιηῖπο 6 τΤ6ρηο Ἐιπηθηϊς οχρι]!. 

ΑΧΥΠ. Ῥαμίο ροδί Ποπιαπῖ επ] Ῥο]γχεηίάα πανα]θ΄ ργα;- 

Ἰάπα οοπηπηΐεγαη{ αἆ ΜΥΟΠΠΕΣΙΠΗ, ἵπ 4πο Ῥο]γχοπίᾶας πᾶ- 

γίρας φίταίῖς χο ραρηπαν1{; ααῖθας Βορί]]ας , Ώοπιαπορ ε]αςεῖς 

Ρερίεείας, ορροξδυίέ οείοβίηία ἴτο. ΤΠ Πῖδ εγαηί ΧΧΥ 

Βμοάία, ααἶρας Ἐπάστας ἵπ «ἰβῖςίτο οοτπα ρτα(αΠ. Οἱ 

σπα γἰάτεί, ἵη αίοτο οονηα Ῥο]γχοπίάα αοἶεπα εγεοίαπι 

πηυ](απα. αἰίτα ΤοπΙαπᾶπα; Υοτῖίας, πο ἀσχίταπα εοτηὰ αΏ 

λοδίε εἰγοιπανοηίτείυγ, ο{α1ΙςςΙπιο οαχδα, άπάπῃ αἱ πανίρις 

πίογείας Ἰογίθις οί τοπρίρας εχειοἰίαἰἰςείπηίς, ἵπ αἰίογαια 

Ρατίεπι οἰγοαπατθοίας,, Ισηϊίοτας ΡΙΙΠΊΠΠΙ πάγος ἵπ Ῥο]γχοπί- 

ἆαπ. Ἰπηπηϊςίέ, Ἰαΐο οογαςζαπίος Παπηπηϊῖς. Εί τοσί πάτος, 

πηεία. αἀγειςί ἰσηῖς πο αμς5ῶ ϱΟΠΟΙΙΤΕΓΘ, ἀπ οΙΓΟΙΠΙΥΕ- 

Μαπίαγ Π]ας οί ἀοο]ίπαπί, Παε(ἴρας οοπαρ]εραπίας, 5ἵπιπ]απε 

αμῖς ορ]ίᾳπας 5ε {ρ5α αἲ Ιοίας Ἰαχία ρτογας ἱη[εγεπάος ργᾶ- 

Ῥεβαπί. Αοοϊάϊί ἀείη, αἱ, ἆσπι Β]οάΐα πανῖς τοδίτο ρεγουί 

5Ιάοπίαπι, ἄποοτα, γα]ίάο Ιοία οχεΙςδα οχ βἰάοπία πανί, 

ἀεβσετείατ ἵπ Ἠλμοάίαπη, εί αἴηβας ηαγες Ιπίετ 5ε οοΠἰρατεί 
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ἦν ὁ ἀγὼν τρεμούντων τῶν σκαφῶν τοῖς ἐπιθάταις, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ 

Ὀπάς, Ιπππιοῖῖς πανίδας, Ρήρηα οχογία οί Ἰπίετ γεςίογθ8 

ὥσπερ ἐν γη. Καὶ προσιουσῶν ἄλλων ἐς ἐπικουρίαν ΄ ρεθεςίτῖ απ]. Οιο ἆππα π]ίας αἰἴα ηάτες ἵπ πἰπίακᾳπε 
ἑκατέρα πολλῶν, Φιλονευκία τε παρ) ἀμφοῖν ἐγέγνετο 

λαμπρὰ, καὶ τὸ µέσον τῶν Ἀντιόχου νεῶν, ἔρημον ἐκ 
τούτου Ὑενόμενον, αἵ Ῥωμαίων νπες διέπλεον, καὶ τοὺς 

πολεµίους ἀγνοοῦντας ἔτι ἐκύχλουν. Ὡς δ) ἔμαθόν 

ποτε, ἐγίγνετο φυγὴ καὶ τροπή” καὶ διεφθάρησαν Ἀν- 
τιόχου νΠες μιᾶς δέουσαι τριάκοντα, ὧν τρισκαίδεκα 

αὐτοῖς ἀνδράσιν ἐλήφθησαν' Ῥωμαίων δ᾽ ἀπώλοντο 

µόναι δύο. Καὶ ὁ Πολυξενίδας, τὴν Ῥοδίαν ναῦν ἐπα- 
γόµενος, ἐς τὴν Ἔφεσον κατήγθη. 

ΧΧΥΠΙ. 'Τῶτο μὲν δὲ τῇ ναυμαχίᾳ τη περὶ τ τὴν 
Μνόννησον ἦν τέλος. Οὕπω δ αὐτῆς ὁ Ἀντίοχος 

αἰσθόμενος, ν Χεῤῥόνησόν τε καὶ Λνυσιμάχειαν ἐπιμελῶς 

ὠχύρου, μέγα (ὥσπερ ἦν) τὸ ἔργον ἡγούμενος ἐπὶ Ῥω- 
μαίοις" ὅπου γε καὶ τὴν ἄλλην Θράκην διελθεῖν στρα- 

τοπέξῳ δυσόδευτον αὐτοῖς ἂν ἐγένετο καὶ δύσθατον, εἰ 
μὲ Φίλιππος διέφερε. Ἀλλ' ὁ Ἀντίοχος, ὧν καὶ τὰ 

ἄλλα κουφόνους ἀεὶ, καὶ ταχὺς ἐς µετ αθολὴν, ἐ ἐπεὶ τῆς 

ἤσσης ἐπύθετο τῆς περὶ Μυόννησυν, πάµπαν ἐξεπλάγῃη. 
Καὶ νοµίσας αὐτῷ τὸ δαιµόνιον ἐπιθουλεύειν (παρὰ 

γὰρ λόγον ἕκαστα γωρεῖν" Ῥωμαίων μὲν ἐν τῇ θαλάσση 
κρατούντων, ἐν ᾗτ πολὺ προῦχειν αὐτὸς ἐνόμιζε" Ῥο- 

δίων ὃ) Ἀννίθαν ἐς Παμφυλίαν καταχεχλεικότων" Φι- 

λίππου δὲ Ῥωμαίους παραπέμτ τοντος ἀθάτους ὁδοὺς, 
ὃν μάλιστα μυησικακήσειν αὐτοῖς, ὧν ἔπαθεν, ὑπελάμ- 

θανεν): ὑπὸ δὲ τῶνδε πάντων ἐκταρασσόμενός τε, καὶ 
θεοῦ βλάπτοντος ἤδη τοὺς λογισμοὺς (ὅπερ ἅπασι, 
προσιόντων ἀτυχημάτων, ἐπιγίγνεται); Χερῥόνησον 

ἐξέλιπεν ἀλογίστως, πρὶν καὶ ἐς ὅψιν ἐλθεῖν τοῖς πο- 

λεµίοις: οὔτε µε τενεγκὼν, ὅσος ἡ ἣν ἐν αὐτῆ οἵτος σεσω- 
ρευµένος πολὺς, Ἡ ὅπλα, ἡ χρήματα, ἢ µηχαναί" οὔτε 

ἐμπρήσας' ἀλλ᾽ ὑγιεῖς ἀφορμὰς τοσάσδε τοῖς πολεµίοις 
χαταλιπών. Λυσιμαχέας τε, αὐτῷ καθάπερ ἐκ πο- 

λιορχίας συμφεύγοντας μετ οἶμωγῆς, ἅμα γυναιξὶ καὶ 
παιδίοις, ὑπερεώρα µόνου τοῦ διάπλου τοῦ περὶ Ἄθν- 

ν εἴρξαι τοὺς πολεµίους ἐπινοῶν, καὶ τὴν λοιπὴν ἔτι 
τοῦ πολέμου πᾶσαν ἐν τούτῳ τιθέµενος.. Οὐ 

μὴν οὔτε τὸν διάπλουν ἐφύλαξεν, ὑπὸ θεοθλαθείας" αλλ) 

ἐς τὸ µεσόγαιον ἠπείχθη ἐπανελθεῖν, φθάσων τοὺς πο- 

λεμίους" οὐδέ τινα φυλακὶν ἐν τῷ διάπλῳ κατέλιπεν, 

ΧΝΙΧ. οἱ ἀναχωρήσεως 
αὐτοῦ ἐπύθοντο, Λυσιμάχειάν τε δρόµῳ κατέλαξον, 
καὶ τῶν ἐν Χεῤῥονήσῳ θησαυρῶν τε χαὶ ὅπλων κρατή- 

σαντες, τὸν Ἑλλήσς σποντον, ἔρημον ὄντα φυλακῆς, εὐθὺς 
ἐπέρων μετὰ σπουδης, ο ιν τὸν ζεί ἔτι ἀγνο- 

οὕντα ἐν Σάρδεσι ἐπειγόμενοι. δ᾽ ὃ ἐκπλαγεὶς ἐβαρν- 

θύμει, καὶ τὰ ἴδια αὐτοῦ ἁμαρτ τήµατα ἐς 

ιν ΄ .. . -” 

ὁ Αχιπίωνες, ἐπεὶ τῆς 

τὸ δαιµόνιον 

ἀνατιθεὶς, Ἡρακλείδην τὸν Βυζάντιον ἔπεμπεν ἐς τοὺς 

Σκιπίωνας, ἐπὶ διαλύσει τοῦ πολέμου" Σμύρναν τε 

καὶ Ἀλεξάνδρειαν αὐτοῖς διδοὺς τὴν ἐπὶ Γ ρανίκῳ, καὶ 
Λάμψακον, δι᾽ ἃς  Ἴρξεν αὐτοῖς ὁ πόλεμος, καὶ τὸ ἦμισυ 
τῆς δαπάνης τοῦδε τοῦ πολέμου. ᾿Ενετέλλετο δὲ, εἰ 
ξέοι, καὶ τῶν Ἰάοων πόλεων δοῦναι καὶ τῶν Λἰολίδων, 

ρίομον 

ααχἰαπα οοπΠαυηί, οἱ αἰπήπαμα Γογίος ρασπαίας, Ἰπίθγῖπα 

Ποπιαπί ππσάίαπα ΑπΙΟΟΠΙ αοἴθεπα, ϱα ο0σα5ἴοπο ἀοπιάαίαπα 

Ροτγηπηρη{, Ποδίθδα6, Ργήαδα παπα {ροί 5οπ[ίτοηί, εἴτειπι- 

νοπίαηί. Ουοὰ υὈί ΠΠ] δεηδογυηί, Πἱ [σα οἱ ρογςοσπ/{ο: οἱ 

οχ τορῖϊς ρογίογε πανες υπάαἰτὶρίηία, ον απῖθς (γοάθοῖπα Πα 

νοσίοτίρης οπρία 5υΠί. Ἠοπιαπί ἆμας ἰαπίαπη απηϊκοτηπ!- 6 

απίρας Ἠ]ιοδίαπη 1]απη εαρίαπα Ῥο]γχομίάας Ερ]ιεςιπα 5οο Πα 

αράχ]ι. 

ΧΧΥΠΙ. Ηῖο οχῖίας Γη{ πανα]ίς ραρης αἆ ΛΙγΟΠΠΕςΙΤΗ. 

Ου]ας Ρηας(παπα πυποίαπα αοοερίςδεί ΑπΟΕΠΙς, 5εάσ]ης 

οταί η ρογπηιπίθη]α ΟἨ6Γ50Π6ςο οἱ Τ,γ5ἱπιασμία : ταίας, τὰ 

αποά ογαί, οαΠΙ ΤΟΠ πιαρηϊ ΠΠΟΠΠΕΠΙΙ {οτο οοπῖτα ΠΟΠΙΔΠΟΣ: 

απῖρα5 πίίσαε αἱ Ρος τεα παπα Τηγασίαπα οΗΠα οχοτοῖα {γαῃς- 

το Γαἶςκδεί ροτζῆεῖα, πὶ -Ρμΐρρας ο05 (ταηςάαχ]ςςεί. 

γεταπα αὈί Π]απα αριιᾶ ΜΥΟΠΠΟΕΣΗΠΙ αεοορίαπα εἰαάεπῃ εοβπο- 

γε, υὶτ οἱ οείογοσαἶη ποοης{απ[ϊς ἱησεπήί εἰ Ἱετῖρις 4ε εαυςίς 

πιπἰαλἰ]]5, αργα ΠΙοάΠΗ ο5ί {6ιτοτο ρεγουίξας. Ἐί ουπεία 

ῥνῶ[ου οΡΙΠΙΟΠΕΠΙ οπἆστο γίάεης : Βοππαπος πιατί 5αροτίογες 

6-ςο, ἵπ 410 5ο {ρ5ο πη]ίάπη Ρυίαγοταί ρτῶοε]Ίθγο; ΔηπΙμαΙεπα 

α Β]ιοςί5 ἵπ Ῥαπηρ]γ]ία οἸααςαπα; ΡΙΠΙΡΡΗΠΗ Ἰιορίος ἀθάπεστο 

ρου Πηνία, άπεπα πιαχῖπ]ε ογοδἰἀάσγαί [ογο αοοθρίαγαπα αἲ 

οἴκάσπα Ιπ]αγίαγα η ΠΠΦΠΙΟΓΘΠΗ : Ίαῦα. [ογίαπαπα 5ἰρί Ἰηςιάϊαγί 

οχΙς πανί. Αίπο Πὶς τερας οπππίνας οοπατιαίας ΑπίΙΟ- 

ος, ἆθο ]αΠ1 πποπίοπη αἀἰπιοπία (αἱ Πετί 5ο]εί, Ιπππίπεη{]- 

Ῥας οα]απη ία (ἴθας), Οπογ5οπεςΙΠῃ ἀδξογι]{ ροςδίπιο ορηρ[][ο, 

απίοφαπα. Ἰοδίΐς ἵπ οοΠβΡεοίΗπα τοηίςςεί; ας πο αρραταία 

απἰάσπα (ΓΠπηοΠΙ1, αγΠΙΟΤΗΠΑ, ππαολΙπαταπα, Ῥοουπία., ἰπάς 

(αηδ]αίο, απ ΙΠοςΠςο, 4π6Πῃ 1πασπα οορία Τί οππηπ]ατοταίς 

ο 15 οπιηίρας Ιπίορεῖς ἵῃ α5Ηπα Ποδίίαπα τοοίῖς. ΕἘί Ἰγ- 

εἰπηασ]ίσηςος, αι, {απαπαπη ατο οὔδοσδα, ΟΠΠ πχογίρης 

οἱ ουῖς, Ποπίος ρτοδοπο ραπ {αγ Γαβίοπίο ία, ἱπδαρον Ἰναρες 

ἵπ απῖσαμα ΟΗΤΠΗ Ιπίθη{Η5, αποπιοάο Ἠοπιαπος ΑΏγάο αγοθ- 

οί, οἱ ἵπ 6ο 5Ρ6Π1 Ώουἱ τοσαιαπα εοἸϊοσαης. ΑΙΑΠΙΕΠ πο 

Ἠππο φπἱάθηα (α]εοίΙΠΙ (α4θο 4 Ιποπίσπι ροτγοτίοναη!) 

ομφίοδ νι : φοἳ, ἵπ ποίογγαηθᾶς αἱ Ἰιοδίοπα ρταγοπῖτε, 

Ρτοβοναης, πο ρε δἰάἵσυα φπἱάσπα πλάνα αὖ ἠ]απα ΗεΠεςροπ(ἱ 

ἴνα]θοίαπα γο]φυ(τ. 

ΧΧΙΧ. ΤΗπ Βοἱρίοηο5, ἀῑκοαδα οἷα5 οοφηίίο, ου ΓςἴΠα 

οεοαραγαΠ{ Τγλἱπιαζμία Πα τ οἱ Ρο π ΟοΓ5οΠθ5ο ἠιοδαυσῖς 

ἁγισηοηίαεήδᾳπο τομής, Ηεοκροπίαπα Ἰποικίοδυπα ἰτα- 

Ἱδοσγυπί ϱτοροτο, Γοηαπίος αἱ Ρεῖα5 απατά ΑηΙΙΟΙΗ5, πο 

Υ4Η5 άλας {ρςος (γα]οοῖςεο, βαγάος γοπἱτοηί, ΤυΠ Υοτο 

Ῥοοτίας τον, παν ἱ5δίπποφιο οοβηπηοία5, οἱ ρτορτία οτγαία 

ἵπ ΓογπηαΠὰ τείογοης, Ηοτασ]ἰάσπα Ὦν απἴαπα Παἰδίί αἲ 8οἱ 

, αἱ ἆς ρασςῖ5 οοπηροβίίοπο Ἀμετοι. ΟΠεγεῦα! 8η- 

ἴοπα ἶς ΑπιοσλΙ ποπιίπο Ἠοπιαηίς ΘΠΙΥΤΠΑΠΑ, Α]εχαπάτίαπα 

π ΟΥ4ΠΙΟΗΠΗ , ἈπΙρΣασΠη(α6, ασ) οἱ ελα Γαοταηί, εξ 

προηδα) ἵπ Ῥο]απη Γαοίας ρατίοα ἀἰπίάίαπα, Μαπάαίαππφαο 

Ργαίοτεα Ἰαυοίαί, οἱ Τοπίσας οἶαπα ας Ἐο]ίοας οἰνίαίος, 

ο υ -..”υύσ- --- ο αν 



ΡΕ ΒΕΡΙ5 ΡΥΒΙΑΟΙΡ. 

ὅσαι τὰ Ῥωμπίων ἐν τῷδε τῷ ἀγῶνι εἵλοντο, καὶ εἴ τι 
ἄλλο ουν οἱ Σχιπίωνε. ἘΤαῦτα μὲν εἶγεν ἐς τὸ 

φανερὸν λέγε ιν ὁ Ἡρακλείδης" ἰδίᾳ δὲ πρὸς Πούπλιον 

Σχιπίωνα ἔφερε παρ Ἀντιόχου ρημάτων τε πολλῶν 

ὑποσχέσεις καὶ τοῦ παιδὸς ἀφέσεις. “Ἡρήχει γὰρ αὖ- 
τὸν ἐν τῇ Ἑλλάδι ὅ Ἀντίογος, ἐς Δημητριάδα ἐκ 

Χαλκίδος διαπλέοντα" καὶ ἦν ὅ παῖς Σχιπίων, ὁ ' Καρ- 

γηδόνα ὕστερον ἑλών τε χαὶ κατασχάψας, χαὶ δεύτε- 

Ρος ἐπὶ τῷδε τῷ Σχιπίωνι Ἀφρικανὸς ὀνομασθείς" 

Παύλου μὲν υἱὸς ὢν, τοῦ Περσέα τὸν Μακεδόνα ἑλόν-- 
τος, Σχιπ τίωνος δὲ τῷ γένει θυγατριδοῦς, χαὶ θέσει 

παῖς. Κοινῇ μὲν οὖν οἵ Σχιπίωνες τῷ Ἡραχλεί ίδη 

τήνδε ἔδοσαν τὴν ἀπόχρισιν' Ἐὰν ὁ Ἀντίογος εἰρήνης 

δέηται, μὴ τῶν Ἰάδων, μηδὲ τῶν Αἰολίδων αὐτὸν 
ἐκ χστῆναι πόλεων, ἀλλὰ πάσης τῆς ἐπὶ τάδε Ταύρου, 

χαὶ τὸν ος τοῦ πολέμου πᾶσαν ἐσενεγχεῖν, δι 

αὐτὸν γενοµένου. ᾿Ἰδία δὲ ὃ Πούπλιος ἔφη τῷ Ἡρα- 

χλείδη" Ῥωμαίους, εἰ μὲν ἔτι Χεῤῥονήσου καὶ Λυσι- 

µαχείας κρατῶν ὁ Ἀντίοχος ταῦτα προῦτεινεν, ἀσμένως 

ἂν λαβεϊν' τάχα δ) εἰ καὶ µόνον ἔτι τοῦ Ἑλλησπόν- 
του τὸν διάπλουν ἐφύλασσε. ἈΝῦν δ αὐτοὺς ἤδη 
περάσαντάς τε χαὶ ἐν ἀσφαλεῖ γενοµένους, καὶ τὸν 
γαλινὸν (φασὶν) ἐνθέντας, καὶ ἐπὶ τῷ χαλινῷ τὸν 

ἵππον ἀναθάντας, οὐκ ἀνέξεσθαι διαλύσεων ἐπ᾽ ὁλί- 

οι. Αὐτὸς δὲ χάριν εἶδέναι τῷ βασιλεῖ τῆς προαι- 
βέσεως, καὶ μᾶλλον εἴσεσθαι, λαθὼν τὸν υἱόν' ἀμεί- 
βεσθαι δ) αὐτὸν ἤδη, καὶ συμθουλεύειν, δέγεσθαι τὰ 
προτεινόμενα, πρὶν ἐς πεῖραν ἐλθεῖν µειζόνων ἐπιτα- 
γµάτων. 

ΧΧΧ. Ὁ μὲν δὴ Ἠούπλιος, ταῦτα εἰπὼν, ἐς Ἐλαίαν 
νοσηλευόµενος ὑπεχώρει, σύμόουλον τῷ ἀδελφῷ Τναῖον 

Δομίτιον χαταλιπών. Ὅ ὃ᾽ Ἁγτίογος, οἷόν τι καὶ Φί- 

λιππος ὁ Μακεδὼν, οἶηθεὶς τῶνδε τῶν ἐπιταγμάτων 

πλέον οὐδὲν αὐτοῦ τὸν πόλεμον ἀφαιρήσεσθαι, συνέ- 

τασσε τὴν στρατιὰν περὶ τὸ πεδίον τὸ Θυατείρων, οὐ 
μακρὰν ἀπὸ τῶν πολεμίων" καὶ Σχιπίωνι τὸν υἱον ἀπέ- 
πεµπεν ἐς Ἐλαίαν. Ὁ δὲ τοῖς ἄγουσι συνεθούλευε, 
-ᾱ ο τὸν μερα ρα μαι ο. Καὶ 

τν τη τὸ Σίπυλον" τρώς” τε σαν τῷ ὃ στρατο οπέδῳ 

περιετείχιζε, καὶ τὸν Φρύγιον ποταμὸν ἐν προθολῇ 

τοῖς πολεµίοις ἐτίθετο, ἵνα μηδ ἄχων ἀναγκάζοιτο πο- 

λεμειν. Δομίτιος δὲ, φιλοτιμούμενος τὸν πόλεμον ἐφ᾽ 
ἑαυτοῦ χριβῆναι, τὸν ποταμὸν ἑπέρα μάλα ὀρασέως, 

χαὶ σταδίους εἴκοσιν ἀπ᾿ Ἀντιόχου ὃ διασγὼν ἐστρατοπέ- 
δευσε. Τέτταρσί τε ἡμέραις ἐφεξῆς ἐξέτασσον ἑκάτε-- 
ροι παρὰ τὸν γάραχα τὸν ἑαυτῶν, καὶ µάγης οὐ κατηρ- 

πέμπτη δὲ ὃ Δομίτιος ἐξέτασσεν αὖθις, χα 

ἐπέβαινε σοθαρῶς. Οὐκ ἀντεπιόντος δὲ τοῦ ο ὰ 
τότε μὲν ἐγγυτέρω µετεστρατοπέδευε. Μίαν δὲ ἄλλην 
διχλιπὼν, ἐκήρυσσεν ἐς ἐπήκοον τῶν πολεµίων, ἐς αὔ- 
ριον Ἀντιόχῳ χαὶ ἄχκοντι πολεμήσει. Ὅ δὲ, συντα- 

ραχθεὶς, αὖθις μεθίει τὰ δόξαντα: καὶ, δυνηβεὶς ὃ αν 

ἑστάναι µόνον ὑπὸ τὸ τεῖχος, Ἄ καλῶς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 

γον. Τη 
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αποίᾳποί ΠοπΙάπΟΓΗΠΙ ραγίος ἵη Π]ο Ῥοἱ]ο ογαηί δεουία, οἱ, 
δἱ απἱά αἰπά Βοϊρίοπος ραίθτοΠΕ, εοποράσγοί. Πως Ηοτα- 
ΟΙ4ἱ οοπηηηῖδδα δπί, ραρ]ίος ργο[ογοηζα : Ρήγα [πα απίθΠα 
. ΡοἱρΙοΠί {1555 οδί ρο]εογῖ ἵπσοης αμ Ροπά15., οἱ ΠΠ 
πας ΜΗἴοηθΠη 5ἱπ6 ργείίο : ορρογα! οηἴπῃ 6Η ΠΗ Τον ἵῃ Ογαροῖα , 
ᾱ ΟΙ] οἷᾷο Ρειοηίεπῃ Ῥεπιοίρίαδοπη. Τ5 ενα δαρίο, αἱ 
Ρορίεα, οχ Οαγί]αρίηο οαρία αίατο ἀταία » ἀίεν ρο5ί Ἠπο 

ΑΙΠΙΟΔΠΗ5 οορποπηΙπα{α5 ο5ί Ῥαμ1ἱ ΠΙΗ5, οἷας αἱ Ῥου5δ Πα 
Μασξάοηπα εερί!, Βοἱρίοπίς Πορος οχ ΠΙία, εἰ πάορίίοποα 
Πας. Ροἱρίοηε» Ἰαίίαν ἵπ εοποῖ]ο τοδροµάσγπί Ηονασ]ί! : 

α 9ἱ ΑπΙΙΟΠΗ5 Ρᾶσθπη Υο]{Ε, ορογίεγο ΘΙΗΠ1 ΠΟΠ βο]ῖς Τοη]εἰς 

«Ἐομοῖαπε οἰἴγιίαιίρας ἀοσοοάσγο, 5οᾷ οπηπί οἴίτα ΤαΤΗΠΙ 

Αδία 1 6{ ΠΙΡΘΗΡάΠΗ θἶας Ώ6]{ἱ ΟΙΗΠΘΠΙ Ργρίατα, απος Ἠε]] Πα 

ἱρείας οπ]ρᾶ οχοἰίαίαπα ο5δοί. » Ῥηναιία απίοπι Ῥα)]ίης 

άν Ηενασ]ἰ!: « ΘΙτοχ,, ἀπ Τ,Υβἰπιασλίαα θἱ Ο1λοΓ5ΟΠΟΣΙΗΠΗ 

(εποραί, Ίνας εοπά{ῖοπος Βοπιαπῖς ομιμ]ἱςςοί, Ιμοπίογ ας- 

οθρίνο5 [1ς»ε : [ογίαδδε 4ποΠπο, οἱ φα]ίοιι ργοΙ μῖ(ί θαἱς- 

5οµί Ηε]]εεροπίπη {πα]ίσσγαο. Ναπο γετο, ροδί(παπα ἴναης- 

Π]ΦΙδεηί, 6{ί ηοη 5ο]απ ΓΠοΠΙΠά, αποᾷ αἴπηί, Ιη]εοίςδθηί, 

56ᾷ οἱ εΠιη {ηςορπάίβδθηί, {απι Ίογες οοπά[ἴοπος αάἶτα 

ΏΘΠ Ῥο556. Ῥτο Ῥεηίσηα γο]ηπίαίο Ἰάρογα 5ε τοσί σιγα [ἴαιῃ : 

ΠΙΟΡΕΙΊ(ΙΙΕ Παβίέαναπη , αδί Πάπα τεζοροχίέ. Τη Ργαςοηίία 

Ῥεπεβοίαπα θἶα5 ποηαποτανί, Πάεία οοηςήίππι ἆαμᾶο, αί 

οπάΠίοπες Ἰαίας αοοἰρίαί, ρυἱαδα παπα ἀππίογα οχροίαίαγ. » 

ΧΧΧ. Ροδί Ἰορς ΕΙῶαΠ1 σοι ἀε]αίις οί Ρ. δεἱρίο; το]ῖ- 

οίαδαπε αριά [αίτοπι Ἰοραίας Οπ. Ῥοπιί[ας. ΑπΟσΠας 

στο, δἷοιί απίεα Ῥηίπρρας Μασοράο, ταία5, οἰίαπα γἱοίο 

51ρί πΙΙ απηρ]ία5., απαπ1 αοά Φοἱρίοηες {αβογοπί, απ{ορεῖ 

Ρο556, οἶτοα ΤΗΥΑΙἴπεπος «ἄπηρος οοπίταχ{{ εορία», ΠΟΠ Ίοησα 

3ῦ Μοίρας, εί 5οἱρίοηϊ Πάπα γοιηΐδίί απ. Το αἀάιι- 

«οεηθις ΠΙαπ) φπᾶδίέ, πο Τεκ απία ἵπ αοἴθιῃ ἀοδεσπάσιοί, 

σπαπα ἴρ9ο ἵῃ οαδίτα τεδ]]ςδεί. Εί Απίίοσμας, αποἰοτῖίαία 

γη πηοία5, ἰγαηδίη]{ δια οαδίτα αἲ ΦΙΡΥΙαΙΗ ΠΙΟΠΙΘΙΗ, Υᾶ- 

Πάοφιαε πΤο εα εοπηπη{ς Ῥηγγσδίο 4ποἄπθ 4Πηῃε οῬ]οείο 

Ποξςίβα5, πο πγ]ίας Ραρπατα οοροτδίαὈ. Ὠοπη ες απίεπα, 

απῖ, Ιαμαΐς αγίάις, Ρος 5ο ἀεεθιπετο οαρίεραί, αιάσηίοε 

ΔάπΙΟάΜΠΙ 4ΠΙΠΕΠΙ {γάηδργρδξΗ5, ἀῑο παϊ]α αἱ φπἱησοπίος 

ῥᾶδδιις αΏ Ἰοδίαο οαδίνα πηοίαίας οδί. Ῥοευ οοπ πα αιιᾶ- 

ὑπάααπα αΡλίης Ἰηδίγασία π{γίπσαε αοἷθς Ργο Υα]ο 5ίοίογο, 

ποιες Ῥάσηαπα Ιποϊρίοηίίρας, Οπ]πίο ἀῑο Ῥοιπῆῖας, ἵῃ- 

5ἰριεία ταυδα5 αοῖθ, 51ρειρα αἆνθιςις Ἰοδίοπι Ῥτουθςςίί, 

Οἱ π]άαθ ΑπίΙοΕΠ5 ΠΟΠ ΠΙογογοί ομγίαπα, 1ρ5ο αἀπιογί{ αἲ 

ἑΗΠῃ θαδίτα Ῥτορία5 : ἱπίεγηλίδδοσιθ ΠΠο ἀῑαδ, ρου ΡΓΩΟΟΠΟΠΙ 

ῥτος]απηαγί ]α5ί{, απἀἰθηίίρας Ποβίίρας, ογᾶς 5ε ρΙσπα ΓΗ Γαπα 

γα] Ππγίίο ΑπίΙοσμο. Εί ο οοπατραία5, πηπίαίο ΤΗΓΕΗ5 

οοηδίο, 4πΙΠΙ Ρο55οί το Υα]]ο (απίαπη εαὐίσίετε, απΐ ε 
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τείχους ἀπομάχεσθαι, µέχρι ῥαΐσειεν ὅ Πούπλιος, αἷ- 
-- νά / σγρὸν ἡγεῖτο, μετὰ πλειόνων φυγομαχεῖν' ὅθεν εἷς µά-- 

χην παρέτασσε. 
ΧΧΧΙ. Καὶ ἐξῆγον ἔτι νυχτὸς ἄμφω περὶ ἐσιάτην 

ή ες ταις. ΄ ὰ Ἂ ἓ) φυλακήν. ΚΔιεχόσμει δ) αὐτῶν ἕκάτερος ὧδε; τὸ μὲν 
λαιὸν εἶγον ἁπλῖται Ῥωμαίων µύριοι, παρὰ τὸν ποτα- 

΄ ΄ ο -- 

μὸν αὐτόν" καὶ μετ ἐχείνους ἦσαν Ιταλῶν ἕτεροι μύριοι" 
τρεῖς ἑκατέρων τάξεις ἐπὶ βάθος. ᾿Επὶ δὲ τοῖς Ἴτα- 

λοῖς ὃ Εὐμενοῦς στρατὸς ἐτάσσετο, καὶ Ἀχαιῶν πελτα- 
ἀ, .) 

σταὶ περὶ τρισχιλίους. Ὥδε μὲν εἶχε τὸ λαιόν : τὸ δε- 
. τα ὁ - 3 ε / 3 . ο. 4 

ξιών δ) ἦν ἴππεῖς, οἵ τε Ῥωμαίων καὶ Ἰταλῶν καὶ 

Εὐμενοῦς, οὗ πλείους οὐδ' οὗτοι τρισχιλίων. Ἄνα- 

μεμίχατο δ᾽ ἅπασι ψΨιλοί τε καὶ τοξόται πολλοί. Καὶ 
- κάν / .ν χ / ὢ / ἀμοὶ τὸν Δομίτιον αὐτὸν ἦσαν ἵππέων ἴλαι τέσσα- 
ρε. Οὕτω μὲν ἐγίγνοντο πάντες ἐς τρισµυρίους. 
3 / δἲ -- . Αα Ρ - / 4 ὶ 2 μ 

Επεστάτει δὲ τοῦ μὲν δεξιοῦ Δομίτιος αὐτὸς, καὶ ἐς τ 
/ ν΄ ϐ ο Ν [4 λ δλ λ Ὑν 9 μέσον αὐτὸν ἵστη τὸν ὕπατον ᾿ τὸ δὲ λαιὸν ἔδωχεν Εὺὐ- 

μενει. Τῶν δ᾽ ἐλεφάντων, οὓς εἶχεν ἐκ Λιθύης, οὐ- 
δ/ “ Μ [ὁ 5. / 2 / Ὑ 

δένα νοµίζων ἔσεσθαι γρήσιμον, ὀλιγωτέρων τε ὄντων, 
καὶ βραχυτέρων, οἷα Λιβύων [δεδίασι δ οἳ σµικρότε- 

τοὺς μείζονα), ἔ ὀπίσω πά Ὢξε μὲ οι τοὺς µείζονας), ἔστησεν ὀπίσω πάντας. ὃε μὲν 
ἡ δικτετάχατο ᾿Ῥωμαῖοι. 

ΧΧΧΠ. Ἀντιόχῳ δ) ἠν μὲν ὃ στρατὸς ἅπας ἕπτα- 

κισμύριοι, καὶ τούτων τὸ κράτιστον ἣν ἡ φάλαγξ ἡ 
α { 3 » , - Ν 

Μακεδόνων, ἄνδρες ἑξαχισχίλιοι καὶ μύριοι, ἐς τὸν 
Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου τρόπον ἐπικοσμούμενοι, 
Ἵστη δ) αὐτοὺς ἐν µέσῳ, διελὼν, ἀνὰ χιλίους καὶ ἕξα- 

κοσίους, ἐς δέκα µέρη" καὶ τούτων ἑκάστου μέρους ἦσαν 

ἐπὶ μὲν τοῦ μετώπου πεντήχοντα ἄνδρες, ἐς δὲ τὸ βά- 
βος δύο καὶ τριάκοντα, ἐς δὲ τὰ πλευρὰ ἑκάστου µέρους 
-- / -/ ! ν « .ν Ὑ -. ο ῃ 
ἐλέφαντες δύο καὶ εἴκοσιν. Ἡ δ᾽ ὄψις ἦν τῆς μὲν φά-- 

- ’ - ο) / ού / 

λαγγος, οἷα τείχους" τῶν ὃ ἐλεφάντων, οἷον πύργων. 
΄ --.. λ 5 μα, 3 Α .ἴ ” δέ / 
Γοιοῦτον μὲν ἦν τὸ πεζὀν Ἀντιόχῳ" ἰππεῖς δ᾽ ἑκατέρω- 
θεν αὐτοῦ παρατετάχατο, Γαλάται τε κατάφρακτοι, 

᾽ . / 4 ν -” α/ 3 κ ᾿ 

καὶ τὸ λεγόμενον ἄγημα τῶν Μακεδόνων ' εἶσὶ δὲ καὶ 
οἵδε ἴππεῖς ἐπίλεκτοι, καὶ παρ) αὐτὸ ἄγημα λέγεται. 
χ /. 1, 2 ἵ μα ως λ Σ Β / θ Ἐτὶ ἆλε μὲν ἐξ ἴσου τῆς φάλαγγος ἣν ἕκατέρωθεν. πὶ 
--- - κ. / ” λ κ ο { 

ὃ) αὐτοῖς τὰ κέρατα κατεῖχον, ἐν μὲν δεξιᾶ, Ψιλοί τε τι- 
ὶ ἕτεροι ἰππεῖς ἀργυράσπιδες, καὶ ἵπποτοξόται 

«τὸ δὲ λαών, Γαλατῶν τ᾽ ἔθνη, Τεκτοσάγαι 
τε καὶ Τρόκμοι καὶ Τολιστόθοιοι, καὶ Καππαδόχαι 
τινὲς, οὓς ἔπεμψεν Ἀριαράθης, καὶ μιγάδες ἄλλοι ξένοι, 

Κατάφρακτός τεἵππος ἐπὶ τοῖσδε ἑτέρα, καὶ ἣν ἐκάλουν 
Ἅ 

ἵππον ἐταιρικὴν, ὑπλισμένη κούφως. ὋὭδε μὲν καὶ ὁ 
Ἀντίομος ἐξέτασσε. Καὶ δοκεῖ τὴν ἐλπίδα λαθεῖν ἐν 

τοῖς ἵππεῦριν, οὓς πολλοὺς ἔστησεν ἐπὶ τοῦ μετώπου" 
τὸν δὲ φάλαγγα πυχνὴν ἐς ὀλίγον συναγαγεῖν ἀπειροπο- 
- / κ ι { ευ) » / . 

λέμως, { δὴ καὶ μάλιστα ἔλει θαῤῥεῖν, πάνυ ἠσκη- 

µένη. Πολὺ δὲ καὶ ἄλλο πληβος ἦν λιθοβόλων τε καὶ 

τοξοτῶν, καὶ ἀκοντιστῶν καὶ πελταστῶν, Φρυγῶν τε 
καὶ Λυκίων, καὶ Ἡαμφύλων, καὶ Πισιδῶν, Κρητῶν τε 
καὶ Τραλλιανῶν, καὶ Κιλίκων ἐς τὸν Κρητῶν τρόπον 

ἐσκενασμένων. “Ἱπποτοξόται τε ἐπὶ τούτοις ἕτεροι, 

Δάάι, καὶ Μυσοὶ, καὶ Ἑλυμαῖοι, καὶ Ἄρπέες, οἳ κα- 

ρ ΄ 
ὃ 

ΑΡΡΙΑΝΙ Ι1ΙΡΕΒ 

πηητο ργορυ]κάγε Ἰοδίεπα , ἆοπθς οοηγα]ηήσεεί Ρα δα, ρο 
Ραη», 5ἱ οεγίΆπιεῃ ἀειτοείατεί φαροτίοτ ΠΙΠΠοτΟ, ΡαταὈθέ 
5ο ργα]1ο. 

ΧΧΧΙ. Ὀιπίαπε οαείτὶς ρτορτεδοί 5ηπί απίο ἀΠασυ]ωπα, 

οἵτοα α]ήππαπα γαΙίαπα, Αεῖες πἰτίπαπε Ἠου πιακῖπης πιοᾶο 

ἱηδίγασίας δη. Ἠοππαπογαπα Ἰαγαπι εοσηα, Ἱαχία ἵρεαπη 

Πα νίωπα, [επεῦαπί Ιορίοπος Ῥοππαπα, άθοθπ πη]ία ρεά(ξηπη : 

Μ15 Ἱαπεοία ογαηί α]ία ἀθεθπα πι]Η]α 5οσΊΟΓΙΗΠΙ ποπηηΐσᾳπς/1,α- 

Επί. Ὀτίααα ραΠίετ ἵπ (πριίεεπι ααἴθπα, απαταπα α[ίοτα 

Ρονί αἰίοταπῃ Ἰοσαία ογαί, ἀῑπίπεί. Πίτα Τιαπος εἰαῦας 

Ἐαππεπίς οχοτοῖίας, αἱ Αομαογαπι ορίταίογαπα ἱτία πη]ία. 

Τη ἀθχίτο Ὑοτο οοτΠ οταπί εφη]ίες ἨΒοππαπί, οἱ Τιαὐπῖ, Ε- 

πιρηίδαυο, πο ρ]αγες οσποιί ἱτῖρας πα νας : οπιπίυας ᾱ- 

ἴεπι Γεφπθηίες Ππίεγπη]χ {1 εταηί Πεγ]ίογ αγπιαΕῖ οἱ ςαρΏ(ατ. 

Ῥοπηήίίαπα 5Ηραβαπί οφ έαπα ἵπτππς απαίποτ, δίο ἵῃ πηῖς 

ΥεΓδύπη Γαθγιη ἵπ Βοπησπα αοἲε αᾱ (πὶρληία Ἱοπήπηπη πα ία. 

Ῥτωεταί απίεπι ἀθχίτο οὕτηα Ίρ5ο Ῥοππίήας, εἰ ἵῃπ πιεάῖο 

εοΠοσαγί οοη5Η]θιη. Ίμαγαπῃ Εππιοπί ἀοά1. 5οᾶ εἸερίναη- 

{ΟΓΙΠ1, απος Μαβεβαί οχ Α[ῆζα, παπα το πδηπῃ ταίας, 

αποᾶ αἱ ραιοῖογος 6556Πΐ, οἳ πηίποτος, π{ροίε Α[ΠΟΙ, απ! 

πιείπθγο ΠΙαΙΟΓΕ5 5ο]επί, Ρο5ί γοαασΠ ΟΠΊΠ6 4ΡΠΠΕΠ Π]ος 

Ἰοσαγ!{. 

ΧΧΧΠ. Ἰπ ΑπιϊοςΙΙ οχοτοτα κκ πηϊ]ία πυππεταβαπίατ. 

Ῥοβρατ ογαί Ρ]αίαηχ Μαεθάοπίσα, Χτι Ποπηίπιπα πα, εκ 

Αοχαπάτί ΡΙΠρρίαπο ἱηςΗπίο ογηδίοίπῃ. Ἠαο πεδία 

αοἷας ΓΗ1, ἵπ ἆθορπι ρατίος ἀῑνίδα, πατάτα 5ἴησα]α πη]]α 

5οχοεπίος, εί ἵη [Γοηίε απἰάεπα ααἰπαπαρίηία, α [οηίς αἩ- 

ἴθπα ἱπίτογςας ἆπος οἱ (πίριπία ατππαϊος οοπ περα. λά 

Ἰαΐίοτα ομ]ήσαπθ ρατῖς ἆπο εἰεριαπίϊ ίαραπί, αἱ ἵπ [γοπίε 

{οίῖας ρ]α]απσίς εἹερ]ιαπ{{ ος5εηί χΧχ. Τα ραϊαηκ αααςί 

πιυτῖ 5Ρρθοίοπα Ρο 5ο Γεγεῦαί, εκ απο εἰερμαπί, ἱαπαιαπα 

(τος, οπηπεραηί, Ρίο ροδίαίας ΑπιιοσΙΙ Ἱηδίγασίας οταῖ. 

Ε]αάς απίαπη αίταπ]ααο Ἰαΐας οηυ]ίες (οσοῦαπί; ουπα (α1ο- 

στωοἵ ἸογίσαΙΙ, {απα ααὶ Ασεπηα τουπηίαχ Μασεάοπίσασα, 5υΠί- 

απο Ἰεοιςεϊπιϊ οηι]ίο5, οχ απο εί ΠΟΠΗ Αροπια Ἰαθοπι. 

Η! ρατί πασιογο αἰπίπαο οἰτοππιάαβαπί ρ]αἱαηροπα.. Ῥταίει 

Ἀος, ἵῃ οογηίρα5 οταηί, ἃ ἀθχίτο, Ἱονίίον ποππ! αππηα!, 

οἱ αΏϊ οφυ]ΐος, αυ Αγργταδρίᾶςς γοσαβαπέης, οἱ ασ αγ 

εφυ]ίος (πι 16 εῇ) ἀποσηήϊ, Α 0 ]ῶγο οοίπα εταπί οαἱορτα σας 

παἴοηθς, Τουιοδαςί, Ττουπηί, Τοσίοβοῖἳ, οἱ αὓ Ατίατα(νο 

ης» Οαρραάοσος, αΠασαο οοπά πο οσα πα έσηα Πα ]- 

(4ο ῥγοπηίδουα,  Ταπ Ἰοησαίας αίας εφαίαίας, οἱ πας 

ΔΠΙΙΟΟΓΗΠΗ αἷα αν 15 νουαβαίας, Ἱενίας απηπαία.. Λίφπο Πα 

ΑΠΙΙΟΕἨΗ5 5105 ἱηδίτα {ές τοίας, οἱ γἰάείατ, πιαχίπης ο(6- 

κἰγίρας οορίΐ5, απας ἵπ Γτομίς ρ]ατίπιας ροδιἱ : ρ]ναϊαηβοΠη 

ππίσπη ἱπιροπίίο ἵπ ατοίυπα οοθᾳίε, αὖα πιαχίπηο, οἱ ρα ο0δ- 

(οτί οχρτο]αία, Πάετο ἀερασταί, λάοταί απίοπα ρταἴθηδα 

οἱ αία ππαρυα πμ] όο, αποσταση, ςαριατίογα σα, ἸαοἩ- 

Ἰαίοτα η ορίτα(ογαησυο, ΡΗΓνπάπα, Ἰγοίοτασα, Ῥαπηρ]ην [ίο- 

ΤΟΙΗ, Ῥλἰάαταπα, Οτοιοηδίαπα, Ττααποταπα, ΟΠἱοπσς 

πιογο Οτο(ομδίαπα ἀγηαϊογασα : ἴππα αἲ οηίος ααμίατή, 

Ῥαΐο, Μνοί, Εἰνπια!, Αταζοησς, φαἱ οδηε]ίς γο]οςἰκκἰπιίφ 
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μήλους ὀξυτάτας ἐπικαθήμενοι, κ ο1 τε εὐμαρῶς 

ἂφ λοῦ, καὶ µαχαίραις, ὅτε πλησιάζοιεν, ἐπιμήχεσι 
καὶ στεναῖς γρῶνται. Δρεπανηφόρα τε ἅρματα ἐ ἐν τῷ 
μεταιχµίῳ» προπολεμεῖν τοῦ μετώπου, τετάχατο" καὶ 
εἴρητο αὐτοῖς ἳ μετὰ τὴν πρώτην πεῖραν ὑποχωρεῖν. 

ΧΧΧΙΠ. Ὄψις τε ἦν ὥσπερ δύο στρατῶν, τοῦ μὲν, 
ἀρχομένου πολεμεῖν, τοῦ δ᾽ ἐφεδρεύοντος. Ἑκάτερος 

δ) αὐτῶν ἐς κατάπληζιν ἐσχεύαστο ὃς ν. πλήθει τε 

καὶ κόσμῳ. Ἐφειστήχει δὲ τοῖς μὲν δεξιοῖς ἵππεῦσιν 

Ἀντίοχος αὐτὸς, τοις ὃ) ἐπὶ θάτερα Σέλευχος ὃ υἱὸς 

Ἀντιόχου τῇ δὲ φάλαγγι, Φίλιππος ὁ ἐλεφαντάρχης' 

χαὶ τοῖς προμάχοις Μένδις τε χαὶ Ζεῦζξις. Ἁχλνώδους 

δὲ καὶ ζοφερᾶς τῆς μέρας Ὑενομένης, ἥτε ὄψις ἔσθεστο 

τῆς ἐπιδείδεως» καὶ τὰ τοζεύματα πάντα ἀμθλύτερα ἦν, 
ὡς ἐν ἀέρι ὑγρῷ καὶ σκοτευῷ. "Ὅπερ ἐπεὶ κατεῖδεν 
Εὐμενὴς, τῶν μὲν ἄλλων κατεφρόνησε' τὴν δὲ ῥύμην 
τῶν ἁρμάτων, τεταγµένων ἐφ ἑαυτὸν μάλιστα, δείσας; 
ὅσοι ἦσαν αὐτῷ σφενδονῆται καὶ ἀχοντισταὶ καὶ ἕτεροι 

κοῦφοι, συναγαγὼν, προσέταξε, τὰ ἅρματα περιθέοντας, 
ἐς τοὺς ἵππους ἀχοντίζειν ἀντὶ τῶν ἐπιθατῶν. ἵππου 

γὰρ ἐν ἅρματι ζυγομαχοῦντος, ἀχρεῖον τὸ λοιπὸν ἅρμα 
γίνεται, χαὶ πολλὰ χαὶ τῆς ἄλλης εὐταξίας παραλύε- 

ται, τὰ δρέπανα τῶν φιλίων δεδιότων. “Ὁ καὶ τότε 

συνηνέχθη γενέσθαι. Ἠληγέντων γὰρ τῶν ἵππων 

ἀθρόως, καὶ τὰ ἅρματα ἐς τοὺς φίλους περιφερόντων, 

αἵ τε χάµηλοι πρῶται τῆς ἀταξίας ἠσθάνοντο, πλησίον 
τοῖς ἅρμασι παρατεταγμέναι. καὶ μετ’ αὐτὰς ἡ κατᾶ- 

Φρακτος ἵππος, οὐ ῥαδίως ὑπὸ τοῦ βάρους τὰ δρέπανα 

ἐκφεύγειν δυναµένη. Θόρυάός τε ἣν ἤδη πολὺς, καὶ 

τάραχος ποικίλος" ἀρξάμενος μὲν ἀπὸ τῶνδε μάλιστα, 
ζωρῶν δὲ ἐπὶ ὅλον τὸ µεταίχµιον" καὶ μείζων ὑπόνοια 
τοῦ ἀχριθοῦς, Ὡς γὰρ ἐν διαστήµατι μακρῷ, καὶ πλή- 
θει πυκνῷι καὶ βοη ποικίλη, καὶ φόόῳ πολλῷ, τὸ μὲν 
Ἀκριθὲς οὐδὲ τοῖς ἀγγοῦ τῶν πασ] όντων χαταληπτὸν 

ἦν, τὸν δὲ ἵ ὑπόνοιαν µειζόνως ἐξ τοὺς ἕξης ἕκαστοι µε- 

τέφερον. 
ΧΧΧΙΥ. Ὁ δ᾽ Εὐμενὲς, ἐπεὶ τὰ πρῶτα καλῶς ἐπέ- 

πραχκτο αὐτῷ, καὶ τὸ µεταίγμιον,.ὅσον αἵ τε κάμ.ηλοι 
καὶ τὰ ἅρματα ἐπεῖχεν, ἐγεγύμνωτο, τοὺς ἰδίους ἱππέας, 
καὶ ὅσοι Ῥωμαίων αὐτῷ καὶ Ἰταλῶν παρατετάγατο, 
ἐπῆγεν ἐπὶ τοὺς ἀντικρὺ Γαλάτας τε καὶ Καππαδόκας, 

καὶ τὴν ἄλλην σύνοδον τῶν ξένων, µέγα κεκραγὼς, καὶ 
παρακαλῶν ἐπὶ ἄνδρας ἀπείρους τε µάγης καὶ γεγυµνω- 

µένους τῶν προπολεμούντων. Οἱ δ᾽ ἐπείθοντο" καὶ βα- 
ῥείας σφῶν τῆς ἐμθολῆς γενομένης, τρέπονται τούτους 

τε, καὶ τοὺς παρεζευγµένους αὐτοῖς ἱππέας τε χαὶ κατα- 

Φράκτους, ἐκ πολλοῦ ταρασσοµένους διὰ τὰ ἄρματα 

οὓς δὴ καὶ µάλιστα, διὰ τὸ βάρος ὑποφεύγειν ἢ ἆνα- 
στρέφειν εὐμαρῶς οὐ δυναµένους, χατελάμβανόν τε καὶ 

συνέκοπτον. Καὶ τάδε μὲν ἦν περὶ τὸ λωῶν τῆς φά- 
λαγγος τῶν Μακεδόνων. Ἐν δεξιᾷ δὲ ν ἅπερ αὐτὸς ὁ 

Ἀντίοχος ἐτέταχτο, διακόψας τὸ ανά α τῆς Ῥω- 
µαίων φάλαγγος, ἀπέσπασεν, ἐπὶ πολὺ διώκων. 
ἈΧΧΥ. Καὶ ἡ φάλαγξ ἡ τῶν Μακεδόνων, τεταγµέγη 

ἱηδίάεηίο», [ποσα Ποδίοα ο δα] ἡπηῖ αρι5 ἱπρείυπί οἱ 
αποίίες οοπηίηας ραρπαπά απ οἱ, ρἰαδ1ς αἰσηία ρτα ]οηρῖς 
4ο (οπαίθας. Τη ρῖπια απίοπα [τοηίς, απίο δα παπα αοἴθπης 
Ιουπί εγαηί [αἱοαία. πα άτίρας, απ ραση παπα [αοσγθη! : 
απἴθας πιαπάαίαπα οτας, αἱ ροδί ρήππΙΠα οογίαμη]ηίς ροι[σι- 
Ἰ111 τοἰγουσάστοη. 

ΧΧΧΗΠ. Ρίο ίοία ασἰεδ ΑπΙΟσϊ νο]α{ἰ ἀπογηπα οχογΟ ΙΓ αΠα 

5ροοἴοπα γο[ογοραί; απο αἰίου παπα ριαΗἱ οβςοί Γποιι- 

15, αίος ἵη αΏςίά[ῑς ο55οί οοἡοσαία». Εἰ οταί πἴεγαο αἆ 

(ογονοπα Ιπομεπά πα πτὸ οοπιροδία5, ου αρραταία 

γεσπο, ἔαπα τπιαίοΓΙΠ παπά ἴπα. Ἠοχ ἱρεο {ῃ ἀεχίτο 

εστι οναῖ» Βε]ειεα Πάπα Ἰάγο ργαροδα,  Ῥμαϊαηαί 

Ῥμρρις ριασγαί, πιαρἰςίοι οἸορμαπίογαπαΣ απίοςἰρηαη!ς 

Μεηαἰ» εἰ Ζαυχί5. Νεβρα]οδι5 ἰ5 ἀῑος εί εαΗρίποδα» ΗΕ: απο 

Περαί, αἱ εί οοπδροεία5 αἀἱπποιοίαν οδίομ{αἰοπίς, αἱ ΙάΠΙΟΓΟ 

ἁποιῖδ οπιοΠοηία αἲοις αππεπίασπο Ιαομ]οταη. Οποᾶ αὐί 

ΕΠΙΠΕΠΕΣ γἰάΙέ, οοπίεπα(ἶς τοἰἰᾳαΐς, απαἀίραγαϊα πιοᾶο [πη- 

ΡΕίπα, απ αἀγειςιις ἱρδαπῃ ροΙ5δΙππ Πα ἀῑγοοίαρ οιαΠέ, {ἷ- 

ΠΙΘΗΣ: ΠαπάΙίογος οἱ Ιαομ]αίογος, φποίᾳποί Παβεθαίς οσρίθγος- 

απο Ἰεγίίοι αγηλαίος, ᾖαςςίί οἴνοα απαάτίρας ἀϊδοιττετεα, οἱ 

ἵη 50105 64105, ΠΟΠ ἵπ Υοσίοιες, πηάῖαπο Ἰπσογογς πηϊςςίία. 

Εαῖς επίπη ἵῃ ουΥγα οοηςίογπα(ἶς οἱ (γοπα πιογάοπ!ἴθις, ο Τά 

η Η115 νο αν; εἰ πο {αμα Ποδίαπα, απαπα 5ΠοΓΠὰ, αγαί 

ονά(μας, πεί [αἱοίππι. Οιοὰ οἴαπι {ππο ασσἰάτ. Ὑπ]πο- 

τας ου] οευνῖς ἰοίριις οᾳαῖς, εί εαγα5 η 5ος γογ(ει]- 

Ρα5, Ρρυηῖ εαυπε] (αρα(ἳ 5απέ, αι ρτοχίπιο ροδί ου Γγας 

οοηδ[(οναη!; ἀείπᾶς Ιοησαίῖ ομη1ΐας, ααϊ ρα) αΡΙΙΟΓΙΠΗ ΡΟ- 

ἀαια Πο [π6ἱε ἀορ]ίπατο [α]οος Ῥοίεναπί. Ἰπάς πιαρηιις 

ΠΠ ΠΠ »Υαπίαπιιε ρογ(αγῬα{ίο,, α πα ἀν]σῖς ΡΥΙΠΩΠΥ 

ονία, πιοχαιθ ρου ΟΠΊΠΟΙΗ αηίθδίσπαποταϊη {πιραπα, απα" 

πηΘάΙαΠΗ Ἰπίθυ ἆπῑας αοἷες οαΠΠΡΙΠΑ οεσαραγοναΠέ, οοπΗπμαία, 

εἰ πα] απαΙΗ Ρίο 6 (πορίάα[ῖο..  Ναπι 4Η Πα {απ Ἰαίο ρᾶ- 

ἰουεί ααἶες, 1π ἰαπία Ἰχοπηίπη τη] (πάπα, {απι ἀῑςεοηῖς 

οἸαπιονῖριι5, 56Π1ε] οεοαρα!ἰς {ουγουο απἰηηϊς, πε ί φπἶάεπη, 

απ ρειίεπ]ο ῥνονχἰπαί ουαΠί, εχρ]ογαίυπα σα:ἶς, ααἰάπαπα τεῖ 

ο55εί, ΠαβεβαΠί, εἱ ααἶατια αἆ Γομιοίίογος Ππα]οΓαΠΙ πηα[ῖ ορῖ- 

ΠΙΟΠΕΠΙ Ρνορασα ραπ! 

ΧΧΧΙΥ. Τι ἘπΙΘΗθ5, αδί ῥηηας οοπαία5 5αοσεςςίί 

{ο]ἱοίει, «αΙΠΡΟ παάαίο, 416Γ1 εαιηθ]{ εἰ οαΓας οσςΙραγε- 

γάΠ{, 5105 ρανί6υ ας ἨοπΙαπος ΠαΠεοδ(αο οαιίος ἵη οΡΡο- 

5[ίο5 (αοβγῶσος οἱ σαρραάοσαδ, οα{ογαππ( 6 Πηθγζθα 10- 

ΥΠΑ {Η1ΡαΠ1, 1ηᾶσΠΟ «Ἰαπιοιο οοποϊαγ1ξ, Ἰουίαίας, αἱ ἵπ 

Ιιομιίπες ἱπεχογεῖίαίος οἱ α Ργορασπα(οιίρης ἀαξοτίος ονῖίου 

ἸηροίΠα [απεσγοηί. Εἰ ρανασγαηί ΠΕ: {αππφαα γαἰάα πα Ππη- 

Ρηο55ἴοΠΘΙΗ Γεοσγυηί, αἱ οἱ Ί1ο5, οἱ οοπίἴσιος οᾳ1ίο5, ἱρεοσαπα 

Ἰοησαίος, ἵπ (πδαπα γογίειοηί, ΊαΗ1 απία (μαίος εοηςίογηᾶ- 

ίοπο φπαἀνίσανυπηα. Αίαιιε Ἰῖ ᾳπἱάσηα 1ρςῖ ππανίηια, ἰατάσηίθ 

βιαν](αίο αΙΠΠΟΡΙΙΗ, Π]ᾶσια εκ ρατίο ἀοργε]ιοηδί οωδίᾳε 

υπ, Ώπα απίσΠα 5ἱο Τη Ἰῶγο οοιπι ρτοΠἱσαπία Μορίς, 

Ἰηίειθα ἵῃ ἀθχίνο Απίοείνας, αἲ ΠΡῖ ρΓογαί, Πεβίοπες Πουλᾶ- 

πας ροιαρίές οἱ ργοσι] ῥΥοσγος5ι5 οδί ΙΠςο(πΕΠ5. 

ΧΧΧΥ. Ῥ]ια]απν απίοπι Μαεοάοπίσα, 4ά) [ογηιᾶ φπαἀταία 

να 



193. 

γεγυμνωμένη δὲ τῶν ἱππέων ἑκατέρωθεν, τοὺς μὲν 'Ψι- 

λοὺς τοὺς ἐπὶ τοῦ μετώπου σφῶν ἔτι προπολεμοῦντας, 
διαστᾶσα, ἐς αὐτὸν ἐσελέξατο, καὶ πάλιν συνῄει. Δομι- 

τίου ὃ αὐτὸν ἵππεῦσι πολλοῖς καὶ Ψιλοῖς εὐμαρῶς, οἷα 

πλινθίον πυκνὸν, κυκλώσαντος, οὔτ᾽ ἐκδραμεῖν ἔτι ἔχου- 
σα, οὔτε ἐξελίξαι βάθος οὕτω πολὺ, µάλα καρτερῶς ἐχα- 

χοπάβει. Καὶ ἠγανάκτουν, αὐτοὶ μὲν ταῖς ἐμπειρίαις 

οὐδὲν ἔγοντες ἔτι γρῆσθαι, τοῖς δὲ πολεμίοις εὔθλητοι 
καὶ ἐπιτυγεῖς πανταχόθεν ὄντες. Ὅμως δὲ τὰς σαρίσ- 

σας ἐκ τετραγώνου προθαλλόµενοι πυχνὰς, προῦκα- 

λοῦντο Ῥωμαίους ἐς χεῖρας ἐλθεῖν, καὶ δόξαν ἐπιθαινόν- 

των ἀεὶ παρεῖχον. Οὐ μήν τι προεπήδων, πεζοί τε 

καὶ βαρεῖς ὄντες ὑπὸ τῶν ὅπλων, καὶ τοὺς πολεμίους 

ἐπὶ ἵππων ὁρῶντες' μάλιστα δὲ, ἵνα μὴ τὸ τῆς τάξεως 

πυκνὸν ἐκλύσειαν: µετατάξασθαι γὰρ ἑτέρως οὐκ ἔφθα- 

νου. Ρωμαῖοι δ) αὐτοῖς οὗ προσεπέλαζον μὲν, οὐδ) ἐς 

γεῖρας ᾖεσαν, δεδιότες ἀνδρῶν ἠσκημένων ἐμπειρίαν τε 

καὶ πυκνότητα, καὶ ἀπόγνωσιν' περιθέοντες δὲ ἐσηκόν- 
τιζόν τε καὶ ἐσετόξευον. Καὶ οὐδὲν ἦν ἀχρεῖον, ὡς ἐν 
ὀλίγῳ πολλῶν συνεστώτων’ οὗ γὰρ εἴγον οὔτε ἐκκλῖναι 
τὰ βαλλόμενα, οὔτε φεροµένοις διαστΏναι. "Οθ0εν ἤδη 
πολλὰ κάµνοντες, ἐνεδίλοσαν ὑπὸ τῆς ἀπορίας, καὶ 
βάδην ὑπεχώρουν σὺν ἀπειλῆ, πάνυ εὐσταθῶς, καὶ 

Ῥωμαίοις ἐπιφόθως. 

αὐτοῖς ἐτόλμων, ἀλλὰ περιθέοντες ἔθλαπτον' μέχρι, 

τῶν ἐλεφάντων ἐν τῇ Μακεδόνων φάλαγγι συνταρα- 

γθέντων τε καὶ οὐχ ὑπακουόντων ἔτι τοῖς ἐπιθάταις, ὁ 

κόσμος ὁ τῆς φυγῆς συνεγεῖτο. 

ΧΧΧΥΙ. Καὶ ταύτῃ μὲν ὃ Δομίτιος ἐκράτει, χαὶ 
ἐπὶ τὸ στρατόπεδον τοῦ Αντιόχου φθάσας, ἐθιάζετ 

. ο / 
τοὺς ἐν αὐτῷ φυλασσοντας. 

Οὔτε γὰρ τότε προσπελάζειν 

διώκων παρ᾽ οὓς ἐκ τῆς Ῥωμαϊκῆς φάλαγγος ἐτέταχτο, 

οὐδενὸς οὐ2᾽ ἐκείνοις ἵππέων, ἢ Ψιλοῦ, παρόντος ἐς ἐπι- 
χουρίαν (οὗ γὰρ παρετετάχει Δομίτιος, ἠγούμενος οὐ 

Σεήσεσθαι 2ιὰ τὸν ποταμὸν), µέχρι τοῦ Ῥωμαίων γάρα- 
κος ᾖλθεν. ᾿Ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ὅ τε γιλίαρχος ὅ τοῦ γάραχος 

ςύλαξ, ἀχμῆσι τοῖς φύλαξιν ὑπαντιάσας, ἐπέσχε τῆς 

ὁρμῆς, καὶ οἵ φεύγοντες τοῖς ἀναμιγχθεῖσι θαῤῥοῦντες 

ἐπεστρέφοντο" ἐπανήει σοθαρὸς ὃ Ἀντίοχος, ὡς ἐπὶ νίκη, 
οὐδενὸς τῶν ἐπὶ θάτερα πεπυσµένος. Άτταλος δ αὖ- 

τὸν, ὃ Εὐμενοῦς ἀδελφὸς, ἱππεῦσι πολλοις ὑπαντιάζει. 

Καὶτούσδε μὲν εὐμαρῶς ὃ Ἀντίοχος διακόψας διέδραµε, 
καὶ παρατρεχόντων ἔτι καὶ μικρὰ λυπούντων οὐκ ἐφρόν- 
τιζεν' ὡς δὲ κατεῖδε τὸν ἧτταν, καὶ τὸ πεδίον ἅπαν 
νεκρῶν ἰδίων πλΏρες, ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων καὶ ἐλεφάν- 

των, τό τε στρατόπεδον εἰλημμένον ἤδη κατὰ κράτος" 
τότε δὲ καὶ ὃ Αντίοχος ἔφευγεν ἀμεταστρεπτὶ, καὶ µέχρι 
µέσων νυκτῶν ἐς Σάρδεις παρΏλθε. ΠαρΏλθε δὲ καὶ 
ἀπὸ Σάρδεων ἐς Κελαινὰς, ὃν ΑἉπάμειαν καλοῦσιν᾿ οἱ 
τὸν υἱὸν ἐπυνθάνετο συμφεύγειν. ἨΤῆς δ ἐπιούσης ἐς 

Συρίαν ἐκ Κελαινῶν ἀγεζεύγνυ, τοὺς στρατηγοὺς ἐν 

Κελαιναῖς καταλιπὼν ὑπολέγεσθαί τε καὶ ἀθροίζειν τοὺς 
διαφυγόντας, Περί τε καταλύσεως τοῦ πολέμου πρέ- 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ 

μὲν, ὡς μεθ) ἵππέων, ἐπὶ στενοῦ τε καὶ τετραγώνου, εα[ΐς αησιςίο Ιπίοτ θᾳ]ίες οοης!ἴίθγαί, ἀῑκοράεπιῖθας ΠίΦ 

Ὅ δὲ Ἀντίοχος, ἐς πολὺ | 

πηδαία πίτοφαθ Ἰαΐογε, Ίεγθπῃ αγπηαίὔταπα α [τοπίο αἀλας - 

Ρτοριυσηαηίοπη , πιοβῖεῖς αροτίῖς ΙπίογςΠϊς, τεεερεταί ἵῃ Π1δ- 

ἀἴππα, ἃς ΓηΙ5Η5 οοΐγοταί. δἱο οοηςραίος Ὀομυίείας [αοῖῖε 

οἰτουπιάεο( εφα 1 θς πηυ]ῇ5 ας γελίρας. Ε ΠΗ, απ απὴ Ίπι 

Ώου ΙΠΙΡΓΘΞΞΙΟΠΕΠΙ απηρ]ίης [ασργ6, Ώου εχρ]ίσαγο ἴαπι ἆθῃξος 

οτ(πες γαἱετοπί, Υα]άε Ἰαροταραηί ἱπαΙσπαδαπίατασε, φαποᾶ 

ΙΙ] Ίαπα ᾖαγατοί τεῖ πηΗἰατῖς Ρογΐῖα, ἰο]ίς Ἰνοδίαπα εχροςί- 

ίο5 υπάϊαπο. ΟΡ]εεετηπί (αππει αἳ οπιπίθας απαίπος Ἰαΐδ- 

τίρας ερπάρηξας 5ατίδδας, Ρτογοσαηίε» Βοπιαπος αἆ οοηςτε- 

ἀϊοπάωπι εοπηῖη5; εί 5ροεῖεπι 5εΠρετ ργα[ετεῦαπί, απᾶςί 

πιοχ 1ρ5ῖ ἵη ο0ς ἱπιρείαπῃ ο556η{ [αε(ηγί: ΠΘΠ 8 {αππθΙ πδαπαπα 

ΡΙΟΟΙΤΤΕΓΕ αμδί 5υηί, Ῥεάΐίος φπἱρρε, εἰ ρτανΊίεγ ατπιαί!, 

αἄγειςιας Ποδίοπα εκ επυῖς Ρηρηαηίεπα; ασ γογϊ παχίπ]α, 

πο Ρ]α]αησεπη 5ο]γοτοπί, απαπῃ αΠίοι Ίαπα ΙΠξίταθγε ΠΟΠ αΠΙ- 

ΡΙ15 Ροίθγαπ{. Ἠοπιαπί Υ6γο ποπ αεοάεβαηί ρτορία5, πδαΠθ 

πάπας απάεβαπί 6ΟΠΞΕΤΟΡΕ οΙΠῃ γείεταπο οἱ εοπᾳ]οβαίο ἆθ- 

«ροταίοσιο π]ία: 5εἆ οἰτουππσυπγςαπάο ςασ]ίας Ππιπη(οραπί 

αἱ Ιαευ]α; απογαπα παπα Ἱπίαπη οαάεβραί ἵη εοπ/[ετίος, ααἲ 

πος ἀθο]ίηατε Ἰαου]α, πες Ἰαχαπᾶο ογάΐπες εἰαάστε 5αβἰίαγιπι 

Ἰείας, Ροΐεταπί. Ἰίασααε πππ]ίαπ Ῥογρεςςί Ῥμαϊαπαϊία, οἱ 

Ίπορες οοηςΙ{, ρεᾶεπῃ τε[εγεβαηί ππασϊίες, 5ογγα[ἶς αεο- 

ταίο οτάΙπῖρας5; αἆεο τί πο ἴππι απἰάεπη Ἰηδίατε ερπηῖπας αἲ- 

ἀετοπί Ποιηαηϊ, εί εἴγοιπηοικαπάο {απίΗΠΗ Ἱπ[οςίατοπί. Δά 

εχίτοΓηΙπῃ τοτο, (παπί ρας εἰερμαπίῖς, ααῖ ρ]α]αηαί 

Ἰπιογπϊχ{{ εγαη{, πδαε ραγεηίῖρας απηρ]ας τεσίογα ση ἴπαρε- 

πο, Ἱπουπάϊία {ασα 5656 πιαπζαγυη!, 

ΧΧΧΥΙ. Ῥονηίίας Ιβῖέατ, Ίας Ρρατίο τἱείου, αἆ οαξίγα πδαυε 

ΑπΙΟΟΙΙ ροεγεηῖί; οἱ ἵρεα οαδίτα 4ποσαε, τα] α πάει 

τοφὶςίοηδίρας ουδίοᾶίρας, υὶ οχρασπανΗ.  ΑίΠπο Ιπίσγίπι 

ΑΠΙΙΟΕΗ5 6ΧΠ1 ρατίοπι Ιοφίοπαπα Ποππαπαγαα , 41.01 {ρ5ε ἵῃ 

αοἲθ ορροδίίαπα Ἰαβαεταί, πἰπίταπα οἱ ἵρεαπι οφυἰαίας Ἱε- 

γίκασο αγπιαίυτα Ργωδίάίο ἀοςαίαπα (πεσαε οπίπα οἱ 1ο- 

εαγοταί Ῥοπη ας, Παπηίηε 5αἲῖς πηπη [ία 6απη ρατίουη τα(α 5), 

αᾱ ναάπῃ πδαιο Ποπιαπογαπα οταί ρογδδουίας. Ῥοδίφπαπι 

τοτο (νραπας οαςίτὶό Ρα [οοίας, οαπα γοσσι παπι Πλαῃα 
οσσΙΙΤΟΠΣ , ἱπροίαπα οἷας τορτοςςί{, οἱ φαἱ πιοῦο ἴεγρα νει- 

(εταηί, οχ ἄοζΓδα 5ΠΟΓΙΠΑ οοπορρία απάασία, ἵπ ράσηαπαι 

τογοποραπίας; τοὐῖραί τον, 5ροτας, τοῖαί ρατία γἱείοτία, 

ἱπηαγήδα ο εογήπὴ ασ) αἲ αἰίογα ρατίο αοοἰἀρταηί. Εἰ ος- 

ουτοπία οἱ {μπο ΑίΙαίο, [ταίτο Επιοηίς, οἳπη δαἰἶς παρω 

οφ ἱζαπα λάμα, Γαοἱ]ο φπἱάεΠη Ρος Ἰνο πιοίος ροτγηρίέ, ας 

μπο ο Ιαπα ἱηδοφυεπίος οἱ ποπ] οατροηίος οορ{ομης, 5εἆ 

υί ίταροπα οοπβροχίϊ 5ΙΟΓΗΠΙ, οπάαγοίραδααα γίτογαπα, 

θ( ΠΟ ΓΗΠΗ, ο]ερ]απίογα η, {ο 1Π1 οΔΠΗΡΗΠΗ τορ]οίσπη, οἱ οα5ί τα 

γὶ οχραρηαίας {1μα νοτο ἵη ε[αξαπα ΓάβαΠ1 8656 ρτοπροῖς 

ΑΠΙΙΟΟΙΗ5, οἱ οοππασίο οὔσδα Πηδάία ποοίο δατάδς Ῥοίγο- 

η, δα πιο οἱ βατάΐρα» τοσο, Ο06Ἰ1858, (παπα Αρᾶ- 

πδαπα γουσηί, Ρος απο ΕΠαπα Γαρίδδε ααάϊγοταϊ, Τη56 

απο! γετο ἀῑς ἵπ Ἁντίαπι Ροιτο Ῥηοίοσοίας οδί; τε]ἰοῖς 

ΑΡΑΠΠΟΙΣ ἀμοίρας, οἱ τομίος ο αρα οχοίροτεμί τευο]]ήρο- 

τοπίηπο,  δἰπππ]ήπο Ἱοραίος ἆς ραςε Πηκ αἆ ορηκυἱ ο, 

πως εδ φόνο. 

δν». 
μ σφ4 



2. 
τΦ« 

ὃν περὶ Ἀντιόγου λογοποιούµενα ᾿ 

ΡΕ ΝΕΡΟΣ 

σθεις ἔπεμπε πρὸς τὸν ὕπατον. Ὁ δὲ τὰ οἰχεῖα ἔθαπτε, 

χαὶ ἐσχύλευε τοὺς πολεμίους, χαὶ τὰ αἰχμάλωτα συνῇ- 

γε. Ἐ φάνησαν δὲ νεκροὶ Ῥωμαίων μὲν τῶν ἐξ ἄστεος 

[ππεῖς εἴχοσι χαὶ τέσσαρες, χαὶ πεζοὶ τριαχόσιοι μάλι- 

στα, οὓς ὃ Ἀντίοχος ἔ ἔχτεινεν' Εὐμενοῦς δὲ ἱππεῖς πεν- 

τεχαίδεχκα μόνοι. Ἀντιόχου ὃ δὲ, σὺν τοῖς αἰγμαλώτοις, 

εἰκάζοντο ἀπολέσθαι περὶ πονταχισμυρίους” οὐ γὰρ 
εὐμαρὲς ἦν ἀριθμῆσαι διὰ τὸ πλῆθος. ἸΚαὶ τῶν ἐλε- 

φάντων οἵ μὲν ἀνήρηντο, πεντεκαίδεχα δ' αἰχμάλωτοι 

ΥΕΥΕ ένηντο 

ΧΧΧΥΙΙ. Ὡς δ᾽ ἐπὶ νίκη λαμπροτάτη» χαὶ ανά 

λόγως τισὶ δοκούση Ἰνέσθαι (οὐ γὰρ εἰχὸς ἐνόμιζον, 

ὀλιγωτέρους πολὺ πλειόνων ἐν ἀλλοτρία παρὰτ τοσόνδε 

χρατῆσαι, χαὶ µάλιστα φάλαγγος Μακεδόνων, εὖ Ύεγυ- 

µνασµένης χαὶ εὐανδρούσης τότε μάλιστα, καὶ δόξαν 

ἅμαχόν τε χαὶ φοθε ερὰν ἐχούστς), οἱ μὲν Ἀντιόχον ς φί- 

λοι τὴν προπέτειαν αὐτοῦ τῆς ἐς Ῥωμαίους ὃ διαφορᾶς, 
καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀπειρίαν τεχαὶ ἀθυλίω ὲ ἐπεμέμφοντο" 

Χεῤῥόνησόν τε χαὶ Λυσιμάχειαν αὐτοῖς ὅπλοις χαὶ το- 

σῇδε παρασχευῇῃ µεθέντος ἐκ χειρῶν, πρὶν χαὶ ἐς πεῖ- 

ραν ἐλθεῖν τοῖς πολεµίοις, καὶ τὸν τοῦ Ελλησπόντου 

φυλακὴν ἐκλιπόντος, Ῥωμαίων οὐκ ἂν εὐμαρῶς ἐλπι- 

Κατεμέμφοντο δ 

αὐτοῦ καὶ τὴν τελευταίαν ἆ ἀφροσύνην, ἄχρεῖον΄ ἐν στειῷ 

τὸ χράτιστον τοῦ στρατοῦ πεποιηκότος, χαὶ τὴν ἐληίδα 

θεµένου ἐν πλήθει συγκλύδων ἀνδρῶν ἀρτιπολέμων 
μᾶλλον, ἐν ἀνδράσι διὰ µελέτην καὶ χρόνον ἐργάταις 

τε οὖσι πολέμου, καὶ ἐκ τοσῶνδε πολέμων τὸ φρόνημα 

ςε εὐτολμίαν καὶ θάρσος ηὐξημένοις ἘΤοιαῦτα μὲν ην 

) Ῥωμαίοις ὃ ὃ) 

τι σφίσιν ἡχοῦντο εἶναι ὃυσ- 

Καὶ γὰρ 
ή ῶ. / 

» ὅτι ουτω | ο/Λ1Υοι τε 

σθέντων βιάσασθαι τὴν διάθασιν. 

σο 

ἐπῆρτο 

ὰ φρονήματα ᾽ χαὶ οὐδὲν ἔ 
η 

λ { / 3 ο» λ 
.. ὑπὸ τε ἀρετῆς χαι θεῶν ἐπικουρίας. 

ν)  δ 3. 3 .., αν 
δη καὶ ἐς δόξαν εὐτυχίας εφερ 

Ανα .” .] /ν . 

πολλῶν, και ες εφοσον» χαι 

εν 

3 
έ ἐν πρώτῃ μάχη, καὶ ἐν 

καὶ παρασχευῆς βασιλι- 

κᾶς, καὶ μισθοφόρων ἆ ἀρετῆς καὶ δόξης Μακεδόνων, καὶ 

βασιλέως αὐτοῦ, µεγίστην τε ἀρχὴν κεκτηµένου, χαὶ 

ἐπίκλησιν Μεγάλου, χεκρατηκότες ἦσαν :ἡμέρα μιᾶ. 

Πολύ τε σφίσιν ἦν τὸ ἔπος ἐν τοῖς λόγοις” ὴν βασιλεὺς 

Ἀντίοχος ὁ Μέγας. 
ΧΧΧΥΙΠ. Τοιάδε μὲν δὲ καὶ Ῥωμαῖοι περὶ σφῶν 

ἐμεγαλαύχουν. Ὅ δὲ ὕπατος, ἐπεὶ αὐτῷ ῥαΐσας ὁ 

ἀδελφὸς Πούπλιος ζλθεν ἀπὸ τῆς Ἐλαίας, ἐγ ρημάτιζε 

τοῖς Ἀντιόχου πρέσθεσιν. Οἱ μὲν δὴ μαθεῖν ἠξίουν, 
δ τι ποιῶν ὁ βασιλεὶ εὓς Ἀντίοχος ἔ ἔσται Ῥωμαίοις Φίλος” 

- 

ᾱλλ τρία γή, τοσῶνδε ἐθνῶν, 3 

ὁ δὲ Πούπλιος αὐτοῖς ὧδε ἀπεχρίνατο: « Αἴτιος μὲν αὑτῷ, 
διὰ πλεονεξίαν, Ἀντίογος καὶ τῶν νῦν καὶ τῶν πρότερον 
γεγονότων" ὃς ἀργχὴν µεγίστην ἔχων τε, καὶ Ῥωμαίων 

αὐτὸν ἐώντων ἔγειν, Πτολεμαίου, συγγενοὺς ἰδίου, καὶ 

Ῥωμαίοις φίλου, Σνρίαν τὸν Κοίλην ἀφείλετο" καὶ ἐς 

τὸν Εὐρώπην οὐδὲν αὐτῷ προσήκουσαν ἐμδαλὼν, Ορή- 
χην κατεστρέφετ ο, καὶ Χεῤῥόνησον ὠχύρου, καὶ Λν- 
σιµάγειαν Ίγειρεν' ἔς τε τὴν Ἑλλάδα διελθὼν, ἐδου- 
λαῦτο τοὺς Ἓλληνας, ὑπὸ Ῥωμαίων ἄρτι αὐτονόμους ; 

ΑΡΡΙΑΝΓΒ, 

ΘΥΒΤΑΟΙΡ. 
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οσο αρα {απὰ αά 10 {η 5ερο]{ομάἶς οοΥ ΡΟΗ Η5 5Η ΟΓΗΠΗ, Ποβέῖα πα 

γοτο δρο]απα(ςδ, οἱ οοπίταμεμάίς οαρενῖδ, Ἠερογί ραπ 

ἁυίοπα Ιπίο 60505, εν ἨΠοπησηί5, οη η] {ος Υἰρίηἶ απαίπος, οἱ 

γουθηίἱ Ρο [ίος, 4105 ΑπιΙοσΙα5 ορρτοβδεταξ: ον Επιοηί5 

γοτο ού ΗΡ5, ΠΟΠ αΠΙΡΗ5 φμἱμάσοία, ΑπΠΙΙΟΟΙΗΠΙ απηῖ- 

55ο οοάἹπα οδί, επι αρνί, οἰτοίίοι φαὐπαπαρίπία 

πη]]α : στο ομίπα Ππῖγί ΠΠηΘΓΙΣ ο 5ογΗ ροίεταί ργα λα]- 

Ππάίπο, 

οαρί. 

ΕΙορμαπίοναπα αλ ποσο δαπίς απἱπάσοῖπα 

ΧΧΧΥΠ. Ῥοςἱ ἰίαπα ΠλαΣίτοπα ΠοππαπογαΠα γἱοίοπίαα, παρ 

πηυ]15 γὶκ ογοδΙρί(ς γίδα οδί (ποή οπίπα ρα{ανα η! Που ροβ5ο, 

αἱ α ἰαπίο ραιοἰοΠ 5, ἵΠ 4ΠεΠΟ 5ο1ο ραρπαΠ{ίρας, {αηίαΠΙ 

εἰαάοπα αοοἰρονοηί τορῖῖ, ας Ρ]α]αηκ ργῶνογίΠη Μασθάοπμίσα, 

ας) ϱ0 ΠΙΑΧΙΠΙΘ {6ΠΙΡΟΤΕ Ῥοπε εχεγοαία {οηἵδαπε εταί, εἰ 

γο]αί Ἱηγ]οία {εγγογί Γ[αοΓαί ΟΠΠΙΡΙΙ5) , απηἰοί ΑπΙΙΟΟΙΙ {6µ]6- 

Πἰαίοπα γοσῖς ἴῃ ἵηπ[ογοιάο Ποπιαπίς Ῥθ]]ο, {Πα οἱ ἱππρενἶαμα 

αοσοαδαναΠί, αιιοᾶά πιοχ αὐ ΠΙΟ ἴαπι ἱπουηδυ]ίο Ο0Ἠ6/5ΟΠ6- 

5ΙΤΗ Τ,γ5ἱππαςμίαΠπ(μ6, απα ΟΙ αγπηϊ5 {απίούιο αρραταία, 

ἀἰπιϊςείςσεί ο ππαπῖρα5, πο αἀγοπία απἰάθπα Ποδίίαπη οχ5Ρο- 

οίαίο; ααοάφια ἨΠε]εξροπίο αράκίςδεί ργαδίάΐα, αι Ῥο- 

1Η3ΠΟ5 ἃ {γαηδΙὰ 1π Αδίαπα [ασἷ]α αγζοΓα ΡροίπεγαΠέ. Ῥοηίπιια 

Ροβίτεπιαπα ]αιη ΥΠαρεταβαπί ἱπιργιάθηίίαπι, αποά τορας 

οχονοῖία5, οοαγοίαπἆο, (εοῖδδεί Ιπα]α; αἱ Ρε εοἱ]οσαδ5εί 

ᾗπ πηῄςοθ]]απθα Πλ] (άἶπο που θΙΙοΓΗΠΗ πα Πα Ροίζ15, 4ΠΠΙ 

η γ]πῖς Ίοησα οχογοΙία[ῖοηε απσιιοίἶς πα 1 εἶος Ἰαὔου] , Δίάιε εχ 

(οί Ῥ6]Ιογ η 5 αά 5ΗΓΩΠΙΠΗ 6ΙΙΠ1 ΑΠΙΠΙΟΓΗΠΗ {παπα 6ΟΓΡΟΥΙΙΠΙ 

{ον (αάἴποιη οράιιναίἶδ..  Όιπα Ίο 5ογπποπίρις ασἰίαπίητ ἆθ 

ΑπΠΙΙΟςΜΟ, Ἠοπηαπί {οεραπ{ δρίηία5, πμῆαμα ἸαῦἩ απηρΙία5 

αγάπατη 51ρί ρυ(αναπί, [οἱ οὐ γαία ργορνία, {ππα ἆθο- 

ΤΗ [Υο0Υ6. ἈΝαπι οἱ ςἱησι]ατῖς Γε]οαΙ ορἰπίοηεΠΙ αἱ 

αυΠέ, ααοά {απι ραποῖ, ον ἱρ5ο Ιπεγε Ἠοδίεπι ασσιος»ί, 

Ριπιο οδι{απηῖπα, ἵπ αἴεπα ἵειτα, ἰαπίο ΠΙᾶΙΟΓΘΠΙ ος] 

ΠΠΠΙΘΙΠΠΗ, {οίαιο σεηίας,, οἱ αρραταίας τορίο5, οί [οΥἱ55ΙΠΙο5 

ΠΙΘΙΟΘΠαΥΙΟ5, εί Μασοάοπίσα ρα]αησίς Φ)ογἱαία, ἱρ5ηπ]αια 

ΓΘΨΕΠΙ , Ιαἰἰςδίηια γοσηαηίθπη, οί εορποπηίηθ 4ποσιο Μαρηα, 

Ππο. ἀῑο ἀοῦο]]αν ἰδδεηί. ΑίάΠο τυ]σο οΠΙΠΙΙΠΙ 56ΓΠΙΟΠΕ 

(ονομαίας τοιραπα Ἠου : Επί τοχ ΑπΙοςΠΗΙς Μασηις. 

ΧΧΧΥΠΙ. Ώυπῃ ία Ποιηαηί 5ἱβί ρ]ασεηί, Εἶσα αἆ οοης!- 

Ίοπι γεπίί Ῥυβ]ις (γαΐθυ, αχ Πιοτβο τοδΠη{15: δἱ πιοχ Ίοραίἱ 

Απιοσι αἀπιῖςεῖ δυπί, ααϊ, (π05Ι{ΠΠῃ 5ο αἀγοπίςςο, ἀἴχθ- 

τυηί, ααἴρῃς Ἰορίρας ΑπΙΙοσΙο ἴπ απηϊσίαπη ». Ῥ. ϱ. Π. αἲ- 

πϊηῖ Ποθτοί Οπἱρας δἷο τοδροπά(ί Ῥ. Ροἱρίο: « ΑΠΙΟΘΙΟ 

5ια ουρἰα[ίας εί ργωςεπῖῖς ο]αάῖς οἱ 5αρογ{ογὴ σα] ΓΓΗΠΑ 

εαιδα οί: ααί αππη Ἰαβογοί, ΠΟΠ ἴην Η15 Βοπηαηίς, αΠΙΡΙΙ5- 

ΦΊΠΙΗΤΗ ΙΠΙΡΕΓΙΗΠΙ, 60 ΠΟΠ οοηίθηία5, Ρ{οΙεΙΩΙΠΗ, οο5ΠαΓΗΠΙ 

5πι, ἀππΙσΠΠηΠπο Ρρορι]ῖ Ποπιαπ!, σα]οδγτίῶ ρο55ε55ίοΠ6 

4]οοῖέ; οἱ Επτοραη πῇ αἆ 5ο ρογποηίεηα πηγαδι{, οἱ Τ]ιγα- 

οἵαπα 5αρήσανίέ, ΟΠιθγ5οποςοσι1θ πηπηίία ΤΥ5ΙΠΙΔΟΠΙαΠΗ 60Η- 

ἀιάπ. Ταπι ἵπ ογασἶαπα (ταάαοίίς οορῇς5, ἀΓΦΟ05, ἨΡΡΟΓ 

Ρορα]ο οπιαπο Πμογίαίο ἀοπαίος απ 5δεν πο γβίζαν, 

19 
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Γά / ἀφειμένους, µέχρι περὶ Θερμοπύλας ἠττήθη μάχη. |] 

.. » 3 .- 

Καὶ φυγὼν οὐδ' ὣς ἔληξε τῆς πλεονεξίας, ἀλλὰ κἂν τῃ 

αλάττη πολλάκις ἐλαττωθεὶς, σπονδῶν μὲν, ἄρτι τὸν | 

Ἑλλήσποντον ἡμῶν πεπερακότων, ἐδεήθη" διὰ δὲ ὑπερ- 
ο ν. 

οψίαν τὰ προτεινόμενα ὑπερεῖδε, καὶ στράτευμα αὖθις 

πολὺ καὶ παρασκευὴν ἄπειρον ἐφ ἡμᾶς συναγαγὼν 

ἐπολέμει, βιαζόµενος ἐς πεῖραν ἐλθεῖν τοῖς ἀμείνοσι" 
/ / / ” ».,. ἃ τν μ 

μέχρι συνηνέχθη μεγἅάλῳ κακίρ. Ημᾶς δὲ, εἰκὸς μὲν 

ἦν, αὐτῷ μείζονα τὴν ζημίαν ἐπιθεῖναι, βιασαμένῳ | 

πολλάκις Ῥωμαίοις ἐς γεῖρας ἐλθεῖν' ἀλλ᾽ οὐχ ὑθρίζο- | 

μεν ταῖς εὐπραξίαις, οὐδ' ἐπιθαροῦμεν τοῖς ἑτέρων 

ἀτυχήμασι. Δίδομεν δὲ, ὅσα καὶ πρότερον αὐτῷ προῦ- 
τείνοµεν᾽ μικρὰ ἄττα προσθέντες, ὅσα καὶ ἡμῖν ἔσται 

-- πω . / 

γρήσιμα, καὶ αὐτῷ λνσιτελΏ πρὸς τὸ μέλλον ἐς ἀσφά-- 
-- ᾽ 

λειαν' Ἀπέχεσθαι μὲν αὐτὸν τῆς Εὐρώπης ὅλης, καὶ 
Ἀσίας τῶν ἐπὶ τάδε τοῦ Ταύρου (καὶ τούτοις ὅροι τε- 

θήσονται)' παραδοῦναι δ) ἐλέφαντας ὅσους ἔχει, καὶ 

ναῦς ὅσας ἂν ἐπιτάξωμεν' ἔς τε λοιπὸν ἐλέφαντας μὲν 
3 4 -- Λη ὅ Ά δ / ο μ δὲ ὶ 

οὐκ ἔχειν, ναὺς δὲ ὅσας ἂν ὁρίσωμεν' δοῦναι δὲ χα 
ἴκοσιν ὅι ἃ ἂν ὃ στρατηγὸς ἐπιγράψη, καὶ γο-- εἴκοσιν ὅμηρα, ἃ ἂν ὃ στρατηγὸς ἐπιγράγη, καὶ γρή 

-- .-. κ / 3 

µατα ἐς τὴν τοῦδε τοῦ πολέμου δαπάνην, δι’ αὐτὸν Υε- 
νοµένου, τάλαντα Εὐθοεικὰ, αὐτίκα μὲν Ίδη, πεντα- 
κόσια" καὶ, ὅταν τάσδε τὰς σπονδὰς ἡ σύγκλητος ἐπιψη- 

/ ν / Λ / .ν. αυ. ν ὦ, ζλλ. 

φίση, δισγίλια καὶ πεντακόσια" δώδεκα ὃ᾽ ἔτεσιν ἄλλοις 
ἕτερα μύρια καὶ δισγίλια, τὸ µέρος ἑκάστου ἔτους ἄνα- 

{ ε ’ . 3 νΝ δ” - 3 /’ 

φέροντα ἐς Ῥώμην. ἀποδοῦναι ὃ ἡμῖν αἴγμάλωτα 

καὶ αὐτόμολα πάντα καὶ Ἐὐμενεῖ ὅσα λοιπὰ τῆς πρὸς 
Ἄτταλον τὸν Εὐμενοῦς πατέρα συνθήκης ἔχει. Ταῦτα 
Ἀντιόχῳ πράττοντι ἀδόλως δίδοµεν εἰρήνην τε καὶ φι- . 
λίαν, ὅταν ἡ σύγκλητος ἐπιψηφίσῃ. » 

αι ντ ’ λ / 

ΧΧΧΙΧ. Τοσάδε προὔτεινεν ὁ Σκιπίων, καὶ πάντα 
ων ασ αγ οὐ μέ πμ ἐλέχοντο οἳ πρέσβεις. Τό τε µέρος αὐτίχα τῶν γρη- 

ὙΣ -. 

µάτων, καὶ τὰ εἴκοσιν ὅμηρα ἐκομίζετο" καὶ ἦν αὐτῶν 
Ἀντίοιος., ὃ νεώτερος υἱὸς Ἀντιόγου. Ἐς δὲ τὸν Ῥώ- 7ος, ς 

πὃ π) / ὶ δ Ἆ / . / 6 ν 

μην οἵ τε Σχιπίωνες κα ντίοχος πρέσθεις ἔπεμπον. 
. ὁ - ώ, / 
Καὶ { βουλὴ τοῖς ἐγνωσμένοις συνετίθεντο. Καὶ ἐγρά- 
Φοντο συνθΏχαι, τοὺς Σχιπίωνος λόγους βεθαιοῦσαί τε, 

καὶ περὶ τῶν ἀορίστων ἐπιλέγουσαι, καὶ βραχέα ἄττα 
προσεπιλαμβάνουσαι Ὅρον μὲν Ἀντιόχῳ τῆς ἀργῆς 

εἶνχι δύο ἄκρας, Καλύκαδνόν τε καὶ Σαρπηδόνιον, καὶ ᾿ νο ᾿ 
΄ - ας με. 3 / α / ο” 

τάσδε μὴ παραπλεῖν ᾽Αντίοχον ἐπὶ πολέμῳ' ναὺς δὲ κα- 
α 

τοὺς ὑπηκόους 
δὲ. καὶ 

’ α / ᾖ ” | 

ταφράκτους ἔγειν δώδεκα µόνας, αἷς ἐς 
πολέμου κατάργειν' πολεμούμενον δὲ, καὶ πλέοσι γρῇ- | 

σθαν' µηδένα δ᾽ ἐκ τὶς Ῥωμαίων ξενολογεῖν, μηδὲ φυ- μη ἷ ! ΜηΟΣ 5 
/. ΣΣ 5. { -/. ϱ . η ὄ Αα ὰ - ΄ 

γάδας ἓξ αὐτῆς ὑποδέγεσθαι" καὶ τὰ ὅμηρα διὰ τριετίας 
ἐναλλάσσειν, }ωρίς νε τοῦ παιλὸς Ἀντιόιου. Ταῦτα ./. ἵ 4 
συγγραψἀμενοίτε, καὶ ἐς τὸ Καπιτώλιον ἐς δέλτους γαλ- | 
κἃς ἀναβέντες (οὗ καὶ τὰς ἄλλας συνθήκας ἀνατιθέα- 

. / κ. / , ο ὁ 
συν), ἔπεμπον ἀντίγραφα Μαλλίῳ Βούλσωνι, τῷ θιαδεδε- 
γμένῳ τὴν Σκιπίωνος στρατηγίαν. ὍὉ δ) ὤμνν τοῖς- 
Ἀντιόχου πρέσθεσι περὶ Απάμειαν τῆς Φρυγίας, καὶ 

ι) / ) -- / / 

ὁ Αντίοχος ἐπὶ τοῦτο πεμφθέντι Θέρμω Τιλιάρχῳ. 
τ -- ὴ αἲ 3 - Δ ΄. μ ., Ῥ μῇ 

οὕτο μὲν δὴ Ἀντιόχῳ τῷ Μεγάλῳ τοῦ πρὸς Ῥωμαίους 
πολέμου τέλος ἦν. Καὶ ἐδόκει µέχρι τοῦδε προε) θεῖν | 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ 

ἀοπεο αἆ ΤΙΠΘΓΙΠΟΡΥΙα5 Ργα Πο γἱοίας {αραίαςᾳαθ ορί. Ας 

πο ἴππο φαἱάθπα πιοδπα ἱπιροξιήί ουρία αι! : 5ο, πα να σας 

οἴίαπα ργαΗῖς αφποί 5πρεταία5, πο Ργίας Ῥαεεπα ροἩ, 

απαπα ἰτα δε ἶς η Αδίαπι Ῥοπιαπίς εορίΐ. Ἐί ἴπης 4ποππο, 

οοπζἡἱοπίθας 5αροιρθ το]θοῖίς, ταγδισ(ε Ἱησοπίϊ εχοτοῖα 

Ἱηβηίο(πο αρραταία αἀγθτδι5 Πο5 οοπίτασίο, Ὀο]απι οοπίῖ- 

παν; οὐφηαίης αἆ ἀεοεγίαπάνπι οππῃ ργρίαπ[οτῆνας, 

ἆοπος {απάσπα ἵπ πιασηαΠα ἰδίαιη ΙποάΙί οπ]απα(αίεπη, 95εᾷ 

πο, (παπηγἰς πιοτ]ίο Ροβδεπη5 ϱγανίογεπη αἱ πηπ]είαπα Ἱπαῖ- 

ογ6, Ροδί(απα {οίες ποβίδειπι οΏδ[ϊπαίο οοπς[]{ο ἵπ αοἴθπὰ 

Ῥτοσγοςςς οδί; (απο Γο]ο]ίαία ἱηςο]επίετ αὈαῖ πουποης, - 

πες αίοπας οαἱαπηίαίο5 ασσταναΡβίπηας. Εαξάσιη, απας Ρας, 

εοπάΠῖοπες ΑπΠΙΙΟΟΠΟ οΠεγη5; ραμοῖς αὐ]θοίῖς, ασ ΠΟΠ 

πηίπας αἲ ἱρδίας, απάτη ἂά ποδίταπα, Ηαίοια Γπἱαταπη(αε 

φοεμγίαίοπα ρεγίίποπί. Ἐπτορα αὐςηποαί τοχ; Αδίασαε οπιηῖ 

οἱ Ταυτυπῃ ἀεοθάαί, Ἰαχία ἀθβηίειάος (ογπήπος : εἰερίναη- 

(95, αποίᾳποί παβεί, ἱταᾶαί, παγεσαπε, αποί(ποί Ππρεταβί- 

πας : οἱ ἵῃ ῬορίθγΙπΙ Πθ(ιο εἰερίαπίος αἶῑος ραταίαγαπα 

56 Ρο]]οραίασ, πθαια πάγος π]ίτα φἰα(αίαπα ΠΙΠΙΓΗΠΗ : οΏςῖ- 

ἀος5 νἰσίπ{ί ατθταία οοηςη]ῖς ἱταᾶαί: οἱ ρτο Ιπιροηςίς ἴπ Ίου 

Ῥθ] πα Γαοίίς, Ὁ ἰαἱοπία Ἐπροίσα ργῶ5επίς ρεουπῖα εοἶναί, 

εί πρ α[ία, παπα 5οπαἴ5 Ρασ6ΠΙ οοπηρτοβανονέ; ἀείιάς 

Μ. ἰα]οηία Ρος ΔΠΗΟΣ Χα αφαῖς ἵῃ δἱηση]ος ροτοπίρς : 

οαρίῖγο5 4 ποσο οἱ (Γαης[ασᾶς οΠηΠες τοάδαί; οἱ Εππιοπί 

Ρογκο] ναί απἱἀφπἱά αἆλαο ροείοτ βράας ου Πα ΑΙίαΙο ΡαεἴπΠα 

Ρορδίάρα!. Ἠσο οἱ ΑπίΙΟΕΡΗ5 5ἶπο [Γαιζε [οορηί, Ρᾶ6θΠῃ οἳ 

4απιις εἰ απηϊοἰίαπα, αππη δοπαία5 οοπηρτοβανοτή. » 

ΧΧΧΙΧ. ΟπΙΠο5 Ία5 οοπάΠἴοπος, α δεἱρίοπο ἀῑσίας, ἄεσθ- 

Ρεναπί ΑποσΗΙ Ἰοσαί1. Ἠοχααα ραῖς ἱπιροταία ρεουπῖαρ 

ἀάνοεία ε5ί, εί αἀά ποιί γἰαϊηιί ομρίάςς, Ιπίογ απο» ογαί Ἰαπίος 

βΗ5 τορῖς ΑπΙοσΙας5. Εί ουσ α δοἱρίοηίθας, {ππα ἃ τοσο 

ΑπΙΙοσ]ιο, Ἱεραίί Ἠοίπαπα ηἰςςὶ κυπ{. Εἰ 5οπαία5 αεί 60Π1- 

Ργοραν{ές φοπρίππη(πε οδί [ωάμ5 οχ 5οη{οηίία δοἱρίοπῖς, 

Ραποἶς αἀ]οοίῖ5 απ! ἀοίοττηϊηα(ἶς, σπα ποπάαπα ἀοβηϊία Γ16- 

ταῬί τα αἳ ΑπΙΙΟΟΙΟ (ογπηίπας τορηί ἆπο Ῥτοπιοπίοτία ο55οπί 

Οαἱνοαάπας οἱ δα9ρ ἠοπίαπα, απο απἰάδπα ο οπηξα οἱ 

ῥια {ος πανίσατο του Ποσροὶ : αἱ πανος αγηηαία5 ὀἆποάθοῖπι 

(απίαπη ἠαβοτοί «ᾱ εοπ ποπάος ἵπ βά6 ανά (ζος; αἲ τερε[ϊρη- 

ἆππα νοτο Ῥο] απ Ῥορδοί οί ρ]ατίθας τ πο ἵπ ΠοΠΙΑΠΟΓΗΠΙ 

ἀμοπο οοπάποστοί πηἰίος πἹογοσματίο5; πονο [αᾳ[ῖνος πάς 

γοοῖρῥρογεί : οἱ αἱ {ογίο 4ποσαο 4ΠΠΟ πηπ{ατοί οὐδίάςς, οχδ- 

Ρίο ΑπΙΙΟσΙο Πο.» Ἠου {αμ τη οὖ5 ἰποίδια, ἀθθΙοβίΩΗΙ 

ο5{ η Οαρίίο]ίο, αδί 5οἱομί οἱ αἰία ἀσάϊσατί {αάστα. Ἐνοπι- 

μία ος Μαπ]ίο Ύ αἰδοπί, δαοσσαδοπί δοἱρίοπίς ἵπ ἱπρυτίον 

ἵ5 ΑπιΙΟσΙ! Ἰορα!15 αριιά ΑραπΙσαΠη ΡΙΗΥ- 

μία Πας] ΥαΠά ΜΗ Π Ίομος [αάοτίς Ρεν ες δἰουί ληοσΙας 

ΤΙΦΙΠΛΟ Γή ἨΗπο, απὶ Ίναο 4ο οπηδα πα Ἠλαπα πηίκεας εί, 

Πίο ϱΗἱ Επίκ Ἰνο]]ν Πίου Απιοσμαα Μάρθα οἱ ΒΟΡΛΑΠΗΠΑ 

ῥορι]απα τ απο φαἰάαπα ριαπί πο Ῥεουρρδίςδο πίοηίμα, 

ΓΓΑΠΣΠΙΡΞΗΗ οἱ, 



ΡΕ ΠΕΡΙ ΡΥΒΙΛΟΙΣ. 

μόνου, διὰ χάριν τὴν ἐς τὸν παῖδα τοῦ Σκιπίωνος Ἄν- ' 
τιόχῳ γενοµένην. 

ΧΙ.. Καί τινες τὸν Σχιπίωνα ἐπανελθόντα διέθαλλον 
ἐπὶ τῷδε' καὶ δήμαρχοι δύο δωροδοχίας αὐτὸν ἐγρά- ͵ 
Ψαντο καὶ προδοσίας. Ὁ δὲ ἀδοξῶν, καὶ ὑπερορῶν 

τοῦ ἐγκλήματος, ἐπεὶ συνΏλθε τὸ δικαστήριον ἧς ἡμέ- 
βας ποτὲ Καρχηδόνα παρεστήσατο, θυσίαν προὔπεμψεν 
ἐς τὸ Καπιτώλιον, καὶ ἐς τὸ δικαστήριον αὐτὸς παρηλ- 

θεν ἐπὶ λαμπροῦ σχήματος, ἀντὶ οἰκτροῦ καὶ ταπεινοῦ 

τῶν ὑπευθύνων' ὡς εὐθὺς ἐπὶ τῷδε πάντας ἐκπλῆ- 

ξαί τε, χαὶ ἐς εὔνοιαν, ὡς ἐπὶ χρηστῷ δὴ συνειδότι 
μεγαλοφρονούμενον, προσάγεσθαι. Λέγειν δὲ ἀρξάμε- 
νος, τῆς μὲν κατηγορίας οὐδ) ἐπεμνήσθη" τὸν δὲ βίον 

ἑαυτοῦ, καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ ἔργα πάντα ἐπεξήει, 
καὶ πολέμους ὅσους ἐπολέμησεν ὑπὲρ τῆς πατρίδος" καὶ | 

ἕκαστον αὐτῶν ὡς ἐπολέμησεν, ὁσάκις τε ἐνίχησεν. Ὡς 
ἐγγενέσθαι τοῖς ἀχροωμένοις τι καὶ ἡδονῆς, διὰ τὴν 
ἱστορίαν τῆς σεµνολογίας. ᾿Επεὶ δέ ποτε προΏλθεν 
ἐπὶ Καρχηδόνα, ἐξάρας ἐς φαντασίαν τάδε μάλιστα, 
καὶ ὁρμῆς αὐτός τε ἐμπλησθεὶς, καὶ τὸ πλῆθος ἐμπλή- 
σας, εἶπεν: ὅτι, Τήσδε τῆς ἡμέρας ἐγὼ τάδε ἐνίκων, 
καὶ Καργηδόνα ὑμῖν, ὦ πολῖται, περιεποίουν, τὴν τέως 
ὑμῖν ἐπιφοθωτάτην. Ἄπειμι δὴ θύσων τῆς ἡμέρας ἐς 

τὸ Καπιτώλιο. Καὶ ὑμῶν ὅσοι φιλοπόλιδες, τῆς 
θυσίας µοι, γιγνοµένης ὑπὲρ ὑμῶν, συνάψασθε. Ταῦτα 
ἔφη, καὶ ἐς τὸ Καπιτώλιον ἔθη, μηδὲν τῆς δίχης φρον-- 
τίσας. Ἐϊἴπετο δ) αὐτῷ τὸ πλῆθος καὶ οἳ πλέονες 
τῶν δικαστῶν, σὺν εὐφήμῳ βοη, καὶ θύοντι ὅμοια 
ἐπεφώνουν. Οἵ κατήγοροι δὲ ἠποροῦντο, καὶ οὔτε 
αὐτῷ τὸν δίκην αὖθις, ὡς ἀτέλεστον, ἐτόλμησαν ἐπι- 
γράψαι, οὔτε µέμψασθαι δηµοχοπίας' δυνατώτερον αὐ- 

τοῦ τὸν βίον εἰδότες ὑπονοίας τε καὶ διαθολῆς. 

ΧΙΙ. Ὁ μὲν δὴ Σκιπίων ὧδε ἐγκλήματος ἀναξίου 
τῶν βεβιωµένων οἳ κατεφρόνησε᾽ σοφώτερον (ἐμοὶ δο- 
χεῖν) Ἄριστείδου, περὶ χλοπῆς, καὶ Σωχράτους, περὶ 
ὧν ἐνεκαλεῖτο, οὐδὲν εἰπόντων ὑπὸ ἀδοξίας ὁμοίας, ἢ 
Σωκράτους εἰπόντος ἃ δοχεῖ Πλάτωνι. Μεγαλοφρονέ- 

στερον δὲ ἄρα καὶ ᾿Ἐπαμινώνδου, ὃς ἐθοιωτάρχει μὲν 

ἅμα Πελοπίδᾳ καὶ ἑτέρῳ. ᾿Εξέπεμψαν δὲ αὐτοὺς οἱ Θη- 
θαῖοι, στρατὸν ἑκάστῳ δόντες, ἐπικουρεῖν Ἀρχάσι καὶ 

Μεσσηνίοις, πολεμουμένοις ὑπὸ Λακώνων" οὕπω δ᾽ ὅσα 

ἐπενόουν ἐργασαμένους, ἐπὶ διαθολἩ µετεκάλουν. Οἱ 
9ὲ τοῖς διαδόχοις σφῶν τὴν ἀρχὴν ἐπὶ μῆνας ἓξ οὐ µε- 

βηκαν, ἕως τὰ Λακεδαιμονίων φρούρια καθεῖλον, καὶ 
ἐπέστησαν αὖθις ἕτερα τῶν Ἀρκάδων' ᾿Ἐπαμινώνδου 
τοὺς συστρατήγους ἐς τοῦτο ἀναγκάζοντός τε, καὶ ὑπο- 

δεχομένου τὸ ἔργον αὐτοῖς ἀζήμιον ἔσεσθαι. Ἐπεὶ δὲ 
αὐτοῖς ἐπαγελθοῦσιν οἵ κατήγοροι, καθ’ ἕνα διώκοντες, 
ἐτιμῶντο θανάτου (θαγάτῳ γὰρ ὃ νόμος ἐζημίου γε τὸν 
ἐκ βίας ἀργὴν ἄρξαντα ἀλλοτρίαν), οἳ μὲν ἕτεροι διέ-- 

φυγον, οἴκτῳ τε χρώμενοι καὶ λόγοις πλείοσι, χαὶ τὴν 
αἰτίαν ἐς τὸν Ἐπαμινώνδαν ἀναφέροντες, αὐτὸν οὕτω: 
λένειν ὑποθέμενον αὐτοῖς, καὶ λέγουσιν ἐπιμαρτυροῦντα. 
Ο Σε, κρινόμενοςτελευταῖος' Ὁμολογῶ, ἔφη, παρανό- 
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Ρτορίου Ῥοπεβοίαπα φασᾶ ἵπ δοἱρίοηίς βΗαπα εοπ{α]ογαί Λη 
Ποσο. 

ΧΕ. Νου ἀο[ασγαηί, αἱ γοΥθΓκο δεἱρίοπί οᾳ ἆς οπηδα 
ποβο πα [α0ρβςογοηί, Εί οἱ ἀῑος ἀῑσεία ο5ί α ἆποῦιας (πίριι- 
ηἱ5 ΡΙερῖς, αοὰ Ιαριἠοπῖρας οοτγηρίας ργοδίάἰκκοι ο ΠΙία- 
ἴοη ρυοπμη, Θ18Π1 Ἠ]ο αοοαδα{ἴοποπα ἱπάίρηαπα ρίαης, 

οοπίοΠΙΠΘηΣά16, Ύππη Παάἱοίαπα Πποϊάςδεί ἵῃ ἱρραπι ἀῑεπι, 
απο ν]ο[ονία 4ᾳ Οαγνασἰπ]εηδίρας τορογία{ορ ογαῖ αὐηΐγοτ- 
αγία; ργπηἰςςίς ἵη Οαρίίοίαπι αἆ 5οἶοπΏο ςαογβοίαπα γἱοῖ- 
πηῖς η ]αάἱοἵαπα γε [εδίο Παβία, πο ΓΟΟΙΠΙΗ Πηοτο βογά- 
ἁαΐ15 αᾱ πιϊεγαοποπα οαρίαπάαπη : 4ο {ρβο φίαἴπα ΡογοιΗε 
ΟΠΊΠΙΗΠΩ ΔΠΙΠΙΟΒ, ΡΓορθηδοΟδ4 16 ςἳμί {οοῖ{, Ργῶεἶαγο (ΑοΟΓΙΗΠΙ 

εοηςοἰθηίῖα ογδοίαΠα γἱἀθηίος, Ου55 απίθπι ἀῑεθτο, πη]]α 

οΠΙΠΙΠΟ οππηϊηϊς [αοία ΠπεΠΙίοπα, απίρασίο γἰίω εἰμάία, 

χ5ᾳ16 βορία5 ΟΠΊΠ6ς, 6ί Ρε]]α ᾳποίφποί Ρτο ραΐτία σεδεοτα!, 

σπαΎ6 ταίοπο Π]α αἀπηηἰφίταβδαί, οἱ φποί γἱείοτίας τθρο:- 
(α55οἱ, οἀἱβρογηῖ,  Οπο Περαί, αἱ γο]ηρίαία αποαπε ρογίπη- 
ἀστοπίαν απϊηιί απἀἰεπίῖαπα, οί ουρίάο ααγες ῥγαῬογοπί ο ΠΟ (ἶ 

νίνο οαπῃ [απία ταγ]ίαίο ἆθ 5ο ἱρ5ο γεια [αεἰεπῇ, Ῥοί- 

απαπα. απίοπι αἆ Οατμαρίπεπι ἀεγίοίαπι Ργουθβςί{ί οτα(ἴο, 

ίππο πηαχίπιθ ερθοῖοδα ἁπηριβεαίίοης Ίδις, Ρορίαπαπη εἰ 

5οἱρδιηῃ οἱ πα] (πά{ποπα οοποίαγ]έ: «Ἠος, ἱπαπῖε, ἀἱς, Οιι- 
Πίος, υΙοίογίαηα Ἰδίαπα τεροτίαν!; ΟατΜασίπειηαα, ας αά 
παπα ἀἴοη ἴαπα ΓογπάαρΗ!5 γοῬίς αοναί, γουίς 5αῇ]θςῖ, 
Πίασια ἵπ ΟαρίΟΙΠΠΩ Ρ6υςο, 8αογα οἳ Π]απι ἀἴοπῃ [αοίήτας. 
Ύο8, ααοίσποί απηα(ἶς ρα(γίαπα , πη]Ώῖ Ρτο γοβῖς ἆοος ςα]αίαΠ εἰ 

Δάερία! » Ηἰ5 ἀῑα[ῖ5, πῖ] οπταης Ιπά(σππα, ἵπ Οαρίίο]ίαπι αἲ- 

οοηά(έ : εί πιπ]ϊαάο οππίς, οἱ Ππάἴσπι ρ]ογίᾳπο, ἱπίοι 
Ἰωΐας αεε]απιαίῖοπος, 61Π1 5θοιΗῖ 5υπί, οἱ ςαογἱβεαηί απο- 

σας [αηδία (πᾶνῖς αοσἸαπιατο πο ἀθειπσιαηί, Οπα) γος 

Ραγρ]εχος οοηδϊ γοάἁἶά1ί αοοιξαίογθ»; απυπῃ πθσιθ τθΥο- 
οατθ η Ππάἴοίαπα, {απαᾶΠΙ ΠΟΠ ῬοΓ/[οοίππη, πθσιθ απιΏ{1ο- 

ης αιί Ἰαησϊηοπίς αοεαςατα, ααἀεγεπί γίγαπα, οπ]ας γἱίαπη 

εχίγᾶ ΟΠΊΠΕΠΙ 5ηςρίοἷοπίς ααί αΙαπηπ/α» αἶεαπῃ Ροβῖίαπα ε55θ 
ηονοθταηί, 

ΧΙΙ. Βΐο Βοϊρίο οοπίθηηςΙί αοοιδαοηθπα, απἰθασία γίία 

Ἰπάίρπαπα :. ςαρίεηίΐας, αἱ πρί γἰάείας, απαπι Απκίίάες, 

ση} ΓαΓ{1, απ{ Βοζγαΐας, 4 ΠΠ ΘΟΓΙΠΗ ΟΥΙΠΙΙΠΗΠΗ τες αςθ- 

πείαχ, απο οἱ οβ]εοία 6556 εοπιρετίπια5 : απογαπ πίετσπο, 
οὗ 5ΙπΙΙ]επῃ τα(ἴοποΠ1, αποᾶ Ιπάϊΐσηας 5ος5α αοοιςα{ίοηθς {κ]- 

οατεη{, ΠΙΠΙ] 51 ἀε[επάεπάϊ οα1δα ἀῑχί{: «ἶνο οείαπῃ οᾳ ἀἶκο- 

ηΙ{ ΒοσΓαίος, σιιᾶ) ϱΙΠ1 ἀἱεθηίθπῃ Ρ]αΐο [ποῖέ. ΤΠιο οχεθ]ςίο τί 

σποάαπα απίπιο Ἰάεπῃ δαἱρίο, «παπα Ἐραπιίποπάας, «πΠΠΙ 

αριά Ῥωοίος ἵῃ ΦΗΠΙΠΙΟ πηααϊκίταία, οππα Ῥο]ορίάα εἰ αἰῑο 

οο]]ορα , [αΐςδοί εοΠς(ἰπέης. Ἠος ΤΗοραΠΙ, αεί ραἱ5 οπἶα πο 

εορΙῖς, ἵῃ ααχῆζαπι Αγοαώιση οἱ ἨοςςοπίογΙΠΙ οοηίτα Ταζ6- 

ἀσρηιοπίο5 πηΐσογαπί; θοςάσπη(πο Ρηδ(πᾶΠΙ θα, πας Ἰηςί]- 

πεγαηί, Ῥρει[εεῖδδεηί, οϐ οα]απηπίας ᾳπαςάαπα γογοσατοταη!. 

Αί αῖ 5αοσθδδογίβι5 Ῥου 56χ Πιθηςθ5 ΠΟΠ (ταζϊάθταπέ οχοί- 

οΙαπα, ἆσπος ρα]ςίς ΤαοεάαρπιοπίογαΠι ργαΙάῑς 55 {Ιέ1ο- 
παπί Αγοβάας : ἱάππα γο]φαί ἆπο Γεοσγπηί αἲ Ἐραπηϊποηόα 
οοαοΙΙ, απ γαυρρεταί [αοίαπα Πα ἵπιραπο οο]]ερίς [ογο.. εί 
γοτο ἀοπΙΠ γθυθίςος βἱρί]]αίἴπι αρστοςί αοοις8ΐοΓο5 Γοο5 
Ἀρεραηί εαρΙἶ5 (ηαΠ1 οαρίίαἰα ογαί Π]ογιπα Ἱορίρας, Ρος Υπα 
γεΗΠογε Ἱπιροτίαπα οχογοα5, αποᾶ αἰῆ Ίαπι ἀοπιαπάαίσπι 

6556ί), τεβαιί εγαδοτυηί Ἱπάίσαπα, επ Πορῆϊ ογαίοπο 
πηπ]Ηκαιιο νους αδὶ, ἵαπι οπἸραπη η οοεσαπα οοπ[ογοη/ος; 

απεπιαάπιοά πα {ρδε Εραπηϊποπάα5 πιοππεταί, απἱ Υετο 14 αῦ 
115 ἀῑοί ργο[εδεις ο5ί. 15 ἰσίίαν ροδίτεπιο ἵπ αάἱοίατα γο- 

18. 
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µως ἄρξαι τόνδε τὸν γρόνον, καὶ, οὓς ἀπελύσατε νῦν, 

ἐγώ συναναγκάσαι. Καὶ οὐ παραιτοῦµαι τὸν θάνατον, 

παρανοµήσας. Λἰτῶ δ ὑμᾶς, ἀντὶ τῶν προβεθιωµέ- 

νων µοι, κατὰ τὸν τάφον ἐπιγράψαι' Οὗτός ἐστιν ὁ 

περὶ Λεῦχτρα νικήσας' καὶ τὴν πατρίδα, τοὺς ἐγθροὺς 

οὐχ ὑπομένουσαν, οὐδ' εἴ τις ξένος ἔχει Λακωνικὸν πῖ- 

λον, ἐπὶ τὴν Σπάρτην αὐτὴν προαγαγών. Οὗτος ὑπὸ 

τῆς πατρίδος ἀνήρηται, παρανοµήσας ἐπὶ συμφέροντι 
τῆς πατρίδος. Ταὓτ) εἰπὼν κατέθη τε τοῦ βήματος, καὶ 
παρεδίδου τὸ σῶμα τοῖς ἐθέλουσιν ἀπαγαγεῖν. Οἱ δι- 
κασταὶ δὲ τῷ τε ὀνείδει τοῦ λόγου, καὶ θαύματι τῆς 
ἀπολογίας, καὶ αἰδοῖ τοῦ ἀνδρὸς ἀπολογουμένου, τὰς 

ψήφους οὐχ. ὑποστάντες λαθεῖν, ἐξέδραμον ἐκ τοῦ δι- 

καστηρίου. Τάδε μὲν δή τις, ὡς ἐθέλοι, συγκρίνειν 

ἔχει. 
ΧΙΙ. Μάλλιος δὲ, ὁ τοῦ Σκ'πίωνος διάδοχος, τὴν 

ἀφαιρεθεῖσαν Ἀντιόχου γῆν ἐπιὼν καθίστατο. Ἰαὶ 

Γαλατῶν τῶν Ἀντιόχῳ συμμαγησάντων Τολιστοβοίους, 
ἀναφυγόντας ἐς τὸν Μύσιον Ὄλυμπον, ἐπιμόγθως τοῦ 

ὄρους ἐπιθὰς, ἐτρέψατο φεύγοντας" ἕως ἔκτεινε καὶ κα- 

τεκρήμνισεν ὅσους ἀριθμήσασθαι διὰ τὸ πλῆθος οὐχ 
ἐγένετο" αἰχμαλώτους δ᾽ ἔλαβεν ἐς τετρακισµυρίους, 

ὧν τὰ μὲν ὅπλα χατέκαυσε, τὰ δὲ σώματα (οὐ δύνα- 
µενος τοσόνδε πλῆθος ἐν πολέμοις περιάγεσθαι) τοῖς 
ἐγγὺς βαρβάροις ἀπέδοτο. Ἐν δὲ Τεκτοσάγαις τε χαὶ 

Τ ρόχμοις ἐκινδύνευσε μὲν ἐξ ἐνέδρας, χαὶ ἔφυγεν. 

Ἐπανελθὼν δὲ ἐς αὐλιζομένους τεχκαὶ βεθυσµένους ὑπὸ 
πλήθους, περιέστησε τοὺς ψΨιλοὺς αὐτοῖς, καὶ περιτρέ- 

χων ἐκέλευσεν ἐσαχοντίζειν, μήτε προσπλεκοµένους, 
μήτε πλησιάζοντας. Οὐδενὸς δὲ βέλους ἀτυγοῦντος, διὰ 

τὸν πυκνότητα τῶν πολεμίων, ἔκτεινεν ἐς ὀκταχισγιλί- 

ους, καὶ ἐλίωξε τοὺς λοιποὺς ὑπὲρ Ἅλυν ποταµόν. Ἆρια- 

ράθου δὲ, τοῦ Καππαδοχῶν βασιλέως, καὶ τοῦδε συµ.- 

µάχους πέμψαντος Ἀντιόγῳ, δεδιότος τε καὶ δεοµένου, 
καὶ διακόσια τάλαντα πέµψαντος ἐπὶ τῇ δεήσει, τὴν 
χώραν οὐκ ἐπέδραμεν. Ἀλλ' ἐς τὸν Ἑλλήσποντον 
ἐπανηλβε, σὺν γάζη τε πολλῇ καὶ γρήµασιν ἀπείροις, 
καὶ λεία βαρυτάτη, καὶ στρατῷ καταγόμῳ. 
ΧΙΙ. Τάδε μὲν καλῶς ἐπέπρακτο τῷ Μαλλίῳ. 

Τὸ δ) ἐντεῦθεν, ἀλόγως πάµπαν, ὥρα θέρους πλεῦσαι 
μὲν ὑπερεῖδεν, οὔτε τὸ βάρος ὦν ἐπήγετο ποιησάµενος 

ἐνθύμιον, οὔτ ἐπειγόμενος διαπογεῖν ἡ γυμνάζειν ὅδοι- 

πορίαις ἔτι στρατὸν, οὐκ ἐς πόλεμον ὁρμῶντα, ἀλλ' ἐς 

οἰκείαν μετὰ λαφύρων ἐπανιόντα. Διὰ δὲ Θράκης 
ὥδευε, στενὸν καὶ μακρὰν καὶ δύσβατον ὁδὸν, πνίγους 

ὥρα": οὔτ) ἐς Μακελονίαν Φιλίππῳ προεπιστείλας 

ἀπαντᾶν, ἵνα παραπέμγειεν αὐτόν" οὔτε τὸν στρατὸν ἐς 
µέρη πολλὰ διελὼν, ἵνα κουφότερον βαδίζη, καὶ τὰ 

Ἰρήσιμα εὐμαρέστερα ἔγη' οὔτε τὰ σκευοφόρα συντάξας 
ἐς λόχους ὁρθίους, ἵνα εὐφυλακτότερα ᾗ. Ἀλλ' ἀθρόως 

ἦγεν ἅπαντας ἐπὶ μῆκος πολὺ, καὶ τὰ σχευοφόρα εἶγεν 

ἐν µέσῳ, μήτε τῶν πρόσθεν αὐτοῖς δυναµένων ἔπικου- 

ρεῖν, μήτε τῶν ὄπισθεν, ὀξέως, διὰ μΏχος ὁμοῦ καὶ στε- 
νότητα τῆς ὁδοῦ. “Ὅδεν αὐτῷ πανταγόθεν ἐς τὰ πλάγια 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ 

οαία5 τα Ἐαΐθος, πφυέ, πο π]ίτα ργορβη(υπη Ἰοσίρας ἴθπι- 

Ρας τεἰημ(σ5ο ἱπιροτίαπα, οἱ οο]]ορας ΠηΘΟ5, (πος αὐφο]νίφεῖς, 

οοθᾳί»5ε η άεπῃ [αεργοηί : ηθο οαρ]ῖ5 Ῥ6παπη Ίοσο ἀεβηϊίαπ. 

ἀθρτοοοῦ. παπι α γοβίς, Ῥτο ρταεγῖς πιοτῖῖς, ρορίπ]ο, 

αἱ ππεο 5ορι]ογο Ἰπδοηραίατ : Ηίο φας οδί, απ γἱο αραᾶ 

Τεποίτα, οἱ εἶνες 5105, (πας αβρθοία5 Ίρ5ο ποπ πποᾶο 

Ἰορίμπα, 5οᾷ νο] Ἰοδρί{5 ρῇθο Τ,αοοπίοο {6οιῖ, θαεταί [ουτί- 

Ρὴΐ5, 5 ἔρρα δραγί πιωπία ἀαχῖί, Ἠσπο ραϊτῖα πηπ]είαν{έ 

εαρίίο, απο οοπίτα Ίσρος [εοῖί, υαὈί πας ταἰραβ]. Ἱέα 

Γαοίπα ροροδο{.»  Η!5 ἀῑοιί5, ο 5ημσερία ἀεδοεπά[ί, οοτρ8 

οὔρτρης, 5ἱ ααῖς αἆ ραπΠαΠα 1ρ5ύπη Ταρθτθ Το]εί. δεᾷ Πιά- 

65, οχρτολγα(ἴοπο {αοιῖ, οἱ ἀε[οηςιοπῖς σος πηῖγαιἳ, αἰπηπ]- 

ας ἱρδίας τοῖ Ρ6Γ5οΠαΠΗ τεγεγή1, πε οα]επ]ῖς φπἱάεπα ροςίη- 

]αἱ15, ο {ογ0 5056 ρτογίρποτηΠ{. Οσίεταπη ἰδία απίδαπο, τί 

51Ρί γίδαπα Ραογῖέ, ἰπίετ 5ο 6ΟΠΠΡΟΠΑΙ. 

ΧΙ Π. ΜαπΙας, βεϊρίοηϊ5 5πσσθρ5ςος, ἆππι αἀειηίας ΛΠ- 

ος]ιο ἴθιτας οΡίί εἰ ουαἶπαί, Ἐο]δίοβοίος, ππΗπη εκ ρορι]ΐς 

σα οργα οί», απί ΑπιΟΗῖ βαδταπί 5οοἵἳ, ἵπ ΟΙγπιρυπη Μγςίον 

πιοπίθπα Τε[ασος, Ἰαμοτίοςθ 5θουίας ῬτοβίρανΙ{; ἰαπίαπησηε 

πι] αάίπεπα Ρρατίίπι οροῖά, Ῥαγίΐπη ἵπ ρτατηρία ορ, 

πιογ{πογΠη ΤηϊΓῖ ΠΙΠΙΕΓΙ5 ΠΟΠ Ροίποη{, Οαρία 5υΠί ος οἱς- 

ἆθπῃ ΧΙ, πηϊ]]ία; απογΗπα ατα οτεπιαγ!έ, «οτροτα, απία {απ 

πην]ία ἵπ Ῥο]]ίς οἰτοπππάπσσγε πο ροΐεταί, βπ]πηῖς Ῥατρατίς 

ἀϊγοπαϊά[. Τοείοδαβος Υογο 6ἱ ΤΓΟςΠΙΟΣ, ες ἱηδίάΙ]5 ἑρβαπα 

ἁἀοτίος, υἱκ [αρα ογαςί!ί. 564 ποχ αἀγειδις θ054επα γορτες- 

5155 υΡί {π ἰαἰϊγίς οοη[οτίος Ργα" πηπ] πο ἀερτομειά, 

οἰτομπιάεά1ί Ἱαγίίει αγππα!ἶς, 4πος οἰτουππθαπίίαης Ποτίαίης 

οδί, υἱ ἰο]ί επχίηιας οῬγογεηί Ἰοδίο. ΟπήππΠπε, απο Πῖ 

ἀθηδίογες 5ἰαραπί, ϱ0 πιαρὶς {οἱ άΠ1 ΠΠ] 5ἶπο Υ]ηογε ϱἩ- 

ἀετοί, Ἱπίοτ[εε[ἶ5 οσίο πα] ρα, τοσιος π]ίτα Ἠα]γη Παγίαπα 

Ρερυλί. Ατίαταίμος, τοχ σαρραάοσσπη, απῖ οἱ Ίρ5ο αχ ἡ]ῖς 

ΑπιΙΟΟΝΗΠΗ Ἰαγεταί, οἱ πιοία γοπίαπα Ῥοΐοης, οἱ ργορίος 

Ῥγδςθ ἀποθηία {αἱοηία πηΙεης, ἱπιρείταν]έ, αἱ α Βπίρας οἱ 18 

Ου Ίαπα οππα πηυ]ῖς ἁῑντϊς, ἰπβηῖία 

Ροομηία, Ργῶ4α σταγἱδδίπια, οχογοῖία 5ρομῖς οπΗςίο, αά ἨΗε]- 

Ιαβροπ/{ΠΠ] Τοίτο 5ο τογ{. 

αΏς{{πογεί Μαπ]ς, 

ΧΙΗΠ. Εἰ αἆλας φπίάεπα ρΓαοἶατο ΓΤΟΠΗ βοςςογαί Μαπ]ίης, 

5οᾷ οχἰπἀα, ἱππργαδοηπίοι αἀπιοάσπα, ους ἰςδίπιο ἴσηι- 

Ροµ6 ανο πανίθς τοβίγο άοπηππ οοπ{οπηςίές Πδή6 ρτᾶ- 

ν{αίοπα ἹππροδΙπιοπίογΙ Πα τορηίαη5, πδύιο αἶ]α το οὐβοπίο, 

υἱ οχοτο πα, ΠΟΠ ]ά01. αά νο]απα (οπάσηίοια, 5ο ἀοπΙΙΠΑ 

οσα δροἱ5 τοροίοπίοπα, Ἰαὐοτίρας ἱπάυτατοί, ααἲ Γαοἱσπᾶϊς 

Μααί(αο ρου Τηνασία, Ἰοηραη οἱ 4η- 

παδίαπα ἀἱΠΙοΙΠοη(1ο νἰαπι ἀποσγο, Φδίαίο Γογν]άα; που Ῥ]- 

Πρρο ργαππομίίο, 1, ο0σΗΓΈΟΗΣ ο Μαζσάοπία, 56 ἀθάπεσγεί; 

ος οχοτο ία ἵῃ ρατίος ἀῑνίκο, αἲ ενρο ας ἰποσδσγοί, οἳ δὲ 

απ ορΗ5 ομδοί, αἲ ΠΙΚΗΗ5 Ἰαῦογοίς που ἠπηροάἰπηοη((ς ἀῑς- 

ρα (ς ἱπίοτ τούτος οτζ(πος, πο Γαοίης ουδίοπορίας, 

5ο] ΟΙΗΟΑ δη] ἱγο ηδαῖέ "πο Ίοησο αμηίηο , προ Κ(ηλοηί(5 
Ισ ΗΠη Γοηδηρςς αἱ πας ρε οί που που ἰκδίαί, Ρεορίοτ για) 

Ιοηρί(ά(ποπα ο αηβΙΦΙαΠὰ, οἵίο ροµδοηί ποοµσγοτο. θά: 

Πήποτίρας οκοτοστοί. 



ΡΕ ΒΕΡΙΟΣ ΡΥΡΒΙΛΟΙΡ. 

τῶν θρᾳῶν ἐ ἐπικειμένων, πολὺ µέρος ἀπώλεσε τῆς τε 
λείας καὶ τῶν δημοσίων ρημάτων, καὶ αὐτοῦ δὴ τοῦ 

στρατοῦ. Μετὰ δὲ τῶν ὑπολοίπων ἐς Μακεδονίαν διε- 

σώθη. φ δὲ καὶ µάλιστα ἐγένετο καταφανὲς, ὅσον 
ὤνησε παραπέµπων τοὺς Σχιπίωνας ὅ Φίλιππος, καὶ 
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ὅσον ἥμαρτεν Ἀντίοχος ἐκλιπὼν τὸν Χεῤῥόνησον, ο 

δὲ Μάλλιος, ἔκ τε Μακεδονίας ἐς Θεσσαλίαν διελθὼν 

χαὶ ἐκ Θεσσαλίας ἐς Ἠπειρον, ἐς Βρεντέσιον ἐπέρα, 

καὶ τὴν λοιπὴν στρατιὰν ἐς τὰ οἰχεῖα διαφεὶς; ἐπανηλ- 

θεν ἐς Ῥώμην. 
ΧΙ1Υ. Ῥόδιοι δὲ, καὶ Εὐμενὴς ὁ Περγάμου βασι- 

λεὶ εὺς, μέγα φρονοῦντες ἐπὶ τῇ κατ Ἀντιόχου συμμα- 

χία, Ἑυμενὴς | μὲν . Ῥώμην ἐστέλλετο, Ἑόδιοι δὲ 

πρέσθεις ἔπεμπον. δὲ βουλὴ Ῥοδίοις μὲν ἔδωκε 

Λυχίους τε χαὶ ο οὓς οὐ πολὺ ὕστερον ἀπέστησεν 

αὐτῶν, ὡς Περσεῖ τῷ Μακεδόνι μᾶλλον, Ὦ σφίσι, πολε- 

μοῦσι τῷ Περσεῖ, προθυμοτ τέρων Ὑενομένων. Εὐμενεϊ 

δὲ παρέσχον ὅσα λοιπὰ ἀφήρηντο τὸν Ἀντίοχον, γωρὶς 

Ἑλλήνων τῶν ἐν αὐτοῖς. Γούτων δὲ ὅσοι μὲν Αττάλῳ 
.. . ..] κ... 3 / 3 3 .» 

τῷ πατρὶ Γ ὑμενοὺς ἐτε έλουν φόρους, ἐκέλευσαν Εὐμ.ενεὶ 
συμφέ έρειν' ὅσοι δ᾽ Ἀντιόχῳ πρῶτ τον ἐτέλουν, ο σαν 

τῶν φόρων, χαὶ αὐτονόμους ἀφηχαν. Ώδε μὲν Ῥω- 

μαῖοι διέθεντο τὰ δορίκτητα. 
ΧΙΙΥ. Ἀντιόχου δ᾽ ὕστερον τοῦ Μεγάλου βασιλέως 

τελευτήσαντος, γίγνεται Σέλευχος ὁ υἱὸς διάδοχος. ΚΝαἱ 

τὸν ἀδελφὸν ὅδε Ἀντίοχον ἐξέλυσε τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις 

ὁμηρείας, ἀντιδοὺς τὸν ἑαυτοῦ παῖδα Δημήτριον. Ἂν- 
/ κ. { λ Υ 

τιόχου ὃ) ἐπανιόντος ἐκ τῆς ὁμηρείας, καὶ ὄντος ἔτι 

περὶ Ἀθήνας, ὃ μὲν Σέλευχος ἐξ ἐπιθουλῆς Ἡλιοδώρου 
τινὸς τῶν περὶ τὴν αὐλὴν ἀποθνήσχει. Τὸν δ᾽ Ἡλιό- 
δ 3 1 ώς ὁ αλ } 3 ή / 

δωρον Εὐμενὴς καὶ Άτταλος, ἐς τὴν ἄρχην βιαζόµενον, 

ἐκθάλλουσι, καὶ τὸν ᾽Αντίοχον ἐς αὐτὴν κατάγουσιν, 

ἑταιριζόμενοι τὸν ἄνδρα. Απὸ γάρ τινων προσχρουµά- 
Υν ) τν «- { [4 / ο μ 

των ἤδη καὶ οἵδε Ῥωμαίους ὑπεθλέποντο. Οὕτω μὲν 

Ἀντίοχοφ, ὅ Ἀντιόχου τοῦ Μεγάλου, , Σνρίας ἐπεχράτη- 

σεν’ ὅτῳ ) παρὰ τ τῶν Σύρων ἐ ἐπώνυμον ἦν Ἐπιφανὴς, ὅ ὅτι, 

τῆς ἀργῆς ἁρπαζομένης ὑπὸ ἀλλοτρίων, βασιλεὺς οἰκεῖος 
ψ λ π) . ΝΑ] / Λ Εν 3 ο. 

ὤφθη. ἈΣννθέμενος δὲ φιλίαν καὶ συμμαχίαν Εὐμενεῖ;, 

Συρίας καὶ τῶν περὶ αὐτὴν ἐθνῶν ἐγχρατῶς Ίρχε, σα- 
/ Δ Μ 3 ” ττ/ δι αἲ - 

τράπην μὲν ἔχων ἐν Βαθυλῶνι Τίμαρχον, ἐπὶ δὲ ταῖς 
πος /ν Ἡ λείδ 24 λι λ Δ ἀλλ λ ” : 

προσόδοις Ἡρακλείδην, ἀδελφὼ μὲν ἀλλήλοιν, ἄμφω 

δὲ αὐτοῦ γενοµένω παιδικά. ἘΓστράτευσε δὲ καὶ ἐπὶ 
3 ν/ ΔΝ 3 /{ / 

Ἀρταξίαν, τὸν Αρμενίων βασιλέα. 

ΧΙ ΥΠ. Καὶ αὐτὸν ἑλὼν, ἐτελεύτησεν' ἐνγαετὲς παι- 

δίον ἀπολιπὼν, Ἀντίοχον, ἆ ᾧ προσέθηκαν ὅ ὄνομα Εὐπά- 
τωρ οἵ διὰ τὴν τοῦ πατρὸς ἀρετήν, 
παιδίον ἔτρεφε Λυσίας. 

Καὶ τὸ 
Ἡ δὲ σύγκλητος ἤσθη, φα- 

νέντος ἐν ὀλίγῳ τοῦ Ἀντιόχου Ἰεννικοῦ, καὶ ταχέως 
ἀποθανόντος Δημήτριόν τε, τὸν Σελεύκου μὲν υἱὸν, 
3 / δι -- σε» .- σαν Ν Δ -- 

Ἀντιόχου δὲ τοῦ ᾿Επιφανοῦς ἀδελφιδοῦν, νζωνὸν δὲ τοῦ 

Σύροι, 

Μεγάλου Ἆντ τιόχου, ἀνεψιὸν ὄντα τῷδε τῷ παιδίῳ, 
ὁμηρεύοντα ἔ ἔτι ἐν Ῥώμῃ, καὶ ἔτος ἄγοντα τρίτον ἐπὶ 
τοῖς εἴκοσιν, ἐς τὴν βασιλείαν καταχθῆναι παραχα- 
λοῦντα, ὡς αὐτῷ μᾶλλον προσήκουσαν, οὐ κατῆγον" οὐ 
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ῥτορίος, Τα θα5 πάϊίάμο 6οοΓΙ15 Π αίοτα, ΠπαρηαΠα ϱ8:- 

Ιου) οἱ ριωζα οἱ ραρ]ίος ρουπία, οἱ ἱρδίας 4ποήμο 6χο- 

οἵα5., απϊςτές οἱ ουπα το] αἶς (απάστη η Μασσάοπίαα γαρ], 

Ἐκ απο γα] πιαχίπιο αρρατυ]έ, απαπίαπα Ῥ μή ρρις 5αρίομί- 

Ῥη5, ἀεάαορπάο οχογοσπα, ρτοβασμές οἱ (παπίάπι ΟΠ0Γς0- 

π6ς0 ἀοδοτία ρεσζανοηέ ΑΠΙΟΟΜΗΣ. Μαπας, (αάμοις ο 

Μασσάοπία ἵπ Έμοδδα[ίαπα, οἱ Ἰπά6 ἵπ Πρίγαπη, σορ{ῖ5, (να]εοΙέ 

Ῥνυπάαδίαπα ἀἰη]ρδίδαο πα δας γοἠα 15, ΠΟΙΙΑΠΗ ΤΟΥΕΥ- 

55 651. 

ΧΙΗΙΝ. Αί Πιο, αἴαο ΕΙΠΘΠΟ5, το Ρογραπη!, ΠΠ ΠΕΗΠΗ 

51! ρ]ασεβαπί οϐ τος οοπίτα ΑΠΙΙΟΟΠΙΠΗ Ρτο Ρρορι]ο ἨοΠΙαΠΟ 

βοδίας [οσῖίεν, ΟΠΠ αεί Ιοσαίο5 Ποπιαα ΠηἰφογαΠί : 

αἰίοι ἴρ5ο Ῥνο[οοίας5 οί.  Ῥομαία5 ΠΠοάΙΙ5 ἀοπανΙί Τογοἷαπα 

οἱ ΟσΠαπα: αααδ ΠΟΠ ΠΙΠΙίΟ ροςί οἵς γΗΥδΙΠῃ αὐδίαΠί; αποά 

Ῥοαγςεο ΝΙασαάσΠΠ ταρί, παπι Ποπιαπί5, οµπα 9ο Ῥ6]]Πη 

βονδηΡ5, πια]α5 5 {απή ἀσπποηδίταγεταΠ{.  ΕαπιοΠί Υοιο 

αι ρασναπ{ απἰἀφπἷά ΑπίΙΟΟο αἀσππογαπ{, οχζερί15 αταοίς 

ἵπ Αξία οἰγίαίραδ. Οµατάπῃ (ποίσαοί ΑίίαΙο ραίγί Εαππεηίς 

ραίανία. (ποναπί, Πας δυπ{ η ραία Επιοηί τοάστο : α 

ααΐρας απο ΑπΙοέΙάς Ίαπα ο]ἶπι οχοσεναί, οὐ ΙΠΙΠΙΙΠΕΣ 

Ροδί]ιας ρειγηηίδδῶ; 5υηί γίνειε 5αἲς Ιοσίρις. Αίάπο Ίιου πιοο 

{ίαιτας Ῥε]]ο ρατίας Οδ. Ῥ. ο. Π. ἀἱδροδι{. 

ΧΙΥ. Ῥοδίεα νοτο, ΑΠΙΙΟΟΊιο Μασπο ἀθ[αποίο, ἵπ ΤΟΡΠΗΠΙ 

εαοσθδδ!{ ε]ειοις ΠΗα5. 15 ἵη ἠαίτίς ΑπΙΟσΗΙ γίσαπα Πάπα 

5 Ῥοπδίνίαπι Ποπηαπῖς οΏδίάσπι ἀθάΠ. Οιπο ἔαοίο Λη- 

Ποσο ἀοππαπα ταδε] ροΐεδίας ἀαία οδί.. ΟΙ α5ί Ἠοπια 

Αίοεπας ρειγεπῖέ, Ῥε]ιιόις ἸηδίάΙῑς Ἠε]ιοάον! οπ]αςόάαπα ρ- 

ρανα{ἶ οΡρΓεδδΗ5 65ί. ΕΙ Ηε]οάογαπα, τθσπΠη γἱ οέΟπραΓθ 

εοπαπίεπα, αχρι]εγαπί ἘΙΠΙεπες οί ΑΙίαΙα5; ΑπΟΟΠΙΠΙ(ΙΕ 

1Π ΡοξΡ6ΒΦΙΟΠΕΠΙ τοσηί ἀοάαχοταπί, αἱ απο 510ἱ γοᾶςο- 

τοηί Που Ῥεποεβσίο : Ίαπι οπἶπι οἨ απαξδάατα ο[/οηδίαπζα]ας 

οιίαπα ῖ Ποππαπος 5α5ρεείος Ἰαρεβαπί. Αίάπο Ἱία ΑπΙΟσΗς, 

ΑπΙΟΟΜΙ ΝΙασηϊ Πας, δγτία ροές οδί : οί οοΡποιπσ Π]α- 

αἰπῖς ΑΥνί ἀαάεγαπί; ααοᾶ, απππῃ αἰἰοπῖ ΓεδΏΙΠ αἆ 5ο ταρη]ς- 

«οπί, ἵρ5ο αγία ἀῑίοηπίς αβδοτίου εαἱ5 ἹΠαχετ. 15, Ππίία 

οσα ἘΙΠΙΕΠΘ 5οοϊείαία αἱ απηϊοϊία, ΒΤΠΙο Ιππροτίο ΒΥγίαΠα 

ποπίαξ(ο ΠΠΙβπιας {εποβαί; οἱ 5αίταραπα Ῥαβγ]οπί ργα [ος]! 

ΤΙπΙατοάΠα, αγαγίο Ὑειο Ἠογασ]ίάσπι, 4105 [Γαίταδ, 4ος 

ΠΗΡΟΣ ἵπ ἀε]]ο5 Παβιαθταί. Ἐκρεάϊίοπαπι δἰίαπη 5ι5οερί{ 

οοπίτα Απίαχίαπα, Τ6ςΘΠΙ ΑΤΠΙΕΠΙΟΙΊΠΙ, ϱπαα γΙγαπι 66- 

ΡΙΕ. 

ΧΙΝΙ. Νομ ΠΙη]ίο ρο5δί οαρίαπα Ατίαχίαα, πποτίαας οί 

ἘρίρΙαπες, Πάπα ΤεΠΠα 65 ΠΟΥΘΠΙ αΠΠΟΤΗΙΠ, ΑπΙΟΟΠΙΤΗ, 

σαπεπα Επραίοτοπα , ἵπ ραίογηςς υἱγία(ἶς πιοπηογίαπα, οοσηοπηῖ- 

πατιηί γη, Ἐᾖαςδ ριονί εἀμσαίοι Γη Τγδίας.  Βοπαία5 

γετο ]αΐ15 απα ΠΕ, ΑΠΙΙΟΟΠΠΗ, απαπα Ώγουί 6οΠΟΓΟΞΙΠΗ 5056 

Ῥτας{1ςδεί, οίο [αίο (µποίαπα. Εί Ὀοποίπαπα, Φε[ειοί 

βΙαπα, ΑπΙοσΙ Ἠιαςίτίς οχ [αίτα, Μαρηϊ ΑπίοΟΜΙ οκ 11ο, 

ποροίθπα, ραΐταθ]οπα Ἠη]ας ραονί, απο ἵη αγνο οὐρίάσπα, 

ΙΠΡΤΘΕΣΙΙΠΗ ]άΠ1 αΠΠΙΠΗ νἰβοδίπηαΠα (ον απα παπα τορατοί, αἱ 

ἵῃ τορΏπα, {απαπαία αἆ 5ο ροίία5 Ρογπεης, ἀεάποσθνείας, 

πο]αῖὶ τοάισσεα : οχἰδίπιαΠ5, Ἰπαρῖς οκ υίαίο τοῖραΡ]. 
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συμφέρειν σφίσιν ἡγούμενοι, τελειότερον ἄργειν Σύρων 

ἀντὶ παιδὸς ἀτελοὺς. Πυνθανόμενοι ὃ᾽, ἐν Συρία στρα- 

τόν τ ἐλεφάντων εἶναι, καὶ ναὺς πλείονας τῶν ώρισμέ- 

νων Ἀντιόχῳ, - πρέσθεις ἔπεμπον, οἳ τοὺς ἐλέφαντας 

συγκόγειν ἔμελλον, χαὶ τὰς ναὈς διαπρήσειν. Οϊκτρὰ 

δὲ ἡ ὄψις ἦν ἀναιρουμένων θηρίων ἡμέρων τε χαὶ σπα- 

γίων, καὶ νεῶν ἐμπιπραμένων. Καί τις ἐν Λαοδικεία, 

Λεπτίνης, τὴν ὄψιν οὐκ ἐνεγκὼν, Γναῖον Ὀκταούῶον 

τὸν τῶνδε τῶν πρέσθεων ἠγεμόνα, ἀλειφόμενον ἐν τῷ 
γυµνασίῳ, διεχρήσατο. Καὶ τὸν μὲν Ὀκταούϊον ἔθα- 

πτεν ὃ Λυσίας. 
ΧΙ ΥΠ: Δημήτριος δὲ, αὖθις ἐς τὴν σύγκλητον 

ἐσελθὼν, ἐδεῖτο τῆς γοῦν ὁμηρείας µόνης ἀπολυθῆναι, 
ὡς Ἀντιόχου μὲν ἀντιδοθεὶς, Ἀντιόχου ὃ) ἀποθανόντος. 

Ἐπεὶ ὃ᾽ οὐκ ἐτύγχανεν οὐδὲ τοῦδε, λαθὼν ἐξέπλευσε. 

Καὶ δεξαµένων αὐτὸν ἀσμένως τῶν Σόρων, ἦρχε, τόν 
τε Ἁνοίαν καὶ τὸ παιδίον ἐπ᾽ αὐτῷ διαφβείρας, καὶ 
Ἡρακλείδην ἐκθαλὼν, καὶ Τίμαρχον ἐπανιστάμενον 
ἀνελὼν, καὶ τἆλλα πονήρως τῆς Βαθυλῶνος ἡγούμενον" 

ἐφ᾽ ᾧ καὶ Σωτὴρ, ἀρξαμένων τῶν Βαθυλωνίων, ὦνο- 
µάσθη. Κρατυνάµενος δὲ τὴν ἀρχὴν ὃ Δημήτριος, 
στέφανόν τε Ῥωμαίοις ἀπὸ γρυσῶν µυρίων, χαριστή- 
ριον τῆς ποτε παρ αὖτοις ὁμηρείας, ἔπεμψε, χαὶ 

Λεπτίνην τὸν ἀνδροφόνον Ὀκταουΐου. Οἱ δὲ τὸν μὲν 
στέφανον ἐδέχοντο, Λεπτίνην δὲ οὐκ ἔλαβον, ὥς δή τι 
τοῦτ' ἔγκλημα τοῖς Σύροις ταμιευόµενοι. Δημήτριος 

δὲ, καὶ ἐκ τῆς Καππαλοκῶν ἀργτς Ἀριαράθην ἐχόα- 

λὼν, Ὀλοφέρνην ἐπὶ χιλίοις ταλάντοις ἀντ᾽ αὐτοῦ χκα-- 

τήγαγεν, ἀδελφὸν εἶναι δοκοῦντα Ἀριαράβθου. Καὶ 

Ῥωμαίοις ἐδόκει μὲν, ὡς ἀδελφοὺς, Ἀριαράθην καὶ 
ἘὈλοφέρνην βασιλεύειν ὁμοῦ. 

ΧΙΙ ΥΠΙ. Ἐκπεσόντων δὲ καὶ τῶνδε, καὶ Ἀριοβαρ- 
ζάνου μετ αὐτοὺς οὐ πολὺ ὕστερον ὑπὸ Μιθριδάτου τοῦ 
Ποντικοῦ βασιλέως" ὁ Μιθριδάτειός πόλεμος ἐπὶ τῶδε, 

καὶ ἐφ᾽ ἕτέροις, ζρξατο συνίστασθαι, µέγιστός τε χαὶ 

πολυτροπώτατος ἔθνεσι πολλοῖς γενόμενος, καὶ παρα- 

τείνας ἐς ἔτη μάλιστ τεσσαράκοντα. Ἐν οἷς πολλαὶ 

μὲν ἁργαὶ Σ0ροις ἐκ τοῦ βασιλείου Ὑένους ὁλιγοχρόνιοι 
πάμπαν ἐγένοντο, πολλαὶ δὲ τροπαὶ καὶ ἐπαναστάσεις 
ἐπὶ τὰ βασίλεια. Παρθναῖοί τε, προαποστάντες ἀπὸ 

τῆς τῶν Σελευκιδῶν ἀρχῆς, ο νβνλβή-νς ἐς ἑαυτοὺς 

περιέ Καὶ βα- 

σιλεὺς Ἀρμενίας Τιγράνης, ὃ Τιγράνους, ἔθνη τινὰ τῶν 

περιοίκων ἰδίοις ὃν) νάσταιςχρώµενα ἑλὼν, βασιλεὺς ἀπὸ 

τοῦδε βασιλέων ᾗ ἡγειτο εἶναι, καὶ τοῖς Σελευκίδαις έπι- 

στράτενεν, οὐκ ἐθέλουσιν ὑπακούειν. οὐ ἡ ὑποστάντος ὃ) 

ο - . - 

σπασαν, ἡ τοῖς Σελευχίδαις ὑπήκονε, 

αὐτὸν Ἀντιόχου τοῦ Εὐσεροῦς, ὁ Τιγράνης ἡ ἦρχε Συρίας 

τῆς μετ᾽ Εὐφράτην, ὅσα γένη Σύρων µέχρι Αἰγύπτου' 
. , ' -- ' ΄α ΄ |) μι - ) 

Ἴρχε ὃ δὲ ὁμοῦ καὶ Κιλικίας (καὶ γὰρ ἦδε τοῖς Σελεν- 
χίδαις ὑπήκονε), Μαγαλάτην στ τρατηγὸν ἐπιτάξας ἅπα- 
σιν, ἐπὶ ἔτη τεσσαρεσκαίδεκα. 

ΧΙ1Χ. Λευκόλλου δὲ τοῦ ᾿Ῥωμαίων στρατη γοῦ | 
Μιριδάτην διώκοντος, ἐς τὸν Τιγράνην { ὑπυφεύγοντ α, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΗΙΡΕΒ 

6556, 5ἱ αἲ ἰπιππαίατο Ῥυετο, αµαιη οἱ α Ποτοη({οιῖς α{αἰῑς 

αἀο]εςοεπίε, Βυτία τοµεγείατ. ΟµΗΠΙ(Ηε αμάἰςςοπε, πηπ] ος 

εἰερ]ιαπίος αἆ Ῥεϊαπη αἲἲ ἵπ δγτία, εἰ πᾶνες Ρ]ωτος 6556, 

απαπῃ [αεγαί ΑπίίοεΙιο ἀθβηϊίυπη , Ἱεραίί πι]ςςί καπί, απί εἶθ- 

Αο πηκεταΡί]ε 

αδρεεία Γαἰί, οοσἰᾶἶ πιαηδαεία5 εἰ τατα5 Ῥε]ίαας, πάνόδαπε 

Ρἰιαπίος ἱπίογβοετοπί, εἰ πάνε εχυγετοῃ!. 

εοποτοπιαΠΙ. Τά ποη [ετοης απἰάαπη Ἱιερίῖπος, Οπ. Οεἰανίαπη 

Ἱορα[ίοπίς ρηϊπείρεπα, ἆππα ππρίέατ ἵα ϱγπηπαίο Ταοᾶΐσςεε, 

εοπ[ος(έ; απεπα Ἰ,γδίας 5δρεΠ. 

ΧΙΙ ΥΠ. Ταπι Ὀεπιοίτίας ΓΙΥ5ΗΠΙ Ραΐτες αάΠί, τοραΏ 5. αί 

ςα]{επῃ πθεθςς]ίαἰε Ρτο οὐσίάε πιαπεπᾶ{ 5οἱγετείητ: (παπάο- 

ααἰάεπῃ πιογία5 ο5δεί ΑπΙοσας, ου]α5 ἵπ ΊἸουμπῃ οὔςες ἆα- 

ἴας Γαἱ5δεῖ, ΕΙ, απ πο Ίου απἰάεπα Ππρείτατοί, οἶαπα 

Διμηρίΐ παγἰρίο : αἱ Πρεπίει α Βγτί5 εχοερίας, τερπο ροέας 

ο5ί, Ι,Υδία ριπιΙὴ Ἰπίογ[οσίο, Τποχαπο οἱ ρποτο; ε]εείο(πε 

Ηετασ]ίάα, εἰ ΤΙΠΙΤΟΜΟ, αἱ τεβε]]αε, οεείο, απί αἴοφαίη 

εἰἶαπῃ Βαμγ]οπί5 ργα [εείαταπὴ πλα]ε αἀπηϊηϊκίγανοταί. Ου 8Π- 

οὔγεπι Φοίει οορηοπηηαία5 ο5ί, οιίο α Βαβγ]οπῖΐς Ιπιῖο. 

Οοπβγπηαίως5 ἀεϊπὰς ἵη τθριο Ὠεπείπίας, οοτοπαπη ἀθοῖος 

πι]]]α αΓδθΓΗΠΙ ΒΟΠΙΑΠΗ Πηϊςίί, στα[ἷα5 ἄ5εΠ5, αποά οὔρες, 

Μαρίας ο55εί Ιροταλίογ; ἰπππ]αο Παρίίπεια ἀθεδιάτ, Ἰο- 

πηἰο]ἆαπα ΟσἰαγΠ. Βεπαίας ΟΓΟΠΑΠΗ αεοερῖέ: Πμερπεῦα γετο 

ποῃ αεοθρίΐ, φεἰοεί οµΠραπο Π]απα Ἡν οοπηπιοά σπα (εΠηρις 

9γτῖς τεροξίίητα5. Ῥοδίμα:ς Ώειπείτῖας, ΡΗ]5ο εχ Οαρραᾶοσία 

Αγίαταίᾖε, ΟΙοΡΏΘΙΠΕΠΙ, απί [Γαἴοτ τεορῖς 6556 ροτηἡνομαίας, 

ἵπ τοβηαπα ἱπάυχ]ί, πηῖ]]ο (αἰοπίογιπα πιεγοεάσπα φυῖ Ῥτο 

"]α ορεΓα ρασία5. ῥεηαία5 απἴοπῃ Βοππαπιις Παπά[εαγ]έ, αἴσαπῃ- 

απς [αίτεια, Ατίαταίλιεπη 6ἱ ΟΙορΙδίπεπα, 5ἶπια] ἀεβοτα γο- 

βυατο. 

ΧΙΙΥΠΙ. Βεϊπάε ρο5δία απ] αἱ Πἰ τοσπο οχοϊἀεταπ!, οἱ ΠΟΠ 

πηπ]ίο Ροδί ΑπίοβαΓζ4Πε5 ἃ ΜΠλπίάαία, Ῥοπί1 τεβε, ρη]δας 

οδί, ΜΗγΙάα σπα Ῥε]απη ο οὗ απο οααδαπα, ἴαπι οὗ 

ἃῑία5 πομη]ᾶ5, οχογίΙΠὴ οδί: πάση Ιπα, 5 αποᾶ απαυσΠα, 

οἱ γαγίαπα οδίθι5 ας οομίαρίο πατάτα ποπίῖαπα, οἳ ἵῃ 8Ἡ- 

ΠΠΗ {ογο (πα ἀγαροδίπ πα ργοίτασίπῃ.. Οπἶρας {επιροτίρης 

Ἁγγία Ρ]άΓο5 αλβ { τορυς, Ὀγονίρις ἱπίογνα]]ς 5ρή ην ἵορία 

ειεοεάθηίες, εχ τερῖα {απιθῃ 5ἱτρο οπηῃος οἰαπάος : ]- 

ίωαιε θἰπια] παι{αἰίοπες ἀο[οςΠοποσαιο αὖ Ππηροτῖο αεοίάδ- 

ταηί. Εἰ Ρατ, αὐἱ ]άπά απίο α 5εἱοποἱάαταπα Ἱππροτίο ἆσ- 

[εοργαηί, Μοαφοροίαπιίαπα, αμα. 5ο]ουοίαϊς ας ραγπεταί, 

5μ.” ἀῑποπί αὐ]οοεγπί. Ἐί Τίμαπος, Τιμταπῖς Βίας, τον 

Ατποηία, δα αμα [ἰ5 ποηπ (5 Επ ἡμηῖς ποπ δας, απο ρτίας 

Ρτορίο5 τεµυ]ο» ἸαβογαηΙ, Ἠδροπα τορΙΠΗ Ία1η 56 αρρε]ίαης, 

Ῥε]οποίήας ἡη[οδί αν], ἀοἰνοοίαηίος οἷας ἱπιρογίαπα. Οίας 

νίπι Ἕπ1Π1 Πο. φας ποτοί Απίιοσλας ῬΡίας, Ίαπι Τίμταπος 

οπΊηςς ΟΙδεαρ]αἰοηςίσπα ΥΤΟΓΗΠΗ ροηίος, Ἐσγρίαπα "λφηο, 

5ἱρί η μ]ροί. Βἰπιμ]απο οοσυρανίι ΟἨΙσίαπα, οἱ ἱρδαπα 5υ- 

Ἰεμοίά(ς ραγοτο φοἱἵαπα, Οπίρας οπηπίθας Μαραάαίος, τορῖν 

5μἱ ποπαίπο, ΟΗΠ1 οχογοα ῥγοΗ{ ρου ἄππος απαιπογά σοι, 

ΧΙΙΧ. 5οὰ ἆππι Μηιπίάαίοπα Τασία» ἵπ Τ{ρταηίς αδαπο 

[ πόβρααι, Δ4 161 Ἠ]ο οοη[αβεταῖ, ρουδοφαἰίης, οἱ Μαραθαίες 

ἑ Μα: Ίαδάτης Ίει μετὰ τοῦ στρατού Τιγράνι βοηθή- |! εκετοϊαπη {η Τἱαναπίς αακαπη ανά αεἰε : ἰπίονίαι Απιῑοσίνας, 
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σων. Καὶ ἐν τῷδε παραδὺς ἐς τὴν ' Σνρίαν Ἀντίοχος, 

ὁ Ἀντιόχου τοῦ Εὐσεθοῦ 9οῦς, Ίρχε τῶν Σύρων ἑκόντων. 

Καὶ αὐτῷ Λεύχολλος μὲν, ὃ Ῥιγράνη πρῶτός τε πολε- 
µήσας, καὶ τῆς ἐπικτήτου γῆς αὐτὸν ἐξελάσας, οὐκ 
ἐφθόνησεν ἀρχῆς πατρῴας. ΗἩομπήϊος δὲ, ὁ ἐπὶ Λευ- 
χόλλῳ Μιθριδάτην ἐξελὼν, Τιγράνη μὲν Ἀρμενίας συν- 
εγώρησεν ἄρχειν, Ἀντίοχον δὲ ἐξέθαλε τῆς Σύρων 

ἀρχῆς, οὐδὲν ἐς Ῥωμαίους ἁμαρτόντα" ἔργῳ μὲν, ὅτι 
ἦν εὔχολον αὐτῷ, στρατιὰν ἔχοντι, πολλὴν ἀρχὴν ἄνο- 

πλον ἀφελέσθαι' λόγῳ δὲ, ὅτι τοὺς Σελευχίδας, ὃ ὑπὸ 
Τιγράνους ἐκπεσόντας, οὐκ εἰχὸς ἦν ἔτι Σνρίας ἆ ἄρχειν 

μᾶλλον, ἡ Ῥωμαίους Τιγράνην νενικηκότας. 

1... Οὕτω μὲν δὲ) Κιλικίας τε, καὶ Συρίας, τῆς µε- 
σογαίου καὶ Κοίλης, καὶ Φοινίχης καὶ Παλαιστίνης, καὶ 
ὅσα ἄλλα Συρίας ἀπὸ Ἐὐφράτου με έχρι Αἰγύπτου καὶ 
μέχρι θαλάσσης ὀνόματα, ἆ ἀμαχεὶ Ῥωμαῖοι κατέσγον. 

Ἑν δὲ γένος ἔτι τὸ Ιουδαίων ἐνιστάμενον ὅ Πομπήϊος 
ἐξεῖλε χατακράτος, καὶ τὸν βασιλέα Ἀριστόθουλον 

ἔπεμψεν ἐς Ῥώμην, καὶ τὴν μεγίστην πόλιν Ἱεροσό- 
λυμα, καὶ ἁγιωτάτην αὐτοῖς, κατέσχαψεν' ἣν δὲ καὶ 

σπιν δ πρῶτος Αἰγύπτου βασιλεὺς, ο ιοκην 

χαὶ Οὐεσπασιανὸς αὖθις οἰκισθεῖσαν κατέσκαγε, χαὶ 
Ἀδριανὸς αὖθις ἐπ᾽ ἐμοῦ. Καὶ διὰ ταῦτ᾽ ἐστὶν Ίου - 

δαίοις ἅπασιν ὃ φόρος τῶν σωμάτων βαρύτερος τῆς 

ἄλλης περιουσίας. Ἔστι δὲ καὶ Σύροις καὶ Κίλιξιν 
ἐκήσιος, ἑχατοστὴ τοῦ τιμήματος ἑχάστῳ. ὮΤομ- 
πήϊος μὲν οὖν τῶνδε τῶν ὑπὸ τοῖς Σελευχίδαις γενοµέ- 

νων ἐθνῶν τοῖς μὲν ἐπέστησεν οἰχείους βασιλέας, ἢ ὃυ- 

νάστας, καθὰ χαὶ Γαλατῶν τῶν ἐν Ἄσία τοῖς τέσσαρσι 

δυνάσταις ἐβεβαίωσε τὰς τετραδαρχίας, συμμαχήσα- 

σίν οἳ κατὰ Μιθριδάτου. ἸΚαὶ οὐ πολὺ ὕστερον καὶ 

τάδε περιῆλθεν ἐς Ῥωμαίους, ἐπὶ Καίσαρος µάλιστα 

τοῦ Σεθαστοῦ , κατὰ µέρη. 

Μα Συρίας δ) εὐθὺς ὁ Πομπήϊος ΣχαΌρον, τὸν ἐν 

τοῖς πολάμοις ἑαυτῷ Ὑενόμενον ταµίαν, ἔταξεν ἡγεῖ- 
Ἴσθαι' καὶ ἡ βουλὴ Φίλιππον ἐπὶ Σκαύρῳ τὸν Μάρχιον, 

Μαρκελλῖνον Λέντλον ἐπὶ τῷ Φιλίππῳ, ἄμφω 
τρατηγικοὺς κατ᾽ ἀξίωσιν. Ἀλλὰ τῶνδε μὲν ἑκατέρῳ 

τ ! ή 

διετὸς ἐτρίφθη χρόνος, τοὺς γείτονας ἐνοχλοῦντας Ἄρα- 

θας ἀμυνομένῳ. Καὶ τοῦδε χάριν ἐς τὸ ἔπειτα ἐγέ- 

νοντο Σνρίας στρατηγοὶ τῶν τὰ ἐπώνυμα ἀρξάντων ἐν 

ἄστει: ἵνα ἔ ἔχοιεν ἐξουσίαν καταλόγου τε στρατιᾶς χαὶ 
πολέμου, οἷα ὕπατοι. Καὶ πρῶτος ἐκ τῶνδε ἐπέμφθη 

Γαθίνιος, μετὰ στρατιᾶς. Καὶ πολεμεῖν αὐτὸν ὁρμῶν- 
τα, Μιθριδάτης μὲν ὁ Παρθυαίων βασιλεὺς, ἐξελαυνό- 

µενος τῆς ἀρχῆς ὑπὸ ᾿Ορώδου τοῦ ἀδελφοῦ, μετΏγεν ἐξ 

Άράδων ἐπὶ Παρθναίου. Πτολεμαῖος δὲ αὐτὸν, ὁ 
« 

2 

π 

επι 
η] 

Αλεξανὸ δρέας ὁρμῆσαι, Καὶ κατήγαγε μὲν τὸν 

τολεμαῖον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ὃ Γαβίνιος, Ἀλεξανδρεῦσι 
πολεµήσας" 

ἐπὶ τῷ ἄνευ ψηφίσματος ἐς Αἴγυπτον ἐμθαλεῖν, ἐπὶ 
πολέμῳ Ῥωμαίοις ἀπαισίῳ νομιζοµένῳ" ἦν γάρ τι 

ὑπὸ δὲ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς ἔφυγεν,' 

ἑνδέκατος Αἰγύπτου βασιλεὺς, ἐκπεσὼν καὶ ὅδε τῆς 

ἀρχῆς, μετέπεισε Ἰρήμασι πολλοῖς, ἀντὶ Παρθυαίων 

' 
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ΡΙ βα5, Αγτῖ πο Πηγ{εΐ5, ἵπ γοσΠΠΗ 9056 ἰηδίμηανΙε, 
Χου Ππου]]α5, απ ρυίης Τϊσταπί Ῥο]ίαπι πι, οἱ Γουσῃς 
ἀοφα]ς[ῖς {ουτίς ομηχάθηα εχρηΠ{, ΑπΙΙΟσΙΟ αγἰίαπα ροξος. 
δΙοΠΕΠΏ Πηγ[ά[{.  5οά Ῥοπηροίας, Του] βαοσρδκος, ἀεμο]- 
Ιαἱο ΜΠ]άαΐα, Τέρεαποιη φπἱάση {η Αγηιορία τορηατο ρας- 
δμ5ο5ί; ΑΠΙΙΟΕΙΙΠΙ Ὑογο ΠΗΠ( ΠΠ 4ο ρορι]ο Βοπιαπο τηα]ε 
ΠΠ ΕΙΠΗ, Ἁγπία τθβηο δρο]αν]ί : εοἨίσσε, φποπίαπη Ειοί]ο 

[η]! {απίο οχογοῖία τεροπῃ ΙΠΘΓΠΠΘΠΙ οΡρΙηθτο; ΠΠ ΠΠΠΙΠ 

ἃᾗία 6α15α ργα{οχεβα{υ, ΠΘΠΙΡΟ « ΠΠίάΠΗΠΙ 956, Ροξίαα πα 
Υείετεδ Τ6βε5 5επιο] Τίριαπίς ατπηῖς ρα]ςί θαἱςεοπί δυτῖα, 

ΏυΠΟ βΠΙάΕΠΗ Βεθιοίᾶ15 γἱοιῖς εοᾶστε Ρο15, απάτη Ποπιαπῖς 

γΙοίοτΙβΗ5. » 

1. ΑίΠιο ἴία ΟἨἱοίῖα, οἱ θγπία οπῖπίς, οπι Γιοδίίου- 

Τ8ηθᾶ, ἴππι Οω16, Ῥμαπίεε(πε ας Ῥα]αίῖπα, οἱ φποππ(θ 

Πο γεπίες, αὐ Επριγαίο π5απε αἆ /Ἐρυρίππα, οἱ π5ᾳπο αἲ 

πηαγΕ, οοπηπιυηΙ Θγτόταπα Ποπηίπο οοπαργε]οπάηίαν, 5ἶπθ 

οεγίαπηίπε 40ΟΡΒΕΓΙΠ{ Ἠοίηαπο Ιπρογίο.. παιη αάσογαπι 

Βεηίεπα, Ἱπηρεγαία {ασετο ἀείτοσίαπίεπα, αγπηῖς 5αοσῖέ Ῥοπι- 

ρεῖας, αἱ γεσεπη Αῑίοῦα πα Πο ηλαπα πηϊς]ε; οἱ Ηἰεγο5ο]γΠΠΟ- 

τΗΠ1 πΙαρηία, πηαχίπ]ο αγβίς, 6ἱ 5απε[ἰςείπια αριιᾶ ομάσος, 

ἀἰναῖε, θἶοιί ]π ο Ῥίο]επιωας ρίπια5 τεχ Ἐδυρίί [οεθ- 

τας: απαπῃ εἱ Ὑεδραδίαηας, ἆθπιιο ππωπ]ίαπα, τάγδας ἀῑγαί, 

οἱ ΡοδίτεπΊπΙ ΑἀπίαΠΙ5, ποδίτα Φίαίΐοθ,. Οπαπι οϐ Τ6ίῃ ῦ11- 

ἀαἱς (πρυία, σσ» 1η 5ἱησι]α οαρίία εοη{εγιηί, στανίογα δαΠί, 

απαπῃ Ρο 66ης. Βγιίαποσιε εἰ ΟΗΐσας αππααπη (ρα απῃ σα- 

ΡιΕς ρεπάιηί, οεη{εςίπ]απα οεηςα5 Ρατίεπι. Ηἰς σοπίίρας, αιαβ 

ε]ειεἷά15 απίθ ρατιθιαη{, Ῥοπηρθίας Ραγίἴπα τορος Ργοργίος 

τορι]οδαιιθ ἀδά[ί, Ραγῖπι εοπβνπιαν]έ τοίοτος : απθπιαάΠῃο- 

4 πα αἱ 6αΙ]οστα"σογΙΠα Ταίνατγσ]ιας, 41οΓΠΑ βάθ]ῖ ορετα Ώεἱ1ο 

ΜΠ(γάα [οσο αδας Βαογαί, ἵπ (οίνατολῖς φαῖς οοπβιπ]αν]έ, 

Χοεππο Τα πηη]ίο Ρο»ί εί Ἰλῶς, 58 054τε Ααρι5ίο ππαχίπῃθ, 

ἵπ Ἠοπιαπογπ] 4Π1οΠΘΠΩ Ῥογγοπεγιηί οπηπῖα. 

1. ΒΥΤΙΑΤΗ γετο Ροπηρεῖας δζαιτο, αἱ απῶςίος εἶας ἴη 

Ρε]]ς (μαγαί, τοροπάαπη το]αα. Βοαιτο 5ομαία5 ΜαΓΟΙΙΠΙ 

Ῥμάρριαπι 5ιιοζΒΣδΟΓΕΠΙ πηϊςίί; οί, ροεί Ἠππο, Τοπ{π]αΠα 

ΜατοθΗπαπη , ἄΠΊΡΟ5 Ργα{ογίο5. Ὀίετηπε ΡεηΠίο, 4ο Ρτο- 

γἰποῖα ργορα{, εοηβϊσίαίας οδί ουπι Αγαβίριας οχ τ]οῖπο ἵπ 

[οίαπίίρας. Ου σαδα ϱΗ1{, π{ ροδίμας ἵη υτίαπα πη({ο- 

τοπ{αγ΄ ΡΓΟΕΟΗΣΗΙΕ5, οοηςα]ατί Ῥοΐεείαία ἵπ σετοπάο Ὦομο 

Ῥιῶά(,  Οπογαπα ρπας σαβ]πίας οπη οχθτοῖία 1η 6ΆΠὰ 

Ρτοί[εσίας αδί. ΟΙ, ἂά Ῥε]]απι 5056 αοοἰησοηΗ, Ρο5ιαςίε 

ΜΠμνάαίος, Ῥατίμογαπῃ τες, ἃ [Ταΐτο Ογοᾷε Γεσπο εἶεοίας, 

αἱ ἵ Ῥατ{μίαπα Ροίί5, απαπῃ σοπίτα Αταῦος, ἀποσγεί οχοτε]- 

πι. δεἆ πποχ δυΠηάσπη Ῥίοΐοππσας απάθοίπας, τοχ σνρίϊ, 

εἰ ἴρ5ο Ρι]δης5 ἃ 5υἱ5, πιασηα απὶ τἱ ΡοπιοσΙ{έ, αἱ, οπλΐδτα 

Ῥατίλίσα εχροάΙίοις, ρείενεί Αἰεχαπάτίαπι. Εί ΤΠ τεβΏη ια 

γοςεϊη]ε Ῥιο]οπιοδαπη σαΡίμίας, Ὀε]]ο Αἰεχαπάνηϊς 1αίο, 

Οτο [αοίο α 5επαία οχἠίο πιπ]οίαίας ο5έ, αποά αὔδαπε 5. 6Ο. 

Ῥο]μαπι ππονἰςδαί, ἱπαιερίοσίυπα, εἰ 510ΥΗηΐ5 γοπα οπ0- 
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Επὶ δὲ Γαθινίῳ µοι 

δοχεῖ Κράσσος ἄρξαι Σόρων" ὅτῳ, πολεμοῦντι Παρ- 

θναίοις, ᾗ µεγάλη συμφορὰ γίγνεται. Καὶ ἐπὶ Λευ- 

κίῳ Μύόλῳ, μετὰ Κράσσον στρατηγοῦντι Συρίας; ἐς 

τὴν Σ Συρίαν ἐσέθαλον οἳ Παρθναῖοι. Σάξα δὲ μετὰ 
Βύέλον ἠγουμένου, καὶ τὰ μέχρι Ἰωνίας ἐπέδραμον, 

ἀσγολουμένων Ῥωμαίων ἐς τὰ ἐπ᾽ ἀλλήλους ἐμφύλικ. 
Ἀλλὰ τάδε μὲν ἐντελῶς ἐν τῃ Παρθικῃ συγγραφῃ 

“» 

Λεζω. 

Νιθύλλειον αὐτοις οσο 

ΠΗΙ. Της δὲ βίθλου τῆσδε οὔσης Σνριακῆς, ὅπως 

μὲν ἔσχον Συρίαν Ῥωμαῖοι, καὶ συνέστησαν ἐς τὰ νῦν 

ὄντα, εἴρηται. Οὐκ ἀπεικὸς δὲν οὖσαν Συριακὴν, τὰ 

Μακεδόνων ἐπιδραμεῖν, οἳ πρὸ Ῥωμαίων Συρίας ἐέα- 

σίλενον. ἎἈλέ ἑανδρος ι μὲν δὴ βασιλεὺς, ἦν ἐπὶ Πέρσαις 

Σνρον, ὁ καὶ πάντων βασιλεὶ εὺς ὅσων εἶδεν Ἀλεξάν- 

ὅρου ὃ ἀποθανόντος ἐπὶ παισὶ, τῷ μὲν, βραχαῦ πάνυ, 

ῶ τι κυϊσκομένῳ" οἳ μὲν Μακεδόνες, πόθῳ τοῦ 

τείου γένους, εἵλοντο σφῶν βασιλεύειν Ἄριδαῖον, 
ἀδελ Ἰδελὸν Ἀλεζάνδρον, καίπερ οὐκ ἔμφρονα νομιζό- 

δ) Φίλιππον ἀντὶ Ἆρι- 

τρεφοµένων ἔτι τῶν παίδων Ἀλεξάνδρου. ᾿Ἐφύ- 

Οἱ φίλοι δ' ἐς 

σατραπείας ἐνείμαντο τὰ ἔθνη, Περδίκκου διανέμοντος 

αὐτοῖς ὑπὸ τῷ βασιλεῖ Φιλίππῳ. Καὶ οὐ πολὺ ὕστερον, 

τῶν βασιλέων ἄποθανόντων, βασιλεῖς ἐγένοντο οἵ σα- 
Σύρων δὲ πρῶτος Ὑίγνεται σατράπης Λαο- 
Μιτυληναῖος, ἔκ τε Περδίκκου, καὶ ἐξ Ἂν- 

τοῦ μετὰ τὸν Περδίκαν προστατεύσαντος 

» ’ 

ειναι” μ.ετονομ.ασχντες 

δαίου" 
νο” Ν δλ Ν τὴ ’ 
/αταν ταρ . χαι την χυονσαν. 

τῶν ϱ Απομέδοντα ὃ) ἐπιπλεύσας Πτολε- 

μαῖος, ὃ της λλες υ , ἔπειθε πολλοῖς 

γρήμασιν ἐγχειρίσαι οἳ την Συρίαν, προθολήν τε 
ἐπιχείρημα χατὰ Κύπρον. 

- 
/ 

πειθόμενον, συλλαμβάνει. 
διαφθείρας, 

Καὶ οὖσαν Αἰγύπτου, χαὶ 

οῦ Ὅ δὲ, τοὺς φύλακας 

πρὸς Ἀλκέταν ἔφυγεν ἐς Καρίαν. Καί 

τινα Ἰβόνον ὁ Πτολεμαῖος Ίρχε Συρίας χαὶ φρουρὰς 

ἐν ταῖς πόλεσι καταλιπὼν, ἐς Αἴγυπτον ἀπέπλει. 
1Η. Ἀντίγονος δ) ἦν Φρυγίας μὲν καὶ Λυχίας 

καὶ Παμφυλίας σατράπης. Ἐπίσκοπος δ᾽ εἶναι τῆς 

ὅλης Άντιπ τάτρου περῶντος ἐς τὴν Εὐρώπην 

ἀπολελειμμένος, Εὐμενῃ τὸν Καππαδοκίας σατράπην, 
Ψη Μθμμόνοη εἶναι πολ. έμιον τῶν Μακεδόνων, ἐπ τολιόρ- 

χει. ὍὉ δὲ αὐτὸν ἐκφεύχει, καὶ τὸν Μηλικὴν ἐκρατύ- 

νετο ἑαυτῷ. Ἁλλ' Εὐμενη μὲν κτείνει καταλαθὼν ὁ 
καὶ ἐπανιὼν, ὑπεδέχθη λαμπρῶς ὑπὸ 

Σελεύκου σατραπεύοντος ς ἐν Εκυλῶνι. 

Ἀσίας ἐξ 

Ἀντίγονος" 
δρίσαντος 

δέτινα τῶν ἡγεμόνων τοῦ Σελεύκου , καὶ οὐ κοινώσαν- 

τος Ἀντιγόνῳ παρόντι, γαλεπήνας ὃ Αντίγονος ἦτει 

λογισμοὺς χρημάτων τε καὶ κτημάτων. Ὁ δὲ, ἀσθε- 
νέστερος ὢν Ἀντιγόνου, πρὸς Πτολεμαῖον ἐς Αἴγυπτον 
ὑπεχώρει. Καὶ ὃ Ἀντίγονος εὐθὺς ἐπὶ τῇ φυγῃ Σε- 
λεύκου, Βλίτορά τε, Μεσοποταμίας ἠγούμενον, παρέ- 
λυσε τῆς ἀρχῆς, ὅτι Σέλευκον μεθΏκεν ἀπιόντα" καὶ 
τὸν Βαθυλωνίαν, καὶ τὸν Μεσοποταμίαν, καὶ ὅσα ἄλλα 

ἐκ Μήδων ἐπὶ τὸν "Ἑλλήσποντον ἔθνη, καθίστ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ 

πῄηίρης. ΟαμἰΠίο Ρτοχίπε, πὶ [αἱἱοτ, ἵπ δυτία Ρτονίτκ]α 

| εηορρβδί Οταδδα5: αἱ, Ῥο]απι Πατιηής [πίρτοης, πιασπαπα 

Ὅ Πἶαπι οἸαάσπα αεοθρῖῖ. 1.. Βίυα]ο γοτο 5ΥΓίαΠΗ ροδὲ ΟΓΑ5ΞΗΠΗ 
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απίοπα, ρο5ί Βιρα]πα, Πάσπι εχοΙτεΓγΙΠ! Π5αυα Τοπία, 

ομµποπίο, ῬατίΏί Τη ἵρεαπαι Ῥγτίαπα Ἱεγαρεγηπί. 

Ποιπαπίς εἶτοα Ώο]]α οἰγ]]α οσο αρα!ἶ5. Ὑδγατη Ίνος αοζυγα τας 

ἵπ Τ1Ώγο ἆς τούς Ῥαγιμεῖς εχροπεπίΓ. 

1 Π. Ἠος αυ {επι νοἱαποη απυπα τερας δγηαείς ἀἱοπίΠη 

5, απα ταίίοπε αἲ Ἠοπιαπος ἀθγεποπί δυτία, 6ἱ αποπησᾶο 

ἵπ ργακεηίοπα φίαίσπι τοὐασία δέ, εχροδίαπη εδ. Ἀεπιε 

νογο αΠἴθππῃ αὖ Ίνος αγραππεμίο Γαοηί, Μασεάσπαπα τη εαἆθπι 

Βυτία τος βεδίας ΡετοιΙτογε, αἱ απίο Ῥοππαπος 1Ρί τορηατΠ]. 

δυτία ἱβίίατ, Ρορί Ῥουσας, ἹπιροτανΙί ΑΙεχαπάες, ἶ5, αΙ ἴοι 

τορἰοπίρα5, αποίᾳποί αὐΠί, Ἱππρεταν. Ῥοδί ορίαπα γετο 

Αἰοχαπάξί, σπα (Ποσηπα εἶας αἱίο; αἀπιοδαπη Ῥαος, αἰίει 

ἁἆμμο Τη π{στο ΠΙΔΙΟΤΠΟ 655εί, Μασθάσπθς, ἄπΙΟΓΕ 5Πγρί5 

Ῥιμηρρί, οἸερθγιηί [οί γεροπα ΑγιάσρΙμη, [γαἴτοπα Α]εχαπάν!, 

απαπηνίς πηοη!5, αἱ ρπἰαβαίας, ΠΟΠ 5αῑ5 οοπαροίεπα; πηπἰαίο 

η Ῥμήίρραπι Αγίόσοί ποπηίπε: απὶ τοσηατεί, ἆππαι αἀ]νας 5) 

οὐ πιοαίοτί ας 655οη{ ΑΙοχαπάνί ΠΠ. Ναπι εἰ π]αίεΓ Ρτάσηαη5 

αδεοτναναίατ. Απο Υοτο Αἰοχαπάγί 5ηβαοίας σοπίες ἁῑν]- 

δογυπί η καἰταρίας, Ῥογάίεσα ἀῑγίσογα οχ τορῖς ΡΜΗΗρρί αἲι- 

οἰογ]αίο. ΧΝες πημ]ίο ροςί, ππογ(αἱ5 τορῖθς, τοβίαπᾳ ΠΟΠΙΘΗ 

5πιδογυηί βαίναρ.. γα ρτίπιας5 Ργαροςί{15 οδί εαίταρᾶ 

1,αοπιοάοη ΜΙ(γ]επας, ἴανοτο Ρογάίεσας, εἳ Απηραιτί, αἱ 

Ρο5ί Ῥογάίσσαπι τες αὐπηηίσίταραί Ῥτο τορῖθας. Αά Ίππο 

1,αοπηοάοπίσιη Ῥίο]οιπσας, Ἐβυρίϊ 5αἰταρᾶ, 6ΠΠ1 ε]ᾶς5ε Ρτο- 

[οείας, ορ]αίο ἱπσοπῖ αατῖ Ροπάστο οἳΠα {οπίανἰέ, αἱ Βγτία πα 

ςἳΡί (ταάστοί; πάο Ἐβγρίαπι οοπ]πιοάς (πετ, εἳ ΟΥΡΤΗΠΙ 

ΙπγαάςΓθ ροβδεί. Οποὰ απαπα που ἱπιρείταςδεί, οΟΠΊΡΓΕΠΕΗ- 

ἀῑί Το ποπιοάοπίσιη ; αυ, οουταρίἶς ομδίοάίρας, αἆ Αἰοθίαπα 

Ρνοβασίί τη Οαίαια. Ρίο Ῥίοϊοπισας αλαπαπάία ντία Ροῖ- 

ἴα5 οί; τοςιίδᾳπο Τρί ρυφία[ῖς, ἵπ Ἐσυρίαπα ϱΠΗ ϱἸά.5ε 

το, 

11Η. Δηίΐσοπις Ῥηηνσία οἱ Τ,γοῖα ῬΡαπηρηγίωσπο 5αἴγα- 

Ρίαπα ορΜπεγαϊ. Ἰάεπιαπα, αἲ Απβραίτος ἵ Ἐπτοραπ ἴτα- 

Ποϊεπίο, ἱηβροσίου ἰοῦίας Αδία τοἨσίας, ἘΙΠΙΟΠΟΠΙ, 0αρραᾶ- 

ἀοοῖας ΚΔΙΤΑΡΕΠΗ, Ποδίθηα α Μασθάσηίρας Πα Ισαίαπα, οὐδίάίοπο 

ομχίϊ. ΑΙ Πο οἸαρδας, οοπ (τας τἷς οορίῖς, ουσ ραν1ς Μοδίαπη : 

υὈἱ οαρίας αἩ ΑπΙΙσοπο, οἱ οοσἶδας οδί, ΑΠΙΡΟΠΗΝ, ἰπάδ 

τοΥθΓΙΕΗΡ, οχθορία5 οδί πιαρη[ῆος α Βο]ειοο, αἴταρα Βαῦγ- 

Ἰομίαο,  ΟυΗΠΙ νοτο δε]οποας πι]οίαδδοί οχ ἀποῖσς αἷί- 

4191, που. οοπηηΙΠΙσαίο ΟΠ ΑπΙσοπο, ααὶ ππο αὐθταί, 

οοηδίίο, ποίμπαίας Π]ο, γαἱἱομος αὖ 60 ροροδοῖξ εογό Πα αἴηπο 

Ροσυηίαγα.  Εϊ βο]οασςς, ΑπΙΙποΠΟ Ππηρας, αἆ Ρ{οἱοΗΠα 

ἵπ Ἐσυγρίαπα οἸαπάσδίίηα αρα φοσθβαῖί,  Μοχαπο ΑπΙσομηΙς 

Ῥογοπα, ῥταροδίαπα Μοκοροίαπαίο, πιαβἰκίταία αππον, 

αποῦ. Βο]σασ η αὐοπηίοῦα ἐαησἰκίδεοί, Ὠοίπάς Ῥαῦν]ο: 

Πα εἰ Μοκοροϊαππίασα, οἱ φποἰφαοί αλα μοπίος α Μουῖν 

αὐ ΗοΠοκροπίαπη ροτ ποπ, ἀείαποίο Ία Απηραΐτος 5ἰδι 

----- 



ΡΕ ΕΒΡΟΣ ΡΥΒΙΑΟΙς. 

ἑαυτῷ, ἤδη καὶ Αντιπάτρου τεθνεῶτος. ᾿Ἐπίφθονός 
τε εὐθὺς ἐχ τῶνδε τοῖς ἄλλοις σατράπαις ἐγίγνετο, γῆς 

ἄρχων τοσῇῆσδε. Διὸ καὶ μάλιστα τῷ Σελεύκῳ παρα- 
καλοῦντι συνέθεντο Ητολεμαῖός τε, καὶ Λυσίμαχος ὁ 

Οράκης σατράπης, καὶ Κάσσανδρος ὁ Ἀντιπάτρου, 

Μακεδόνων ἐπὶ τῷ πατρὶ ἡγούμενος' καὶ ὁμοῦ πρε- 
[ια / Λ ” / 344 3 ΄ κ] φω 

σθευσάμενοι, τὸν Ἀντίγονον ἠξίουν τὴν ἐπίκτητον αὐτῷ 
γενομένην γῆν τε καὶ χρήματα πρός τε σφᾶς νείµα- 

. / ... -- 

σθαι, καὶ πρὸς ἑτέρους Μαχεδόνας, οἳ τῶν σατραπειῶν 
3 ΄ δε. / η 3 Δ ο. 3 / 
ἐκπεπτώκεσαν. ᾿Επιχλευάσαντος δὲ αὐτοὺς τοῦ Ἀντιγό- 

νου, οἳ μὲν ἐς πόλεμον καθίσταντο κοινόν' ὁ δὲ ἂν- 

παρακμή καὶ ἐξέθαλλε τὰς φρουρὰς ὅσαι ἔτι 
ἦσαν ἐν τῇ Συρία Πτολεμαίου: Φοινίκης τε καὶ τῆς 
. /’ ι ” ὃν ν [ως ο ς / -- / Ν 

λεγομένης Κοίλης τὰ ἔτι ὑπήχοα τοῦ Πτολεμαίου πρὸς 
ἑαυτὸν ἀθρόως περιέσπα. 

γ ο - , : 
... Χωρῶν ὃ) ὑπὲρ τὰς Κιλικίους πύλας, Δη- 

ἤτριον τὸν υἱὸν ἀμφὶ δύο καὶ εἴκοσιν ἔτη Ὑεγονότα, 

ἐν ὃν τὰ ἄζῃ μετὰ τοῦ στρατοῦ χαταλείπει, πρὸς τὰς ὁρμὰς 

Πτολεμαίου τὰς ἀπ᾿ Αἰγύπτου. Τοῦτον ὁ Πτ ολεμαῖος 

ἐνίκα περὶ τὴν Γάζαν μάχη λαμπρῶς, καὶ τὸ µειρά- 
χιον ἐς τὸν πατέρα ἐχώρει. Ἡτολεμαῖος ὃ) αὐτίχα τὸν 

Σέλευκον ἐς τὴν Βαθυλῶνα πέμπει, τὴν ἀρχὴν ἄνα-- 
ληψόμενον: καὶ πεζοὺς ἐς τοῦτο ἔδωχεν αὐτῷ χιλίους 

/ λ λ ή / - 

καὶ τριαχοσίους ἵππέας. Καὶ σὺν οὕτως ὀλίγοις ὁ Σέ- 
- ’ 

λευχκος τήν τε Βαθυλωνίαν, προθύµως αὐτὸν ἅμα τῶν 

ἀνδρῶν ἐκδεγομένων, ἀνέλαθε, καὶ τὴν ἀρχὴν μετ οὐ 
ε με) αι μξα 

πολὺ εἰς μέγα προήγαγεν. 0 ὃ Ἀντίγονος Ητολε- 
μαῖον ημύνετο, καὶ ναυμαχία περὶ Κύπρον ἐνίκα πε- 
ριφανεῖ, Δημητρίου τοῦ παιδὸς στρατηγοῦντος. Ἐφ' 
ὅτῳ λαμπροτάτῳ Ὑενομένῳ» ὃ στρατὸς ἀνεῖπεν ἄμφω 
βασιλέας» Αντίγονόν τε καὶ Δημήτριον, ἤδη καὶ τῶν 

βασιλέων τεθνεώτων, Ἀριδαίου τε τοῦ Φιλίππου, καὶ 
. 

Ὀλυμπιάδος, καὶ τῶν υἱῶν Αλεξάνδρου. Ἀνεῖπε δὲ 
ο. . ας να δρ Ν / ε 

καὶ Πτολεμαῖον ὅ οἴχειος αὐτοῦ στρατὸς βασιλέα, ὥς 

μή τι διὰ τὴν Ἴσσαν μειονεκτοίη τῶν νενικηκότων. 
Τοϊσδε μὲν δὲ τυγεῖν ὁμοίων συνηνέχθη κατ᾽ ἐναντίας 

αἰτίας. "Ἔσποντο ὃ) εὐθὺς αὐτοῖς οἱ λοιποὶ, καὶ βα- 
σιλεις ἅπαντες ἐκ σατραπῶν ἐγίγνοντο. 

ΤΥ. Οὕτω δὴ καὶ ὅ Σέλευκος ἐθασίλευσε τὶς Βα- 
θυλωνίας. Εδασίλευσε δὲ καὶ Ἀηδίας, Νικάτορα 5 2 ρ 

/ 3 Ὁ 3 ο, 4. λ αφ / / 
τείνας αὐτὸς ἐν τῇ μάχη, τὸν ὑπ Ἀντιγόνου Μηδίας 

σατραπεύειν ἀπολελειμμένον. Πολέμους δ’ ἐπολέμησε 
πολλοὺς Μακεδόσι καὶ βαρβάροις. Καὶ τούτων Μακε- 
δόσι μὲν δύο μεγίστους" τὸν μὲν ὕστερον, Λυσιμάχῳ 
βασιλε εύοντι Θράκης: τὸν δὲ πρότερον, Ἀντιγόνῳ περὶ 
Ἴψον τῆς Φρυγίας » αὐτῷ στρατηγοῖντε, καὶ αὐτῷ µα- 

Ἰομένῳι καΐπερ ὑπὲρ ὀχδοήκοντα ἕ ἔτη γεγονότι. ης. 

σόντος ὃ) Αντιγόνου κατὰ τὴν µάχην, ὅσοι βασιλεῖς τὸν 

Ἀντίγονον ἅμα τῷ Σελεύχῳ καθηρήκεσαν, τὴν Ἄντι- 
.) / ” ο” 

Υόνου γην διενέµοντο. Καὶ ὃ Σέλευκος τότε τῆς μετ᾽ 

Εὐφράτην Συρίας ἐπὶ θαλάσσῃ, καὶ Φρυγίας τῆς ἀνὰ 
τὸ μεσόγαιον, ἄρχευν διέλαχεν. Ἐφεδρεύων δὲ αεὶ 
τοῖς ἐγγὺς ἔθνεσι, καὶ δυνατὸς ὢν βιάσασθαι, χαὶ πιθκ-- 

νὸς προσαγαγέσθαι, Ίρζε Μεσοποταμίας, καὶ Ἄρμε- 
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ἱροῖ α]εοίί, Ἐν απο ΙπαρΠαΙ 8ἱρί βάΕ1Πα ο ΓΘΓΟΥΙΗΠΗ αἱ γα» 
Ρα Ἱηγίάίαπα οοηίταχίέ, [απΠΙΠ (ο ΓΓΑΓΙΠΙ οίποης, 
Ου 41 ΟΡ οπΠ δα Ππανίπηο , Πογίαηίο Βε]εισο, ΠΠ ΠΗΠΗ ο ΙΤ 
ΑΠΙΗΜΟΠΙΝΗ [415 οδί Ππίου ἱρδυίη Β6ἱθΙο ή; οἱ Ρίο η, 
15Ο ΠΙ(1ο ΤΗγασία. φαἵταραπα, οἱ Οα5δαπά να, Απιι- 
ραπ ΕΠαπα, αἱ Μασεάοπίθας Ρρο5έ οΡ/ΙέΠι Ρατ ῥιαθταί, 
Α απίθις οορηηλΠ]ς Ἱορα[ῖο Πιίςδα οδί αἲ ΑπΙΙΚΟΠΙΠΗ, στα: 
ἴουΓα5 Τούθ5 48 Π]ο οοουραία5 ρουυπίαδαπο ρυ)]ίσας γοροίς- 
τί, ἀἰνίάθη ας οπα {ρῖς, οἱ ο πα οαρίονῖς Μασσδοπίθης απϊ 

κα(γαρίας διιᾶς απηϊδίσδοπέ  Τορα[ή5 απίοια οχοορείς Πιάνο, 

οΠΙΠΙΙΠΟ Ῥα]]αΠ1 ἵπ 6Η εοηΠαίαπα οδί.. Ἀθπιο γεγο Ίρεο 

ΑΠΙΙΡΟΠΙ5 ορφδαγ]έ; 5εᾷ ργαδίάΐα Ρ{ο]οησ!, αποίαποί αἲ- 

ο η Βγντία ουαη{, ο]οοΙέ, οἱ φπἱάφαἷά ἵπ Ρ]ιωη]οία ας 0α- 

Ιεδγνία Ρ{ο]εηρο α”μιο ραγπεταί, τὰ ο/ηηο οἳ αἀομηῖ. 

ΗΝ. Ὠείπάο αἰίτα ροτίας ΟΗίάας Ρνοίοοίας, Ώσπιθίγίι 

Πάπα, 4ΠΠΟ5 [6ΠΘ ΧΧΙΙ παίαπα, αχ τοἠφαἰξ Πα εχει- 

οἵα, αἱ Ῥιοοππ πα οκ Ταυρίο αἀνοπίεπίοπι τορπιθγςί. 

5εᾷ πο Ῥ{ο]επησὴς πιᾶσπο γα] γἱοίαα, οοορῖέ αἲ ρα- 

πεη πείαφετο.. Μοχαπε δεΙεποιπα ἵπ Βαῦγ]οπίαπα αἆ ῥηη- 

αραίαπα γεοϊρἰοπά πα πηϊςίέ, ἀα115 ἴη Ίου μ. ροάἴρις, οΠα 

οσο επ ρας. Ἐί ουπα {απι ράτγα Ίπαπα Βαβγ]οπίαπα, οἰ- 

Ρίᾷε αοοορία5 αὐ Ιποο]ί5, γοοθρῖέ Φε]ειιοις; αἱ Ώγουί {επηροτο 

Ῥ]αγίπΊΙΠΙ ααχί Ἱπροπίαπῃ. Απίΐσοπιας Υεγο Ῥ{ο]θῃΙσΙὴ 

τοργθβδίέ, αιλάεπ]αιθ παγα]ί Ργῶ]ο, απο Ὠοππδίγίας β]ας 

ΡγῶεΓαί εἶαςςί, αριά ΟΥΡΤΙΠΗ τοΙί οριοβίο. ΟΡ απαπα τοπη, 

Ργοε]ανὶςείπιο σοδίαπα, αἱ Απίΐσοπαπι οί Ώοπθίγίαπα τοσ65 

αρρεβαν]ί εχογοῖία5; εχδ(ῖηοιἶ5 ]απη τορίρας, Απίάσο ΡΙΠρρί 

1ο, οί ΟΙγπιρίαάα, ΕΠΐδαπο ΑΙεχαπάη. ἩΜοχαιο θ[ίαπῃ 

ΡΙοΙθπι η τοβοπα φα]πίαγῖε δα15 οχοιοῖίας» πο Ργορίος 

ἁεθθρίαπα οἰαάσπη γἱάδτείαγ γἱοίοπί οεἆενα. Αί(ιο ία ἀἱδρα- 

ΤΘΠ1 645ΗΠ1 Ῥατ εγεηία5 5οοπίας ο5ί. Τά αχεπιρίαπι ςίαίίπι 

ἱπη]{αί1 το] φαί οΓ1Π65, 6 δαἰγαρίς Τοσος οχογ{Ι 5η. 

1Υ. δίο ἰβίν Βεϊειοις Ῥαμγ]οπία τον {ποίας οί; οἱ 

Μαάϊαπα 4ποσι6 τθρΠο 5ιιο ἀἀ]δοίέ, Νϊοαίογο δα ΠάΠΙΙ 66050 

ἵπ ραρπα, οι Απίῑσδοηις Μεάία φαἰταρίαΏι οοπηηηϊςθγαί. 

Μπιίασιε Ροδίθα Ῥε]]α σο55!{ εΙειοι5, οοπίτα Μασσάοπας ας 

ῬαϊῬαΓο5; 5εά ἀ1ο πλαχίη]α οοπίτα Μασθάομας; Ροξίθρίας, αἲ - 

Υογ515 Τ,ΥδἱπιαςΜΠΙ Τηγασί τοβδίη :ΡγίΗ5, ἀἆγεικας ΑΛηίΐσο. 

πΕΠα, αἱ οοππηΐεα αἲ Ἰρδιπα, Ῥ]ηγσίῖα ορρίάππα, Ράρηα 

οαο]ας; 4παπα, οείοσοηατίο Πἱοοί πια]οι, οἱ οχογοἰ(αἱ α]ις 

ρυα[αἱφςοί, οἱ ἱρ5ο [ονήίευ Ραρηαξδοί. Απίίσοπο 5αβ]αίο, 

[ωάσγαιί νομος νἱείογες ἀΠίοπαιη οας Ἱπίθι 5ο ραπ 51. 

Ου ραγΗἶομα Φε]ειοις Ὀγγίαπα, αἲ Εαρ]γαία πδαπο αἆ ππἛτο, 

αἱ Ῥηγαίαπα ππεάΙ(ογγαηθαΠα, 5οτία αεοθρῖῖ.  Οποπίαπι α- 

(οσα παπα πα ᾶΠ1 ο06Δ5ΙΟΠΕΠΙ ρια(ογηλ{εῦαί ορη 8ΠΙ- 

ΡΜαπάαγα πα, {απα υἰτῖνας αἲ εαβ/ασαπά σπα, παπι γοιβὶς αἆ 

εοπο Παπά πα, ο[ῆσαν; ασφαἰκίγιε Ἰπ5άρει Μεςοροίαπιίαπη, 
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νίας, καὶ Καππαδοκίας τῆς Σελευχίδος λεγομένης, καὶ 
Πεοσῶν, καὶ Παοθναίων, καὶ Βακτροίων, καὶ Ἀραδίων, ρου, ρ » , β 

. - .) { ια) 

καὶ Ταπύρων, καὶ της Σουγδιανῆς, καὶ Ἀραχωσίας καὶ 
..- καὶ ὅσα ἄλλα ὅμορα ἔθνη μέχρι Ἰνδοῦ πο- 
ταμοῦ Άλεξ εξάνδρῳ Υεγένητο δορίλητετα΄ ὡς ὡρίσθαι τῷδε 

μάλιστα μετ Ἀλές ξαγδρον τῆς Ἀσίας τὸ πλέον. Ἀπὸ 

γὰρ Φρυγίας ἐπὶ ποταμὸν ἼἸνδὸν ἄνω, πάντα Σελεύχῳ 

χατήκουε. ἸΚκαὶ τὸν Ἰνδὸν περάσας, Ἐπολέμησεν Ἂν- 

δροκόττῳ, βασιλεῖ τῶν περὶ αὐτὸν Ἰνδῶν' µέχρι φιλίαν 
.-.- η ο. / ) .. α Ν ο» 

αὐτῷ καὶ χῆδος συνέθετο. Καὶ τῶνδε τὰ μὲν πρὸ τῆς 
3 : / -α ν 3) .5 { ΡΕ) / 

Ἀντιγόνου τελευτῆς, τὰ δὲ μετ᾽ Ἀντίγονον ἐποίησε. 
ΥΠ. Λέγεται δ᾽ αὐτῷ, στρατιώτη βασιλέως ἔτι 

κ. ᾽ Β 4 Πέ - Η / « ὃν .] Διὸδ 6 

ὄντι, καὶ ἐπὶ Πέρσας ἑπομένῳ, γρησμὸν ἐν Διδυμέως 
. / 

γενέσθαι, πυνθανομένῳ περὶ τῆς εἰς Μακεδονίαν ἐπα- 

νόδου" 

Μὴ σπεῦ»Σ Εὐρώπην, ᾿Ασίη τοι πολλὸν ἀμείνων. 

Καὶ ἐν Μακεδονίατὴν ἑστίαν αὐτῷ τὴν πατρῴαν, οὐ- 
δενὸς ἄψαντος, ἐκλάμψαι πῦρ μέγα. 

Ν 2λ,. 
τηλ μητέρα ἰδ δειν, 

Καὶ ὄναρ αὐτοῦ 

ν ὃν ἂν εὗροι δακτύλιον, δοῦναι φόρημα 
Σελεύκω' τὸν ὃ δὲ βασιλεύει, ἔνθα ἂν ὁ δωμόλωί ἐκπέσῃ. 

ταὶ μὲν εὖ εὗρεν ἄγκυραν ἐν σιδήρῳ κεχαραγµένην' ὁ | οἱ 

τὸν σφραγίδα τήνδε ἀπώλεσε χατὰ τὸν Εὐφράτην. 
έγεται καὶ ἐς τὴν Βκχθυλωνίαν ἀπιόντα ὕστερον, προσ- 

χόψαι πρὸς λίθῳ, καὶ τὸν λίθον ἀνασκαφέντα ώμ 

ὀφῤηναι. Θορυό ουµένων δὲ τῶν µάντεων, ὡς ἐπὶ συµ- 
θόλῳ κατογῆς, Πτολεμαῖον τὸν Λάγου παραπέμποντα 

εἰπεῖν, ἀσφαλείας τὴν ο οὐ κατογῆς, εἶναι σύμ-- 
ϐθολον. Καὶ Σελεύκῳ μὲν διὰ τοῦτο ἄρα καὶ βασιλεύ- 
σαντι ἡ σφραγὶς ἄγχυρα ἦν. Δοχεῖ δέ τισι, καὶ περι- 
όντος ἔτι Ἀλεζάνδρου, καὶ ἐφορῶντος, ἕτερον τῷ 

Σελεύκῳ σημεῖον περὶ τῆς ἀργῆς τοιόνδε γενέσθαι. 
Ἀλεξάνδρῳ γὰρ ἐξ Ἰνδῶν ἐς Βαθυλῶνα ἐπανελθόντι, 

1 ἳ 3. -- -- / » 1 / -- 

καὶ τὰς ἐν αὐτῃ τῇ Βαθυλῶνι λίμνας, ἐπὶ γρεία τοῦ 
μμ Εὸ ορ. Ἆ "6 {ήν .” . .. γ ἄοι λέ 

τὸν Εὐφράτην τὴν Ἀσσυρίδα γῆν ἀρδεύειν, περιπλέοντι, 
λ /Ν .) / 

ἄνεμος ἐμπεσὼν ἥρπασε τὸ διάδηµα' καὶ φερόμενον 
ἐκρεμάσθη ὃ Ῥόναχος, ἐν τάφῳ τινὸς ἀργαίου βασιλέως. 

Καὶ ἐσήμαινε μὲν ἐς τὴν τελευτὴν τοῦ βασιλέως καὶ 
.. Ναύτην δέ φασιν, ἐκκολυμβήσαντα, περιβέσθαι 

δὲ 

κεφαλῖ τὸ διάδημα, καὶ ἐνεγκεῖν ἄέροχον Ἀλεξάν- 

ὃν καὶ λαβειν τῆς αροθυμήως αὐτίκα δωρεὰν παρὰ 
/ / / ει» δα / 

τοῦ βασιλέως, τάλαντον ἀργυρίου. Τῶν δὲ µάντεων 
αὐτὸν ἀναιρεῖν χελευόντων’ οἱ μὲν, πεισθῆναι τὸν Ἀλέ- 

ξανδρον αὐτοῖς' οἱ δὲ, ἀντειπεῖν. Εἰσὶ δὲ, οἳ, τάδε 

πάντα ὑπ τερελήόντες, οὐ ναύτην ὅλως, φασὶν, ἀλλὰ Σέ- 

λευκον ἐπὶ τὸ διάδηµα τοῦ βασιλέως ἐκκολυμβῆσαιν 
σαι περιθέσθαι Σέλευκον αὐτὺ τῇ χεφαλῆ, ἵνα ἄθρο- 
ον εἴη. Καὶ τὰ σημεῖα ἐς τέλος ἀμφοιν ἀπαντῆσαι' 

Ἀλέξανδρόν τε γὰρ ἐν Βαθυλῶνι μεταστῆναι τοῦ βίου, 
καὶ Σέλευκον τῆς Ἀλεξάνδρου γῆς, ὅτι πλείστης µάλι- 

στα τόνδε τῶν Ἀλεξάνδρου διαδόχων, βασιλεῦσαι, 
Ι ΥΠ. Τοσαῦτα μὲν δὲ περὶ τῶν Σελεύκῳ προµαν. 

τευβέντων ἐπυθόμην. Γίνεται δ᾽ εὐθὺς Ἀλεξάνδρου 

µεταστάντος ἡγεμὼν τῆς ἵππου τῆς ἑταιρικῆς' ἧς δὲ 
καὶ Ἡφαιστίων ἠγήσατο Ἀλεζάνδρῳ, καὶ ἐπὶ Ἡφαι- | 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ 

Ατπποηίασς, Οαρραάοσία ρατίοτα, (πα δε]εποῖς αρρε]]αίητ, 

ἂᾱ Ίος Ῥεγδᾶδ, Ῥαγίιος, Βασίτος, Αταῦος, ΤάΡΥΤΟΣ, 50- 

Ε4ἱαπος, Αγασλοία5, ΗΥΓΕΔΠΟς, ἀ]ίαςηπο οοπ{ογηίηας σεηίος., 

αποϊαποί αἆ Ἰπάυπι πδαπε Παγίαπη 4 Αἰεχαπάτο Γποταηί 

ἀον]οία.  Ἱασπο ροδί ΑἰεχαπάγΗπα ΠΕΠΙΟ ππάπαπη ρ]ατες 

(οταν ἵπ Αδία, Παπ Βεἱεπςς, (επί : παπα α Ῥ]ηγρίῖα 

(ογπη ης, ΙπάΙΠη πδαπε, 5ε]εισο ρατεραηί οπηπία, Ἐϊ Τπάο 

αποσιο {τα]οείο, Ῥο]]απα σεαςἰί οππα Φαπάτοεοξίο, τοσο ΤΠᾷο- 

τάπῃ ΠΗΠΙσΠ 14 αεοο]οπίίαπα; ἆοπος Ιπίοτοεάεπίο α[ηηϊίαίς 

Ῥαχ 5οοπία 5. Ἠσο απίθη ραγίϊπι Ἱποο]απιί ΑπΠΙΙΡΟπΠΟ, 

ραγΐπι Ρο5ί οἷας ΠΙοΓί6ΠΙ, Ροδἰα 5αΠί. 

ΙΝΙ. Εετίατ απίθτη, (πάπα αἆ ας 518Ώ Αἰεχαπάτο πο ατείι 

δε]εισμ5, 6Ηππ(πθ αἆ Ῥογείεαπι Ῥοαπα 5επποτείυς, Ὠίάγ- 

ΠΊΟΡΗΠΗ οοη5α]εης ογασ{απη 6 τοδίέα ἵπ Μαςθάοπίᾶπα, ΤΕΡΡΟΠ- 

ΞΙΠΗ (α]ΐςςα Ἠη]αςπιοςί : 

Ἐατορε γα]οαί, Αξίαπι οοπηρ]εοίοτε ιαίας. 

ΕΙ ἵῃπ Μασεάοπία 4ποααο ραίθγΠΙΠα ΓΟΟΗΠΑ, ΠεΠΙΙΠΟ 4068Η- 

ἀθηίε, ἱησοπί Παπιπια οοΠαχίς. Μαΐτοπι οἰἴαπι οἶας, 

Γεταπί, Ρος 5ΟΠΙΠΙΠΗ 5ἱρί γίδαπη 6556, 6π1οπΠ αΠΠΠΙΗΠΗ ἔρξα 

Ἰηγεηίςςαί, Ψε]ειιοο σο5ίαπά πα {γαβΙάϊς5α; 5ε]εποάππ(ε Τά 

τορηα55ο, πρὶ οχοἰἀἰςεοί αππα]α5. Εἰ ΙηγεπΙί ία ΓΕΙΓΕΙΠΙ 

ἄΠΠΗΊΕΠ οππα Ἰηςου]ρία αποοτα : αἱ 6ππ αππυ]απα Θε]εποις 

απηϊςίι οἴτσα Πανίαπι Εαρηταίοπι, Οπίη οἱ Παα ἑργίήτ, 

απαπῃ Ροδΐοα (αἆ τουπρεταπζ απ) Βαῦγ]οπίαπα ρτοβοϊςοετείατ 

Βεἱεποις, οβεπάἶςςο αἆ Ἰαρίάθπι; 4πο ε[οῦϊ Ἰή5δο, αρρα- 

τηῖςςθ 4ΠΕΟΤΑΙΗ. ΟὐΠπάΠε ναίος ἰοτεγεπίητ ου ρτοᾶῖσίο, 

αιαςῖ τοπΙοτα[Ιοποπα Ρροτίοπἀθτεί, Ῥοϊεπισάπα Τασί, απἱ 

θυπα οοπηίαραίας, ἀκίδδα, δοου(αίἰς ἰσηαπα αΠΟΟΤΑΠΙ, 

ΠΟΠ ΠΙΟΤΑΤΗΠΑ, 6556. ΟµΙρα5 ἆᾳ οαμςῖς δεϊεπεις εαπῃ, 

Ῥορίαπαπα τερηυπα αἀερίας οδί, ἄποοτα αἰεραίαγ ἵῃ απηπ]ο 

αἱρηαίοτίο.. Νεο ἀοδιπί ααῖ αππεηί, ΑΙεχαπάτο εἰίατα 

ίαπα 5αρετε βία, δἱ ἱπδρεοίαπία, αιᾶ οπΊεη Γαἱατο ροϊεηίία» 

ο ρίς5α Φο]ειιοο Ἠα]α5πιοᾶί : Αἰοχαπάταπα, ον Τηάῖα Τ6ΥεΓ- 

ΞΗΠΙ ΒαΡΥΊΟΠΟΠΙ, η5ίταςδε παγἰρίο ραϊαᾶες Ῥαυγ]οπία, αἱ 

ἀἱδρίσστεί ἆ4ε ταίῖοπο Ἱτίραμάϊ ρος Εαρηταίοπι Αδδγτίᾶαςος 

ἅστος : οοοτίοαε γοπίο αρτορίαπα τορί ἀἰαάσπια, Ῥτουυ]απε 

αΡΙαΓΗΠΗ Ἰορφίςςε ἵπ αγαπάἰπείο, αποᾶ ρεῖςοί ου]αςά η τορῖΒ 

«ορη]ογυα {ορεραί» απο {ρςο [401 Γαἰα]ο ργακαρίαπα οῬίέας 

ἱπηππϊποπιῖς τορί οοπ(Ἱποραίαν. ΤΠ Υογο πα αΓΙΠΗ ΠΠΗΠΗ, 

οπα(αΠίσίη , ἀῑαάειια οπρ]11 50 ἱπροδιἶδδεα, αἴαπο αἆθο ΏοΟῦ 

πια ϱ[αο{ΗΠὰ. τομ]]5ο αἆ Αἰοχαπάταπας τοροηδΗπ(αο οἱ 

εἰατπι ρτο ἰ5ίο ο[Πεῖο {αἱοπίαπα ατροη, 8ο ναῖνας Πιο- 

ποπ ρας, οἱ ἰοΠστοίας 5 σπιο, απ, ααἳ ραταίςςο Τοβεπι 

ναἴνας (ταδαπίς ποραηί αι, Ἠασδαπι αΏῖ, οηαἱςείς Ἰήκου, 

οοπίοπά μη, Ποσααφπαπα παπίαπα, 5οἆ ραπ Βο]σποσας 

ομαἴα»σο, οἳ ἀἱαάδπια, πο Ποτοί παδἰά σπα, πιροδηΐςςο 516 

οαρΏῖς, Γαἱδθύιιὸ οπηίμα ταία ἀΙΗΡΟΡΗ5 : παπη οἱ ΑΙοχαπάσπι 

ῬαἨγ]οπο πρτα»δο ο γα, οἱ Βο]οποῦΠη η ππακπιαῦὰ {ογΓᾶ- 

ταπα, απας οἱ ραγησταηέ, Ραγίο βαοσοβδίλκο, 

ΙΥΠ. ΕΙ ἵος φπἰάοπα 4ο ομημήρας, σπα. ΦεπΊσποῦ ορη]- 

μοτηηῖ, οοπηπιθηπογα(α τοροί, Οπίοταπα, ΑΙοχναπάγο ΠλΟῦ- 

Γ τπος κα την ργα [δείς οτα{ αἷα ἀοηιον[ίοσασα τορῖς ο ο σπα 

οπἱ Ηορ]μης ίση τοµο νίνο, οἱ ροδί ουα Ρογάίοσα ρα υοτοί. 



Ρ ΒΕΡΒΟΣ5 ΘΥΒΙΑ(ΙΡ. 

στίωνι Περδίκκας" μετὰ δὲ τὴν ἵππον, σατράπης τε 

τῆς Βαθυλωνίας, καὶ βασιλεὺς ἐπὶ τῇ σατραπεία. Γε- 
νομένῳ δὲ αὐτῷ τὰ ἐς πολέμους ἐπιτυχεστάτῳ, Νικά- 

τωρ ἐπώνυμον γίγνεται' τῷδε γὰρ ἀρέσχομαι μᾶλλον, 
τοῦ Νικάτορα κτεῖναι. Νάὶ τὸ σῶμα ὄντι εὐρώστῳ τε 
καὶ µεγάλῳ, καὶ ταῦρον ἄγριον, ἐν Ἀλεξάνδρου θυσία 

ποτὲ ἐχθορόντα τῶν δεσμῶν, ὑποστάντι µόνῳ, χαὶ ταῖς 

χερσὶ µόναις κατειργασµένῳ, προστιθέασιν ἐς τοὺς ἂν- 

δριάντας ἐπὶ τῷδε κέρατα. Πόλεις δὲ ὤκισεν ἐπὶ τὸ μῇ- 

χος τῆς ἀρχῆς ὅλης, ἐκκαίδεκα μὲν Ἀντιοχείας, ἐπὶ τῷ 

πατρί. πέντε δὲ ἐπὶ τῇ μητρὶ, Λαοδικείας' ἐννέα ὃ᾽ 

ἐπωνύμους ἑαυτοῦ" τέσσαρας δ) ἐπὶ ταῖς γυναιξὶ, τρεῖς 

Ἀπαμείας, καὶ Στρατονίκειαν µίαν. ἸΚκαί εἶσιν αὐτῶν 
ἐπιφανέσταται καὶ νῦν, Σελεύχειαι μὲν, ἤ τε ἐπὶ τῇ θα- 
λάσση,, καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ Τέγρητος ποταμοῦ: Λαοδίκεια δὲ 
ἡ ἐν τῇ Φοινίκη, καὶ Ἀντιόγεια ἡ ὑπὸ τῷ Αιθάνῳ 
ὄρει, καὶ ἡ τῆς Συρίας Ἀπάμεια. Τὰς δὲ ἄλλας ἐκ 
τῆς Ἑλλάδος Μακεδονίας ὠνόμαζεν, ἡ ἐπὶ ἔργοις ἕαυ- 

τοῦ τισιν͵ 3 ἐς τιμὸν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως. "Όθεν 

ἐστὶν ἐν τῇ Συρία, καὶ τοῖς ὑπὲρ αὐτὴν ἄνω βαρθάροις, 

πολλὰ μὲν Ἑλλήνων, πολλὰ δὲ Μακεδονικῶν πολισµά- 

των ὀνόματα" Ῥέῤδοια, Ἔδεσσα, Πέρινθος, Μαρώνεια, 

Καλλίπολις, Ἁγαία, Πέλλα, Ὡρωπὸς, Ἀμφίπολις, 

Ἀρέθουσα, Ἀσταχὸς, Τέγεα, Χαλκὶς, Λάρισσα, Ἡραία, 
Ἀπολλωνία: ἐν δὲ τῇ Παρθυήνη, Σώτειρα, Καλλιόπη, 

Χάρις, Ἑχατόμπυλος, Ἁγαῖα: ἐν δ᾽ Ἰνδοῖς, Ἄλεξαν- 

δρόπολις: ἐν δὲ Σχύθαις, Ἀλεξανδρέσχατα. Μαὶ ἐπὶ 
ταῖς αὐτοῦ Σελεύχου νίκαις ἐστὶ Νικηφόριόν τε ἐν τῇ 

Μεσοποταμία, καὶ Νικόπολις ἐν Ἀρμενία, τῃ ἀγγοτάτω 

μάλιστα Καππαδοχίας. 
ΙΥΠΙ. Φασὶ δὲ αὐτῷ τὰς Σελευχείας οἰχίζοντι, 

τὸν μὲν ἐπὶ τῇ θαλάσση , διοσηµίον ἠγήσασθαι κεραν- 
νοῦ. Καὶ διὰ τοῦτο θεὸν αὐτοῖς «εραυνὸν ἔθετο: χαὶ 

θρησκεύουσι καὶ ὑμνοῦσι καὶ νῶν χεραυνόν. ἘἜς δὲ τὴν 
ἐπὶ τοῦ Τίνρητος ἡμέραν ἐπιλέξασθαι τοὺς μάγους χε- 

λευομένους, καὶ τῆς ἡμέρας ὥραν, ᾗ τῶν θεμελίων 
-- σ Υ / ο . Ὅμα 

ἄρξασθαι τῆς ὀρυγΏς ἔδει, Ψεύσασθαι τὴν ὥραν τοὺς 
Π 
/ / ΄ 3 3 ) 3 ε ν / 2 μάγους, οὐκ ἐβέλοντας ἐπιτείχισμα τοιόνδε σφίσι γενέ- 

σθαι. Καὶ Σέλευκος μὲν ἐν τῇ σχηνη τὴν δεδοµένην 
λ μα 

ὥραν ἀνέμενεν' ὃ δὲ στρατὸς, ἐς τὸ ἔργον ἔτοιμος, 
ἀτρεμῶν ἔστε σηµήνειεν ὅ Σέλευκος, ἄφνω κατὰ τὴν 

ν] / α “ν { / Ν΄ πο ν αἰσιωτέραν ὥραν δόξαντές τινα χελεύειν, ἐπὶ τὸ ἔργον 
ἀνεπήδησαν, ὡς μηλὲ τῶν κηρύχων ἐρυχόντων ἔτι ἄνα- 

/ π 

σχέσθα.. Τὸ μὲν δὲ ἔργον ἐξετετέλεστο. Σελεύκῳ 
δὲ ἀθύμως ἔχοντι, καὶ τοὺς μάγους αὖθις ἀνακρίγοντι 
περὶ τῆς πόλεως, ἄδειαν αἰτήσαντες ἔλεγον οἳ μάγοι" 

/ τ . - ’ 
«Ἑὸν πεπρωµένη», ὦ βασιλεῦ, μοῖραν γείρονά τε χαὶ 

/ 4, κώ ν ατα γ΄ ο χα 
κρείσσονα, οὐκ ἔστιν οὔτε ἀνδρὸς, οὔτε πόλεως, ἐναλ- 
λάξαι. Μοῖρα δέ τις καὶ πόλεών ἐστιν, ὥσπερ ἀἂν- 
δρῶν. ἸΚαὶ τήνδε γοονιωτά ἐν ἐδό: τς θεοῖ ρῶν. ἴνδε γρονιωτάτην μὲν ἐδόχει τοῖς θεοῖς 
γενέσθαι, ἀρχομένην ἐκ τῆσδε τῆς ὥρας, Ἶς ἐγένετο. 
Δειμαίνοντες δ᾽ ἡμεῖς, ὡς ἐπιτείχισμα ἡμῖν ἐσομένην, 

΄ -” 

πχρεφέροµεν τὸ πεπρωµένον. Τὸ δὲ κρεῖσσον ἦν καὶ 
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Ηίπο αἆ Βαΐἰταρίαπι Βαὐγ]οηίᾶ:, ἃο ΡοδίτεΠῃο αά τερη τη, Ρτο- 

πποία5 οί. Εί απία δἱηρα]ατί ἵπ Ῥο]]5 Γεμσίαίε οιαί αδας, 

Νίσαίος οδί οοβποπαΒιαία5 : Ίου επίπι ογεᾶστο ππαἰίπα, αυ απ 

οΟΕΠΟΙΠΘΗ οχ Νίσαίοτα 60950 τοίμ]]556. ΤαΠα τοῬιςίο αὐίΘΙΗ 

βταπάἶσπε εοΓροτο Ῥε]ειευς µε, αἱ {αυταπα ΓΕΓΟΟΘΠΗ, 5αοΓ]- 

βοαπίο ΑΙεχαπάτο γἰπου]5 γαρί{5 Ρτοίασ Πα, 5ο]α5 τοηαογ]!, 

πιάΐδαιο πΙαπίρα5 οοη[εσθηε: ἵπ ου]α5 τοὶ πιοπιοτίαπα αβησί 

εἰαΐπῖς οἷας οογΠια 5οἶθπί. ΟυπανΙί απ{σπα ΙππρογίαΠα 5ΗΗΠ1 

οχδίταςῖς Ρο ἰοίαπα εἷας απαρηπάίπεπα υτρίρα5 : 4παΓΙΠΙ 

εοζσοῖπῃ α ραΐτε ἀεποπηϊπανΙί ΑπίΙοσΙΙα5; 5εχ α ππαίτα, Τ,40 

ἀϊοραᾶς, ΠΟΥΕΠΙ α 56, ῥε]θμοῖας; απαίαος αῦ αχοπίρας, ἴτον 

ΑΡΔΠΗΘΑΣ, ΗΠΑΠΙ Φἰταζοπίσρᾶπα. Ἐκ ααἱρας ε]αγῖβδίπηορ είἶαπι 

ηυπο 5υη{ Φε]ειοῖω ἆπα., αἰίεια αἆ ππατα, α]ίεγα αἆ Τἱβιίπι 

Πανίαπα: (απα Ταοᾶίοθα ἵπ Ῥμωπίσα, Απϊοσμία 518 Ἰήραπο, 

εἰ Αραϊηοα Αγία, ΑΠΙ5 ΥεΓο ποπι]πα εκ Οτασῖα γε] Μασε- 

ἀοπῖα πιροσαῖ{, ααί εχ τες ααἱραςάαπῃ α 56 ρε!ΐ5, απ{ ἵπ 

Αἰεχαπάνί τορῖς ἨΟΠΟΤΕΙΩ. Όπο [ασίαπι οδί; υ{{π Βυγτία, εί 

ἵπ Ῥατρατίς 5αρετίογίς Αδία τορίοηίΡΗ5, πιπ]ία ορρίάογιπη 

ταεογήτη ναι Μασράοπίσοταπα ποπηίπα εε]εῦτεπίαγ : απα]ία 

επί Ῥοντηωα, Εάεςσα, Ῥετιηίμας, Ματοηπθα, 0αΠἱροΙί5, 

Ἀομαῖα, Ῥε]α, ΟτορΙ5, Απιρηῖροις, Αγείιησα, Αδίαοις, 

Τορεα, Οαἱοῖς, Τιαγίδδα, Ἠετῶα, Αροοπία : ἵηπ Ῥαγίμία 

αποαπα, βοίετα, 0αμορα, ΟΠαΓί5, ἨεσαίοπΙργ]ο5, Αολαῖα : 

Τη Τηάΐα, ΑΙαχαπάτορο]ϊς : {η Βογίμία, ΑἰΙεχαπάτεςομαία. Ἐκ 

νἰς(ογ5 απ{επα δε]ειοί αεεερετιπί ποπηῖπα ΝΙεερΠογίαπη ἵη 

Μοςοροίαπηῖας ΝΙοοροϊῖς ἵπ Αγπηοηία, Οαρραάοεία βπΙίπια, 

ΤΥΠΙ. Τταὐυηί απίοπι, ἆπας 5ε]ειοῖας οοπάεη{ϊ 5εἶθιιοο 

εἴσπα ἁῑγ]ηϊίας πῖςξα γωνία. Εί ἵπ Π]α ᾳμἱάθπι, αααν 

αἆ πλατο ο5ί, Γα]πιίηε ἆπορ αδ5ας 556 π]επποταίωτ. Ομᾶτε εἰ 

Ἰποο]]5 οἶας ατοῖς Γα1πιεη {απαιαΠΙ ΠΙΠΙΘΠ οοηςθοτατΙ{ 50- 

Ίεποιμς; αποᾶ Ἰοάϊοσιια Ἠγπιπίς ρτορτϊ5 ο ορτοπιοηῖϊς αἲ 

εἰκάοπι οοΗίαγ.  ΟµἱΠ1 τεγο Ρε]ειείαπῃ αἆ Τϊστίπι εοπάετεί, 

Μασος, αἰππί, 115505 ἀῑθπῃ ΠοΓαπηάΙε εἰσοια, αια Γαπάα- 

πΙΘΠ{ίΟΣΗΠΙ [οάἱοπάσγαπα Παγοί Γη] ἵαπη, πηοη/{1{ος ο556 ἨοΓαΠη 

αποά πο]επέ, (απίαπ 1 Ῥθ6πῃ Υε]αί αΓΟΡΠΙ εοηίγα 5656 ΠΠΙ- 

Πηϊτ, ΟπυπιάΠε τεκ Ργ5ογΙρίαϊη ΏοΓαΠΙ εχδρεείατεί ΤΠ {οι- 

(οτίο, οί πη]ίο5, αἆ ορα5 Ῥαγαίϊ, 5ἰ]πίίο ςἴσηππ ορθΓῖ- 

τεπίις, τορορίο » {εμε]οτί πογα, τὶςί 5αηί 5ἳρί απάἶτο γοςθτη 

ΠαΏθπ/[ϊ5 : πἹοχαπθ αἆ ορα5 Ρτο5αετιηί {απία αἰασίαίοα, 

α Ῥτομρεηίρα5 Ργαεοπῖρις πι]]ο ρασίο απαρ]ίας οομῖρετῖ 

Ροίπογίηί, Οµο {αοίο οοπ(ηςίαίαπα βε]ειοπῃ, οἱ 4ε {αἱο ατ- 

ρίς ἀεπιο ρογααἱγεπίεπα , Μαςὶ, ἱπιραπ]ία(ϊς 5ϱο ἱππρείταία, 

εἷς αΏ]αΙἶ 5απί : « Ἐαίΐα]εηι ποδοθςςἰ{αίθπη, τεχ., 5ἶτα ΠΙαΙαΠΙ, 

εἶνο ΒοπαΠ1, Πες ἨοΠ]ο πος ΙΤΏς πημίαΓε Ροίθςί. Ῥαπί οΠΙη 

εί αιρίρας 5υα [αία, 5ἶσιί οπηηίρας.  Ἠσπε γετο ρε; ρ]ι- 

ππ]α 5δει]α᾽ Π]άποτς, ἀῑῖς ρ]ασαϊέ; απαπᾶο πίΠαπα ε]ας ἵπ 

παπο, σα ογηῖ σαρῖέ, Ἠοταπα ΙποίάΙ. Ἀο5 ποτο, Εππεμίες 

1αἱθρη πιπηἰ(ἴομοπα εοπίγα πο οτἰσομάαπα, [αἶδο [αία πήογρτε- 

(αραπηας. Αἲ Π]α ρ]ας γα]πετυηέ, ἆπα!η Υεὶ Μαβοτυπη γογδυ[ῖα, 
ὀ .- ” , ΤΕ, Ξ ο ... μάγων πανουργούντων, καὶ βασιλέως ἀγνοοῦντος αὐτό. |. γε τοσῖν Ιᾳπογα[ῖο. Πίάφαο [ογίυμα ἐλλ, αιοὰ Γείοῖας εταῖ, 
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Τοιγάρτοι τὸ δαιμόνιον τὰ αἰσιώτερα τῷ στρατῷ προσ- 
-- ” / 

έταξε. Καὶ τοῦτο ἔνι σοι καταμαθεῖν ὧδε, ἵνα µή 
τι καὶ νῦν ἡμᾶς ἔτι τεγνάζειν ὑπονοῆς. Λὐτός τε γὰρ ὅ 
βασιλεὺς σὺ τῷ στρατῷ παρεχάθησο, καὶ τὸ χέλευσµα 

{ ψ 

αὐτὸς ἐλεδώχεις ἀναμένειν. ἸΚκαὶ ὁ εὐπειθέστατος ὤν 

σοι πρὸς κινδύνους καὶ πόνους, οὐκ ἠνέσχετο νῦν οὐδὲ 
ἀναπαύσεως ἐπιτάγματος, ἀλλ ἀνέθορεν" οὐδὲ ἀνὰ 
µέρος, ἀλλ ἀθρόως, ἐπιστάταις αὐτοῖς: καὶ ἐνόμιζε 
κεχελεῦσθαι. Καὶ κεκέλευστο δή. Διόπερ οὐδὲ σοῦ 

ῃ ο . ὲ (η Τί 4. χ Ἀ 
χατερύχοντος αὐτοὺς ἔτι ἐπείθοντο. Τί ἂν οὖν βασι 
λέως ἐν ἀνθρώποις εἴη καρτερώτερον ἄλλο θεοῦ; ὃς τῆς 

σῆς γνώμης ἐπεκράτησε, καὶ ἡγεμόγευσέ σοι τῆς πόλεως 
ἀντὶ ἡμῶν, δυσμεναίνων ἡμῖν τε χαὶ γένει παντὶ τῷ 

περιοίκῳ; Ποῦ γὰρ ἔτι τὰ ἡμέτερα ἰσχύσει, δυνατωτέ- 
/ 

ρου γένους παρῳκισµένου; Ἡ μὲν δὴ πόλις σοι γέγονε 
σὺν τύχη, καὶ μεγιστεύσει, καὶ γρόνιος ἔσται. Σὺ 
δὲ ἡμῖν, ἐξαμαρτοῦσιν ὑπὸ δέους οἰκείων ἀγαθῶν ἆφαι- 

΄ ο -. / 

ρέσεως, τὴν συγγνώµην βεβαίου.» Ταῦτα τῶν μάγων 
εἰπόντων, ὁ βασιλεὺς ἥσθη, καὶ συνέγνω. ἘΤοιάδε μὲν 

ἐπυθόμην περὶ Σελευχείας. 
ΙΙΧ. Ὁ Σὲ Σέλευκος τὸν υἱὸν Ἀντίοχον, περιὼν 

΄ -- Μ .” ’ ο 5 ᾗ Β ." 
ἔτι, τῆς ἄνω γῆς βασιλευειν ἀπέφηνεν ἀνθ ἑαυτοῦ. 

4 . λ 1 1λ 9 ’ ] . 

Καὶ εἴ τῳ µεγαλόφρον εἶναι τόδε φαίνεται καὶ βασιλι- 
“] 

κὸν, μεγαλοφρονέστερον ἔτι καὶ σοφώτερον ἦνεγκε τὸν 
ἔρωτα τοῦ παιδὸς, καὶ τὴν ἐς τὸ πάθος αὐτοῦ σωφροσύ- 
νην. ρα μὲν γὰρ ὃ Αντίοχος Στρατονίκης τῆς αὖ- 
τοῦ Σελεύκου γυναικὸς, μητρυιᾶς οἵ γενομένης, καὶ 

δα ἤδη τῷ Σελεύ έ Συγγινώσκων παῖδα ἤδη τῷ Σελεύκῳ πεποιηµένης. Συγγιυώσκω 
. .ο / .ω .. 

τὸν ἀθεμιστίαν τοῦ πάθους, οὔτε ἐπεγείρει τῷ κακῷ, 

τὸν θάνατον συνήργει. Οὐδ) ὃ περιώνυµος ἰατρὸς 

Ἐρασίστρατος, ἐπὶ µεγίσταις συντάξεσι Σελεύχῳ συν- 

ὧν, εἶχε τεκµήρασθαι τοῦ πάθους" µέχρι, φυλάξας 
καθαρὸν ἐκ πάντων τὸ σῶμα, εἴκασεν, εἶναι τῆς ψυγΊς 

τὸν νόσον: ᾗ δὲ καὶ ἐῤῥωμένη καὶ νοσούση τὸ σῦμα 
συναισθέσθαι,. Λύπας μὲν οὖν καὶ ὀργὰς καὶ ἐπιμε- 

λείας ἄλλας ὁμολογεῖσθαι, ἔρωτα δ᾽ ἐπικρύπτεσθαι 
. κ / ) νὰ δν 3 4 -. 3 κ. 

πρὸς τῶν σωφρόνων. Οὐδὲν δὲ οὐδ) ὣς τοῦ Ἀντιόχου 
φράζοντος αὐτῷ, λιπαροῦντι μαθεῖν ἐν ἀποῤῥήτῳ, πα- 
ρεκαθέζετο, καὶ ἐφύλασσε τὰς τοῦ σώματος μεταθολὰς , 

ὅπως ἔχοι πρὸς ἕκαστον τῶν εἰσιόντων. Ὡς δὲ εὗρεν, 

ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων σβεννύμενον ἀεὶ τὸ σῶμα καὶ µα- 

πινόµενον ὁμαλῶς' ὅτε δὲ ἡ Στρατονίκη παρίοι πρὸς 

αὐτὸν ἐπισκεψομένη, τὴν μὲν γνώµην ὑπ αἰξοὺς καὶ 
συνειδότος τότε μάλιστα αὐτὸν ἐνοχλούμενον καὶ σιω- 

πῶντα, τὸ δὲ σῶμα καὶ ἄκοντος αὐτοῦ θαλερώτερόν τε 
γυνόµενον αὐτῷ καὶ ζωτικώτερον, καὶ αὖθις ἀπιούσης 

ἀσθενέστερον' ἔφη τῷ Σελεύκῳ, τὸν υἱὸν ἀνιάτως ἔγειν 
αὐτῷ. Ὑπεραλγήσαντος δὲ τοῦ βασιλέως, καὶ ἐκβοή- 
σαντος εἶπεν. Ἔρως ἐστὶ τὸ πάθος, καὶ έρως γυναικὸς, 
ἁλλ᾽ ἀλύνατος. 

Ι.Χ. Σελεύκου δὲ θαυμάσαντος, εἴ τινα μὴ δύναιτο 
πεῖσαι Σέλευκος, ὃ τῆς Ἀσίας βασιλεὺς, ἐπὶ γάμφ 

τοιοῦδε παιδὸς, ἴκεσία τε καὶ γρήµασι καὶ δωρεαῖς, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΤΡΕΒ 

14 πηροτανἳ εχοτο ή. Αίηιο τὰ Πα ο-δο, [αοῖ]α Ππίε[ίροτα 

Ρροίςς, ποπος αἆλας εμίασα οοπηΠαοη (τες ο ἵ απ θας 5αςρίοεγίς. 

Ναπι {η {ρ8αγοχ ργαδίάεμας εχογο 1, εἰ εἴσηυπη εχδροςτατί 

Ἱήσδογας. Ἐχετοῖίας Υογο, αῑας δεπηροτ γε] αἲ εαΏουπάα ρ6- 

πεν]α ας Ίάογες οΏδεππθη[ἰδδίπια5, Ππης πε φὐῇοςσετε φμ]- 

ἀεπα, ο Ἱανοπίςα, δα5πη]ί; 5οἆ οοάεπι ΠΙΟΙΠΕΠΙΟ απίγειςης 

ππα οµπῃ ρα [ος ἶ5 Ργος η {, ἹάβδΗΠα 56 6556 Ρρυίαῃ5. ΕΙ τε- 

γοτα απἱάπῃ Ίή55.15 εταί. Οπάπιοῦτεπῃ πο [πο φπἱάεπῃ Ίπιρο- 

πίο οσο] σονί ρο(αί. Ου]ά {ρίατ {η τεῦας Ἰναρπαηίς ροίεμίίας 

τοσο Γαδηέ, ηἰςί ἆεας 2 απὶ {αππα 5αρετανΤϊ οοηκ[ σπα, εἰ πιθ- 

Ίος ΗΡΙ, 4παπα πο, απείου οοπάρηᾶ πατρίς Γα1ἱ, η[εηςας Πο- 

είτο ας {οί βπΙήπιοταπα ροποιῖ. 

κίποο να]εραπί, αἀπποιῖς αἆ πος ροίοη{οτίρας αεοο]ῖ5» Ἠσε 

εοτίο πτΏς Ώοπα [οτίαπα ογίαπα εορίέ : εἰ πιαρπα επ, Πογε- 

ΜΙίαπο ἀα[ίκείπιο, Τι γετο Ρεεσαῖο ποδίτο, φποᾶ ἃ πιεί 

απ]εοπάί ρτοργίαπα Γοοιαίθπα ρτοίεείαπα ο5ί, Υθηίαπη 60Η- 

βγπιατο ἀἰρπαῦονίς.» Ἠαο Μαβογυπα οτα[ἴοπο τοχ ἀε]εσία- 

(ᾳ5., Υοηίαπι οἶς ἀθά1. Ἐί Ἠαο 5αηΐ , απσε ἂε 5ε]ειοῖᾶ οοπη- 

Ρογί. 

Ι1Χ. Τάεπι Ῥε]εποις απα ΑπΙΟΕΜΗΠΙ, 5αρετςίες αἆμας, 

Ρτο 96 ΓΘΡΟΠΗ 5ΠρογίογΙΠΙ Αδία, τερίοππη ἀθε]ατανή. Οποά 

5ἱ ουἵ γἰἀείατ αἆ πιαρπαπἰπααίείη ρετίίπετο τερε ἀἶσπαπα, 

πηα]οτο 61ἱάΠΏ ΑΠΙΠΙΟ 5αρίοπΙογεθ {1 αππογεπα ΕΠΙ, οἳ τη 

Π]α α[Γοσίίοπο ο]αςάεια πιοδεςίίαια, Αππαβθαί επίπι ΑπΙΟσμας 

ῬιταίοηΙσθπα , ἱρδίας Ρε]οιοί ΠΧΟΓΕΠΙ, ΠΟΥΕΓΟαΠΗ 5παπα, απα. 

41η Πάπα ΘεἱειοοΡεροτεταί. Αρποδοσηςα πίεση επρἰἀΠαίσηι 

πο[αγίαπα, ος {οπίαν]ί πια] φαἰάσααπα, πθαιο Ππάίοίαπα αἴ- 

[οοίας αἱ οὐ]: 5ο Ἰαήσάθης ἀεσουπισεῦαί, αἰίτο οπιοςῖ 

επρίεης. ΧΝες οε]εροτγίπας πιοάίσας Εγαςίκίταίας, πιαχἰηηῖς 

οοπάΙΠοπίρας βε]οιζο 5θΓΥΙΘΗ5, Ρροίυ]έ πιοτρί πααταπα οὐ- 

Ἰουίαπ, Ταπάσπα, απἰπιαάγοτίοης οοτρας Ρτάπη αἲ ομηηῖ- 

µας ἀορταναίἰ5 Ἠαπποτίρας, οοραν[έ τε απϊπηϊ ο-κα νῖσπα, 

ου]α5 οοπίαρίο οοτρς5 Ἰαροτοί : (ἰκείας απἴοία, οἳ ἴτας, ο- 

δα οΦ{εγας, ΏΟΠ 5οἶογο ερ]ατί; αΠΙΟΓΘΠΙ 501 ΗΠη ἃ πποᾶος{ἶς 

οσου]ίαῖ, 86ᾶ πα πο απο απἰάσπα απἰάσ παπι [αἴετείητ Δη- 

Ποσλας, Πσοί Ῥ]απάο οἱ επίχο τοσαη!1 εἶπο αγ τῖς, αβδἰάδ- 

μα πιοάίοας, οΏ5δθγναη5 οογροτί5 ΠΙΙΙΔΙΙΟΠΕΣ, 41οΠΠΙ ππο ο 

α[Ποσγείητ αἲ δἸησα]ος, απὶ ἰπίτατοπί ου ἱοα]απα, Ας ίσης 

απἰάθπα ἀορτε]ιοπά1ς, πα αλοτάπὴ. ποοθΣδαα απ παίος οὓς- 

Ρας ἀθ[ίοστο ας (αΏθδοσγο; απο[ῖος απίοην 5 ἰγαἰοπίος νἰκομοἡ 

εταϊίία αοοσᾶογοί, πηδηίεπα φπἱάσπα ανοπίς ἔαπα ππαχίσο ἔαυ- 

υατὶ, ρηάοτο ας οοηδοϊεηία, Πθο νο ραπ αἲ 9ο ῥγοουτί» 

εοτρ5 απίοπη ααρίο δροπίο γάτας γἰσοπαδαο Ποιίς ας 

ΓΗ ΓΦΗΠΗ οᾳ ἀῑκοσδσηίο ἀθβοστο, Οπο ἰπίο]]οοίο, 56]ειου ἀῑχίε 

πιοάίσους, Πάπα οἷ ας {ηδαπαΡΗ{ πιοι νο Ἰαβοτατο, ΟΗΠπ(πο 

τον, γολοπιοπί ἀο]οτο οσο πο ία5, οχο]απιαςδοῖ, α]οοῖε 

ο: « ΑΙΠΟΓ οδί, απο ἀἱδροτίέ, οἱ αππος η ἰοείς; 5ο Ύὖα 

μἱ ροµα η Πο πουν» 

Ι.Χ. Ὀοιπίγαηίο Ύογο τοµο, δἱ επί Ποῦ ροβεοί ρογελάσερ 

Φ]οή ος τον Αοΐσο, Ρτοροδίίο οοπ]υρίο ΠΙΗ, αλ ΠΙδηιρ ολη 

ἡ ρδος, οἱ αυτο, αἰήδή νο πηπονίθας, ἃς ἴοίο Ίπδυροτ τοβης 

Ου]ά επίπα ροξίμας τες πθ- 



ΡΕ ΒΕΡΙΓΡ ΘΥΒΙΛΟΙΡ. 

καὶ ὅλη τῇ τοσῇδε βασιλεία, περιιούση μὲν ἐς τόνδε 

τὸν κάμνοντα βασιλέα, δοθησοµένῃ δὲ καὶ νῦν ἀντὶ τῆς 

σωτηρίας, εἰ ἤδη τις ἐθέλοι" καὶ µόνον ἀξιοῦντος µα- 

θεῖν, τίς ἐστι τὸ γύναιον; ὃ Ερασίστρατος ἔφη" Της 

ἐμῆς γυναικὸς ἐρᾳ. ἸΚκαὶ ὅ Σέλευκος" Εἰτ, ὦ Ὑαθὲ, 

ἔφη, φιλίας μὲν οὕτω καὶ χαρίτων ἔχων ἐφ᾽ ἡμῖν, ἄρε- 

τῆς δὲ χαὶ σοφίας ἐν ὀλίγοις, οὐ σώσεις μοι νέον ἄνδρα 

καὶ βασιλικὸν, φίλου καὶ βασιλέως υἱὸν, ἀτυγοῦντα καὶ 

σωφρονοῦντα, καὶ τὸ χαχὸν ἐπικρύπτοντα, χαὶ προτι- 

μώμενον αὐτῷ θανάτους ἀλλ’ ὑπερόψει μὲν οὕτως Ἂν- 

δ) ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ Σέλευκον; Ὁ ὃ’ ἀπο- 
/ 4 Μ ο Ν 

μαχόμενος, εἶπε λόγον ὡς ἄφυχτον, ὅτι, Μηδ ἂν σὺ, 

καίπερ ὢν πατὴρ, τῆς σῆς Ἀντίοχος εἰ ρα γυναικός, 

μεβῆκας ἂν αὐτῷ τὸν γυναῖκα. Ἔνθα δλ πάντας 

ὤμνυ τοὺς βασιλείους θεοὺς ὁ Ῥέλευχος, ἡ μὲν ἑκὼν ἂν 

καὶ γαίρων μεθεῖναι, καὶ δεῖγμα γενέσθαι καλὸν εὐ- 

νοίας ἀγαθοῦ πατρὸς ἐς παῖδα σώφρονα, καὶ ἐγκρατῆ 

Πολλά τε 

ὅμοια ἐπενεγχὼν, ἤρξατο ἄχθεσθαι, ὅτι μὴ αὑτὸς αὐτῷ 

γέγνοιτο ἰατρὸς ἀτυχοῦντι, ἀλλὰ καὶ ἐς ταῦτα δέοιτο 

Ἐρασιστράτου. 

Τ ΧΙ. Ὁ δ) ἐπεὶ κατεῖδε τὴν ὁρμὴν τοῦ βασιλέως, 

ἔργον ὑποφαίνουσαν, οὐχ ὑπόχρισιν ἀνεκάλυπτε τὸ 

πάθος, καὶ, ὅπως αὐτὸ εὗροι κρυπτόµενον, διηγεῖτο. 

΄ 

τίοχον, ὑπερόψει 
ο ς) 

.. -- " 3 “. ο. -. 

του χαχου, χαὶ αναςιον της συµ.φορας. 

ας / ν λα 4 - ν -ἃ 
Σελεύκῳ δὲ ἠσθέντι, ἔργον μὲν ἐγενετο πεῖσαι τὸν υἱον, 
./ ια. α 3 { λ .» .ω δ) μα λ 

ἄργον δ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνῳ την γυναῖκα. ς ὃ ἔπεισε, τὴν 
ν δε / ψ γν ε στρατιὰν συναγαγὼν, αἰσθομένην ἴσως ἤδη τι τούτων, 

;ατελογίζετο μὲν αὐτοῖς τὰ ἔργα τὰ ἑαυτοῦ, καὶ τὴν 
. -ω ἵ εὰ / 

ἀργὴν, ὅτι δὴ μάλιστα τῶν Ἀλεξάνδρου διαδόχων ἐπὶ 
. - . ο ; 

μήκχιστον προαγάγοι" διὸ καὶ γηρῶντι ἤδη δυσκράτητον 

εἶναι, διὰ τὸ μέγεθος. «᾿Ἐθέλω δὲ (ἔφη) διελεῖν τὸ µέ- 
θος, ἐς τὴν ὑμετέραν τοῦ μέλλοντος ἀμεριμνίαν, καὶ 

/ νΧ νΑ -” πνε - λτ / Δί δ) 

µέρος ἤδη δοῦναι τοῖς ἐμοῖς φιλτάτοις.. ΔίΧαιοι 
μοι πάντες ἐς πάντα συνεργεῖν, οἳ ἐς τοσοῦτον 

ἀργῆς καὶ δυνάµεως ηὐξήθητε ὑπ᾿ ἐμοῦ μετ Ἀλέξαν- 
ο Ἂ ὰ”. .. κ κ. ἩΡ .. 

δρον. Φίλτατοι δ᾽ εἶσί µοι καὶ ἀργῆς ἄξιοι, τῶν τε 
ν / ο - 

παίδων ὃ τέλειος ἤδη, καὶ ἡ γυνή. Ηδη δ) αὐτοῖς 

καὶ παῖδες, ὡς νέοις, γένοιντο ταχέως, χαὶ πλέονες 
’ ε ον ο / εν « / / ” 

φύλακες ὑμῖν τῆς ἡγεμονίας εἶεν. Ἁρμόζω σφίσιν ἆλ- 
ν/ τε ο» λ / / -- » 5νρ- 
λήλους ἐφ ὑμῶν" καὶ πέµπω, βασιλέας εἶναι τῶν ἐθνῶν 
εφ. -” τν 3 ” κ ο Ε/ ο μη 

ἤδη τῶν ἄνω. Καὶ οὗ Περσῶν ὑμῖν ἔθη καὶ ἑτέρων 
.. ω Φ 4 

ἐθνῶν μᾶλλον, Ὢ τόνδε τὸν κοινὸν ἅπασιν ἐπιβήσω 
/ δι, Ἰ 1)’ ο ὶ λ / / 

νόµου. Ἀεὶ δίκαιον εἶναι, τὸ πρὸς βασιλέως ὁριζόμενον. » 
Ὁ μὲν δὴ οὕτως εἶπεν. Ἡ στρατιὰ δὲ ὡς βασιλέα τε 
-- - Ἡ 3 Ρ/ 9 / λ / εά 

τῶν ἐπὶ Ἀλεξάνδρῳ µέγιστον, καὶ πατέρα ἄριστον, 
- ν -- 

εὐφήμει. Καὶ ὃ Σέλευχος, Στρατονίκη καὶ τῷ παιδὶ 
ὴ 4 “” Γ 

τὰ αὐτὰ προστάξας, ἐζεύγνυ τὸν γάµον, χαὶ ἐπὶ τὴν 
. { 1 

βασιλείαν 
λ ΄ 4 / 

πεμ.ψεν' ἔργον ἀοίδιμον τόδε καὶ δυνατώ- 
ή .. / / 

ολέμοις αὐτῷ γενοµένων ἐργασάμενος. 

2 

-« Ἀ τερον τῶν 
. 

- . κε } - 

Ι.ΧΠ. Σατραπεῖαι δὲ ἦσαν ὑπ) αὐτῷ δύο καὶ ἔθδο- 
/ ή /' -- 

μήκοντα. Τοσαύτης ἐδασίλευσε γῆς' καὶ τὴν πλείονα 
κ . κ. μ.... ω.  ᾱ. / σα τῷ παιδὶ παραδοὺς, ἥρχε τῶν ἀπὸ θαλάσσης ἐπὶ [ν- 

Φρατην µθνων. 
περὶ Φρυγίαν τὸν ἐφ᾽ Ἑλλησπόντῳ πολεμῶν, Λυσιμά-- 

Καὶ πόλεµον τελευταῖον Λυσιμάγῳ | 
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ἁπηρ]ίςείπιο, αποα αἆ Ἠπποςαο αρτοϊαηίεΠη τοροῃα δἱί ἀενοῃ- 

(ανασα, οἱ αποά γοἱ παπό οἱ, δἱ Ροδεσία, Ῥτο τοὐπιοηάα 

βΙ αἱπίο, (ταάστο ραταίΙ5 οδδοί ραίΐου : οαρίοηίσαο Πιούο 

ἀκοστο, πα παπα {απάεηα 5 Π]α Γοπηῖπα 2 τοδροπᾶεί Ἐτα- 

αἰδίταία5 : « ΜθαΠι απιαί ΧΟΤΕΠΙ. » Ταπα Ρε]εασας5:« Έτρο, 

ο ορἴπιθ! πα οἱ απηίος Πορίογ [οἱ ππμ(αῖς ἀθγίησμις 

ρια(τῖν, οἱ η ργηας Ιοπεδίας υἷτ ας 5αρίεηΣ; ΠΟΠ 5διναδί» 

πι ῖ Ἱάγοπσπη γορίαπῃ, απη]οί ο] α5άεπιά ο τορῖς ΠΙΠΗΠΗ, αΠΙΑΠ- 

(οι Ἱπ[οΠς[ίον, οἱ αἲ πιογίοἩ µ54πο ορἰαπίθπη ΠΠΟΓΡΗΠΙ οϐ 

πιοδρρ[ίαπα 2 Ώορρίοῖο.πο Ίου Πιοᾶο πο ΑΠΙΟΕΠΗΠΗ 5οΙΗσά, 

«οι] Φοἱοιο ή δίαπα 2» Δά ως Εταδίκίταία5, ἱογβίγδιδαη5, 

οἱ γε]αί ασαηση(άπα ην ἱποϊδί]ο α[ἴοτοης: « Νε {α απἱάθιη, 

ἱραυ]τ, απαπαγῖς ραΐοτ, «18Π1 ΧΟΓΕΠΙ 5ἱ απατεί, εἴ 60Π08- 

ὀργο51 » ΤΟ Υετο Ρ6ς ὀΠΊΠες τορίος ἀθος ἀ]αταν]ίδοῖραοη», 

οπηπίπο γο]επίοπα Ιρεπίσπ]αιο ἀαίαγιπῃ οἱ 5ο Παπ [ἱ556, 

οἱ οστεσίαπα. οχοηρ]άπη. οὔΠΜΥΙΠὰ Ῥαίογης Ῥοπεγο]εη[ῖα ἵπ 

πποάο5ίαΠα οἱ οοπΙποηίστη ἵπ Ι5ίο ππα]ο Πίαπα, {αἱ σαἱαπη- 

ἰαΐο Ιπάϊσηϊςδίππαπα.  Μα]ς ἀείπάς ἵπ εαπιάεπη 5οη{εη{Π{άΠα 

αἀ]εοίίς, οοπα οτί εαρίί, φαοᾶ ΠΟΠ 1ρ56 Ρο556ἱ ἱΠ[εΙΕΙ Π1θ- 

ἀϊοις βογί, 5ο ἵπ Ἠας οἰἶαπα Το ορα5 Μαβοτεί Εγαφίςίταϊο ! 

ΤΧΙ. Εἰ ἴ]α ἰαπάσπα, ῥογδρεσίο τθρίς α[εοία, άπεΠ1 58- 

ΠΙΙΠΗ 6556, ΠΟΠ ἱπηπ]αίπῃ , ραΐεβραί; αρετυῖΐ τεπα, εἰ, πο 

Ρασίο εο]απίοπι ἀερτε[ιεπάϊδεί, εχροδιί. Ρε]ειοο Τοτο 

Ίαπα Ἰωίο, πΠμΙπια [αοῖ]α Γα]έ, Ρεγ5ιααάεγε ΤεΠΙ Β]ίο: πεαθ 

πηασῖς {οῖς, Ῥεγξιαάεια Ιάεπα πχογ. Ῥοδί(παπι απίθιι 

Ρουςιαςίέ, αἀγοσαίο ἵηῃ οοποΙοπεΠα εχεγοῖία, απἰ [ογίαςςε ]αΠι 

α(πϊά ῥτῶ5δηςεγαί, επαπεγαγ{{ 5ιᾶ5 τος σορία», εί ἱπιρεγῖῖ 

απιρη(πάἴποπα, ασ Ίοησα πια]οτ 5ἱρί ο55εί, παπα υΠ{ οχ 

οσρίοτῖς ΑἰεχαπάνΙ 5ποεθδςοΠίρα5; αἆεο, Ἡί Ι4Π1 5εΠοςερη({ 

5{Ρί ἀῑ[ποῖ]ε 5ἲἰ (απίο Ιπιρεγῖο ργῶ6ςς6. «Ύο]οϊρίίατ απαῖι) 

οᾶῦα ΠλοΙοΠ) ἀῑγίάεια, 5ἴππυ]άαθ εοηςι]εγο γοςίτα 5εογ(α 

ἆ6 Γπίπτο, οί ρατίειη οἶις Ίαπα1 Πιτς ἆατο πιεῖς εαγὶςβ]ηηῖς. 

Χο5 απίσοπα, «4 Π1 ο5ί, πηο ἵπ οπηπίρα5 αἀ[αγοαίϊΐς, ααῑ πιεί5 

Ρο5ί Αἰοχαπάαπαι απδρίοῖϊς η (αηίαπα Ροίεη{ίαπα ογογ]ς[ῖς. 

δμπί απ{θπῃ πλ] οαἱςδ]πηί οἱ Ίου ἱππροτίο ἀῑσηϊ, εκ Ηρεγῖς 

Μο Ίατα αἁπ]ίας, εί αχου : απἲ, αίαίε Ποτθηίες, ΠΙΠΠΘΓΟΞΣΑΠΙ 

ααοαπθ Ῥτοίεπα μγεγί ἀαῑαπῖ γάεηίαν, αἱ ρ]ατος Ροίεηί{ῶ Υο- 

είτορ ομδίοᾶες Παῦθα[Ι. Ἠος ἰδίίαν Ίάησο οοπηπυΡίο, ἵη Υε- 

5ίτα ρτ5εη/ῖα; οἱ πα {{ο, α{]απα παπο τορηεηί [η 5αρεγίοΠ 5 

Ρτογ]ποῖῖδ. Νεο 05 Ῥοα[δαΓΙΠΙ αΠἰαΓΙΠΊΥΕ σεηΕπΠα ΠΊοτος 

πιασῖς «ροοίατο 11960, 41αΠ1 ΠΠαΠΙ ἨαΠ6 ΕΟΠΙΠΠΠΠΘΙΗ Ἰοσεπι 

οπηπΙαΠη : ΘΘΙΠΡΕΥ Ια5ίΠΠΙ 6556, αιοά α τθβα εἰα(παίαν. » 

Ἠωε ροδίαπαπῃ Υδιρα [οοῖί, εχοτοῖίας [αηδία απανίς αςσ]ᾶ- 

πιαν]{ τοσῖ ροςί ΑΙεχαπάτΙλ ΠΙαχίπιο, οἱ ρα[γ οΡίΠηο. 950- 

Ίεποις πΧοΓθη οἱ ΠΙΙΗΠΙ, οοἆσπι που ργαπομΙίο5, ΠΗΠΧΤ{ 

πηα(ΓΙΠΙΟΠΙΟ, 6ἱ ἵπ ΓΟΡΠΙΠΙ ἀῑπιὶςῖε; ΓΟΓΠΙΟΤΟΙΗ 56 ορ]εῦγαίο 

Ι5ίο [αείο ργῶείαης, παπι {οἱ τερας αἀγοιςα5 Ιοδίος ρα - 

οἸατίςδίπιο σες1ῖ5. 

ΤΧΠ. Ηαρποεταί αὐήσοπη 5Ηῦ. 56 Φεδιοις ΤΝ ΧΗ εαἰταρίας : 

{αρα Ἰαίο ΤΟΡΗΝΠΙ οἶας ραίοῦαίς οσ]ας πΙα]οτο ρατίο Π110 ἴγα- 

ἀῑία, οα πιοᾶο, 4 Ἱπίος Εαρηγαίθπι οἱ πάγο δἷία 5ο! , 50] 

τοϊπαΙι. Βο]]ο ἀοϊπᾶο, αιιοά αἳ θέ αίπχυπα, ἵπ Ρηγβία 

44 ΠεΙ]οςροπίαη αἆγουδις ΤμΥ5ΙΠΙαΕΠΗΠΗ βε5ίο, 1 5ἱΠηαοάπὰ 
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χου μὲν ἐκράτει, πεσόντος ἐν τῃ μάχη’ αὐτὸς δὲ τὸν 

Ἑλλήσποντον ἐπέρα" καὶ ἐς Λυσιμάχειαν ἀναθαίνων, 

χτείνεται. Πτολεμαῖος δ᾽ αὐτὸν ἑπόμενος ἔκτεινεν, 

ὅτῳ Κεραυνὸς ἐπίχλησις. Υὸς δ᾽ ἦν ὃ Κεραυνὸς ὅδε 

Πτολεμαίου τοῦ Σωτῆρος καὶ Εὐρυδίκης τῆς Ἀντιπά- 

τρου. Καὶ αὐτὸν ἐκπεσόντα Αἰγύπτου διὰ δέος, ὅτι 

νεωτάτῳ παιδὶ ὁ Πτολεμαῖος τὴν ἀργὴν ἐπενόει δοῦναι, 

ὁ Σλευχος, οἷα φίλου παῖδα ἀτυγοῦντα, ὑπεδέξατο, 

καὶ ἔφερθε, καὶ ἐπήγετο πάντη φονέα ἑαυτοῦ. 

ΙΧΠΙ. Καὶ Σέλευκος μὲν οὕτω τελευτᾶ, τρία καὶ 

ἑβῥομήκοντα ἔτη βιώσας, καὶ βασιλεύσας αὐτῶν δύο 

καὶ τεσσαράκοντα. ἸΚαί μοι δοκεῖ καὶ ἐς τοῦτο αὐτῷ 

συνενεχθῆναι τὸ αὐτὸ λόγιον 

Μὴ σπεῦδ Εὐρώπην, ᾿Ασίη τοι πολλὸν ἀμείνων. 

.. ’ / .) / φω 

Ἡ γὰρ Λυσιμάχεια τῆς Εὐρώπης ἐστί' καὶ τότε πρῶ- 
μ α- / 

τον ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνξρου στρατείας ἐς τὴν Εὐρώπην 
.- - / λ 

διεπέρα. Λέγεται δὲ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου ποτε 
δι ον / -. ε 

αὐτῷ γρωμένῳ λόγιον προαγορευθηναι 

Αργος ἀλενόμενος, τὸ πεπρωµένον εἷς ἔτος Ίξεις. 

Εἰ δ᾽ Αργει πελάσαις , τότε χεν παρὰ μοῖραν ὅλοιο. 

λ 

Ὁ μὴν δὴ Ἄργος τὸ Πελοποννήσιον, χαὶ Ἄργος τὸ 

Ἀμφιλογικὸν, καὶ Ἄργος τὸ ἐν Ὄρεστείᾳ (ὅθεν οἱ Ἂρ: 

γεάδαι Μακεδόνες), καὶ τὸ ἐν τῷ Ἰονίῳ λεγόμενον οἴκί- 

σαι Διομήδην ἀλώμενον, καὶ εἴ τι που γῆς ἄλλο Άργος 

ἐκαλεῖτο, πάντα ἀνεζήτει καὶ ἐφυλάσσετο. Ἄναβαί- 

νοντι δ᾽ ἐς τὸν Λυσιμάχειαν αὐτῷ ἀπὸ τοῦ Ἑλλησπον- 

του, βωμὸς ἦν ἐν ὄψει µέγας τε χαὶ περιφανής καὶ 

πυβόμενος, αὐτὸν ἡ τοὺς Ἀργοναύτας στήσασθαι παρα- 

πλέοντας ἐς Κόλχους, τοὺς Ἀγαιοὺς ἐπὶ Ἴλιον στρα- 

τεύοντας: καὶ διὰ τοῦτο ἔτι τὸν βωμὸν τοὺς περιχώρους 

Ἄνργος καλεῖν, ἡ διὰ τὴν ναῦν διχφθείροντας τὸ ὄνομα, 

ἃ διὰ τὸν πατρίδα τῶν Ἀτρειδῶν: κτείνεται, ταῦτα ἔτι 

μανθάνων, ὑπὸ τοῦ Πτολεμαίου προσπεσόντος ὄπισθεν. 

Καὶ Σέλευκον μὲν ἔκαιε Φιλέταιρος δυναστεύσας., 

πολλῶν χρημάτων τὸ σῶμα τὸν Κεραυνὸν αἰτήσας" καὶ 

τὰ λείψανα ἔπεμπεν Ἀντιόχῳ, τῷ παιδὶ αὐτοῦ. Ὅ 

ὃ) ἐν Σελευκία τῃ πρὸς θαλάσση ἀπέθετο, χαὶ νεὼν 

αὐτῷ ἐπέστησε, καὶ τέμενος περιέθηκε’ καὶ τὸ τέμενος 

Νικατόρειον ἐπικληίζεται. 

ΙΧΙΥ. Λυσίµαχον δὲ, πυνθάνοµαι, τῶν ὕπασπι- 
στῶν ὄντα τῶν Ἀλεξάνὂρου, παβατροχάσαι ποτὲ ἐπι- 

πλεῖστον αὐτῷ, καὶ καµόντα, τῆς οὐρᾶς τοῦ βασιλέως 

ἵππου λαβόμενον, ἔτι σνντρέχειν. Ἠληγέντα δὲ ἐς τὸ 
µέτωπον ἐπὶ τὴν φλέβα τῷ τέλει τοῦ βασιλείου δόρα- 

τος, αἱμοῤῥοεϊν' τὸν δὲ Ἀλέξανδρον, ἀπορία τελαμῶνος, 

τῷ διαδήµατι αὐτοῦ τὸ τραῦμα περιδῆσαι. Καὶ ἐμ- 
πλησθΏναι μὲν αἵματος τὸ διάδημα" τὸν δὲ Ἀλεζάνδρου 
µάντιν Ἀρίστανδρον, φερομένῳ τῷ Λνσιμάχῳ, καὶ ὧδε 
ἔχοντι, ἐπειπεῖν' ὅτι, Πασιλεύσει 

βασιλεύσει δ' ἐπιπόνως. Ὁ μὲν δὴ καὶ ἐβασίλενσε 
τεσσαράκοντα ἔτη μάλιστα, σὺν οἷς ἐσατράπευσε. Καὶ 
ἐπιπόνως ἐβασίλευσε. Καὶ ἐῤλομηκοντούτης ὢν, στρα- 

μὲν οὗτος ὃ ἀνὲρ, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ 

νίοῖε, ἵπ ρΓ ο ο Ώδαπῃ : ἰτα]θοίο(πθ [τοίος [,γ5ἰπιαοΠίαπη Ῥο- 

ἴοπς, οοσἶας εδί ἃ Ῥϊο]επποο, οορηοπηίπο Οεταυπο, φπί ΕΠΙ 

φοαποραίατ. Ηῖο ΟεΓαυπΗς βΗη5 εγαί Ῥ{ο]επια! δοἱοτίς, οἱ 

Εωτγάϊοςς, Απιραιιι β8ς : απεπα, εκ Ἐσνυρίο ππεία ῥγοίι- 

συπι, απῖα ραΐοι [απίοτί βΠο τορππα ἆατο ἀεετεγεταί, 56- 

Ίοποδ, αἱ απηϊοί βΗαπα ἱπ[ε]ίοσπα, εχεερεγαί αἰπεγαίαπε, ἵῃ- 

(ογ[οςίοΓεΠΑ 54 1πα πῬίααε 5θοαπα οἰτομππάποθης. 

ΕΧΠΙ. Ηἰο [ας οχ[έη» 5ε]ειοῖ, εχλείο οία{ἶ5 απο ΙΧλΙΗ, 

τορηί ΧΙ. 

1ρεί να] ογασ απο Για : 

Εἰ απαπίαπῃ οσο Ἱπία]]ίσο, ἵη Ίου 4ποσπο εαξπι. 

Εατορε να]εαί, Αδίαπι οοπιρ]εοίετο {αίας, 

ΝαΠΙ Τ,γαἰἱπιαεμία φίία ο5ί ἵπ Ἐπτορα : εί Π]α {απο ΡΓΙΠΠΗ 

ἵπ Επτοραπή γορτοςςης ε5ί, εχ πο Αἰοχαπάγαπῃ ἵπ ΑΡἰασαπα 

πηΙΠίαπα 5εουίας5 ογαί. Ἐστίαγ οἴίαπι, ἆθ οβίία ρετουπ{αΠ!! 

οσα 86εποο τοδροπάΐςςα ταίδπῃ : 

ΑΓΡΟΣ 5101ν6α5, [αἰα]ία (οπιροτα ονα δες. 

Οαοἆ 5ἶ πο οἈνθας, οσοἷάος απίο ἀἴετη. 

Ἠ]α Ιίαππε εἰ Ῥε]οροπηθδίασοππῃ ΑΓΠΟ5, εί Απιριηιοσιίσαπη 

οἱ Π]αά ααοά ἵπ Οτορίθοα οδί (ππάς Αγρραᾶς Μαεράοπες }, 

εί αιοά αἆ Τοπία πηατο οοπάἰδ[ί ρτο[αρας Ὠϊοπιεάες, εἰ 

5ἱ ααοᾶ απδαπαπα {ετταγαπα απ Αἴβο5 ποππαίηπα οταί, 

οπιηία γοσυϊςίνιι ἀΠίροπίεν, οαν[ί(αθ. Οπίσπαπι απαπι α 

Ηε]]ο5ροπίο 1,Υ5ἱπιασλίαπα Ρείοτοῖ , οῬ{Η{ 56 οσμ](5 εἶας ατα 

π]ασηα οἱ ροοἰαρΏΐς : ας ἆᾳ εαάεπα ρεγουπίαη!, τεετίητ, 

« αἶνθ α Αγροπαιϊς, Ργορίος Ἰοσπα ἰδίαπα Οοἱε]ος πανίσαη- 

εθας, αἴνο αἲ Αολίνίς Ττο]απα ορρασηαπίῖρας, Γἱςδο εχ- 

»ἰγασίαΠα: Ο8 ϱΔππ(πΘ εβΗ58Π1 αἲ Πάπα ἀΐδπα, 56ἳ εοττηρίο 
παγ]5 ποπηῖπα, απα γοοίἶ Αγροπαπία εταηέ, 5ο αἲ Αἰεάαγα πι 

Ραΐτία, ΑΓΡΟ5 Θ4Π αΤΑΠΙ αΏ αθσο]ῖς τοσα,» ΕΓάσπαι Άαο 

5ο]οιεο γοογυπίατ, ἃ ἴοισο θΗπα αρστοδἰίατ Ῥήοϊεππσης, 

εοπ[οΚίααο. Όοτρας οἶας ογοπιανί Ῥηήείστας, Ρεγβαπηὶ 

τοσυ]ή5, Ῥτο Ππασπο αγῖ ροπάςτο α Ο6τα πο 8ἱ0ἱ (γα σπα, 

οἱ οἴπογθς αἆ Απίϊοσμπα ΒΙαπα ο] ας τοπαίςί : απος Π]ο 56- 

Ιου οί αἆ πιάτο οοπάἰά(ξ, 5αρεγκίτασίο ἀθ]αῦτο, εἳ «0Π56- 

οταία τοι οἰγουπη]οεία, οαἱ Νἰοαίοπίαπα ΠοππΘη ἱπιροδιτ, 

1 ΧΙΥ. ο δἰπηαο Πα Ὑοτο, αἰππί, δαἴε]]ος «παπι οαςοί 

Α]οναπάτί, ου απίσηααθ αΠαπαπάοσ τοροπα ἀἷα οπγδα 

ποᾳυα»δοί, ἄο [ο8515 ἰαηάσπα, οοττορία οφυἱ οαπάα, απο γο- 

Ἰδῦατα τον, ΟΓΓΑ ο[ἵαπα ἴαπα οοπΙπαςδοί, ΡοΓΟΙΦΕΗΠΗ 

[τίς ἵπ [ορ ί(5 γοηαίη ον {γοπη(α{ο ιαδίας τορίαν, ΠΙΚΠΚΠΑ νἷπι 

καηρηἡηῖς ῬγοΓαΚίδ8ο, Πο πα Αἰοχαπάγα σα, ἱπορία [κεί 

νυζηνς οἷας τορίο ορ]ίσα»»ο ἀἰαάσπιαίο : αὐοὰ ροξίσπα πα ογα- 

οπ{α{απα ολες, Υαἴοπα Αἰοχαπό τί ΑπίκίαπάσυΗ, πο τα 5.:ἰ- 

οἶας (του ΤΥκἰπλασίας, Ρε άἰχίκεο : « τοββα ΙΓ πα Πα 

νίταπα, 5ο Ἰαμοτίοδο,»  Εἰ τορηανἰέ «4πο, Δηπίς φπαάτα- 

μἰηία, οἱ Ίαηρας ]ος ααἶθης βαίταρα ΓΗ, Ἰαμοπίοκσηπο το- 

ρηαν : οἱ φοριπαροπαγίας Ίαν οιἵαπα σπα βεΓΗΣ, ἴπ 
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τευόµενος καὶ μαχόμενος ἔπεσεν. Εὐθὺς δ᾽ ἐπαναιρε- 
- . ... ον 3 ε) -- 

θέντος αὐτῷ τοῦ Σελεύκου, χείµενον τὸ σῶμα τοῦ |! 

Λυσιμάχου χύων οἰκεῖος, ἐς πολὺ ὑπερμαγχῶν, ἀλύμαν- 

τον ἐξ ὀρνέων καὶ θηρίων διεφύλασσε' µέχρι Θώρας 

ὅ Φαρσάλιος, εὑρὼν, ἔθαψεν. Οἱ δὲ ἸἈλέξανδρον, 

φασὶ, θάψαι, τὸν αὐτοῦ Λυσιμάχου παῖδα, φυγόντα 
μὲν ὑπὸ δέους πρὸς Σέλευχον, ὅτε Λυσίμαχος Ἀγαθο- 

χλέα τὸν ἕτερον αὐτοῦ παῖδα ἀνεῖλεν' ἐρευνησάμενον 
δὲ ἐν τῷ τότε τὸ σῶμα, καὶ ἐκ τοῦ κυνὸς μάλιστα ἀνευ- 

ῥόντα, Ίδη διεφθαρµένον. Τὰ δὲ ὁστᾶ τοὺς Λυσιμα- 

χέας ἐνθέσθαι τῷ σφετέρῳ ἱερῷ, καὶ τὸ ἱερὸν Άυσιμά- 
χειον προσαγορεῦσαι. Ἐοιόνδε μὲν δ) τέλος ἑκατέρῳ 
τῶνδε τῶν βασιλέων συνηνέχθη, ἀνδρειοτάτων τε καὶ 
τὰ σώματα µεγίστων γενομένων" τοῦ μὲν, ἐς ἑθδομή- 
κοντα ἔτη, τοῦ δὲ, ἐς πλέονα τούτων ἔτι ἄλλα τρία, 
μεμαχημένων ἐκ χειρὸς οἰκείας ἀεὶ µέχρι τοῦ θανάτου. 

ΙΧΥ. Σελεύχου δ' ἀποθανόντος διάδοχοι, παῖς 

παρὰ πατρὸς ἐκδεχόμενοι τὴν Σύρων ἀρχὴν, ἐγένοντο 
οἵοε ὮἈντίοχος μὲν πρῶτος ὅδε, ὁ τῆς μητρυιᾶς ἐρα- 

σθείς: ὃς καὶ Σωτὴρ ἐπεκλήθη, Γαλάτας ἐκ τῆς Εὐ- 

ρώπης ἐς τὴν Ἀσίαν ἐμθαλόντας ἐξελάσας. Δεύτερος 

δὲ, Ἀντίοχος ἕτερος, ἐκ τῶνδε τῶν γάμων γενόμενος, 
ὅτῳ Θεὸς ἐπώνυμον ὑπὸ Μιλησίων Ἠίγνεται πρῶτον, 
ὅτι αὐτοῖς Τίμαρχον τύραννον καθεῖλεν. ᾿᾽Αλλὰ τόνδε 

μὲν, τὸν Θεὸν, ἔχτεινεν ἡ γυνὴ φαρμάκῳ. Δύο δὲ 
εἶχε, Λαοδίκην καὶ Βερενίκην, ἐξ ἔρωτός τε καὶ ἐγ- 
γύης "" Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου θυγατέρα. Ναἱ 
αὐτὸν ἔκτεινε Λαοδίκη, καὶ ἐπ᾽ ἐκείνῳ Βερενίκην τε 

καὶ τὸ Βερενίκης βρέφος. Καὶ Πτολεμαῖος ὅ τοῦ Φι- 

λαδέλφου, ταῦτα τιννύµενος, Λαοδίκην τε ἔκτεινε, καὶ 
ἐς Συρίαν ἐνέθαλε, καὶ ἐς Βαθυλῶνα ἴλασε. Καὶ 

Παρθναῖοι τῆς ἀποστάσεως τότε ἠρξαν, ὥς τεταραγµέ- 

γης τῆς τῶν Σελευκιδῶν ἀρχῆς. 

ΕΧΥΙ. Ἐπὶ δὲ τῷ Θεῷ βασιλεὺς γέγνεται Συρίας 

Σέλευχος. υἱὸς τοῦ Θεοῦ τε Χαὶ Λαοδίκης, ᾧ Καλλίνι- 

κος ἐπώνυμον. Ἐπὶ δὲ Σελεύχῳ, δύο παῖδες αὐτοῦ 

Σελεύκου, καθ᾽ ἡλικίαν ἑκάτερος αὐτῶν, Σέλευχός τε 

καὶ Αντίοχος. Σελεύκῳ μὲν δὴ, ἀσθενεῖ τε ὄντι, καὶ 

πενοµένῳ, καὶ δυσπειθη τὸν στρατὸν ἔχοντι, ἐπεθού- 
λευσαν οἱ φίλοι διὰ φαρμάκων, καὶ ἐς ἔτη δύο µόνα 

ἐθασίλευσεν. ὉὍ δὲ Ἀντίοχος ὅδε ἐστὶν ὅ Μέγας ἐπί- 
κλην, περὶ οὗ µοι πάλαι εἴρηται, Ῥωμαίοις πεπολε- 
µηκότος. ᾿Εθασίλευσε δὲ ἔτη ἑπτὰ καὶ τριάκοντα. 
Καὶ αὐτοῦ περὶ τοῖν παίδοιν προεῖπον, ἀμφοῖν βεθασι- 
λευκότοιν, Σελεύκου τε καὶ Ἀντιόχου" Σελεύκου μὲν, 
ἔτεσι δώδεκα, ἀπράκτως ἅμα καὶ ἀσθενῶς, διὰ τὴν τοῦ 
πατρὸς συμφοράν' Ἀντιόχου δὲ, δώδεκα οὐ πλήρεσιν" 

ἐν λ Ἀρταξίαν τὸν Ἀρμένιον εἷλε, καὶ ἐς Αἴγυπτον 

ἐστράτευσεν, ἐπὶ ἕκτον Πτολεμαῖον, ὀρφανευόμενον 
μετὰ ἀδελφοῦ. Καὶ αὐτῷ, στρατοπεδεύοντι περὶ τὲν 
Ἀλεξάνδρειαν, Ποπίλλιος παρὰ “Ῥωμαίων πρεσθευτὶς 
ζκε, φέρων δέλτον, ἐν ᾗ τάδε ἐγέγραπτο' Μὴ πολεμεῖν 
Πτολεμαίοις Ἀντίοχον. Ἀναγνόντι δὲ αὐτῷ, καὶ λέ- 
Ύοντι βουλεύσεσθαι, κύχλον τῇ ῥάάδῳ περιέγραψεν ὁ 
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Ραρπα οροἰᾶ1έ, Βε]εμοο γἰοίοτε ποῦ ἀἷα δυρετοίο, Ἐκ- 
διποῖἳ Τγλππασμί οὀγρι5 εαπῖς ἀομηθείῖοις ἁἷα ρτοίοσοης ' 

80 αἰίρις [οίδαπο ΠΙαδαπα ργέ, ἆσοπος Έλμογαν Ρ]ια- 

βα]ΐμ5 ΙηγαπίπΠῃ βθρε[ῆ. δυπί αἱ ἀῑσαηί, ορια αἲ 

Αἰεχαπάτο Πο, αἳ πχεία αἆ 5ε]εποιπα Γασοταί, παπάς 

π]ίογαπα απ Αραἰλιοε]επη οσοἷα1ί Πγδίπιασ]νας : ἀἷα απίοπα 

3 60 απ Ιζαπα οαάάγοε, ἱρίης οαΠί5 πιακίπιο ἱπά[είο {αιι- 

461η τοροτίαπα ε556, ρι(τοάίπο ρείάειι οοτευρίαπη. Οετα ἃ 

Ἰγἱπιασμεηρίρ5 οοπάϊία, ἵπ αγῖς ἵρεογαπῃ {οππρίο, αποᾶ 

Ι5ἱππαςλίαπι Ἰπάς δίί αἲ ΠΠ αρρε]αίαπα. Τα ἵπ άσπι 

(οπιρη5 ἀποταπα τοριϊὴ βηῖς Ιποία]ε, [ογ{ἱβδΙΠιογΙΠΙ οἱ οΟΓ- 

Ρουἱ5 πιασηἰ(αάἶπο ργςίαηίίαπα. : πογαπῃ αἰίο; αἲ ΗΠΟΠΙ 

5ορίποσοεἴππαπα, ἀἰίογ γετο αἁ (ογαπα ΊΠςηρος, Παπ. ΡΓο- 

Ρυῖα ἀερασηαταηί πςαπθ αἆ πποτίοπι. 

ΕΧΥ. Βείαπείο Βε]εισο, ρογρείαα 5ετῖς α ραίΐγε αἆ β]ος 

(αηδιηῖςδαπη εδί υγῖορ τερηπη. Ργοχίπηιις 5εἰοιιοί 5εζθδδος, 

ἴρ5ε μίο Απίίοσμας ΗΕ, ααὶ πογετοαπα αἀαπιαγεταί; ου! 50- 

ἰε; 6ΟΡΠΟΠΙΘΗ οδί ἀαίαπι, Ῥοδίᾳπαπα (α]ἱο5 οκ Ἐπνορᾶ {η 

Αδίαπα Πγαπιροηίος περι. Βδουίης ο5ί αἴας ΑΠΙΙΟΕΜΗ5, ες 

ηΗ5 παριῖς παίας, ααἴ Ώεις α ΜΠ]οςῖς ρνίπαπα οοσποπηπα- 

ἴᾳ5 εδί, απία Τ{ππαγο μπα, ΜΠΕΙϊ ἵψταπηπα, φας], δεά 

Ῥαπο Ώδιπα πχος Ύ6πεπο ἴπίετεπηῖέ: ἆπας αὐίεπι Παβενας, 

Ταοάίοεπ εἰ Βεγεπίσεῃ, αἰίεγαπα αΠΊΟΓ6 5δί οορα]αίαπα, αἷ- 

{6γαΠῃ α Ῥίο]επιαο Ῥ]μήαάα]ρ]ιο ἀοεροηδαίαπα. Ἐν Ἠῖς Ταο- 

ἀϊἱερ ἵρδιπα Ἱπίοι[αοῖέ, οἱ πποχ Ῥεγεπίσθηα ο Ἱπ[απίπ]ο, 

Οπαπα Ἱπ]απίαπα Ῥίο]επιαας, Ῥ]]αάο]ΙρΗϊ βίας, τί αἰεί5εε- 

τείαν, 4ε Τμαοᾶίος 5αηιςίέ 5αρρΙοίαπα, αί, οχογοῖέα ἵπ δγτίαα 

ἀπείο, Βαβγ]οπεπῃ α5αιε οχουτεῖ. Όσα οσσαξίοπθ Ῥαγίμί 

(άμοε Αγ5αςε) ἀεδεϊγετιηί α 5ε]επεϊάαταπα ἱππρεγίο, οοπ{τ- 

Ραΐαπα ΘΟΓΗΠ γ]άσηίος ΓαηϊΠαπη. 

ΕΧΥΙ. ΑπΙΙΟΕΙΟ Ώεο 5αερθΒς!! ἵπ 5γτίῷ τοση πα Φε]επεας 

Π]5., Ταοᾶῖοε βοηῖέα5, οοσποιηῖπο Οα]πίοις. Ὠεϊπάε, εχ 

Φίαῖ5 οτά(πε, ἆπο ε]αςάεπι ΠΗΙ, 8ε]εποις (Ο0εγαυπας) οί 

ΑΠΙΠΙΟΟΡΙ5 : 4ποΓΗΠ Πλαίος, πες γαἰείαάίπε Βγηηας,, πες ορῖ- 

Ῥ15, σἩΠ1 ἵπ ο/ῇοΙο οοπ/ίπθτο θχογοΙ{ΗΠ1 ΠΟΠ Ροδ5εί, ΥΘΠΕΠΟ 

δηρ]αΐις εδί ρηγριταίογΗπη Ρογβάἶα, Ροδέ οχασίαπῃ τερηί αἩ- 

ΠΙΙΗ αΠίεΓΙΠΗ : πηῖπος [αίαπα, Αποσμας, εοσηοιηίπο Μα- 
Εηα5, ἶ5 εδί, ου]ας Ρε]]α αἀγθιδας ΒΟΠΙΔΠΟς Ρεδία οχροςιι- 
Γη». ΒθρηανΙί 4ΠΠος (Πρβίπία 5ορίθιῃ. Ὦο ου]α5 εἰἶαπι 
ΠΗ5 ἀποῦις Ίαῦι απίο ἀῑκί, φπί απιΏο Γοσηπτη ου πασγπί : 
Ῥο]οιοις (Ῥμήοραίος) απηῖς ἀποάθοῖπα, οἱϊοδας, ηθο αάπιο- 
ἆππα Ῥοΐεπς, Ῥτορίες Ἰαάθι παπα ραίου αοοθρεγαί : ΑΠΙΙΟ- 
οἶνα5 γετο (Ἐρίρμαπες) απὰεοίπα, οἱ αποά οχοιγες, απηίς 
απο εραΠο Απανίαπι ορρῖέ Αγηποηίισι, οἱ ἵπ Ἐσγρίαπῃ εκ- 
Ρ6ΦΠΠοπΠειη βαφεερίέ εοπίτα Ῥίο]θπισαπῃ δοχίαηα, ου]ας ρᾶ- 

{ος ἴαπα ο γ]ν]ς εχεθξκοταί ἆποβας βΠ]ς πηποτί αίαία γε]ῖ- 

οἵς. Τη εἶα5 ΑπιΟΟΙ οπδίτα, Ρτορο ΑΙοχαπάνίαπα πηπηίτας, 

Ῥορ[]ίας α Ποπιαπῖς Ἱεραίας γομῖί ουπα ἸΗογῖς, ἀοπιποίαη{ῖ- 

Ρ.5, αἱ αΏ5ίϊποτοί α τορπο ΡΙοἱεπιογπα. Οπαἱρης Ἰεείς, 

απυπη, 56 ἀοογαίαγαπη, ἀῑσστεί Απίϊοσμας, τίσα ουσια εἴτ- 
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Ποπίλλιος, καὶ εἶπεν" Ἐνταῦθα βουλεύου. “Ὅ μὲν δὴ 
χαταπλαγεὶς ἀνέζευξε, καὶ τὸ τῆς Ἐλυμαίας Ἀφροδί- 

της ἱερὸν ἐσύλησε' καὶ Φθίνων ἐτελεύτησε, παιδίον 
ἐνναετὲς ἀπολιτ τὼν, Ἀντίοχον τὸν Εὐπάτορα, ὥς µοι 

καὶ περὶ τοῦδε εἴρηται. 

ΙΧΥΠ. Εἴρηται δὲ καὶ περὶ Δημητρίου τοῦ μετ 
αὐτὸν, ὃς ὡμήρενεν ἐν Ῥώμῃ, καὶ τῆς ὁμηρείας ἔκφν- 

γὼν ἐβασίλευσε' Σωτὴρ καὶ ὅδε πρὸς τῶν Σύρων, δεύ-- 

τερος ἐπὶ τῷ Σελεύχου τοῦ Νικάτορος παιδὶ, ὀνομα- 
σθείς. ᾿Επανίσταται δὲ αὐτῷ τις Ἀλέξανδρος, Ψευδό- 

μενος εἶναι τοῦ Σελευχείου Ἰάνους" χαὶ Πτολεμαῖος, ὁ 

τῆς Αἰγύπτου βασιλεὺς, κατὰ μῖσος Δημητρίου, συνέ- 
λαθεν Ἀλεξάνδρῳ. Καὶ Δημήτριος μὲν διὰ Πτολε- 
μαῖον ἐξέπεσε τῆς ἀρχῆς, καὶ ἐτελεύτησε. Τὸν δὲ 
λλέ «ξανδρον ἐξέβαλε Δημήτριος, ὃ Δημητρίου τοῦδε 
τοῦ ΣωτἍρος υἱός: καὶ ἐπὶ τῷδε, ὡς νόθον τοῦ γένους 
ἄνδρα ικήσας, Νικάτωρ ἀπὸ τῶν Σύρων ὠνομάσθη, 

δεύτερος καὶ ὅδε μετὰ Σέλευχον. ᾿Επί τε Παρθυαίους 

καὶ ὄδε μετὰ Σέλ ευχον ἐστράτευσε. Καὶ Ὑενόμενος 
αἰχμάλωτος, δίαιταν εἶχεν ἐν Φραάτου βασιλέως" καὶ 

Ῥολογούνην ἔζευξεν αὐτῷ τὴν ἀδελφὴν ὅ βασιλεύς. 

ΓΧΥΗΠΙ. Παρὰ δὲ τὴν ἀναρχίαν τήνδε, δοῦλος τῶν 
βασιλέων, Διόὸ ρτος, παιδίον Ἀλέξανδρον, ἐξ Ἀλεξάν- 
δρου τοῦ νόθου καὶ τῆς Πτολεμαίου θυγατρὸς, ἐ ἐπὶ τὴν 

βασιλείαν ἡ Ύαγε. Καὶ τὸ πῤδίσι χτείνας, αὐτὸς ἔπε- 

τόλμησε τη ἀρχ ην Τρύφων ἀφ᾿ ἑαυτοῦ µετονοµασθείς. 

Ἀλλὰ αὐτὸν Ἀντίοχος, ὃ ἀδελφὸς Δημητρίου τοῦ αἴχμα- 

λώτου, πυθόµενος ἐν Ῥόδῳ περὶ τῆς αἰχμαλωσίας, 
κτείνει χατιὼν ἐς τὰ πατρῶα σὺν πόνῳ πολλῷ: καὶ 

στρατεύει καὶ ὅδε ἐπὶ τὸν «Φραάτην, τὸν ἀδελφὸν αἰτῶν. 
Ὁ μὲν δὲ Φραάτης αὐτὸν ἔδεισε, καὶ τὸν Δημήτριον 

Ὁ δ᾽ Ἀντίοχος καὶ ὣς συνέθαλλέ τε τοῖς 
Ἔχτεινε 

δὲ καὶ Δημήτριον ἐς τὴν βασιλείαν ἐπανελθόντα ἡ 

γυνὸ Κλεοπάτρα, ,δολοφονήσασα, διὰ ζῆλον τοῦ γάµου 

Ῥοδογούνης δι) ὃν δὴ καὶ Ἀντιόχῳ τῷ ἀδελφῷ τοῦ 

Δημητρίου προγε σώος καὶ παῖδες ἡ ἦσαν αὐτῃ, δύο 

μὲν ἐκ Δημητρίου, Σ Σέλευχός τε, καὶ Ἀντίοχος, ὅτῳ 
Γρυπ τὸς ἐπίκλησις' ἐκ δὲ Ἀντιόχρυ, Ἀντίοχος, ὅτῳ 

Κυζυκηνὸς ἐπώνυμον. Τούτων τὸν μὲν Γρυπὸν ἐς 

Ἀθίήνας, τὸν δὲ Κυζ υκηνὸν ἐς Κύζικον, ἐπεπόμφει τρέ- 

φεσθαι. 

ΤΕ ΧΙΧ. Σέλενκον δ᾽, εὐθὺς ἐπὶ τῷ πατρὶ Δημητρίῳ 

τὸ διάδημα ἐπιθέμενον, ἐπιτοξεύσασα ἔχτεινεν' εἴτε 

δείσασα περὶ τῆς τοῦ πατρὸς λόγωφοος, εἴτε καὶ 

μανιώλει πρὸς πάντας µίσει. Μετὰ δὲ Σέλευκον ὁ 

Γ. ρυπὸς ἐγένετο βασιλεὺς, καὶ τὴν κο οἵ φάρμα- 

κον χεράσασαν πιεῖν ἠνάγκασιν. οἱ δὲ δίκην 
ποτὲ ἔδωκεν. γιος δὲ ἅ ἄρα τῆς μητρὸς ἦν καὶ ὁ Ερν- 

πό ᾿ἘΕπεβούλενε γὰρ τῷ Κυζικηνῷ, καΐπερ ὄντι 

ὁμομητρίῳ. Ὁ δὲ, μαθὼν, ἐπολέμησέ τε αὐτῷ, καὶ. | 
τῆς ἀρχῆς αὐτὸν ἐζήλασε" καὶ βασιλεὺς ἀντ ἐχείνου 

τοῖς 2νροις ἐγένετο. Ἀλλὰ καὶ τόνδε Σέλευχος ὅ Ἂν- 

τιόχου τοῦ Γρυποῦ παῖς, ἐπιστρατεύσας, ὄντι περ | 

ἐξέπεμψεν. 

Παρθναίοις: καὶ ἠσσώμενος, ἑαυτὸν ἔχτεινεν. 

Γ απ παν τς αἰοτίπο (γα, ἑηδία(α». 

ΑΡΡΙΑΝΙ Ι1ΡΕΒ 

οππηβοπὶρείί Ῥορήμίας, ἀῑπίίααε : Ηὶο ἀθ]ροια! ΕΙ ἴ] (ος. 
Πές, ἀῑδορεκίε, 5ροἱαίοφπε Ε]γπιατο (οπηρ]ο Ὑοηογίς, {408 
Ρεγς τεβείο πογεππί Π]ίο, ΑπιΙΟΕΊο Ἑπραίοτο, ἂς 41ο οἳ- 
πη]Πίοι ἀῑκίπηας. 

ΕΧΥΗ. Ἠυπο εχοεριί Ώεππείτίας, ἄε (πο οἱ ἔρερ 64ργα 
πορίς οχροδ[έαπῃ οδί : απῖ, απ Ῥοπηα οὐθος ο.φεί, ΡΤο- 
Ραρίί ἵπ δυπίαπα , αἱ, αἀερίας τορηιΠη, 5οίετ α δγεῖς, δοεη- 
ἀμ5 Ρρο5ί ἈΝ]σαίοτίς βαπα, οοσποπηπαία5 οδί. Αάνειςης 

Ἰππο οχογία5 οδί απἰάαπῃ Αἰεχαπάος, [α]5ο ἵη 5ο]οποίάατιπι 

Εεπίοπι 56 {ΠβΕΤΕΗ5, 4πεπα Ῥίο]εππσης Ἐσυριϊ τοχ [ογοβας, 

οὔἱο Ώεπιοίτῖ : αἴ(πο μας ορετα Ώοππείγίας τορπο οχι 

ο5ί, οἱ ἀἱεπῃ 5αΡγοΠΙΙΠΙ οΡΗϊ. ἘΕῆτας Πα]ας Ῥοπείγῇ δοίετῖς, 

Βεπιείνίης οἱ ἶρ5α, ΑΙοχαπάγιη ο]εοῖί; εί γἱοίοτῖα Ίνας, ἆε 

δρηπίο, απ ἵπ γόρίαπα Γαπη]ίαπα δε ἱπρεδεογαί, τοροτίαία, ΝΙ- 

οπίος α 9ΥΕῖ5, δεοππάμ5 Ρροδί δε]επουπα, οορποπηϊπαίας ο5. 

Πίο, ρηπηί Νἱεαίοτῖς οχοπηρ]ο, 5αδεορῖί εχρεδΠίοπεπα Ῥατ- 

Πήσαπη : εἰ οδρία5α Ῥαγ]ς, γἱίατη οριίαριά Ῥ]ιγααίοπατοφεη», 

η! ΦΟΓΟΡΕΠΙ 51 πα ἨΠοάοσιπαπα ππαἰτ]πηοπῖο οΗΠΗ ο0 οΠΊΗς 

κι. 

ΕΧΥΠΙ. Ιπίσνίπι Θγτία τοβίαπα, μπο Τασµαπα, οεο αρα γ 1! 

8οΓγ15 τορπῃ Γἰοάσίας, Ἱπάπείο Αἰοχαπάτο Ρπετο, Αἰοχαή- 

ἁτὶ Νοίλί ΠΠίο, εκ Ρ{ο]επιαί β]α σομ]ίο. Οπο πιον 5αΡ]αίο, 

1ρ56 τοβηαΓθ 45Η ο5ί, αἀδοῖίο 51ρίποτο Τεγρ]νοπίς ποπηῖπο. 

Ὕοτυπι ΑπΙοσμας (Βἰάείες), οαρνῖ Ὀοππείτ [αΐοτ, ρορί- 

αυαπῃ Ἠ]οάἱ ἆο οαρϊγ]ίαίε [γαῖσῖς, οἱ απιά 5οοπέαηα 5ἷε, ᾱἷ- 

ἀῑαε, ἵπ Ραἰτίαπα Τ6ΥθΘΙ5Ι5, ΤΓΥΡΙΙΟΠΟΠΙ ΠΠασπο αβογς τῖ- 

οἵμπα Ἰπιεγ[οοΙί: πποχαπο οοπίτα Ῥ[τααίεπα ομΠὰ. οχετοῖα 

Ρτο[δοία5 ο5ί, ΓΓαίΤθΠΙ τορείεης. Εἰ Π]ε, 5αἶς ΠΙίΠΘης τὸ- 

ας, τοπαῖςίι Ὠοπηδίίαα, ΑπΟςΠα5 γοτο, πμ οσα» 

οσα Ῥαγιηΐς εοΠρτοβδΗ5 Ῥγο]ίο, οἱ γἰοία5, 51ἱ {ρ8ε ΠλοΥίοΠα 

οοηβοϊσῖε, ΕΙ Γεπιοίπίας, ἵπ τόση γοδ μίας, πθοαίατ ἃ 

ΟΙεοραίτα πχοτθ, ἰηδίάΐας οἱ πιο]ία ρτορίος πηπ]α[ἴοηοπι 

Ροβίογίοπῖ5 παρία. Ῥοάσβαπα : ατα 46 οαηδα οεἶαπα Ρηῖα5 

Ίρρα ΑπΙΙΟσΙΟ, Εταἰγὶ πια! καἳ, πρδεταί. Ἠαληϊί απίοπα 

ΟΙεοραίτα ἆπος β]1ο5 ο Ώομησίγίο, Βο]εαουη, οἳ ΑπιΙΟΟΟΠ, 

ΟτΥριΠΙ οοσηοπηίπο : οκ ΑΠΙΙΟΟΟ Ὑοτο ΑπΙΟΕΠΗΠΙ, Ον2ῖ- 

οθη Τη οοσποπηϊπαίαπα, γρ Αἴποπαςδ, ΟΥ2ἱεἘΠΙΑ ΟΥ: 

7ἱομΠῃ , οἠαοαπάος οιηΐδεταί. 

ΤΧΙΧ. Ἐν ήν Φοἱεπουία, απῖ αι ροδί ραἰ τὶς οί πα 

ἀἰαάσιια 5αηδογα!, δαρίία διὰ Παπ ομηἶσδα Πηαίος οοπΠνἰές 

βἶγο ΙΠΕΙΠΘΗΣ, πο ραΐτί πδΟσΙ ο μοἰδοργοίας, 5ἶνο θατίοςο 

οὐ 1ο ΡτΟΞΘΦΠΘΗ5 ΟΠΊΗΟ5. Φο]διιοῦ ἵῃ ΤΟΡΗΗΠΗ 5αοζθςδΙ οτσρυς, 

απἰ νοπομα, αποᾶ πιαίοτ ΕΠο ραταγογαί, ἱρδαπη οοθαῖί οὐ- 

Ῥοιο,. βίο {απάσπι ία ραπας ΠαμίΙοτυπα ἀθαα,  Ἀθησο 

γοτο ΟΤΥΡΗ5 α Παίος ἀοροπογανίέ: ἰταχ{ί οπίπα ΟΥ2ἱορΠΟ, 

ΑΙ 1ο ργα λος, αροτίο 

μεῖ]ο (Γαἴγοπη οχρο, οἱ ρπο οο τορπανΊί {η γα, Ἠντο 

4ποφιιο δεἱσπσνς, Απιϊοομή Ον Υρί ΕἰδΗς, α παω ῖς Ρα ιά υπ», 
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θείῳ, παρείλετο τὴν ἀρχήν. ΛΕίαιος δὲ καὶ τυραννικώ- | γἱ εἰ ἁιηιίς τοµιιο ο]οοῖί: αἱ, φπομίαηὰ Υἰο]ομίας οἱ 5Ηρ)α 
τατος ὢν, ἐν Ἑστία Μόψου τῆς Κιλικίας κατεπρήσθη 

νι Ν / Ν . / ι) ΄ 

κατὰ τὸ γυμνάσιο. Καὶ αὐτὸν διεδέξατο Αντίοχος, 

ὁ υἱὸς τοῦ Κυζικηνοῦ: ὃν, ἐπιθουλευόμενον ὑπὸ Σελεύχου 
τοῦ ἀνεψιοῦ, οἵ μὲν Σύροι νοµίζουσι περισωθῆναι δι 

εὐσέθειαν, χαὶ διὰ τοῦτο Εὐσεθη παρωνόμασαν. 
“Εταίρα ὃ αὐτὸν ἔσωσεν, ἐρασθεῖσα τοῦ κάλλους. 

Ἰ μοὶ δὲ δοκοῦσιν γέλωτι αὐτῷ ποιήσασθαι τὸ ὄνομα 
οἵ Σύρο. Ἔγημε γὰρ οὗτος ὁ Ιὐσεθὴς Σελήνην, Ἡ 

η αι, υ 3 .ω ’ .. -. ος ΝΕ - Π “νι 
χαί τῳ πατρ: αντου Υγεγαμητο ρα Κυζικηνῷ, χαι τῷ 

ι] ..ἲ / / η) 3 ..- 

 ρυπῶῷ, θείῳ γενοµένῳ. οιγάρτοι αὐτὸν, θεοῦ µετι- 
4 "»/ -- .. τε / 

όντος, ἐξήλασε τῆς ἀρχῆς Τιγράνης. 

ΙΤ ΝΧ. Καὶ τὸν υἱὸν ἐχείνου τὸν ἐκ 
αὐτῷ γενόµενον, ἐν Ἀσία τε τραφέντα, χαὶ ἀπὸ τοῦδ 
3 ς Λ «ελ /.. 3 / λ σ/ 
Ἀσιατικὸν ἐπίκλην, ΠἩομπήϊος ἀφείλετο τὴν Σύρων 
δα. - ψ ῃ δό 3 
ἀρχὴν, ὥς µοι λέλεχται' ὄντα μὲν ἑπταχαιδέκατον ἐκ 

Σελεύκου Σύρων βασιλέα (ἐξαίρω γὰρ Ἀλέξανδρόν τε 
᾽ . 3 ν/ 9 .- ε , νι μα 

χαὶ τον Ἀλεξάνδρου παϊῖδα, ὡς νόθους, καὶ τὸν δοῦλον 
3 -- ’ ’ » ᾗὸ » 3 ο 

αὐτῶν Διόδοτον)' βασιλεύσαντα δ᾽ ἐν ταῖς ἀσγολίαις 
- 4 δή λίαν / ν ελ  οδι αμ γε 

ταῖς Πομπηϊου, ἐπὶ ἓν µόνον ἔτος. Ἡ δε ἀρχὴ τῶν 

Σελευχιδῶν ἐς ἑθδομήκοντα ἐπὶ διακοσίοις ἐνιαυτοὺς 

διίκετο' καὶ εἴ τις ἐπισχοποίη τὸν ἐς Ῥωμαίους χρόνον 

ο. / 

τῆς Σελήνης 

εξ Ἀλεξάνδρον, προσθετέον ἐπὶ τοῖς διαχοσίοις ἔέδομή- 

' ογαπί Τἱσταπίς απηϊ ΧΙΥ. Δο μαο απἰάσπι ο ΜασεάοπΙρα5 
ν λ Ἡ] / /Ν Γ / 

χοντα ἔτεσι, τὰ Τιγράνου τεσσαρεσχαίδεχα. ἜΤοσάδε 
μὲν δ) καὶ περὶ Μακεδόνων τῶν Συρίας βεθασιλευχό- 

-ω 

των εἶχον εἰπεῖν, ὡς ἐν ἀλλοτρία συγγραφῃ. 

..ε.{. 6 

πιο άυα ἰγΓαηηίοας ΗΕ, Μορργερίία:, απσά οί Οἱ ορµί- 

ἀυα, ἵπ ΕΥ ΠηΠάΣΙΟ οομμαία5 οί. Παῖς αοζςδί! Απίοσίιας, 

Ογ21οσηί ΒΗα5: αποπα δε]οιοί ρα(γασ]ής Πηδίάίας οναξίςκο ρι- 

ἴαϱί ντ ρίοίιαιἶς ππονίίο, ἱάευφπο Ῥίανα οοβποΠΙΜαΓΗΠ.., 

Ῥονναίας οδί απίοπα α- ποσο, αὐαπιαίας [οπα: ριαίία. 

Α0 πμ γἱάσίατ ρου Ίσσα α- δγτῖς τά ΠΟΠΙΟΙ οἱ αάἁΠατη : 

ἀμνἰἳ οπ/ Πα Πίο Ρἶα5 ΒΕΊΕΠΟΠ, ασα” ρυῖας ρα(τἱ οἷας ΟΥ 1ἱσρπο, 

οί ραΐαο ἄΡΥρο, παρδοταί. ματς, ἁῑγίπα ου (ή ρογςεηποηίο 

γἰπαϊεία, τεσπο α Τΐρταπο ο]οείας ο»{. 

ΤΧΧ. ΡΙ ΠΠάΠΙ (ΑΠΙΙΟΟΜΙΠΙ), οκ Φ6ΙεΠο οπΠΠα, ο ασα-- 

ίαπα 1η Αδία, οἱ ἱπάα Αξία σπα ἀῑείαπα, Ῥοιηροίας, α{ ἀῑκ]- 

ΠΊ5, ῬΥία τοσπο Ρηνανί, Ἐπεγαί ἶς Δπίοιη α- 56ἱ6ῦ(ο 

φορπηας ἀθοίπιας το Αγία (ΑΙοεχαπάγαπι οΠἵηα εἶπσαυβ 

βΙαπα, αἱ Ποίο5, 5ο’γΗΏ](ι1ο 6Ο ΓΗΙή Ὠἱοδοίαπα, οκαρίο) : 

τοβηΙΤη(16 ΠΟΠ α]ίγα ΑΠΠΤΗ {οπυ]ξ, πο {ΘΠΙΡΟΤΟ αἰῖς πορο- 

εδ Ῥομηροίς ἀῑδίπίοίας οταί. Ποσηαίαπα οδί απ{οιη ἵῃ [απη]- 

Ίία ΒεΙειοϊάατΙπα, Ρ6 αηΠος ἀᾳοσηίος οἱ 5ερίπασίπία (Ρο- 

{ιδ ΟΟΧΧΧ). Εί ααοά 5ἱ απῑς (οίαΠα τοση Ἁγτία ροςί Αἱο- 

χαπάγαα ἀπγαΙοπεία, πξααο ἆππα 540 ΠοππαπογΗΠη ο6ςςίί 

πηρογίαπα, ΥοΠί δαρραίατο, αἀάεπαί αἆ Ιαπι παππογαπα 

Φγτίῶ τερίρας, Υα]αί η αίοπο Πργο, οΡίίει ἀῑσία 5υπίο. 
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θρᾶκας, Ἕλληνες ἡγοῦνται, μλίὸ ἐς 

Ῥέσου στρατεύσαντας» Ῥύσου νυκτ 

ἀναιρεθέντος» ὃν τρόπον Ὅμηρος ἐν τοῖς τς εσι 

φεύγοντας ἐπὶ τοῦ Πόντου τὸ στόμα, ᾗ. στενώτατός 

ἐστιν ἐς Θράχην ὅ διάπλους" οἳ μὲν, οὐκ ἐπιτνχόντας 

πλοίων, τῆδε Ἀκομναιι καὶ τῆς γῆς κρατῆσαι Βε- 

βρυχίας λεγοµένης: οἵ δὲ, περάσαντας ὑπὲρ τὸ Βυζάν- 

τιον ἐς τὴν Θρᾳκῶν τῶν Βιθυνῶν λεγομένων, παρὰ Ρι- 

θύαν ποταμὸν, οἰκῆσαι' καὶ λιμῷ πιε σθέντας ἐ ἐς Ῥέέρν- 

χίαν αὖθις ἐπανελθεῖν, καὶ Βιθυνίαν ἀντὶ εθρυκίας, 

ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ παρ ὃν ῴκουν, ὀνομάσαι" Δ χαὶ τὸ 

ὄνομα αὐτοῖς ἀἁλόγως σὺν χρόνῳ παρατραπΊναι, οὐκ ἐς 

πολὺ τῆς Βιθυνίας παρὰ τὴν ̓ Ῥεθρυκίαν ὃ διαφερούσης. 

Ὢ2: μὲν ἔνιοι γομίζουσιν. τεροι δὲ, Βίθυν άρξαι 

πρῶτον αὐτῶν, παϊὂ δα Λιός τε καὶ Θράκης, οὓς ἐπωνύ- 

µους ἑκατέρα γη γενέσθαι. 

Π. Τάδε μὲν οὖν µοι προ 
. Ἱ 

Τῶν δὲ πρὸ Ῥωμαίων αὐτῆς βασιλέων, ἐννέα καὶ τεσ- 

σαράχοντα ἐφεξῖς γενοµένων, οὔ τι µοι μάλιστα µνη- 

μονεῦσαι ος μάρκας τὰ Ῥωμαίων συγγράφοντι. Πρου- 

σίας ἦν, ὁ Κυνηγὸς ἐπίχλησιν, ᾧὦ Περσεὺς, ὁ Μακεδό-- 

νων βασιλεὺς, τὸν ἀδελφὺν ἐνεγύησε. Καὶ οὐ πολὺ 

ὕστερον Περσέως καὶ Ῥωμαίων ἐ ἐς χεῖρας ἐπ᾽ ἀλλήλους 

ἰόντων, ὃ Προυσίας οὐδετέροις συνεµάχει. Περσέως ὃ δ) 

ἁλόντος, ἀπήντησε τοῖς Ῥωμαίων στρατηγοῖς, εἷμά τε 

Ῥωμαϊκὸν ἀμπεχόμενος, ὃ καλοῦσι τήθεννον, χαὶ ὑπο- 

Σήματα ἔχων [ταλικὰ, τὸν κεφαλ ὃν ἐξυρημένος, καὶ 

πΏλον ἐπικείμενος ίᾧ τρόπῳ τινὲς προΐασι τῶν ἐν δια- 

έφη Θυθερωβέντων) , αἰσγρὸς ὢν καὶ τἆλλα ὀφθῆ- 

καὶ βραγύς. Ἐντυγὼν ὃ δ) αὐτοῖς, ἔφη Ῥωμαῖστ 

τῷ πβω Ῥωμαίων εἶμὶ λίδερτος" ὅπερ ἐστὶν ἄπε- 

λεύθερος. Γέλωτα δὲ ρολο ἐς Ῥώμην ἐπέμφθη" 

λ 

Ἴλιον μετὰ 

πὸ Διομή, ᾷους 

φράτει " 

λελέγθω περὶ Βιθυνίας. 

καὶ φανεὶς κάνταῦθα γελοῖος, έτυχε συ Ἠνώμης, 
/ -. 

ΠΠ. Χρόνῳ δ᾽ ὕστερον Ἄτ τάλῳ τι γαλετ πήνας, τῷ 

βασιλεῖ τῆς Ἀσίας τῆς περὶ τὸ πες γαμον, τὴν γῆν 

ἐδήου τὴν Ἀσιάδα. Μα! Ῥωμαίων βουλὴ, 

προσέπεµπε τῷ ζωοοίς μὲ πολεμεῖν Ἀττάλῳ, φίλῳ 

Ῥωμπίων ὄντι καὶ συμμάχῳ. Καὶ ὀνυσπειθῶς ἔτι 

ἔχοντι οἱ πρέσθεις μετ) ἀνατάσεως προσέτασσον, πεί- 

θεσθαι τοῖς ὑπὸ τῆς συ/κλήτου λεγομένοις, καὶ ἴχειν 
. . / 

μετὰ λελίων ἱππέων ἴς τι μεθόριον ἐπὶ σε 

ἔνθα καὶ τὸν Ἄτταλον ἔφασαν περιµένειν μετὰ τοσῶνδε 

ἑτέρων. “Ο 2), ὡς ὀλίγων, τῶν σὺ ν τω. αν. 

νήσας, καὶ ἑλπίσας αὐτὸν ἐνεὂρεν προὔπεμπε τοὺ 
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Τ1ασος ἴ]ος, απῖ 548 Βμεςο πα αταπί αἆ Ἠίαπα, ἆπεθ' 

ἱηςία115 ποςαγηῖς ϱου Ῥίοππράεπα, ᾳπεπιαάπποάσπι Ἡοπιεγης 

οαηΙ{, 5ηβ]αίΐο, Οταοί 5επρίοτεος Ροτμ]ροηπί {αρα 5οεθςδίςα 

ἂᾱ Ῥοπ!ί οἵππα, αὖα {τα]θοίας ο5ί ἵπ Τητασίαπη Εγουγἱβδίπηας. 

ΕΠ)! εο5 ποηπυΗ{ ρυ(αηί, αποά παγθς πο ο586ηί πας! , ΠΙΗ- 

εἶ6, γορίοπθαµα, οί Βεβγγοῖα ΏΟΠΙΕΠ εταί, ο55ε Ρο((ΐο5. 

ΑΙ, ἰπα]εσίδα ἵπ Τμτασαπα Ῥήγποτατη τοβίοπεΠη υγ 

Ῥυταπίίαπι, τε[ογαπ{, αἱ Ἰηχία Βἱ χγαπα Παγίαπι οοηβεάἶς5ε: 

ππάθ Γ4Πε ρη]5ο5 γεγογιίς5ε ἵπ Βευτγοίαπα, 64ΠΠΠΠΕ πηίαίο 

ΠΟΠΙΙΠ6, α ΠΗγῖο άοπα τοµαιἰδδεηί, Βγηίαπηα αρρε]]αςςε; 

απ! οἵαπῃ οα5α εἰ Πεχα (οπιροτῖς ΠΟΠΙΘΠ Γμἱςςε ρα]ίερογ 

Ἱπηπηπίαίαπη, απαπ1 ΠΟΠ πππ]ίΠα α Βεῦτγοία ποπηῖπε ἀῑπεταί 

ΡΙἨγπία, Ἠσο εδί ποηπΙ]]ογαπα, ἆθ ποπηϊς οηϊρίπε, 56η- 

(οπίία, ΑΗ Γεγυπί, ΒιἨγπι Ῥππαπα πεπίί 1 ἵπιρεγαςςε, 

{ου οχ Τητασς ΠΗΗπα; εί αἲ Ἠ]5 τοβίοπεπα πίταπη(αε ἆθπο- 

πηϊπαίαπη. 

Π. Ηωο ργα[ατὶ ἆε ΒΠηγηῖα Ηλ. ο τοβίρας απίοπα, 

απἰ απίο ΒΟΠΙάΠΟΣ ΒήἨγπίαπα, απαἀταρίηία ΠΟΥθΠη ΠΠΤηΡτΟ, 

εοπ[ίπιια 5οπίο οὐΜήηιογαπί » ὨΙ]ηΗ] ΠΙᾶςΠΟΡΘΥΘ ΟΟΠΙΤΠΘΠΙΟΤΑΤΕ 

αἆ πῃο αῑπαί, Ῥοπ]απας Ηδίοτῖας Ρροτςοτίρεπίθπη. Αί Ργησίας, 

οπἵ Ὑοπαίοτ οοΡΠΟΠΊΘΗ εγαῖ, οοπιηθπηοταπά 5 ο»ί.. Τ5 Ρογςοῖ, 

ΜασθάσπΙΠη τορῖς, 5ΟΓΟΡΕΠΑ ἀπχοταί; αἱ, εχοτῖο ραπ]ο ροδί 

Ἰηίογ ῬοΓδθιΙπῃ οἱ ΒοΠΙαπος Ῥε]]ο, πευίτας απἰάσπη αἀαγεταί 

Ρατίε». ϱΟαρίο απίεπα Ῥογ5εο, ἀπείρης Ῥοπιαπίς {οραίας 

Ριηδῖας οσο, οἱ οπἱοσαίας ΠΙοτο Πα]ίοο, τᾶ5ο οαρίίο, Ρί- 

Ιεαίησᾳτθ (41ο οσ]έα [στο πἰαπίας, απἱ οχ {εδίαπηοπίο Ἰνος- 

ἰπίοπι αοοεροταπ{) : ἀθ[ογπηί εἰἴαπη αἰἰοφαἱ Γαείε, εί ραδί]α 

φίαΐητα. Δά απο αῬί αοοθδςῖί, ΤΔ1πο αἲ γερά ἀῑκί : 

Ρορι]ΐ Βοππαηί Πβογίης δΗπη. Ἠίΐδεγυαηί ΤΗ! οἳ Βοπαπα πη- 

5ογηπί Ποπαίποπη : αὈί 41Π1 ΠΟΠ Πίπας σίδας ο.δοί τἱάῖοι- 

15, νοπίαπα Ἱππροίταν!ε. 

ΠΠ. ΔΙἰαπαπίο ροδί, ἱπίρηδης Ῥγηδίας ΑἰΙαΙο τομί Ῥομα- 

Ππομο” Αδίο, ἄρτον οἶης ναδίαν, Οποὰ δεπαί5 Βοπιαπης 

Ροβί(απη οομπον{έ, Ρο Ἰοραίο» οἱ ἀεπιποίανίί, πο ΑΠαΙΗΠΗ, 

ἁππίοΠὰ οἱ ππιαπο ρορυ]ἱ Ποπιαηί Ῥο]]ο ἠη[οκίαγεί. ΟΠΗ: 

απο Ἠῑο ράγοτο ρτανατοίη, Ἱοραίί τἱρίὰο οἱ ππαπδατυηέ, αἲ 

ῥατογοί εοπαίας ᾖηλοῖς, απί αἆ ἀἰδοσρίαπά πα γορίγοί ο0 0) 

Πη(]]ο ο δις αἆ οοηβηία, αλά οἱ Αἰἰαϊαπ οχδροσίαΓὸ 60η 

αἰσμαηί, εὔα ἰοιίάσπα αἲῑίς. Πίο, οοηίοιηία ραποἰίαίε πω 

οιαί οἶτοα. ΑΙΙΔΙΗΠΗ; ΡΟΓΑΠΦ, 6Η Ρ0486 Ρος Ἰηαίάία5 4 88 



ΡΕ ΒΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

πρέσθεις, ὡς μετὰ γιλίων ἑπόμενος" πάντα δ ἀναστή- 

σας τὸν στρατὺν, ἦγεν ὡς ἐς µάχην. Αττάλου δὲ καὶ 

τῶν πρέσθεων αἰσθομένων τε, καὶ διαφυγόντων ᾗ ὃν- 

νατὸς αὐτῶν ἐγίγνετο ἕκαστος' ὅδε καὶ τῶν σχευοφόρων 

τῶν Ῥωμαϊκῶν ὑπολειφθέντων ἥπτετο, καὶ χωρίον τι 

Νικηφόριον ἐξελὼν κατέσκαπτε, χαὶ τοὺς ἐν αὐτῷ νεὼς 

ἐνεπίμπρη" Ατταλόν τε, ἐς τὸ Πέργαμον συμφυγόντα, 

ἐπολιόρχει" µέχρι καὶ τῶνδε οἳ Ῥωμαῖοι πυθόµενοι, 

πρέσθεις ἑτέρους ἔπεμπον, οἳ τὸν Ἡρουσίαν ἐκέλενον 

Ἀττάλῳ τὰς βλάθας ἀποτῖσαι. Τότε οὖν καταπλαγεὶς 

ὁ Προυσίας ὑπήχουσε, χαὶ ἀνεχώρει, Ποινὴν δὲ τῶν 

πρέσθεων ὁρισάντων αὐτὸν ἐσενεγκεῖν Ἀττάλῳ, ναὺς 

καταφράχτους εἴχοσιν αὐτίχα, καὶ ἀργυρίου σὺν γρόνῳ 

τάλαντα πεντακόσια, τάς τε ναὺς ἔδωχε, καὶ τὰ χρή- 

µατα ἐν τῷ γρόνῳ συνέφερεν. 
ΙΥ. Ὄντι δ) αὐτῷ διὰ μίσους τοῖς ὑπηκόοις ἐπὶ 

ὠμότητι γαλεπῇ, Νικομήδης υἱὸς ἦν, πάνυ τοῖς Βιθυ- 

νοις ἀρέσχων. Όπερ ὁ Προυσίας ὑφορώμενος, ἐς 

Ῥώμην αὐτὸν βιοῦν µετεστήσατο. Καὶ μαθὼν εὖ- 

δοχιμοῦντα κἀχεῖ, προσέταξε τῆς βουλῆς δεηθΏναι, 

τῶν ἔτι ὀφειλομένων Ἀττάλῳ ρημάτων αὐτὸν ἄπο- 
λῦσχι. Μηνᾶν τε αὐτῷ συμπρεσθεύσοντα ἔπεμπε 
καὶ εἴρητο τῷ Μηνᾶ, εἰ μὲν ἐπιτύχοι τῆς ἀφέσεως τῶν 

/ ν ΗΝ -” {3 3 ΔΙ 3 

χρημάτων, ἔτι φείδεσθαι τοῦ Νικομήδους: εἰ δὲ ἆπο- 
τύχοι, κτείνειν αὐτὸν ἐν Ῥώμῃ. Κερχούρους τέ τινας 

ἐς τοῦτο συνέπεµψεν αὐτῷ, καὶ δισχιλίους στρατιώτας. 
Ὅ δὲ, τῆς μὲν ζημίας οὐκ ἀφεθείσης τῷ Προυσία 
(Ἀνδρόνικος γὰρ ἐπιπεμφθεὶς ἐς ἀντιλογίαν ὑπὸ Ἀττά- 
λου, τὴν ζημίαν ἀπέφαινεν ἐλάττονα τῆς ἁρπαγῆς), 
τὸν δὲ Νικομήδη λόγου καὶ σπουδῆς ἄξιον ὁρῶν, ἠπό- 
ρητο, καὶ οὔτε χτείνειν αὐτὸν ὑφίστατο, οὔτε αὐτὸς ἐς 
Ῥιθυνίαν ἐπανιέναι διὰ δέος. "Όμως δ) αὐτῷ βραδύ- 

νοντι, συνεὶς ὃ νεανίσχος, ἐς λόγους Ἴλθεν, ἐθέλοντι 

κάκείνῳω. Συνθέμενοι δ) ἐπιθουλεῦσαι τῷ Προυσία, 
τὸν Ἀττάλου πρεσθευτὴν Ἀνδρόνικον ἐς τὸ ἔργον προσ- 
ἐλαβον, ἵνα τὸν Ἄτταλον πείσειε τὸν Νικομήδη κατα- 

γαγεῖν ἐς Ῥιθυνίαν. ᾿ἸἈΑναμείναντες ὃ ἀλλήλους ἐν τη 

Βερνίκη, πολισµατίῳ τινὶ τῆς Ηπείρου, νυχτὸς ἐσθάν- 
τες ἐς ναῦν, ἅ τε δέοι ποιεῖν συνετίθεντο, καὶ διελύθη- 

σαν ἔτι νυχτός. 
Ύ. Ἅμα δ ἡμέρα, Νικομήδης μὲν ἐξέθαινε τῆς 

νεὼς, πορφύραν τε βασιλικὴν ἠμφιεσμένος, καὶ διά- 
δηµα ἐπικείμενος: Ανδρόνικος δ᾽ αὐτὸν ὑπαντιάσας τε 

καὶ βασιλέα προσειπὼν, παρέπεµπε μετὰ στρατιωτῶν 
ὧν εἶχε πενταχοσίων. ἨΜηνᾶς δὲ, ὑποχρινάμενος, τότε 
πρῶτον ἠσθῆσθαι Νικομήδους παρόντος, ἐς τοὺς δισχι- 

λίους διαδραμὼν, ἐδναφόρε. Ἡροϊὼν δὲ τῷ λόγω" 
Δύο, ἔφη, βασιλέοιν, τοῦ μὲν ὄντος ἐν τῇ χώρα, τοῦ δ᾽ 
ἐπιόντος, ἀναγκαῖον ἡμῖν τὸ σφέτερον εὖ διατίθεσθαι, 

καὶ τοῦ γεγησοµένου καλῶς τεκµαίρεσθαι" ὡς ἐν τῶδε 
τῆς ἡμετέρας σωτηρίας βεθαιουµένης, ἣν καλῶς προϊ- 

’ ο. 

δώµεθα , πότερος αὐτῶν ἐπικρατήσει. ὍὉ μὲν δὴ γέ-- 

ῥων ἐστὶν, ὅ δὲ νέος" καὶ Βιθυνοὶ τὸν μὲν ἀποστρέφον- 

ται, τὸν δὲ αἱροῦνται. Ῥωμαίων τε οἳ δυνατοὶ τὸν 
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ορριἰπ!, ρυα"ΠΙΙδΙ{ Ἱοραίο5, αμαδί δοου{αγας οπΠι πη]]]ε 5ηἷς : 

5ο, οοπείαίο απίνοΓ8ο οχοτοῖα, (απ αΠῃ ἂά ρΗσΠαΠη Υοπῖς, 

Φμοά αδρί απίοΠεχοτυπέ ΑίίαΙα5 οἱ Ἱοραί{, ἀἰαρεγαη Ύπα 

ααΐδαιπο ροία. Ῥνγιαδίας απίθπα Ἱππποηία ἨΠΟΠΙΑΠΟΓΗΠΙ ΟΠΗ 

ἱππροδίπιοπίϊ5 το]οία, οοπηργομεπ[ές οἱ οαδίο]] πα Ν[οσρ]ιο- 

ΙΤ οχρησηαν Τί ἀῑτηίαπο, οἱ (οηρία, πα. ἵπ ου ογαη!, ἵῃ- 

ορθά. Ὠοϊπάο Αἰαϊαπι, πίτα ῬογραίπαΠι οοπρΙΙσυη, 

ορρυρηανί,  ΘΟπἱρας τορας οορηῖδ, 5οηαία5 αἰίος πη]δίε 

Ἰεσαίο5, απ Ῥγαδίαπι /αροιοηπί, ΑἴίαΙο ἁἆαπηπα ΠΠαία Ἰήογο 

Ῥοομπία, Τιπ1 ἀθππάπὶ Ῥγηδίας {ουπίας, Ρατ αἴσιο το- 

ορβεῖί. Εί σαπαπι 5ἰααίςςεπί Ἱεραί, αἱ ππα]εία Ίοσο υἰμίη(ϊ 

Π3ΥΟ5 {οείας 5{α{ἱπα ΑίΙαΙο ἱταάσνεί, αἱ πίτα εργα {ειπρα5 

απἰησοπία αγσεηῖ {αἱοηία, ἀθεδῑί παγες. εί ἀεβηιίο (οΠιροΓθ 

Ρεοιπίαπα 5ο1γθ6γο οαρ!. 

1ν. ΟυΙΠὰ Υογο δα άΠῖ5 οχοδΙ5 ο55οί Ῥγηδίας οἨ ΠΙΠΙΙἄΠΙ 

φργΙίαπαι, ΝΙεοπιθάες, βΠΗ5 εἶας, Τα]άο αἲ οἰξάεπι ἀΠισεία- 

{αγ : οἱ ἴ46ο 5βρθοίΗπ1 Ραΐος Ἠοπιαπῃ πηϊςίέ, αἱ Τρί ἀορονεί. 

Οµοπ1 Ροδί(παπῃ οορπογ1{ Ῥοπι 4ποΠπο σγαΙοδΙπῃ 6556, 

παπά αγ 1{ αἳ, ία εοπαία Ῥείθγοί, τοπη{{ 81Ρί αποά 5προγεΓαί 

Ροευπία ΑΙίαΙο ἀερίία : αἀάϊάιίαια εἴ Μαπαπα, ααῖ 5ΙΠ1ΗΙ 

Ἰεσαί]οπα Γαησογοίαν. Οπῖ εἶαπι πιαπάαίαπη ἀθάΙς, 5 Ἱπιρο- 

{γαδδοί γοπϊδδίοπθπη Ρουπία», α{ αἀ ας ΝΙεοπηθαϊ ρατοετεί; 

βἵη πια, ἵπ α1Ώε Π]άπα ἱπίεγῃεθταί : αἱ αἆ Ὠου 6ΡΓΕΙΓΟΡ αἱ]- 

αποί οπ1 6ο Πηϊςίέ, εί ἀῑο πηῖ]]α παπι. 15, απ ηθο 

π]η]εία τοπηϊ({ογδία Ῥγιδία (παπι Απάτοηϊςας, αῦ ΑίίαΙο 

αᾱ οοπίταἹεεπάΠα Πηῖδδι5, ἀθπιοηςίταγΙέ, ππη]είαπα ΠΙΙΠο- 

ΤΟΠΙ 6556 4ΠαΠΙ ταρίπαπι), δἱ παπα Νἰοοπιθάεπι αστοεσία οί 

ΡΓ6ρε]άΤΡ Ιπάο]ΐς Ίάγεπεπῃ 6556 γἰάθταί, Ιπορς οοηςΠ, πες 

οεσίάθγε 6Πῃ απδας οδί, πες ἱρ5ατοατενί! ἵπ Βϊγηίαια, Τία 

ΠΙογαΠίΕ6ΠΙ ἨΤεπαπῃ ΝΙεοπιεάςς, 5α5ρίοαίας αΠσιῖά, οοπιρε]- 

Ἰαΐ, ααυπῃ αἱ ἴρ5α οοηςΗία οοη{θγγε 6ΙΙΠΙ Ι1Ύθ6π6 οπρίγ{5δοί. 

Οοπηερίταγαπίαιθ ἵπ Ῥγηδίαπι, αἀςοῖίο ἵη φοοϊείαίθπι ΑΠάΤΟ- 

πῖορ ΑίίαΙῖ Ἱοραίο, ααἱ τερὶ 5αο Ρρειςηαάετοί, αἱ Νἰεοπιεάθηι 

ἵπ ΒΙ{ηγπίαπι ἀεάποθγεί. Ἐν οοπηροβίίο ἰσίίατ εοπρτθδςί 

ἁριά Ῥογπίσοπ, ορρἰάα]απα Ερίπί, ποσία οοηδεθηδᾶ Πάτα, 

α]ά ασοηά πα ο55εί, οοΠοσιῖ υπί; οἱ απίαο ἀαοι]απι ᾱἷ- 

γογδί ἀἰδορδδογηπί. 

Υ. Μαπε γετο ΝΙορπθάε5 οκδοθηά]{ ΠᾶΥΕΠΗ, ΠΠΟΓΘ τοδίο 

ρυτρυταίας, εἰ ἀἰαάσπιαίο τοδΙπηίας. Οαἵ τον Απάγοηίοις 

οσουιπῖ{, εί γ6ρεπ1 αρρε]αίαπι ἀοάπεσοραί οαπ απἰησοηίῖς, 

απος οἴτοα δε μαβεραί, πλ ἶρας.  Μεπας Υθγο, απη ΡΕ η υ πι 

50 5εηδί5»ο Νἰοοπιεαϊΐς Ργα5οη/ἴαπα ςΙπππ]αης, Γαρίῖπη 5105 

Ρὶ5 πι]]ε αἁΠέ, γο]αί Ἰπάῖρπα [δγοης {αοίαπι. Ῥτουεάεηίο 

γογο οταΓἴομο:« Χππο, ἰπαπῖέ, ἆασπι ἀμοςτοσος µαβεαπιης, 

(ποΓΙΠΗ α]ίογ ἀοπηῖ ο5ί, αἰίου Τη Πέποτο, ποῦῖς ργοδρίοἴοπά Πα 

Τ6ΡΙΙ5 ποςίπῖς, αο ἆο ΓΙ{ΠΤΟ Τθείο οοηΣ]επάαη οί: απαπάο- 

απ]άθπῃ 4Ώ Ίου ποδίτα ςα]ῖς βίας ροπάςοί, 5ἱ 5αΡαςζοι 

Ργῶγ]άείπηας, αίος οογπα Γα{άγας 5 ΡοίίοΓ.. «απ γετο 

]α, 56Π6χ οί, ἠῖο, Ἱαγεηίς : ΕΠ ]γγηϊ Πάπα αγοιδαπίατ, Ώαπο 

ορίαηπ{: Ἠοπιαπογπ]αιθ ορπιαίος Π4Υοπει ἀήσηπί : εξ 

"1. 
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νεανίαν ἂγαπῶσι' καὶ Ανδρόνικος, αὐτὸν ἤδη Άορυφο- 1 Απάτοπίους, ]9Π4 ΘΙΠΗ φα{ε]ΗΜἱο ῥΓοδεφπεης., ΡτοηΕ1{ εἶδεπι 
ρῶν, ὑποδείκνυσι τὴν Αττάλου συμμαχίαν, ἀργήν τε 

μεγάλην ἔχοντος καὶ Ἠιθυνοῖς γειτονεύοντος, καὶ ἐκ 

πολλοῦ τῷ Ἱρουσία πεπολεμωμένου. Λέγων δὲ ταὈθ', 

ἅμα καὶ τὸν ὠμότητα τοῦ Προυσίου παρεγύμνον, καὶ 

ὅτα πονηρὰ ᾿πράξειεν ἐς ἅπαντας, χαὶ τὸ κοινὸν ἐπὶ 

τοῖσδε Βιθυνῶν ἐς αὐτὸν ἔχθος. Ὡς δὲ κἀκείνους εἷδε 

τὸν Προυσίου μοχθηρίαν ἀποστρεφομένους, ἦγεν αὐτοὺς 

ἐς τὸν Νικομήδην αὐτίκα, καὶ προσειπὼν καὶ ὅδε βα- 

σιλέα δεύτερος ἐπὶ Ἀνδρονίκῳ, μετὰ τῶν δισγιλίων 

ἐδορυφόρει. 

ΥΙ. ἸΑτταλός τε τὸν νεανίαν προθύµως ὑπελέχετο, 

καὶ τὸν Προυσίαν ἐχέλευσε, τῷ παιδὶ πόλεις τέ τινας 

ἐς ἐνοίκησιν, καὶ γώραν ἐς ἐφόδια, δοῦναι. ο ὃ’, 

αὐτίκα δώσειν, ἔφη, τὸν Ἀττάλου βασιλείαν ἄπασαν' 

ὃν 3) καὶ πρότερον Νικομήδη περιποιῶν, ἐς Ἀσίαν 

ἐσέαλεῖν. Ταὔτα δ εἰπὼν, ἔπεμπεγ ἐς Ῥώμην τοὺς 

Νικομήδους καὶ Ἀττάλου κατηγορήσοντάς τε, καὶ προ- 

καλεσομένους ἐς κρίσιν. Οἱ δ' ἀμφὶ τὸν Ἄτταλον εὖ- 

θὺς ἐγχώρουν ἐς τὸν Ῥιθυνίαν, καὶ προσιοῦσιν αὗτοις οἵ 

Βιθυνοὶ κατ ὀλίγους προσετίθεντο  Ἱρουσίας δὲ 

ἅπασιν ἀπιστῶν, καὶ Ῥωμαίους ἐλπίζων αὐτὸν ἐξαιρή- 

σεσθαι τῆς ἐπιθουλΏς, Διήγυλιν τὸν θρᾶκα, χηδεστὺν 

ὄντα οἳ, πεντακοσίους Θρᾶκας αἰτήσας καὶ λαθὼν, 

τοῖσλε µόνοις τὸ σῶμα ἐπέτρεψεν, ἐς τὴν ἀκρόπολιν 

τὸν ἐν Νικαία καταφυγών. Ὁ δὲ Ῥωμαίων στρατη- 

γὸς ἐν ἄστει οὔτε αὐτίχα ἐπῆγεν ἐπὶ τὴν βουλὴν τοὺς 

ῶ Προυσίου πρέσθεις, αριζόμενος Ἀττάλφῳ' ἐπαγα- 

γών τε ποτὲ, Ψηφισαμένης τῆς βουλῆς, τὸν στρατηγον 

αὐτὸν ἑλέσθαι τε καὶ πέµψαι πρέσξεις, οἳ διαλύσουσι 

τὸν πόλεµον, εἵλετοτρεῖς ἄνδρας, ὧν ὃ μὲν τὴν κεφαλήν 

ποτε λίθῳ πληγεὶς, ἀσιήμονας ἐπέχειτο ὠτειλάς' ὁ δὲ 

τοὺς πόδας διέφθαρτο ὑπὸ ῥεύματος ὅ δ) ἠλιθιώτατος 

ἐνομίζετο εἶναι. Ὥστε Κάτωνα, τὴν πρεσθείαν ἐπι- 

σκώπτοντα, εἰπεῖν: τὴν πρεσθείαν ταύτην μήτε γοῦν 

χομήδους δὲ καὶ Αττάλου συγγωρεῖν ὑποκρινομένων" 

οἱ Βιθυνοὶ, διδαγθέντες, ἔλεγον' οὐκ εἶναι δυνατοὶ φέ- 

ρειν ἔτι τὴν ὠμότητα τὸν Ἡρουσίου, φανεροὶ μάλιστα 

αὐτῷ γενόµενοι ὀυσγεραίνοντες. Οἱ μὲν δὲ πρέσθεις, 

ὡς οὕπω Ῥωμαίων τάδε πυβομένων, ἐπανγεσαν ἄπρα- 

κτοι. Ἡρουσίας δ᾽, ἐπεὶ καὶ τὰ Ῥωμαίων ἀπέγνω, οἷς 

μάλιστα πιστεύων οὐδενὸς ἐς ἄμυναν ἐπεφροντίχει, µε- 

τἼλθεν ἐς Νικομήλειαν, ὡς κρατυνούµενος τὴν πόλιν, 

καὶ τοῖς ἐπιοῦσι πολεμήσων" οἱ δὲ, προδιδόντες αὐτὸν, 

τὰς πύλας ἀνέῳξαν. Καὶ ὃ μὲν Νικομήδης ἐσήει μετὰ 

τοῦ στρατοῦ’ τὸν δὲ Προυσίαν ἐς ἱερὸν Διὸς καταφυγόν- 

τα συνεκέντησάν τινες ἐπιπεμφθέντες ἐκ τοῦ Νικομή- 

δους. Οὕτω Νικομήδης ἀντὶ Προυσίου Βιθυνῶν ἐδα- 
- /. 

σΏευε. Καὶ αὐτὸν, γρόνῳ τελευτήσαντα, Νικομήδης 

ἀπίτορτσβδΗς οἱ. 

που -Ὁ- 

48 ΑἴίαΙο αακΠίαπα, τορε Υἱοίπο Βηγηής, οἱ Ἰαΐα γεσηαπία, 

νείεγε(πε Ργηδία: Ἰοδίο.» Αά ως επι] επι εἰίαίοιη Ῥτι- 

είσο, ἀείομεῃς εἶης ἵπ οπΊπες ραΐταία [αοἴποτα, πηριποταῦαί, 

οἱ ἰπᾷο οὐἵαπα ρυΡ]οαπῃ. Ὁτ νετο, εἰ ἴρεος πη]ίος αΡ]ιου- 

τοτε Ῥγηδίαπι οἩ. 5οδ]ετα, απἰπιαάγογί Μεπας, 5ἰα[ίηι ες 

αᾱ Νἰοοππεάσπι αἀάμχ]ε, εἰ 5οοππάα5 Ῥοδροπῃ οΗ αρρεβανΙϊ 

Ροδί Απάνοπίοιπι, 5Ηρανίαπε ἀπογαπα ἹΠογαπα πΠαπη 5α- 

{ο]μ[ίο. 

ΥΠ. ΔιίαΙας γετο, Ρτοπιία οχερρίο Ίάποπε, Ργηξίαα ᾖ15- 

5ἴέ, Π]ἱο οἴν]ίαίος αἰϊαποί αἆ Ππ]ναυΙίαπά πι οἱ αστος αἲ γ]οίαπα 

αήραστα, Οἱ Ῥτηδίας τεοδροπά[έ, πιον 56 ΠΠΙΥΒΓΞΗΠΑ 

Αα! τοερηπα Πο ἀαίαταπα, ἵπ οπ]ας στα[ίαπη οἵ απίρ ἴπνᾶ- 

βἰδδεί Αδίαπι. Ο110 Τ6δΡΟΠΣΟ ἆαΐο, πηὶςί Βοπηαπῃ , απῖ ασεῖ- 

φαγοηί ἈΝἰεοπιθάσιη οἱ Αἰίαίυπα, οαγεπίασο απηρος ἵη ]α]- 

ομπι. Ρεὰ ΑίαΙΗ5 οµπα 5]5 πιοχ Εἰγγηίαπα ἵπστοξξας οί; 

εί αἆ οο5 ραυ]α πα Β{ιγΠί ἀε[εσθγπί. Ῥτηδίας γογο, ΠεΠΗΠΗΙ 

56 6ΓΘά6Η5, οἱ 5ΡθγᾶαἩς ΒΟΠΙάΠΟΣ 56 ογερίήτος εχ ἱηείάῆς, 

α Ρἱοργ]ο Τήγασα6, 5ο66Γο 519, απΙησεπίος Τῆγασας ΡοΓῖ ἵπῃ- 

Ρείτανίαπα; απῖρις 5ο]ίς οοπηπηϊδ]ί οογροιί5 51 οὐξίοάίαπας 

οἱ ἵπ ατοθπῃ Νίοσα οΙΠΙ αἶς 56 Ιπο]αςῆ, ΑΙ οπια ῥγαίοι 

υ1ραπ5, ΑΠίαΙο τα {Ποαης, ποῦ 5ία πα αἲ 5οπαίαπῃ αἀδανιι 

Ἱοραίος Ρεηδία. ΆΑο Ροδίαπαπα {απάεπη πίτοδυχ, Πάδξης ἃ 

5οπαία Ἱεραίος οίσοτα, αἱ Ῥε[]απα οοπροπετοη!, εἰερῖῖ ἴτες 

ν1ΤΟ5, 41οΓάΠΙ ΠΠΗ5, 54χο (ποπάαπα ἵη σαραί Ρεοήςξας, 

(ωάα5 οἰοαίτίοος ρτα[εγεβαί : αἰίον οκ Πανχίοπο «σετ εταί ϱ8- 

ἀϊριας; (ογίῖας πδαπο αά δια] ἶαπα ςἰπωρίεν Παὐεβαίατς Πα απ 

Οαίο, οαγΊ]απς, που Πιοηίθπα Ἰαμογο Ἰορα[ἴοποίὴ 6αΠ1, πες 

Ροᾷ65, πες εαραί, ἀἰσθγεί. 

ΥΠ. Ἱ,εεραίῖ, Ρτο[οοἳ ἵπ Βιηγγηίαπα, Παβδθγυπί ρατίες αἲ 

α1ρο ἀἰδοσάστο. Νἰοοπιοίο ααίοπα οἳ ΑΠαΙο εἰωηπϊαπνας, 

50 αμο[ογ(αἱ 5οπα{α5 εσᾶστο , Βἱαγηῖ, ῥγα πιο, πορα απ! 

56 Ροβί]ιας Γουγο ρο556 ἰπηπιαπαίοπα Ῥγηδία, πηΔκίπηο , ροσί- 

σπα ἀορτομεηςί ο55οηί Ππο]οςίο [ρτο οἷας Ἱπροτίσπη,  δΐο 

Ἱορα1, Ρτα{εχία ος οδηδα, αποά ποπά σα Ίνα αποτεῖα αἆ 

αοΠΑίΗΠα ρογγοπίδδοηί, ἱπ[οοίο ποροϊίο ἀἰκοθακογαπϊ, Ῥτι- 

εἶα5, ἀοφροταία ορο α Ποπησηίς, αἱ θς [γοίας πα] ραταγεταί 

αακία, πηρτανἰς Νἰοσμιοδίαπα, αἱ Ίναο παπα, ἄἀγεγκης 

πρτηοηίος Ἰοδίος Ἰπὰς ἀορυρηατοί. 5εὰ ορρίάαπἰ, Τ6βθηΙ 

Ρτοσηίος, αρογαογυή Ρουίαςς οἱ Νἰοσηιοάος ΟΠΠ οχεγοῖίη 

Ῥνιδίαπι γοτο, τορίοηο Γαπί φουίς εο 

πἰαμίοια, οομ(ούσταπί φάσμα ἰπηηηήςεί ᾱ- Πίο. δΐο Νου: 

πποος Ίος ραίτίς τορηπα οεομραν{ί Εηγηίω, Ομἱ Ρορί 

ἑυίὸς, ὦ Φιλοπάτωρ ἐπίκλησις ἦν, διεδέξατο, Ῥωμαίων . Φπίατηυπ ἠπιρογίαη (Μο (αποῖο, φαοσοφαίε βἰας Νϊοσπηεάθς, 

αὐτῷ τὸν ἀρ]ὸν ὡς πατρῴαν Ψηφισαμένων. Τὰ μὲν ἰ εωφποπήπο Ῥ]ή]οραίος, ος 5. Ο. ἵπ τορΠΟ ΡαίογΠο ορ γρᾶ” 
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ὃ) Βιθυνῶν ὧδε εἶχε. Καὶ, εἴ τῷ σπουδὴ πάντα προ- 
μαθεῖν, υζωνὸς τοῦδε ἕτερος Νικομήδης Ῥωμαίοις τὴν 

ἀρχὴν ἐν διαθήχαις ἀπέλιπε. 
ΥΠΙ. ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ δὲ πρὸ μὲν Μακεδόνων 

οἵτινες ἡ Ἴρχον, οὐκ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν , εἴτε ἰδίαν ἀρχὸν, 

εἴτε Δαρείου χατήκουον. Ἀλέξανδρος δέ µοι δοχεῖ 

τοὺς ἆ ἄρχοντας τῶνδε τῶν ἐθνῶν ἐπὶ φόρῳ χαταλιπεῖν, 
ἐπειγόμενος ἐπὶ Δαρεῖον. Φαίνεται γὰρ καὶ Αμισὸν, 
ἐν Πόντῳ πόλιν Ἀττικοῦ Ὑένους, ἐπὶ δηµοκρατίαν, ὡς 

ννώςς σφίσι πολιτείαν, ἀγαγών. Ἱερώνυμος δὲ οὐδ) 
ἐπιψαῦσαι τῶν ἐθνῶν ΓΤβν ἀλλ ἀνὰ τὴν παράλιον τῆς 

Παμφυλίας χαὶ Κιλικίας ἑ ἑτέραν ὁδὸν ἐπὶ τὸν Δαρεῖον 

τραπέσθαι. : Περδίκκας δὲ, ὃς ἐπὶ Ἀλεξάνδρῳ τῆς 

Μακεδόνων Ἴρχεν, Ἀριαράθην, Καππαδοχίας ἡγούμε- 

νον, εἴτε ἀφιστάμενον, εἴτε τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ περιποιού- 
μενος Μακεδόσιν, εἷλε καὶ ἐκρέμασε: καὶ ἐπέστησε 
τοῖς ἔθνεσιν Εώμενή τὸν Καρδιανόν. Εὐμενοὺς δὲ 

ἀναιρεθέντος, ὅτε αὐτὸν οἵἳ Μακεδόνες εἵλοντο εἶναι 

πολέμιον, Ἀντίπατρος, ἐπὶ τῷ Περδίχκα τῆς ὑπὸ Ἄλε- 
ξάνδρῳ γενομένης γῆς ἐπιτροπεύων, Νικάνορα ἔπεμψεν 

Καππαδοκῶν σατραπεύειν. 
Χ, ἀλλήλους 

στασιασάντων, Ἀντίγονος μὲν ἦρχε Συρίας, Λαομέ- 
δοντα ἐκθαλών' Μιθριδάτης δ᾽ αὐτῷ συνῆν, ἀνὴρ ένους 
βασιλείου Περσικοῦ. Καὶ ὃ Αντίγονος ἐγύπνιον ἔδοξε 

πεδίον σπεῖραι γρυσίῳ, καὶ τὸ χρυσίον ἐχθερίσαντα 
τὸν Μιθριδάτην, ἐς τὸν Πόντον οἴγεσθαι, Καὶ ὅ μὲν 

αὐτὸν ἐπὶ τῷδε συλλαθὼν, ἐθούλευεν ἀποχτεῖναι. Ὅ 
δ) ἐξέφυγε σὺν ἵππεῦσιν ἓξ, καὶ φραξάμενός τι χωρίον 

τῆς Καππαδοχίας, πολλῶν οἱ προσιόντων ἐν τῇδε τῇ 

Μαχεδόνων ἀσχολίᾳ, Καππαδοκίας τε αὐτῆς καὶ τῶν 

ὁμόρων περὶ τὸν Πόντον ἐθνῶν κατέσχεν. Ἐπί τε 

μέγα τὸν ἀρχὴν οι 

τερον, ἕως ἐπὶ τὸν ἔχτον ἀπὸ τοῦ΄ 
Τού- 

ντες οἱ Καππαδοχίας τε χαὶ Πόντου 

βασιλεῖς, ἔσθ᾽ ὅτε µοι δοχοῦσι διελεῖν τὴν ἀρχ3ν, χαὶ οἱ 
μὲν τοῦ Πόντου κατασγεῖν, οἵ δὲ Καππαδοχίας. 

Χ. Ὅ γέτοι Ῥωμαίοις πρῶτος ἐν φιλία γενόμενος, 
δἩ 

χαὶ ναῦς 

3 ΄ Αλ) κ) .κὶ ο 
Μακεδόνων δὲ οὗ πολὺ ὕστερον ἐς 

προαγαγὼν, παισὶ παρέδωκεν. 

ὃ) Ἴρχον, ἕτερος μεθ) ἔτ 

πρώτῳῳ ο ο. ὃς Ῥωμαίοις ἐπολέμησε. 

του δὲ τοῦ γένους ὅ 

” 3 ” κ δα / 21 / 
τινας ἐπὶ Καργηδονίους χαὶ συμμαχίαν ὀλίγην 

Γ Ν Ἱ / / ὅ 3 / 

παρασχὼν, βασιλεὺς Πόντου, Μιθριδάτης, εὐεργέτης 
9 / ι « 3 / λ / 3 /Ν 

ἐπίκλησιν, ὡς ἀλλοτρίαν τὴν Καππαδοχίαν ἐπεδραμε. 

καὶ διαδέχεται. Μιθριδάτης υἱὸς, ὁ Διόνυσος χαὶ Εὐπά- 

τωρ ἐπώνυμα ἦν.  Ρωμαῖοι δ) αὐτὸν ἐκστῆναι Καπ- 

παδοχίας ἐχέλευσαν Ἀριοθαρζάνη, καταφυγόντι τε ἐς 
αὐτοὺς, καὶ δόξαντι ἄρα γνησιωτέρῳ τοῦ Μιθριδάτου πρὸς | 

τὴν Καππαδοχῶν ἀρχήν: ἢ καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἀργχῆς 
.. / .” ., [4 ’ / 4 .᾿ 

«τοῦ Μιβριδάτου, πολλῆς οὔσης, ὑφορώμενοί τε καὶ ἐς 

πλέονα διαιροῦντες ἀφανῶς. “Ὅ δὲ τοῦτο μὲν ἤνεγκε" 
[Νικομήδει δὲ, τῷ Νικομήδους τοῦ Προυσίου, Βιθυνίας | 
[ὡς πατρῴας ὑπὸ Ῥωμαίων -ἀποδειμθόνι βασιλεύειν, | 

Σωκράτη, τὸν ἀδελφὶ φὸν αὐτοῦ Νικομήδους, ὅτῳ Χρη- ᾿ 
στὸς ἐπώνυμον ἦν, μανὰ στρατιᾶς ἐπέπεμψε. Καὶ τὴν 

Βιθυνῶν ἀργὴν ὃ Σωκράτης ἐς αὑτὸν περιέσπασε. 
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ἴα5. Τια 56 τος Βἰνγηία. ἠαυοραπα, Εν 4ος δἱ οί μοί 

οχΙππα ἁαπίο οὀΡΠΟΡΟΘΤΟ, {[Π6ρος Η]α5, ἁα5] Ἀἰσοοπιοῖος 

Ρορι]απα ἨοΠΙαΠΙΠΗ {οδίαπποπ{ο Πα γοάσπι τορηἱ τοἰἰφ ιτ, 

ΥΠ. Οαρραάοσία αἱ απίο Μαέθάσηα» τα [ποτ Πί, Ρτο- 

Ῥηίαπηπο Ἠαραθγίηί τορηυπα, απ Ὀατ ἱπιροπίο Γαογίπί 548- 

1οοιἳ, Ἱναπά δατἶς οοΠΙροΓΓΗΠΙ Ἰπάβοο, Αἰοχαπάοτ γοτο γἰάσίις 

αταπῃ σοη{{απη ρποίρες οα Ίορο, αἱ η ρηίπα {ρ8ῖ ροπάο- 

τοηί, τοαμί55α, απ οοηίτα Ώατίαπα Ῥτορετατοί, Ναι 

οἱ Απιΐσισι, Ῥοπ1ἱ οἰγ]ίαίοπα, ΑῑοςΣ ογἱσ]ηίς, αὓ Α]οχαπάτο 

Ἰροτίαίο ἀοπαίαπα, οἱ ρορ]ατοπη 1η ος αὐπηηΙδίταἴοπεπη, 
νο] ρα(πίαπη τορϊπα]η[ς Γοππαϊα, το5Ηαίαπα 6556 οὐπηροτί- 

ΠΠΣ5. ΟµάΠ(ΠαΠΙ ΗΙΟΤΟΠΥΠΙΙΙ5 5οΓΡΙί, πο αἲἰρίς5ο αμ{άθΠα 

Αἰοχαπάταπη ἴ]ας σοηίο5, 5εά αἰία γία Ἱαχία πια παπι 

Ῥαπηργ]ία εἰ Οἱ οἷα ογαΠ1, αἀγειςιας Ώαπίαπα 6556 Ρτο[ς- 
οἵπιπ. Ῥοντάίοσα Ὑοτο, ααἱ Ρροδέ Αἰεχαπάταπα Μασσάσηίσς 

ῥγορ[α ές, Απίαταίμεια, σαρραάοσῖα ργα[εσίατη , 5ἶνε Ρτορίευ 
ἀο[οοΠοΠαΠη , 51να αἱ τορίοηθπη 6απι Μασράοπῖριας ασζη[γθ- 

τοί, οαρίαπα, ἵπ οταςθ ορῖί; ἘΠΠΙΕΠΕΠΙάΙ6 Οατάίαπιηι 
σοπίίρις 15 ργαροδυί. Ἐί Ἐαπιεπο 5αβ]αΐο, απ ἃ 

Μασαάοπίθας Ἰορί5 {μ155εί ἠδϊσαίας; Απάραίει, ααϊ Ρροςὶ 
Ῥογάίεσαπι {θγταγπα αΏ Αἰοεχαπάτο ἀθγίσίαταπα οὐταίοι (μέ, 

ΝΙΟΠΟΓΘΙΙ 5αίταραπα Οαρραάοσῖα οοηςα1{. 

ΤΚ. Νοῃ πημ]ίο ρο5έ, οοπίοπΙοπίρας εχογῖς Ιπίαι 1ρ5ο8 

Μασοάοπας, ΑπΠΙΙσοπις, απῖ ο]εοίο Τιαοπιεάοπίε Βγτίαπι 96- 

οαρανΙέ, σπππα. 56οΠα Ἰαροτοί [απιαγεπη ΜΠλιγιάαίεπα, 

γίταπα τορῖῖ αραιά Ῥουδας σεηοΓῖ5, Ρος 5οπΙΠΙάΠ Υίδας 5ἱΡἱ 

οδί αὐγΙΠΙ 1Π αἲγΟ 56ΠΠΙΠαΓα, οἱ Π]ιά απταπι ἀθπιείογο ΜΙ- 

Ειάαίσπη, ἵπ Ῥοηπίαππσαθ αδροτίατθ. ΟΩµαΠ1 οἨ 68Η 60Π1- 

ΡΓΕΙΘΗΣΙΠΙ ΜΠΗΙάαἴεα, οσεἰἆστε εοης(Π{. ΕΠαΡίί απίθπι 

Πα, εοπη[ίαία5 5εχ οπἴθας : εί εοπιπηπηίίο αποάαπα 

Οαρραάοσῖα οα5ίε]Ιο, πα]ῖς αἆ ειπα, ἆππι Μασεᾶοπες Πρι 

ευἱς ἀῑξίπησιπίαν, ἀεβοεπίρας, οΙΠΙ ρα Οαρραάοεία, 

ἔαπι Εμ ϊΗπιϊς Ῥοπ/1οἳς Ῥγογϊποϊ5, Ροβίας θδί. Αίαπε Πο 

ΜΙΜιγϊάα{ος αππρ]απα γῖρις ταβηΙΠῃ , ροδί πιογίθη, Πβογῖ5 

ες γοἠαιί; απϊ οοπίπαα 5ογἱο, πδαιθ αἆ 5εχ{Π] α ΡΓΙΠΊΟ 

ΜΠπνγιάαίεηα, θΙῦα ααϊ Ῥδ]απη οππῃ Ῥουπαπίς σος], τορηᾶ- 

τηπί. Ἐκ οο 6εΠθΓο αΠΠΙ ο55οηἱ εί Οαρραάοσῖα αἱ Ροηϊ 

τοςο5, γ]άεηί πχ! (οπαροτῖς ἀεοινδα ἀῑγίςίςδα ΓΘΡΠΙΠΙ, 

αἱ αλ Ῥοηίππη, αἲ Οαρραάοσίαπα, οῬίπογοΠ/. 

Χ. Οεγίε Π]ετεχ Ροπ/1 ΜΠΠπϊάαΐες, Ἐνογσείες εοσηοπ]ῖπθ, 

ῥηίπ]α5 απηῖεις Ρρορι]{ Βοππαπί, απ οίίαπα οοπίτα Οατασὶ 

πἰθηῃςο5 Πάγος α]ἰᾳιοί οΙΠα ραιοῖς οορίῖ5 αχ {Πα γῖρις Π]ῖεγα!, 

Οαρραάοσίαπα, {απααΠα αΠεπαπα, Ἰηγαφί,  Οπί 5ποσθδςί! 

πας, Μιηιπάαίες, ααϊ Ἐπραίου, ΙάδείηΠιιε Ώίοηγσιις (14 ονί 

Ῥασςβιις) εοσπομηἰηαία5 οδί. Ἠππο Βοπιαπί {α55εγυπί ΑΓίος 

Ῥατζαπί Οαρραάοσία «θᾶενα, ααὶ ἵπ Πάθπη ροριῖ Βοπιαπί οοἩ- 

{ηρεταί, οἱ γἰἀεραίατ ρ]ας {ατῖς Παβοτο ἵπ Οαρραάοσίαπι : 

απί Γογία5»6, αιιοά 5α5ρεσίαπι Ἰαβογοη! αππρΠ(πάἴποπι τορηί 

ΜΗ γίάα115., πια]αογυη{ 14 ἀῑςεἰπππ]απίου ἴπ Ῥ]γος ΡοΓ{ΙΟΠ65 

ἀἰγίάετθ. Ας (Πέ τὰ απἰάθιη ΜΠγάαΐος. 

οοππθᾶσια, Νἰοοπιεάϊς βαπα, Ῥγησία πθροϊοια, αὐῖ αγέαπι 

5οᾷ οοηίτα ΝΙ- 

ΒΙΠγπία γαρηΗΠῃ οκ 5οηα{αςοοηςι]ίο αοέθρεταί, ΠΓαίΓθηι 

ἱροίας Νἰσοπιεάἰ5 οπα οχογοῖέα πηϊςίέ, δοεταίθιη , ΟἨΓο5ίαΠη 

οοσποπηίπα, ααἱ τεσΏμΠ Ίου ἳρί αδηγραν{ῖ. Αίάπο ρε 1άδΠῃ 
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Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χρόνου, Μιθράας καὶ Βαγώας Ἀριοβαρζά- 
νη τόνξε τὸν ὑπὸ Ῥωμαίων κατηγµένον ἐς τὸν Καπ- 
παλοχίαν ἐκβαλόντες, Ἀριαράθην κατήγαγον ἐς αὐτήν. 

ΧΙ. Ῥωμαῖοι δὲ Νικομήδην ὁμοῦ καὶ Ἀριοθαρζά- 
νην ἐπαντγον ἐς τὴν οἰκείαν ἑκάτερον' πρέσθεις τέ τι- 

.νν » : 
νας αὐτοῖς ἐς τοῦτο συνέπεµψαν, ὧν Μάνιος Ἀχύλιος 
ἠγεῖτο" καὶ συλλαθεῖν ἐς τὴν κάθοδον ἐπέστειλαν Λου- 
ν , / .. μμ. / 5 / 

κίῳ τε Κασσίῳ, τῆς περὶ τὸ Πέργαμον Ἀσίας ἦγου- 

μένω, στρατιὰν ἔχοντι ὀλίγην, καὶ τῷδε τῷ Εὐπάτορι 

Μιθριδάτη. Ἀλλ ὁ μὲν, αὐτῆς τε Καππαλοκίας οὗ- ριρατῃ μεν» [ 
νεκα Ῥωμαίοις ἐπιμεμφόμενος, καὶ Φρυγίαν ἔναγχος 
ως μα. Μ / ο Ἀ Ἰ -- Ἑλλ ο 

ὑπ αὐτῶν ἀφτρημένος (ὥς δια τῆς ηνικῆς γρα- 

φῆς δεδήλωται), οὐ συνέπραττε. ἸΚάσσιος δὲ καὶ Μά- 
νιος, τῷ τε Κασσίου στρατῷ, καὶ πολὺν ἄλλον ἀγείραν- 

τ --- .) -- .. /. / ὁ 

τες Γαλατῶν καὶ Φρυγῶν, Νικομήδη τε κατήγαγον ἐς 

Βιθυνίαν, καὶ Ἀριοβαρζάνην ἐς Καππαδοχίαν. Εὐθύς 
τε ἀνέπειθον ἄμφω, Πείτονας ὄντας Μιθριδάτου, τὴν 
εν α) / τν 3 
γῶν τὸν Μιθριδάτου κατατρέχειν, καὶ ἐς πόλεμον ἐρε- 

βίζευ, ὡς Ῥωμαίων αὐτοῖς πολεμοῦσι συμμαγησόν- 

των. Οἱ δὲ ὤκνουν μὲν ὁμοίως ἑκάτερος, Ὑείτονος 
.- / ’ 

τοσοῦδε πολέμου κατάρξαι, τὴν Μιθριδάτου δύναμιν 
δελιότες. Ἐγκειμένων δὲ τῶν πρέσθεων, ὃ Νικομήδης, 
πολλὰ μὲν ὑπὲρ τῆς ἐπικουρίας τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς 

πρέσβεσιν ὡμολογηκὼς γρήµατα δώσειν, καὶ ἔτι ὄφλων, 
πολλὰ δ) ἄλλα παρὰ τῶν ἑπομένων Ῥωμαίων δεδα- 
νεισµένος, καὶ ὀγλούμενος, ἄχων ἐσέβαλεν ἐς τὴν Μι- 

-- ζ 3 ” 

θριδάτου γῆν" καὶ ἐλεηλάτησεν, ἐπὶ πόλιν Ἄμαστριν, οὗ- 
. ο) 4 -- . 

δενὸς οὔτε χωλύοντος αὐτὸν, οὔτε ἀπαντῶντος. ὍὉ γάρ 
/ ας / ξ / 4 - ή 3 δι ε.α, ’ 

τοι Μιβοιδάτης, ἑτοίμην ἔχων δύναμιν, ὅμως ὑπεχώ- 

ρει, πολλὰ καὶ δίκαια διδοὺς ἐγκλήματα τῷ πολέμῳ 
γενέσθαι. 

ΧΙ. Ἀναζεύξαντος δὲ τοῦ Νιχομήδους μετὰ πολλῶν 
α γύρων. Πελοπίδαν ὁ Μιθοιδάτης ἔπεμπεν ἐς τοὺς τι |) τ ' 

Ῥωμαίων στρατηγούς τε καὶ πρέσβεις: οὐκ ἀγνοῶν 
μὲν, αὐτοὺς πολεμησείοντας αὐτῷ, καὶ τῆσδε τῆς 

Ὀ / / αλ Ν 
ἐσβολΏς αἰτίους γεγονότας ὑποκρινόμενος δὲ, καὶ 

-. , -- / -” 

πλείονας ἐμοῦ καὶ εὐπρεπεστέρας αἰτίας τοῦ γενησοµέ-- 
νου πολέμου πορίζων, ἀνεμίμνησκε φιλίας καὶ συµµα- 

ίας ἰδίας τε καὶ πατρῴας. Ανθ) ὧν αὐτὸν ὁ Ι]ελο- 
"ία / ” ο. Ν κ Ανν } 
πίλας ἔφη Φρυγίαν ἀφηρΏσθαι καὶ Καππαδοκίαν' τὴν 
μὲν, ἀεὶ τῶν προγόνων αὐτοῦ γενοµένην, καὶ ὑπὸ τοῦ 

. ΄ “- . ο) Δ] ὁ / 3 5 Μ 

πατρὸς ἀναληφθεῖσαν Φρυ Γίαν δὲ ἐπινίχιον ἐπὶ Ἆρι 

στονίκῳ παρὰ τοῦ ὑμετέρου στρατηγοῦ δοθεῖσάν τε, 
καὶ οὐγ σσον παρὰ τοῦ αὐτοῦ στρατηγοῦ πολλῶν 

/ « σ ο) ) Ψ / ᾽ 

Ἰρημάτων ἑωνημένην. « ΝὈν δ), ἔφη, καὶ Νικομήδη τὸ 

στόμα τοῦ Πόντου διακλείοντα περιορᾶτε, καὶ τὸν Ὑῆν 

µέχρι Ἀμάστριδος ἐπιτρέχοντα, καὶ λείαν ἄγοντα ὅσην 
ἴστε ἀκριθῶς' οὐκ ἀσθενῶς οὐδὲ ἀνετοίμως ἔχοντος 
πρὸς ἅμυναν τοῦ ἐμοῦ βασιλέως, ἀλλ' ἀναμένοντος 

/ -- / / 

ὑμᾶς ἓν ὄψει μάρτυρας τῶν Ὑιγνομένων γενέσθαι, 
“”. .. 

Ἐπειδὸ δὲ ἐγένεσθέ τε, καὶ εἴδετε' παρακαλεῖ Μιθρι- 

δάτης, φίλος ὧν ὑμῖν καὶ σύμμαχος, φίλους ὄντας ὑμᾶς 

καὶ συμμάχους (ὧδε γὰρ αἱ συνθῆκαι λέγουσιν }, ἐπι- 

ἵεπηρας Μ]χαας (νεὶ ΜΙ5ίΙγαις) οἱ Ῥαροας, ρυ]ςο Απίοΐας- 
Ίαπε Πο, 4ποπῃ Ῥοπιαπί Οαρραάοεία: τοµοπῃ οοΠςΙίπεταη!,, 
ΑπαταίΏοηα ἵπ τὰ τορηΠα ἀοάπχογυπί. 

ΧΙ. Ἠοπιαπί Υογο Νϊοοπιοάσπα πι] οἱ ΑτίοζαιζαΠσΗΙ ἵῃ 

5υ0πα 4πεππααθ τορῃυπη τεδίπετυπί; Ἱοραίίοπο αἲ Ίος 

πηήσα, οπ]α5 Ρηίπεερς εταί Μαπίας Αηπηῑης, Ἱαςείδαπε α- 

πίατε Ἰωπεῖο Οᾳαβείο, αἱ Αδίαπι Ῥεγραππεπαιῃ οµΠῃ οχίραο 

εχοτοῖ(α ομπεβαί, εἰ Ίιου 1ρ5ο ΜΠγίάαίο Ἐ πραίογο, Ὑδγαπα 

Μάο απἱάεπα , Ργορίει ἱρεαπα σαρραάοσίαπα Βοπηαηῖς ἱπίρηςας, 

εί Ρ]γγρία είίαπα ππροτ αὖ οἰδάεπα (ᾳποπιαάπποᾶ πι η Τά0το 

46 τοῦας Οταοογαπη ἀῑχίπιας) 5ρο]αίας, πμ] ορίς α ία. 

Οαβρίΐας απίεπῃ εἰ Μαπίας, οππῃ Οα5δίαπο θχοτοῖία, αἰϊξαιπε 

εορίΐ5 ο 6αΠορταοῖα Ῥητγρίασιο πιᾶρπο ΠΗΠΠετο οοπίταςίἶς, 

τοάμχεγυπί Νἰοοππεάεπα ἵπ ΒἰἨγπίαπα, οἱ ΑγίοζαςσιΠΕΠΙ ἵη 

Οαρραάοσίαπη, Ρίαίπισαε πίτπηαπο Ἠογία! δαπΕ, αἱ, γ]- 

ὤπαι ΜΙεᾶσεἷς ἀΠίοποπη ἱπευγοίοπίδης γοχαπᾶο . Πη8{6- 

παπα Ρε] απῶργογεηί; «ΡοΙπ(6 α αχ ΠΠ! α Ῥοππαηίς οβίοη{α- 

Ραπί. Ὀίεταιε Υοτο, πιεία ροίεπίία. ΜΠἨτίάα{1, εππείαΏαίατ 

ἴαπη ϱταυε Ῥο]]απα ἵπ γἱοϊπία οοπείίατε, δεᾶ, υγβεπῖρις 

Ἱεραί[ῖ5, ΝΙεοπιεάθς, απὶ ππασηαη Ῥοσυππία γίπι ἀποῖρῃς οί 

1ρ5ῖς ]οσαίῖς Ῥτο 5πα τες ῖοπο οκ Ρασίο ἀεβεβαί, εἰ αας 

πιᾶρηᾶς 5ΗΠΗΠΙα5 ἃ Ἠοπιαηίΐς Αδίαϊῑοί [ωπεταίο αοεορεταῖ, 

σπα ἴαπο τορείεραπίας, Πηνίέας ἵπ ἀῑΠοπεπα λΠγϊάα εἰς ἵτ- 

τηρίέ, εί π5δααο Απιαςίιΐπι ατΏοπα ρορυ]αίας οί, ποπιῖπο 

γείαπίε απί οεσυττθηίο. Ναπι ΜΠγ]άαίος , απατηγῖς Ραταίας 

Μαβογεί οορίας, {4ιποπ 5656 γοορίεβαί, αἱ πππ]ίας Παδίαδαπθ 

εαΗδας Ῥο]ἱ παποϊδοθτείΗ!. 

ΧΠ. Ροδί(παπῃ Υοτο ΝΙοοπιεᾶες 1η πιᾶσηα Ῥταἆα ἆο- 

ΠΤΙ τος ΙΕ, Ρεἱορίάαπα Μ]άαίος πηῖςίί αἆ Ἀοπιαπος ἆποες 

Ἰοσαίοδαιπα; ποπ. ἵσπατας πἱάθιη, ρ5ος αρρείοτε Ῥεήαπα, 

οἱ {πο 5ἱοηῖ5 θ]α5 681541 Γαἱ55ο : 5ε4, Ρ]αγος Ποποςίίογθξαιιο 

αἱ! 61Η οπαδας οαρίαης, ἀῑδείπππ]αθαί, 5παππ(Πο ας ρᾶ- 

{ογηαπα 5οοἰοίαίοπα οἱ απο ατα οοπηΠποπηοταβαί. «Ῥτο σπα 

(παα]ί Ῥο]ορίάας) τα! Ίοουο αἁἰπίας τορί Ῥ]ηγαία εἰ 

Οαρραδοσία : απαΓΙΠΟ Ίο 56ΠΠΡΟΓ ΠΙαΙογΙΠα ἱρείης Γαεγαῖ 

Ροββοδίο, αἲ Ἰα]ας ραΐτε γουρρία : Π]α γοτο ἵπ γἱοογία ἂς 

Απκιοπίσο ρατία ππογοδ σπα αὖ Ἱππροταίογο γοδίτο μία, ας 

τοὐσηαία πλ ]ορηίηας αἳ. οοἆσηα {ρ5ο ἱππροταίοτο οδί πάσης 

πτὶ Ῥομάστο, Ἀηπο Ὑογο δίίαπα Ν]οοπιοάσια οδΗ πα Ῥομίί 

αἰωίῖς πίογο]ιάστο, οἱ ἃρτος α5άιο Απιαδίτίηα, Υουῖς ππίπηο 

ἰηδοῖίς, ρορι]ατί, ῥγαάαπιααο ηβοπίοπα αὐδίγαμοτο : απ ὔπη 

γοκ ΠΊ6Ι5 Πδ(π6 ΠΟΠ δα1ΐς Ροΐοης εί αἲ τοδίςίοπά πα, πρφπο 

ΠΟΠ καί ρααίης; 5οᾷ οχκρος(ανοπί πηούο, αἱ νο {ρεί {ο- 

είοὰ οσα] αΗἰ Βογοι{ς πογπὴ ας βοταπία. Εα ἰρίέας ρορί δη 

νθίκίς, Μγίάαίος, ππίσας Υοδίου οἱ φοοἴας, Υο5, ΔπηΙςΟς 

«οεἰοκήο (9ἱο οπ/ πι ἂρρο]αί [σάμ9), οὐκοεταί, υἱ οροπη {6 

ποπ θιμωγιο..ς- - 
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κουρεῖν ἡμῖν ἀδικουμένοις ὑπὸ Νικομήδους, ἢ κωλύειν | ταῖς ἱπ]ανῖας α- Νϊεοιηθίο ρ[ἱοηΐ, αιί φα]ίοπι ριο]μεαίἷς 
αὐτὸν ἀδικοῦντα. » 

ΧΠΙ. Ὁ μὲν τοιαῦτα εἶπε. ὙΝικοµήδους δὲ πρέ- 
σθεις, ἐς ἀντιλογίαν αὐτῷ παρόντες, ἔφασαν' «Νικομήδει 

μὲν ἐκ πολλοῦ Μιθριδάτης ἐπιθουλεύων, Σωκράτη μετὰ 
στρατιᾶς ἐπὶ τὴν βασιλείαν ἐπῆγεν, ἡσυχάζοντα καὶ 
δικαιοῦντα τὸν πρεσθύτερον ἆ ἄρχειν. Καὶ ὦ ὧδε ἈΠιθρι- 
δάτης ἐς Νικομήδην ἔπραξεν, ὃν ὑμεῖς, ῶ Ῥωμαῖοι, 

Βιθυνῶν ἐστήσασθε βασιλεύειν' ὃ καὶ δηλόν ἐστιν, οὐκ 
ἐς ἡμᾶς μᾶλλον, ἢ ἐς ὑμᾶς εγονέναι. Τῷ δ αὐτῷ 

λόγῳ κεκελευκότων ὑμῶν τοῖς ἐν 'Ασίᾳ βασιλεῦσι τῆς 

Εὐρώπης μηδὲ ἐπιθαίνειν, τὰ πολλὰ Χεῤῥονήσου περιέ- 
σπασε. Ἰαὶ τάδε μὲν ἔστω τῆς ἐς ὑμᾶς ὕθρεώς τε 
καὶ δυσµενείας αὐτοῦ χαὶ ἀπειθείας ἔργα. Ἡ παρα- 
σχενὴ δὲ ὅση" καὶ πᾶσα ἔτοιμος, ὡς ἐπὶ µέγαν δὴ καὶ 
ἐγνωσμένον πόλεμον ἤδη, τοῦ τε ἰδίου στρατοῦ, καὶ 
συμμάχων Θρᾳκῶν χαὶ Σχυθῶν, ὅσα τε ἄλλα πλησίον 
ἔθνη. Ἔς δὲτὸν Ἀρμένιον αὐτῷ καὶ ἐπιγαμία γέγονε, 
καὶ ἐς Αἴγυπτον καὶ Συρίαν περιπέµπει, προσεταιρι- 

ζόμενος τοὺς βασιλέας. ἨἈΠές τε εἰσὶν αὐτῷ κατάφρα- 

χτοι τριαχόσιαι, καὶ ἑτέρας προσαπεργάζεται" ἐπί τε 

πρωρέας χαὶ χυβερνήτας ἐς Φοινίκην καὶ ἐς Αἴγυπτον 
περιέπεμψεν. Ἅπερ οὐκ ἐπὶ Νικομήδει που, τοσάδε 

ὄντα, ἀλλ’ ἐφ᾽ ὑμῖν, ὠ Ῥωμαῖοι, Μιθριδάτης ἐ ἐργάζε- 

ται" μέρα Ἀψὰ μὲν ἐξ οὗ Φρυγίαν αὐτὸν, πανούργως 
πριάµενον, καὶ δεκάσαντα τῶν ὑμετέρων τινὰ στρατη- 
γῶν, ἀποθέσθαι προσετάξατε, τῆς οὐ δικαίας κτήσεως 

καταγνόντες' χαλεπαίνων δ᾽ ἐπὶ Καππαδοχία, δεδο- 

µένη καὶ τῆδε πρὸς ὑμῶν Ἀριοθαρζάνη: δεδιὼς δ᾽ 
αὐξομένους ὑμᾶς' καὶ παρασχευαζόµενος, ἐν τῇ καθ 

ἡμᾶς προφάσει, καὶ ὑμῖν, εἰ δύναιτο, ἐπιθέσθαι. Σω- 
φρόνων. δ' ἐστὶ, μὴ περιµένειν, ὅτε πολεμεῖν ὑμῖν ὅμο- 
λογήσει’ ἀλλ᾽ ἐς τὰ ἔργα αὐτοῦ μᾶλλον, ἢ τοὺς λόγους 

ἀφορᾶν, μηδὲ φιλίας ὄνομα ἐπίπλαστον ὑποχρινομένῳ 
τοὺς ἀληθεῖς καὶ βεθαίουξ ἐκδοῦναι φίλους" μηδὲ τὴν 

σφετέραν περὶ τῆς ἡμετέρας βασιλείας κρίσιν ὑπερι- 

δεῖν ἀκυρουμένην ὑπ ἀνδρὸς ὁμοίως ἡμῖν τε καὶ ὑμῖν 

ἐχθροῦ. » 

ΧΙΥ. Ὢδε μὲν καὶ οἱ Νικομήδους ἔλεξαν. ἘἜπελ- 

θὼν δὲ αὖθις ὃ Πελοπίδας ἐς τὸ τῶν Ῥωμαίων συνέ- 

δριον, περὶ μὲν τῶν πάλαι γεγονότων, εἴ τι Νικομήδης 
ἐπιμέμφοιτο, δικάσαι Ῥωμαίους ἠξίου: τὰ δὲ νῦν (ἐν 
ὄψει γὰρ ὑμῶν γέγονε, τῆς τε γῆς τῆς Μιθριδάτου 
ὀγουμένης» καὶ τῆς θαλάττης ἀποχεχλεισμένης, χαὶ 
λείας τοσῆσδε ἐλαυνομένης) οὐ λόγων ἔφη χρήζειν, 

οὐδὲ κρίσεως. «Ἀλλ' αὖθις ὑμᾶς παραχαλοῦμεν, ἢ 

κωλύειν τὰ γιγνόµενα, οἩ | Μιθριδάτῃ συμμαχεῖν ἄδιχου- 
μένῳ, ἢ τελευταῖον, ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι, μηδὲ χωλύειν 

ἀμυνόμενον, ἀλλ ἀμφοῖν ἐκστῆναι τοῦ πόνου.» ὮΤο- 
σαῦτα τοῦ Πελοπίδου παλιλλογήσαντος, ἔγνωστο μὲν 
ἐκ πολλοῦ τοῖς Ῥωμαίων στρατηγοῖς ἐπικουρεῖν Νικο- 
µήδει, καὶ ἐς ὑπόχρισιν τῆς ἀντιλογίας ἠκροῶντο. Τὰ 

ν 

1 ----ύ ση ο. 

---------ααα.ραρραααασαασσααρααασααααανασααασω λοιπον» 

- -- 

δὲ εἰρημένα ὅμως ὑπὸ τοῦ Πελοπίδου, καὶ τὴν Μιθρι- | 
- 

Ἰουηηίς νἱοἱοπίία μα, 

ΧΗΙ. Ου ου Ρο]ορίᾶας ἀῑχίκεοί, Ἱεραίί Νἱοοπιεάϊς, 

απἱ αἆ οοπίτα ἀἰδδογεπάνπα αἀεταπί, η Ἠαπο 5οη{θμ[ίαπι 
βυηί Ἰουυέί: « ΜΙΠμνίάαίες, ΠοδίΠ{ ργίάσπι απίπιο αάνειεις 

ΝΙεοπιθάεπι ἄποης, Βοσγαίεπα αππηϊς ἵπ τερηυπα ἰποχί; 

απἱείαγαπι αλοφαῖη, οἱ {αἱ (αἰτῖς πια]ογῖς ϱΟΠΟΘΕΣΗΤΗΠΙ. 

Εἰ μ.ο οοπίνα ευπα ΝΙεοππεάεπα, απἱ α γοῬίς, Ποπιαμί, Ρί- 

Εγηία τοχ. οδί εοηδ(σίας, Γεοί Μιπίάαίος : υπᾶο 5α.ς 

αρρατοί, ΠΟΠ αἲ πο5 παρίς, 41ᾶπα αἆ γο5, Ρογποτο ἱξίαπι 

Πιοπηη]ς Πη]αίαία,  Ῥατί ταίοῃ6, ααπι Υεδίτυπη οὐἱίμπι 

{αμοαί Αδίαπος τοςο5 αὐ»ίίπενο αὖ Ἐπτορα, ἰάθπα ΠΙΒΙΟΤΕΠΙ 

Οιο5οπεςί ραπίο(η 51δί αδητραν{έ. Ου απ ππά Ἱπ]απίαγαπῃ 

εἴρα νος, εί Ιιο5εηΐς απἰηαί οοπίαπιαοΐδᾳαθ εροοἰπιίπα εὐ[άθ- 

{τ απο {απάεπ Ρεγίπθιε ριία{ίς {απίος ἴ]ος αρραιαίας 

4105 ΟΙΗΠΕΣ., {απα απ ἃά ΙΠσεῃς ας Ίαπ ἀεοτείαπι Ῥεήσπη, 

ἵπ Ρτοπαία Ἠαδεί. Οἱ, ργοίος Ρτορτίας οορίας, α Τηγαςί- 

Ρας, α 5ογ(ίς, αΏ οπηπί δις οἰγοππισίτοα βεηίΐρις, ααχ]]ία 

οοπ(γαχΙ.  Οὐπά Αππηοηίο Ὑογο α[ηίαίοπι σποήπε Ἱαπχίε 

οἱ ἵη Ἐρβγρίαπι Αγπαπιαο πη(Ηέ, απὶ 5οοἰείαίος τοριπα ο 

εοπηρατεηί. Ἀαγοδαπε κίταίας Ἰαβεί {τοεθηίας, εί αἰίας 

ἱηδυρεν ὦάϊβσαί, εἰ ε Ῥ]ιωπίοία εἰ Ἐρυρίο Ργονεία5 ας σι.- 

Ῥογπαίογες αεοϊνα. Ομ, ἰαπία (απιαπα πηπ]ία, ποἨ. {απι 

οοπίγα ΝΙοοπιεάεπη Ῥτοίοείο, 4παπι οοηίτα γος, Βοηπαπῖ, 

ραναί ΜΙμη]άαίες; Ιπίεηςης Υοβί5, εκ απο ευ Ῥ]τγαία 

εχοσᾶστε ]ηςθίςς, 48Π1 α ΥεδίγογαΠα ΙπιρογαίογΙη απο, 

Ιαγρϊοπίρας οοιταρίο, 5αμάο]α πιεγεαίας ογαί; Ἱάίπδσιε 

Ρτορίεν 6αρραάοείαπα, 3Ώ εἰδάεῃῃ τοῖς Αποβαιζαπί αίμα; 

Υο5ίγαπ]αΙθ πΠπείαθης ογοδοθηίΘιη λοίοπίίαπη; οί εκ τουϊς 

Δ4γογειι5 τος οσεᾶδίοΠΕΠΙ εαρίαης, αἱ γος [απάσπα, 5ἱ Ρος- 

5{{, αρστοεδίαίαν, Επί Ιβάν εαρίεπίῖω γοδίγα, ΠΟΠ 6χ5Ρο- 

οἵατε, μπα ἴ]ε 5ο Ἰοδίθιη ΡγοβίθαίαἩ, 5οἆ [αοία οἷας πιαρίς, 

σπαΠ1 Ὑεγρα 5ροείατε; πεΠπε αἱ Ποπηπϊ, απ Πεία απηϊε]- 

ΠΠ ΠΟΠΊΕΠ ΠΙΘΠΙΙΓΗΥ, Ὑδγος ΠΓΠΙΟΣ4ΙΙ6 Ῥγοάςτε αΠΐεΟΣ; ηθ- 

ας ἵπριπε οοπ{απηΠ] 5ἴΠοια, ἵγππππσια Πειῖ, τοςίτΙτη ἆθ 

πηοδίτο Τθρπο Ππάοίαπα 4. 6ο, απἱ ποβίς γοβῖδαιθ ραγίίογ 

ἱπ]πίοις ο5{. » 

ΧΙ. Ῥο5ί Παπς Ἱεραίογαπα Νϊεοπιθά(5 οΥΠΟΠΕΠΗ, τὔγδης 

ἵπ οποία ἨοπιαμογΙΠ Ῥγοάίεης Ῥε]ορίάας: « δἱ αα" 

5υπί γείοτες, Ιπαπίί, Νἰοοπιεάϊς ἆᾳ ΜΠ]γίάαία απετε]α., 

εαγαπα ΙαΜἱοἵαπ1 αἆ τος, Ῥοιηαπ!, ἀθίογίπηας. 956 γουρη{ῖα 

πῶς, απο» Τρί τος ἀδροχίς!ῖ5, ἀῑ[ίοπεια ΜΠ(γιάα{ῑς νοσίατἱ 

ρορι]α(ἰοηῖρα5, πατθ εἰαιάί, Ρταἆας ἰαπίας οχ αριῖς αὈίο!, 

πΠο(ιθ᾽ ναιρίς Ιπαάΐσεηί, πεαιε ἀἱξεερία[ίοπίρας. δε τή - 

5ΗΠ1 οΡίθδίαΠΊΙΓ Υο5, Ρη]ποίρες Ῥοπησηί, απ{ Ρο] νοίο Ἱῃ- 

Ἱαπίας απί οΡεΠΙ Γογία Ιπάΐσπα Ῥραεπίά ΜΠιάαΙΙ απί 

εετίε δἰπίίο {ρ5ί1Π1 56 ἀε[επάστα, αἱ ποι(τὶ ρατίῖ γος ἱπηηῖ» 

φοείε»». Ἠδο Πεγαπίθπῃ γεσεγεηίθιη(με Ῥε]ορίάαιπα, απ αη- 

απαπῃ απ Ῥγάεηα ααχἰ]ία. ΝΙοοπηεᾶϊ ἀθεγεγειαΠπί, ἴαιπθη 

ἀἰδεπημ]απίες αιάἰοβαπί Ποιπαπί ἆπσος. 956 εοπηπηοἵ Ῥε- 

Ἱορίάωα ἀῑαίῖ5, οἱ ΠποίπεΠ απη]ο](ἶαρ τογετ]ἵ Μπίάα ας, 
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δατου φιλίανιἐνσύνθηκον ἔ ἔτι οὔσαν, αἰλούμενοι, ἑπόρουν 
ἀποκρίσεως. ἐπὶ πολύ: µέχρι, ἐπιστήσαντες, μετὰ 

σοφίας ὧδε ἆ ἀπεκρίναντο" α Οὔτε Μιθριδάτην ἆ ἄν τι Ἔρυ- 

λοίµεθα πάσχειν ἄγαρι πρὸς Νικομήδους, οὔτε Νικομή- 
δυυς ἀνεζόμεθα πολεμουμένου. Οὐ γὰρ ἠγούμεθα 
Ῥωμαίοις συμφέρευ, | βλάπτεσθαι Νικομήδη. » Τ αὔτα 

δ) εἰπόντες, τὸν ε λοπ είδαν, βουλόμενον διελέγγειν 
τῆς ἀποχρίσεως τὴν ἀπορίαν, ἀπέπεμψαν ἐκ τοῦ συνε- 
δρίου. 
. ς ῥ- Μιθριδάτης | μὲν οὖν, ὡς ἐμφανῶς ὔδη πρὸς 

Ῥωμαίων ἀδικούμενος, ἔπεμπε σὺν πολλῆ γειρὶ τὸν 
υὲὸν Ἀριαράθην βασιλεύειν Καππαδοκίας. Καὶ εὐθὺς 
ἦρχεν αὐτῆς ὅ Ἀριαράθης, Ἀριοθαρζάνην ἐκθαλών. 
Πελοπίδας δὲ ἐς τοὺς ᾿Ῥωμαίων στρατηγοὺς αὖθις 
ἐλθὼν, ἔλεγον ὧδε: « Ἂ. μὲν Ἄδυκηι ένος πρὸς ὑμῶν, ὦ 
Ῥωμαῖοι, βασιλεὺς Μιθριδάτης ἔ ἔφερε, Φρυγίαν τε καὶ 
Καππαδοχίαν ἀφηρημένος ἔναγχος, ἠκούσατε" ἃ δὲ 
Νικομήδης αὐτὸν ἔθλαπτεν, ὁρῶντες, ὑπερείδετε. Φι-- 
λίαν τε χαὶ συμμαχίαν ἡμῖν προφέρουσιν, ὥσπερ οὐχ 
ἐγκαλοῦσιν, ἀλλ᾽ ἐγκαλουμένοις, ἀπεχρίνασθε, μὴ νο- 
µίζειν συμφέ έρειν τοῖς Ῥωμαίων πράγµασι, βλάπτε- 

σθχι Νικομήδη, οάπερ αὐτὸν ἀδικούμενον. “ μεῖς 

οὖν αἴτιοι τῷ κοινῷ Ῥωμαίων τοῦδε τοῦ ὕ περὶ Καππα- 

δοχίαν γεγονότ τος. Διὰ γὰρ ὑμᾶς, ὧδε μὲν ἡμᾶς 

ὑπερορῶντας, ὧδε δὲ σοφίζοντας ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν, 
οὕτως ἔπραξεν ὅ Μιθριδάτης. Καὶ πρεσθεύσεται 

καθ ὑμῶν ἐς τὴν ὑμετέραν ῥουλήν" ἐφ᾽ ἣν ὑμῖν 

ἀπολογησομένοις ἐπ ταγγθλλει παρεῖναι, οθάνειν δὲ μη- 
ἐξάργειν ἄνευ τοῦ χοινοῦ τῶν Ῥωμαίων 

ὅτι Μιθριδάτης 
δὲν, μη» 
τοσοῦδε πόλεμου " 
μὲν βασιλεύει τῆς πατρῴας ἀρχῆς, ἡ δισµυρίων ἐστὶ 

σταδίων τὸ μῆκος" προσκέχτηται δὲ πολλὰ περίγωρα, 

καὶ Κόλχους, ἔθνος ἀρειμανὲς, Ἑλλήνων τε τοὺς ἐπὶ 

οὗ Πόντου χατῳχισµένους, καὶ βαρβάρων τοὺς ὄντας 
πὲρ αὐτοὺς. Φίλοις δ᾽ ἐς πᾶν τὸ κελευόμενον ἑτοίμοις 

τ Ταύροις, καὶ Βαστάρναις, 

2 / 

ἐνθυμουμένους, 

σα 3 “» 

χρῆται, Σχύθαις τε χα 

καὶ θρᾳ8:, καὶ Σαρμάταις, καὶ 
4 Ἡ η ον 

ναῖν τε καὶ Ἴστρον, καὶ τὴν λίμνην ἔτι τὴν Μαιώτιδα 

Τιγράνης δ, ὁ Ἀρμένιος, αὖτι τρ χηδεσ 

Ἀρσάκη ν ὁ Παρθοαῖος, 9 φίλος. 

τὸ μὲν, ἔτοιμον, τὸ δὲ γιγνόµενον ἔτι, καὶ παρασχευὴν 
. . ’ . 

-- - . ᾽ 

πᾶσι τοῖς ἀμφι Τα- 

-. 
τής ἐστι: χαὶ 

Νεῶν τε πλτθος ἔχει 

ἐς πάντα ἀξιόλ ναό 

ΧΥΙ. Οὐκ ἐψεύσαντο δ) ὑμῖν ἔναγχος οἵ Βιθυνοὶ 

καὶ περὶ τῶν ἐν Άλωπτῳ καὶ Συρία βασιλέων" οὓς οὐ 

µόνον εἰκός ἐστιν ἡμῖν, εἰ πόλεμος γένοιτο, πβοσθή- 
σεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὴν νεόκτητον ὑμῖν Ἀσίαν, καὶ 
Ἑλλάδα, καὶ Λιῤύην, καὶ πολλὰ καὶ αὐτῆς Ἰταλίας, 

ὅσα, τὸν ὑμετέραν πλεονεζίαν οὐ φέροντα, πολεμεῖ νῦν 

ὑμῖν πόλεμον ἄσπειστον. δυνη- 

θέντες, ἐπ τιχειρεῖτε Μιθριδάτ Ἡν Νικομήδην αὐτῷ καὶ 

Ἀριοθαρζάνην παρὰ μέρος ἐπιπέμποντες' καὶ φατὲ 
μὲν, εἶναι φίλοι καὶ σύμμαχοι, καὶ ὑποκρίνεσθε οὕτω, 

Ὃν οὕπω διαθέσθαι ὃ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ 

απϊ [αάρτα ποπάνπι γ]ο]αβςοί, Ἱναίαταπί ἀἷα, απἰάπαπα 

γοςροπάσπά η ο55εί. Ὠοπίφαα, τε οηγα(ἵη5 Ρογροησα, οα]- 

Πά μπα Ίου ΤοβρΟΠΣΗΠΙ ἀεδετηπί : « Χθπαο ΜΙιγὶδαίοπι 

πιο]ορίατί ρ]ασοί α Νοσπιεᾶς, ποδια Νἱοοπιθᾶϊ Ῥο]απι ἵπ- 

[οτγῖ ρα δη: ποπ γἰάείατ ομίπα ο τοραβ]ίσα, Νἰοοπηράδια 

Ηπο ρτοἱουμῖ, Ῥε]ορίάαπα, νοῖρη- 

ἴοπα 14 ΤΟΡΡΟΠΣΙΠΗ αἱ ρογρ]εχΏπῃ οοαΓβΠετθ, ο οοποῖΠο ἁἷ- 

πηϊκογηηί, 

ἀειτίπιοπ(ῖς α[Ποῖ. » 

ΧΥ. Παφιο ΜΠἡ]άαΐες, αἱ αρετίε Ίαπι α Ποπησηίς Ίδης, 

πη]ς]{ ϱΙΠΙ Π]ασπα πάπα ΠΠ παπα Ατίαταίοπη αἆ οοσαραπάππη 

ΤΟΠΙΑ Οαρραάοσία : απἱ πιον, ΑΠίοΡαΙΖάΠ6 ρι]ρο, ἴρῖ 

τορπαν. Ταπα Ρε]ορίάας, τατ5άῖη αἁλῖς ἀπεῖρας Ἠοπιαηίῖς 

ία Ἰουυίας εδ: « Οπαπη ρα[ϊεπίετ ἰπ]οτί Μηγάαίες τον 

Δἀεπηίαπη 8ἱρί οοπίτα ᾗᾳ5 ΡΙγγσίατη οί προγ αὔοφπε 0αρρᾶ- 

ἀοοῖαπα, αθἰν]κῖς, Ῥοπιαπί, Ουας πετο Ἱπ]ητίας εἰάεπι 

Νίερπιθάες, ΥοῬῖ5 οἰίαπῃ Ιπδροσίαπίίρας, ΙπίυΠέ, οας ϱ0Ἡ- 

ἰοηηςῖςεῖς : αο πορίδ, απιιοιαπα 5οοἱείαίθίπαιο γοφίταιη 

ΔΡΡΟΙΙΑΠΗΡΗς, αμαδί Ποῃ αοθηςαίορας, 5εᾶ, αοοαδαίῖς, 

γοςροπάϊδίῖ5, ποη γἱάρτῖ ο τορ. Ὑοδίτα Νἰοοππεάεπα ἀείτί- 

πιρηιῖς Πίο :. απαςί γετο αἩ αἰίάπο α[βοεγείας Π]ε ἱπ]ωτία. 

Ύος Ιβίαγ Τη οπηδα ο81ἶς, αποᾶ οοηίγα γεςίταπη τοπηρ. Ίπαρο 

βοδία 5ἶπί ἵπ ϱαρραᾶοσία. ἈΝαπι ρτορίες γοδίταπη ἵπ γεβις 

ποςίγῖς πορ]]σρπ/ίαπη, ποδίταδα πο 1ῃ τοςροηςίς ΙαδἱΠοαίίοπες, 

ἵία 5ο σος[ί ΜΠγάαΐες. ΕΙ Ἱοραίος, ᾳποδίππη 46 νοῬίς, αἆ 

5οηα( Πα Πηῖδδιτης οδί : τοβῖξδαπο ἀοπιποῖαί, αἱ Πρῖ αἲ ολιι- 

54Π1 ἀἰερηάαπῃ αἀδ]ῖδ, πηγα Ῥγάρτοροτο ασαῖς φπἱάσααπα, 

πος αΏδηιπο εοπηπηυΠί 5. Ῥ. Ο. . ἀεοτοίο (απίαπα Ὀο αι 

ἱποῖρίαίϊδ. ὀαγαδίί οηίΠα Υο5, εορίίαδςα, ΜΠγίάα(ἳ ραΐει- 

ΠΙΠΙ ΤΕΣΩΙΠΙ 6556 γοῖες πα ]ες οοηίεπα Μ. Ῥ. ραΐεης 

ἵπ Ἰοπφϊαάἴποπα , πηπ]ίαδα 1ο οἴγομπη γἱείπας σοηίος αοηαἱςί- 

ίαδ οἱ {π μὶς Οο]ομος, Ῥο]οοκὶςεἵππαπα σοηίοπα, εἰ ὤταοος 

Ῥοπίππῃ αοεο]θπίες, αἱ, απ υίτα ος Ιποο]απί, Ῥατβατος. 

ΑΠΙΙΕΟ5. θΙἱαΠΠ ῬαΤαίο5 Ἠαβοί αἆ οχςο(ποηᾶα Ίήςδα οπηπία, 

Μογί]ιαςδ, ΤαΙΤΟΕ, Βαδίατηας, Τήτασας, Βατπαίας, ἀθηπίαπο 

οπηηος απῖ Ταπαΐπι οἱ Ι5ίγαπι ρααάσππαπο Μαοβάεπα αὐ- 

οο]απῖ. Ῥουτο Τίπταπος, ΑΤΠΙΟΠΗΣ, ΚποπΠος Π]ί; Ατδασος, 

ΝαγΙΙΠΙ(Ι6 ΠΙΑΡΠΑΠΙ 

πηπ)ΓΦΊποπη 1η ργοπηία Ἰαῦοί, οἳ θαγαπα αποὐά(ς πάπια 

τοχ Ραγἰμία, 5οοἵας οἱ απηΐοις αἆθ»ί. 

πυσος, οἱ Ιάοπεο αρραταία αἲ οπηπία αὈαπάαί. 

ΧΥΊΤ. « Χθφιο γοτο [αἶδα γοῬίς προς ἀἴχοτο Βἰιγπῖ 4ο 

αβνρίί οἱ Θυτίο τορίρης : απσς, ποη οδί ἀμΡίαπα, ΠΟΠ 5οἷος 

ῥαγίος πορίτας, 5ἱ Ῥο]απα οχοπίαίατ, 5οοπίατοςς φοἆ, οἳ 

σπα 5, Πονας5 Ρτονἱησίας γοδίτας, Αδίαπαι, αταοῖαπα, 

ΑΙΠΙΟΑΠΑ, ἱρβοδ(σο πιᾶσπα ον ρατίο Τα]ος, φαἱ, γοδίτασα 

ἱπροίσηίοπα ομρίΚΠαίοπα πο. Γογοηίος, Ὀο]ίαπα παπο νοῬῖς- 

ο ἱποχρίανί]ο µογαπ!.  Οποά Ἰδαπι απὰ πουν 
αρ τὸ ροογη τς, ἱπραρηαἰς λΠδαίοπα, ο. 

οΗἱή. ΠΠΠο ου Νἰοσπποάςδ, ἨΝΠΟ ου ΑΠΟΡΑΙΤΑΠΟ 

ΠΗΙΟΟ5 (ή ά σπα 4ο 80οἱ08 γον ρτοβ(οιηηί αἰπππ]αήκασο, » 

χρῆσθε ̓ δὲ ὡς πολεμίῳ. Φέρετε οὖν, καὶ νῦν, εἴ τι | οροτα [ιοί Ιοφείσπη. Απίίο ἰᾳίίατ, γοὶ παπο φποππο, οἲ 
πρὸς τῶν γεγονότων εἰς μετάνοιαν ἠρέθισθε, ὃ Χνκο- { [οείο Ίνρο, φπά αοία κυπί, δἆ Ππο]ίογα οοηκίήα γος γούμκδ- 
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µήδη κωλύσατε τοὺς ὑμετέρους. ἀδικεῖν φίλους (καὶ 
τάδε πράζασιν ὑμῖν ὑπέγομαι, συμµαχήσειν ἐπὶ τοὺς 
ταλοὺς βασιλέα Μιθριδάτην), 3 τὴν δοκοῦσαν ἐς ἡμᾶς 

φιλίαν λύσατε: Ἆ ἐς Ῥώμην ἐπὶ κρίσιν ἴωμεν.» ὍὉ 

μὲν δὴ Πελοπίδας ὧδε ἔλεξεν. Οἱ δὲ, ο μν 

αὐτὸν εἰπεῖν ἡγούμενοι, Μιθριδάτην μὲν ἐχέλενον ἆ ἀπέ 
χεσθαι Νικομήδους καὶ Καππαδοκίας (αὐτοὶ γὰρ αὖ- 
θις) Ἀριοθαρζάνην ἐς αὐτὴν κατάξειν ' Πελοπίδαν δ᾽ εὖ- 

θὺς ἐξιέναι τοῦ στρατοπέδου, καὶ µηκέτι πρεσθεύειν ἐς 

αὐτοὺς, εἰ μὴ τοῖς χελευοµένοις ὁ βασιλεὺς ἐμμένοι. 

Οὕτω μὲν ἀπεκρίναντο" καὶ ἀπιόντι φυλαχὴν συνέπεµ.- 
ψαν, ἵνα µή τινας ἐπιτρίψειε παροδεύων. 

ΧΥΠ. Ταῦτα δὲ εἰπόντες, οὐκ ἀναμείναντες, περὶ 
τοσοῦδε πολέμου τὴν βουλὴν 3 τὸν δῆμον ἐπιγνώμονα 
γενέσθαι, στρατιὰν ἤγειρον ἔκ τε Βιθυνίας καὶ Καππα- 

δοχίας καὶ Παφλαγονίας, καὶ Γαλατῶν τῶν ἐν Ἀσία. 

Ὡς δὲ αὐτοῖς ὃ τε ἴδιος στρατὸς, ὅσον εἶγε Λούχιος 

Κάσσιος ὃ τῆς Ἀσίας ἡγούμενος, ἔτοιμος ἦν ἤδη, χαὶ 
τὰ συμμαχικὰ πάντα συνεληλύθει: διελόμενοι τὸ πλῆ- 
θος, ἐστρατοπέδευον, Κάσσιος μὲν, ἐν μέσῳ Βιθυνίας 

τε καὶ Γαλατίας" Μάνιος δὲ, ᾗ διαθατὸν ἦν ἐς Βιθυ-- 

νίαν τῷ Μιθριδάτη: Ὅππιος δὲ, ἕτερος στρατηγὸς, ἐπὶ 
τῶν . ὁρῶν τῶν Καππαδοκίας" ἱππέας ἔχων ἕκαστος 

αὐτῶν καὶ πεζοὺς ἀμφὶ τοὺς τετραχισµυρίους. Ἡν δὲ 

χαὶ νεῶν στόλος αὐτοῖς, οὗ περὶ Βυζάντιον Μινούχιός 

τε Ῥοῦφος καὶ Γάϊος Ποπίλλιος ἡγοῦντο, τὸ στόµα τοῦ 

Πόντου φυλάσσοντες. Παρῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Νικομή- 

δης, ἄρχων ἑτέρων πενταχισμυρίων πεζῶν, καὶ ἱππέων 

ἐξακισχιλίων. Τοσόσδς μὲν αὗτοῖς ἀθρόως στρατὸς 

Μιθριδάτ τη δὲ τὸ μὲν οἰχεῖον ἡν, μυριάδες 
πεζῶν πέντε καὶ εἴκοσι, καὶ ἵππεῖς τετραχισμύριοι, 

καὶ υπες κατάφραχτοι τριαχόσιαι, δίκροτα δὲ ἕκατὸν, 
καὶ ᾗ ἄλλη παρασχευὴ τούτων χατὰ λόγον: στρατηγοὶ 

δὲ, Νεοπτόλεμός τε χαὶ Ἀρχέλαος, ἀλλήλων ἀδελφώ. 

Καῑτοῖς πλείστοις αὐτὸς βασιλεὺς παρε Ύέγνετο. Συµ- 

μαγικὰ δὲ ἦγον αὐτῷ, Ἀρχαθίας μὲν, αὐτοῦ Μεθριδά- 

του παῖς, ἐκ τῆς βραχυτέρας ομενίας μυρίους ἱππέας,' 

καὶ Δορύλαος ἐν φάλαγγι ταττοµένους" Κρατερὸς δ) 
ἑκατὸν καὶ τριάκοντα ἅρματα. Τοσαύτη μὲν ἦν ἕκα- 
τέροις ἡ παρασκευὴἡ, ὅτε πρῶτον ἤεσαν ἐς ἀλλήλους 

Ῥωμαῖοί τε καὶ Μιθριδάτης, ἀμφὶ τὰς ἑκατὺν καὶ 
ἑθδομήκοντα τρεῖς ὀλυμπιάδας. 

ΧΥΠΠ. Ἐν δὲ πεδίῳ πλατεῖ παρὰ τὸν Ἀμνειὸν πο- 
ταμὸν κατιδόντες ἀλλήλους ὅ τε Νικομήδης καὶ οἵ τοῦ 
Μιθριδάτου στρατηγοὶ, παρέταττον ἐς µάχην' Νικομή- 
δης μὲν ἅπαντας τοὺς ἑαυτοῦ, Νεοπτόλεμος δὲ καὶ 
Ἀρχέλαος τοὺς εὐζώνους μόνους, χαὶ οὓς Ἀρχαθίας 

γεν ἱππέας, καί τινα τῶν ἁρμάτων' ἡ γὰρ φάλαγξ ἔτι 
προσῄει. Ἐς δέ τινα γήλοφον τοῦ πεδίου πετρώδη, 
προλαθόντες, ἀγέπεμψαν ὀλίγους, ἵνα μὴ κυκλωθεῖεν 
ὑπὸ τῶν Βιθυνῶν, πολὺ πλειόνων ὄντων, ὋὩς δὲ ἐξω- 
θουµένους εἶδον αὐτοὺς ἐκ τοῦ Υηλόφου, δείσας ὁ Νεο- 

πτόλεμος περὶ τῇ κυκλώσει, προσεθοήθει μετὰ σπου- 
δῆς, καλῶν ἅμα καὶ τὸν Ἀρκαθίαν. Νικομήδης ὃδ᾽, 

υπ, οομίρείο ΝΙοοπιοάσπα, πο απηίζος γονίτος παπί 

αβοῖαί (4ος. 5ἱ Γορργῇ(ν, ροἱήσσος γουῖς, τορίδ ΜΙ]ν]- 
4α15 ποπηίηο, οοηίγα τοῦο]]ος Πα]ος αχ ]]ία) : απἲ γοτο αἲ)- 
πηπηρίίο Φἱπηη]αίαπα. ἰδίαπα απο ίαπα τ απ θβΠη5 ἨΟΠΙΠΙ 
π Ππάἱοἵμπα, ν Πας Ῥε]ορίά ΡΗ{ οταΐο.. Ου αποΠίαΠα 
γίδα οδί ἰηφο]οπίΐος, Ἠοπιαπί α5δογυπί Μη άαίοπι « αὖς- 
πογε α. ΝΙοσππείο οἱ 6αρραδοσία : δρ οπίπῃ ο" [οτο, αἱ 
Πλον ἵπ 64Π Γοδ(Ππα{α ΑποζαιζαΠος. » Ῥο]ορίάαπι απίθηι 
σαδίτῖς δα πα ᾗα55ογυηί οχοθάστοα, εί, η]ςὶ τοχ Ί1βρα [οορτ!, 
ΠΟΠ γοβῖγο αΠΠρΙΗ5, Οσπα ος ΤΟΡΡΟΠΡΟ ἴ]αο ἀἰπηίδδις οί; 

οἱ αραιή! αἀθ[ία οαδίοᾶῖα, πο 41ος Π]ο ἵπ (αηδία 5ο οί - 

(αγε[. 

ΧΥΠ. Μοχαια, ΠΟΠ οχδροείαία ἆᾳ ἰαπίο Ώε]ο δοµαίις 

ἀπί Ρορι]ΐ φεηίοη[ία, οχογοἰίαπ Βοπιαπί εοἰἰοσογυηί ο Βἰ- 

ωγηῖα, Οαρραδοσία, Ῥαρμ]ασοπία, ἱἱορταεία. Ῥοδίηιάπι 

γετο εί ρτορηία5 Τ,. 0ᾳ881ἱ οχετοῖίας, οΠΠΙ 4ο Αδίαπι ου{ῖ- 

περαί, α1ΐ5 ἱηδίγασίας οί, ϱἱ ααχΏία ϱΟΠΥΘΠΟΤΕΟ οΠΙΠίὰ: 

ἀῑν]δίς οορί!5, αδείας οαδίτα πιοίαίιας οξί ἵπ οοπβηἰο ΡΙΠΙΥ- 

πΙ (αἱορτωοίσππε : Μαπίας, αυα {ταηφίέας Ρραίουαί Μί- 

πάα ἰ τη Ῥτημγηίαπα : (θγίίας ἄπχ, Ο. Ορρίας, ἵπ πιοηίῖρας 

Οαρραάοσία. Ἐοταπα απΠϊρεί, Ῥγαίο οηπίίε (1ν Μ.), 

(πα ἀπασεπα. Πϊμία ροδίαπα Ἠαβοραί. Ἠαβρεραπί αιίσπι οἱ 

6Ἰά56εΠ1, οπῖ Ῥνορο Βγζαπ[ίαπι Μϊπιείας Ἠι[ας οἱ 6. ῬΡο- 

Αάεταί οἱ 

ΝΙεοπιεᾶες, επ ροάίαπα ααἰπαπασίπία, οαπἱέαπα 5οχ. πι]]- 

ημας. 

εχετοῖέα Ῥιορπίο Ἰαβοραί σοι, ρεάέαπα, κι, οᾳπἱέαπα πηϊ[ία, 

ΡΙΠία5 Ργοεγαη{, Ῥοηίϊ οδίίαπα οα5ίο[εηίος. 

Ἠωο 5 Ρα δΗΠΊπια οορίατΙπη. ΜΙγίάαίος ἵπ 

Ππεοεπίᾶςδ ηᾶγες {εείας, οεηίαπα ἀῑετοία, εί αἴαπῃ αρρατα- 

{ππα Ῥγο τα(Ιοηθ {αΠη ΠΙΠΊΘΓΟΣΕΡ πω. Ῥνγῶθταπί απίθΠι 

Ι5. οορίῖ5 ΝεορίοΙεπηις οί Ατοβε]αις, ἆπο [αΐνες; οἱ ἵρεο 

τον Ρεν 5ε αἀμηλη]κίταραί ρ]ανίσα, Αχαίας εορῖῖ Πὶ 

ἆαοο5 ΡΓῶεγαηί : Αποπιμίας, ἱρδίας ΜΠγίάαιἰς β]ίμ5, ἆθοσπι 

η ριας οφ ίαπα εκ Αππηοηία πΙίπογε; Ώουγ]αις ρα]αηαίεἶς; 

Οναίογας σοηίαπη εί (πὶσίηία [αἰσα(ῖς απαἀτ]ςῖ. Ταπίας θΗ1ί 

πίίησαα αρραταία5, σα ΡΙΠΙΠΗ πιογοταηί οοηίτα 56 

Ἰηνίοεπα Ῥοπιαπί εἰ ΜΠμάαΐος, εἶνοα ΟΙγπηρίαάεπι 5ορίια- 

σοβίπιαπα {αγίαπα 5αργᾶ εθη{αδίπηαπη, 

ΧΥΠΙ. Όϊ νετο αἆ Απιηίώσι Παγἴατη Τη Ἰα[ἶς οαπηρίς οοἩ- 

εΡεχεγυπί 56 Νἰεοπιεάες αἱ ἀπσος ΜΙΠγίάαιίς, ἱηςίταχετυηί 

ἃθῖες : ΝΙοοπιθάε5 ΟΠΊΠ65 8105, Νεορίοίσπηις οί Αγοζείαις 

εχρεά[ίο» {απίαπι, εί εφα]ίες Αγοσιιιας, εἰ απαἀτίσα» αἰῑαιιοί : 

ΠΑΤΗ Ῥ]α]απχκ ποπάιπα αἀεναί.  Ἐπιίπεραί οππιρίς βαχοςιι5 

{απηπ]ας; άπεπα, Ραμοίς ῥγαπη]ςδίς, οὔσαρατο οοπαβαπί{η 

ΜΠν]άα.ἶς ἆμσες, πο οἰτουπαγεηϊτοη{αγ α ΕΙ γηίς, ΠΙΠΙΕΓΟ 

Ίοηβε 5αρεγαη/ίθας. Α απο (Ππλα]ο τερι]5ο5 5105, αιος 

Ργαπηϊδογαί, γἰάεης Νθορίο]διης, (απίο πιαρὶς οΙΓΟΙΠΙΥΘΗ- 

{ἴοηθπη ππείαθης, οδίῖηιας 5αοουγηί, αοοῖίο απ] Ατομα, 

Ουοἆ απϊπιαάγοτίοις Νἰεοπιθᾶος, οσσοιιτεῖ{ :. ΠΙΟΧΩΙΙ6 αθΓ6 
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ὁρῶν, ἀντιπαρήει" καὶ γέγνεται πολὺς ἐνταῦθα ἀγὼν 
χαὶ όνος. ῬΒιασαμένου δὲ τοῦ Νικομήδους, ἔφευγον 

οἵ Μιθριδάτειοι" ἕως ὁ Ἀρχέλαος, ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ µε- 
τελθὼν, ἐνέβαλεν ἐς τοὺς διώκοντας" οἱ δ᾽ ἐς αὐτὸν ἐπε- 
στράφησαν. Ὁ δ᾽ ὑπεχώρει κατ᾽ ὀλίγον, ἵν) ἔχοιεν ἐκ 
τῆς φυγῆς ἐπανελθεῖν οἵ περὶ Νεοπτόλεμον. Ὡς δὲ 
εἴκασεν αὐτάρχως ἔχειν, ἐπέστρεφεν. Καὶ τοῖς Βιθν- 
νοῖς τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα ἐμπίπτοντα μετὰ βύμης, 
διέχοπτε καὶ διέτεµνε τοὺς μὲν ἀθρόως ἐς δύο, τοὺς δ᾽ 

ἐς µέρη πολλά. Τό τε Ἰιγνόμενον ἐξέπληττε τὴν 
στρατιὰν τοῦ Νικομήδους, ὅτε ἴδοιεν ἡμιτόμους ἄνδρας 
ἔτι ἐμπνόους, ἢ ἐς πολλὰ διεῤῥιμμένους, ἢ τῶν δρεπά- 
νων ἀπηρτημένους. Ἀτδία τε μᾶλλον ὄψεως, Ἄ μάχης 
ἥσση, τὸν τάξιν ὑπὸ φόθου συνέχεαν. Ταραχθεῖσι δ᾽ 
αὐτοῖς ὃ μὲν Ἀρχέλαος ἐκ τοῦ μετώπου, Νεοπτόλεμος 

δὲ καὶ Ἀρκαθίας, ἐκ τῆς φυγῆς ἀναστρέφοντες, ἐπέ- 

χειντο ὄπισθεν. Οἱ δ ἐπὶ πολὺ μὲν ἠμύνοντο, ἐς 

ἑκατέρους ἐπιστρεφόμενοι” ὡς δὲ τὸ πλεῖστον ἐπεπτώ- 
χει, Νικομήδης μὲν ἔφευγε μετὰ τῶν ὑπολοίπων ἐς 
Παφλαγονίαν, οὐδ' εἰς χεῖρας ἐλθούσης πω τῆς Μιθρι- 

δατείου φάλαγγο.. Εάλω δ᾽ αὐτοῦ τὸ γαράκωμα, καὶ 

τὰ χρήματα πολλὰ ὄντα, καὶ πλῆβος αἰγμαλώτων. 
Οὓς πάντας Μιβριδάτης, φιλανθρωπευσάμενός τε, καὶ 
ἐφόδια δοὺς, ἀπέλυσεν ἐς τὰ οἰκεῖα ἀπιέναι' δόξαν 

ἐμποιῶν τοῖς πολεµίοις Φφιλανθρωπίας, 

ΧΙΧ. Ἔργον δὴ τόδε πρῶτον τοῦ Μιθριδατείου 
πολέμου καὶ οἳ στρατηγοὶ τῶν Ῥωμαίων κατεπεπλήγε- 
σαν, ὡς οὐκ εὐθουλία μᾶλλον, Ἄ προπετῶς, ἄνευ τοῦ 
κοινοῦ, τοσόνδε πόλεμον ἄψαντε. ᾿Ολίγοι τε γὰρ 
κολὺ πλειόνων ἐκεκρατήκεσαν, καὶ οὐδεμίᾳ συντυχία 
ωρίων, ἡ πολεμίου σφάλματος" ἀλλ᾽ ἀρετῃ στρατηγῶν 
καὶ ἀγδρείᾳ στρατοῦ. Νικομήδης μὲν οὖν Μανίῳ πα- 
ρεστρατοπέδευε: Μιθριδάτης δ᾽ ἐπὶ τὸ Σκορόθαν ὄρος 

ἀγήει, ὃ τέλος ἐστὶ Βιθυνῶν καὶ τῆς Ποντικῆς γώρας. 

Πρόδρομοί τε αὐτοῦ, Σαυροματῶν ἑκατὸν ἱππεῖς, ὀκτα- 
χοσίοις [ππεῦσι τοῦ Νικομήδους ἐντυχόντες, αἱροῦσι 

καὶ τούτων τινάς" οὓς πάλιν ὃ Μιθριδάτης σὺν ἐφοδίοις 
µεθῆχεν ἐς τὰς πατρίδας ἀπιέναι. Μάνιον δ᾽ ὑποφεύ - 

γοντα Νεοπτόλεμός τε καὶ Νεμάνης ὁ Ἀρμένιος, ἀμφὶ 

τὸ πρῶτον Πάχιον χωρίον, ἑθλόμης ὥρας καταλαβόν- 
τες, οἴχομένου πρὸς Κάσσιον Νικομήδους, ἠνάγχασαν 

ἐς µάχην, ἱππέας ἔχοντα τετραχισχιλίους, καὶ πεζοὺς 

ἔτι τούτων δεκαπλασίονας. ἸἈτείναντες δ) αὐτοῦ περὶ 

µυρίους, ἐζώγρησαν ἐς τριακοσίους" οὓς ὁμοίως ὁ Μι- 
θριδάτης, ἐς αὐτὸν ἀναγχθέντας, ἀπέλυσε, καταδηµοκο- 
πῶν τοὺς πολεµίους. Μανίου δ᾽ ἐλήφθη καὶ τὸ στρα- 

τόπεδον" καὶ φεύγων αὐτὸς ἐπὶ τὸν Σαγγάριον ποταμὸν, 
νυκτὸς γενομένης ἐπέρασέ τε καὶ ἐς Πέργαμον ἐσώθη. 

Κάσσιος δὲ, καὶ Νικομήδης, καὶ ὅσοι ἄλλοι Ῥωμαίων 
πρέσθεις παρῆσαν, ἐς Λεόντων κεφαλὴν (ὃ τῆς Φρυγίας 
ἐστὶν ὀχυρώτατον χωρίον) μετεστρατοπέδενον’' καὶ τὸ 

πλῆθος ὅσον εἶγον, οὗ πάλαι συνειλεγµένον, γειροτε- 
χνῶν, ἡ γλωργῶν, ἡ ἰδιωτῶν, ἐγόμναζον' καὶ τοὺς Φρύ- 

γας αὐτοῖς προσκατέλεγον. Ὀκνούντων δὲ ἑκατέρων, | 

| 
| 
| 

“ 

ΞΑΡΡΙΑΝΙ ΠΙΡΕΒ 

εί ογαθη{π] οΡρΓίΑΠΊΕΠ οΟΠΙΠΙΙΦΣΗΤΗ εδ. Ταπάεπι ΒΙΗγπΙΒ 

οοπηΐχα5, Ἰορίος ἵπ [ηραπα οομ]εοῖέ; ἆοπες Ατεμε]αις, ἃ 

ἀσχίτο 6ΟΓΠΗ ΙΓάῃςουτΤθης, Ρογ5οσμίοτος Ἱηναξῆ,  Οπίρης 

πηοχ ἵπ ΕΙΠΗ ορηγεΓεί5, οράεδαί ραπ]α πα, αἱ Νοορίο]επιας 

ουπη 5αἱ5 ρο55εί 6 Γαμᾶ 5ε τεεῖρετο : αποᾷ υΡί [αείαπα οοᾳῖ- 

(αγίέ, ἵπ Ρηρηᾶπα τεγοτΗί. Ταπῃ γεγο ἱππηῖςςί ἵηπ ΒήἼνγπος 

Γαἰσαίί επτγάς πιᾶσπο Ἱπιρεία, αἶίος 5αΡίίο ἵπ ἆπας Ρατίες 

5οζαβαπί, αἷῖος ἵπ ρἶατος Ἰασεταβαπί. ΟΡ τος πιανίπιο Ἠ]ος 

(οιτηῖέ, μπα γιάεηϊ ἁἰπιάϊίαίος τῖτος αρἰταπίες αἀ]νας, απ 

ἵπ πηη]ία [Γηδία ἀῑκοργρίος, απί αγίας Ρεπάεπίος ϱ [α]είμας. 

Ἱασια [ωάῑίαίο πιασὶς 5ρεοίαοι]ῖ οοπΙπιο, παπι Ῥάεηπα 

γιο, (ατβαταη{ ῥτο πιοία ογάΊπος. Τιήναξος Ατοπείαας ἃ 

τοπία, Νοορίο]επιας εί Ατοζμίας, 6 {ασα τογοτεῖ, ἃ ἴεγρο 

ἂσανεςαῖ υπ. ΕΙ ΠΠ, ἵῃ πίτοδαπα ομγοιςί, ἁἷα τεραφηᾶ- 

γετηηί. ΤαΠΙΕΠΙ Υετο, Ρο»ί πηᾶρηαπ ΦΠΟΓΗΠΗ 5ίτασεπῃ, ΝΙ- 

εοπιοᾶες οαπα γε]φαίς {ασίί ἵπ Ῥαρ]]ασοπίαπα, απ ρΠαίαης 

γε- 

ποτηπί οἱ οαδίτα Νἱοοπιέαϊς ἵπ ποίεςίαίεπα γ]είοτῖς, 6ΙΠΙ 1η- 

ΜΠγίάαἲῖς πε αἆ π]απα5 ααἱάθπῃ εἰίαπα ἔαπα γεπῖςκεί, 

Εεπ!] νὶ ρεουηία», οἱ οαΡΙΙΥΟΓΗΠΗ ΠιᾶσΏο ΠΙΠΠΕΓΟ;Σ 4105 ΟΠΊΠΕΡ 

ΜΠἨγιάαίος., Ώοπίσπο {τασίαίος , ἀῑπαϊςῖί ἀοπαπα οππη γἱα[ίεο, 

υἱ αριᾷ Ἰορίο5 ρατατοί 5ἴρὶ ορΙπίοπεπα εἰεππεπίία», 

ΧΙΧ. Τὰ ρείπηαπα Ἱα]ας Ρο [αείηας ἆπους Βοἴηᾶπος {6Γ- 

τηῖί; αποᾶ {διποτο πιαρίς, Ύπαπα εοηδη]{ε, 5ἶπε ἀεετεῖο ρῖ- 

Ρος”, (απίαπα Ῥο]]απα αοοεπάἶφεεοπί. Ῥαποί επίπι Ίοηφε πα- 

πηογο Ρ]άτος 5αροταγεταπ{; πο αά]αί ορροτἑαπ]{α{ο ΊοσσγΠΗ, 

απ ἁἰἴπο οιταίο Ἰοδίαπα, 5ο γἱτίπίο ἆποππα εἳ {ογαάἴπε 

παϊΠίαπη. Ταπο Νἰοοιηθᾶες Ρτορο Μαπίαπι οαδίτα αἀπιοτ]ί 

ΜΙΜίάαίος 5οοτοῦβαπα πποηίετα αξοσπά[έ, απῖ ο5ί ΒΙηγπΠο- 

ΤΗΠΗ οἱ Ῥοπί{ίεογατα οοπβηίαπα. Ἠπ]ας αΠΙΕΟΠΤΞΟΓΕ5, οεπ{ Πα 

οη(ες Βαγπηαίας, άπάη [ογίε Ιπεϊάίφεεπί ἵπ ποσο. ΝΙοΟΠΙ6- 

ἀἱς οᾳπ]ίος οδροταπί οἱ εχ Πῖ5 ποπηυ]]ος : αμος εἰπΗίοτ {η 

ῥαἰτίαπα οὐ γἱαίοο τοπαϊδἰ ΜΠ]λάαίος. Μαπίαπα γετο 

γοτοσσἀσηίοια Κοορίοϊεπηας οἱ Χθπαηος Αγπιοηίας εἶτον 

Ῥτοίορασλίαπα οαδίοἸαπα οοΠδεο{ Γογὰ δερίἴπια, οππα Νου» 

πιοζες αἆ Οα5ίαπα αθίίςδοί, οοοροταπ{ ρήρπατο, ἀπορηίσπη 

οη παπα φαίπος παία, ρεδίίαπαι γετο ἀθουρίαπα : οπρείς- 

απο ἀθοσια πας, (εδορηίο» γίγος οδρογυ η! ος επ τετ 

Μιημηάαΐος, αἆ 5ο αἀάμοίος, ἀπιίςι, οπρίαης ΓΑΥΟΓΟΠΙ 

Μαπίας, οαδίτῖς 4ποφαο οχα{ης, ἂά ΒαπΦαΠΚΠΗ 

Πανίαπα οοπ(αμῖέ; 6οφιο πουία ἱτα]οσίο, ογαδίί ἵπ ΡΕΓΡΑΠΙΗΙΠΗ. 

Οαλδίας γοτο, εἰ Νἰεοπιεάος, οὔρίοίηπο αποἰφποί Ἱεραί Πο” 

παπί αἀσταπί, Ππονοτυηί οαδίτα αᾱ Ποοπίοσσρ]αίεα, φποᾶ 

οδί Ρ]γμίαν σας {ο απα πηπη κίπλαπα ; αδί ΠΟΥ {Παπα ΕΓοπάΠΗ 

πα πάπια, οκ ορίθοῖνα» απί αρηϊοο]ίς ααἲ ρ]εῖνο ἠπῄτπηα, 

εοἱ]θοίαπη , ἵ ἀγπηίς οχοτοσναηέ, οἳ πουος ὁκ Ρ]γαίθας ἆ6- 

Ἰουίας (ποἱοναμε.  95οὰ φαση πἰγίᾳπο ρἰρεί ομ5ομ{ αὰ οβοίμπα, 

Ἰιοβίίαπῃ. 

Α,.- 



ΡΕ ΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ 

ἀπέγνωσαν πολεμεῖν ἀγδράσιν ἀπολέμοις. Καὶ δικλύ- 
συ . αὐτοὺς, ἀνεχώρουν" Κάσσιος μὲν, ἐς Ἀπάμειαν, 

σὺν τῷ ἑαυτον στρατῷ" Νικομήδης δὲ ἐς Πέργαμο», 
Μαγκῖνος ὃ δὲ ἐπὶ Ῥόδου. Ὃν, ὅσοι τὸ στόµα τοῦ Πόν- 

του κατεῖχον, πυβόμενοι, διελύθησαν' χαὶ Νικομήδης ση 

τάς τε χλεῖς τοῦ Πόντου, καὶ ναῦς, ὅσας εἶχον, τῷ Μι- 

θριδάτη παρέδοσαν. 

ΧΧ. Ὁ δὲ ὁρμῃ τῆδε μιᾶᾷ τὴν ἀρχὴν ὅλην τοῦ Νι- 
χομήδους ὑπολαθὼν, ἐπήει, χαὶ καθίστατο τὰς πόλεις. 

Ἐμβαλὼν δὲ καὶ ἐς Φρυγίαν, ἐς τὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου 

πανδογεῖον κατέλυσεν, αἰσιούμενος ἄρα, ἔνθαπερ Ἀλέ- 

Έανδρος ἀνεπαύσατο, καὶ Μιθριδάτην σταθμεῦσαι. Ὅ 
μὲν δὴ καὶ Φρυγίας τὰ. λοιπὰ, καὶ ον χαὶ Ἀσίαν, 

ἃ Ῥωμαίοις γεόκτητα ἦν, ἐπέτρεχε' χαὶ ἐς τὰ περίοικα 

περικέµπων, ὑπηγάγετο Λυχίαν τε χαὶ Παμφυλίαν, 
καὶ τὰ µέχρι Ἰωνίας. Λαοδιχεῦσι δὲ ἔτι ἀντέχουσι, 

τοῖς περὶ τὸν Λύχον ποταμὸν (Ῥωμαίων γάρ τις στρα- 
τηγὸς, Κόϊντος Ὅππιος, ἵππέας ἔχων χαὶ μισθοφόρους 
τινὰς, ἐς τὴν πόλιν ἐσδραμὼν, ἐφύλαττεν αὐτὴν), κή- 
ρυχα ἐπιπέμψας ἐπὶ τὰ τείχη, λέγειν ἐκέλευσεν, ὅτι, 
Βασιλεὺς Μιθριδάτης ὑπέχεται Λαοδικεῦσιν ἄδειαν, εἰ 
τὸν Ὅππιον αὐτῷ προσαγάγοιεν. Οἱ δ᾽ ἐπὶ τῷ κηρύ- 
Ίματι τοὺς μὲν μισθοφόρους ᾿ Ὀππίου µεθῆχκαν ἀπαθεῖς 
ἀπιέναι' αὐτὸν δ᾽ ἤγαγον τῷ Μιθριδάτη τὸν Ὅππιον, 
ἡγουμένων αὐτοῦ τῶν ῥαθδοφόρων ἐπὶ γέλωτι. Καὶ 
αὐτὸν ὃ Μιθριδάτης, οὐδὲν διαθεὶς, ἐπήγετο πανταχοῦ 
λελυμένον, ἐπειδεικνύμενος ἅμα Ῥωμαίων αἰγμάλωτον 

ι 
στρατηγόν. 
ΧΙ. Μετ οὐ πολὺ δὲ καὶ Μάνιον Ἀχύλιον, τὸν 

τῆσδε τῆς πρεσθείας καὶ τοῦδε τοῦ πολέμου μάλιστα 
αἴτιον, ἑλὼν, δεδεµένον ἐπὶ ὄνου περιήγετο, κηρύσσοντα 
τοῖς ὁρῶσιν, ὅτι Μάνιος εἴη" μέχρι ἐν Περ Ἱάμῳ τοῦ 
στόματος αὐτοῦ απηιόνωσε χρυσίον, δωροδοκίαν ἄρα 
Ῥωμαίοις ὁ ὀνειδίζων. Σατράπας δὲ τοῖς ἔθνεσιν ἐπι- 
στήσας, ἐς "Μαγνησίαν καὶ Ἔφεσον καὶ Μιτυλήνην 

παρΏλθεν, ἀσμένως αὐτὸν ἁπάντων δεχοµένων, Ἔφε- 

σίων δὲ καὶ τὰς Ῥωμαίων εἰκόνας τὰς παρὰ σφίσι 

καθαιρούντων ᾿ ἐφ' ᾧ δίκην ἔδοσαν οὐ πολὺ ὕστερον. 
᾿Επανιὼν δὲ ἐκ τῆς Ἰωνίας, Σ Στρατονίχειαν εἷλε, καὶ 

ἐζημίωσε γρήµασι, χαὶ φρουρὰν ἐς τὴν πόλιν ἐσήγαγεν. 
Παρθένον τε εὔμορφον ἰδὼν, ἐς τὰς γυναῖκας ἀνεδέξατο" 

καὶ, εἴ τῳ σπονδὴ καὶ τὸ ὄνομα πυθέσθαι, Μονίμη 
Φιλοποίμενος ην. Μάγνησι δὲ καὶ Παφλαγόσι καὶ 
Λυχίοις, ἔτι ἀντέ Ἰουσι, διὰ. τῶν στρατηγῶν ἐπολέμει, 

ΧΧΠ. Καὶ τάδε μὲν ἷν ἀμφὶ τὸν Μιθριδάτ ην. 
Ῥωμαῖοι δ, ἐξ οὗ τῆς πρώτης αὐτοῦ ὁρμῆς τε χαὶ ἐς 

τὴν Ἀσίαν ἐσθολῆς ἐπύθοντο, στρατεύειν ἐπ᾽ αὐτὸν 
ἐψηφίσαντο, καίπερ ἀσχολούμενοι στάσεσιν ἀτρύτοις ἐν 
τη πόλει, καὶ οἰκείῳ πολέμῳ χαλεπῷ τῆς Ἰταλίας 
ἀφισταμένης σχεδὸν ἁπάσης ἀνὰ µέρος, Ἀληρουμένων 

ἐ τῶν ὑπάτων, ἔλαχε μὲν ἹΚορνήλιος Σύλλας ἄργειν 
τῆς Ἀσίας, καὶ πολεμεῖν τῷ νο Χρήματα δ᾽ 
οὐκ ἔχοντες αὐτῷ ἐσενεγχεῖν, ἐψηφίσαντο πραθῆναι 
ὅσα Νουμᾶς Πομπίλιος βασιλεὺς ἐς θυσίας θεῶν διετέ- 

"νά 
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αρ]οσσγαπί οοηδΙαΠα Ποιηίηος ἴαπι Ιπιρο]ίες αάνοικας Ἰο- 

5ίοπι ἀποσπά! : ἀπιίδδίδαπο οπηίρα5, τουρβδοτηΠί, Οαδδίας 

ο1Π1 510 οχογοῖία ΑΡΑΠΙΘΗΠΙ, Νἰσοππεᾶες Ρογρατηη, λΤα- 

οἵηας [απ , Μαπίαςὃ 1γουδς Πμοάσα, Ου αδί ααἀἰεναπί 

ους Ροπίἱ ομβίοάες, ἀἱδροιδί δυηί; οἱ Νίεοππεᾶος 3. εἶαις- 

(νασιο ΡΟΠΙΙ οἱ Πᾶγες αμα» Μαβεβαπί (ταδϊάεταπ{ ΜΠγ]άα{1. 

ΧΝ. δίο ΜΙΠιπάαίες απο Ἰπρεία ἰοία Νϊοοπιθαϊς ἀῑίοπε 

ροβΐα5, ομίραί οσα, οἰνίίαίες οοηδΗίποης οτάΙπαηδα!θ. 

Ιηᾷ46 Ῥμιγσίαπη αποσαθ ἱήρτοβδις, δις οδί Αἰεχαπάγί ἆἷ- 

γογδοπίο, ΓααδίαπΙ ΟΠΊ6Π ραίαης, 5ἳ, πρί Αἰοχαπάογ Ιπίοι- 

ααἰσγίέ, Ῥογποσίατεί ΜΠιπίάαίΐ6ς. Αίάαα ία οἱ Ῥητγσίῳ 

τοσα, οἱ Ἠγξίαπη ΑδίαΠιάΙθ ἨΟοΠΙάΠΟΤΗΠΙ Τεσθῃς αοηηϊς]- 

ἴα5 Ῥτον]ποῖας, Ρεγουπτεραί. ΜΙβεῖδααο οἱίαπα ἵηπ ΠπΙπηας 

Ργον]ηοίας 5αἶς ἀπαίρας, 5αβεσῖί Τγοίαπι εί Ῥαπηρηγ]ίαπα, 

ἉΠασαθ πδαπα Τοπίαπῃ. ἸΤιαοᾶιεθηςος αιίεπῃ Τ,γοί Παν] ας- 

εο]α5, αἆλιαο τοβῖςίεηίες, αἆ απος Ο. Ορρία5 οπι οα]- 

Ῥα5 δ{ πιεγορηατ]ῖ5 ποπηΙ]]15 56 τουθρογαί{, Ῥ6Γ ΡΓΦΡΕΟΠΕΙΗ αἆ 

πηωρηῖα ΠΙΙδδΙΤΗ Ἱηγ (αγ 1{ μῖ5 τοτβὶς : ΜΠΜγηάαίεπῃ ΤαβεΠη ΡΓο- 

πηἰ({ογο ΤιαοδϊοσηΣίρας 5οοιγ(αἴεπ, 5ἳ Ορρίαπι οἱ ἀεα]αϊς- 

ςοη{. Ἐ{ ΠΠ, απἀῑίο Ῥγῶεοπ6, πιογορπατίος ἀἰπιϊςεγιπί Ἡποο- 

Ίαπιος : ἵρδαπι Υοτο Ορρίαπαι αἀάπχογαπί αἆ ΝΠπιάαίεπαν 

Ργοοσάσπάρας Ποίοίρας ἵπ Ἱαάιρτίαπα, Έππι ΜΙηιηάαίες, 

Π]ςυπη οἱ 5ο]αίαπα, 56οΠῃ ογοιππάαοεραξ, οδίοηίαης εαρί]- 

υπ] ΙΠΙρΘΓΑΙΟΥΘΠΙ ΏΟΠΙάΠΙΠΙ. 

ΧΧΙ. 5εᾷ απάπ1 Πο πηπ]ίο Ρος Μαπίαπιαποσιο ΑαπΠΙαπι, 

Ἰοσα(ἴοηπῖς η] 15 οἱ Ώ6]1 ααοίογαΠα ργοἴραατα, οαΡΙγαΠῃ 66- 

Ρἱ55εί, Υἰπείαπα Ἠππο αδίποσαο Ιπιροδίίαπα οἰτομπητεσ]έ, εί 

ῥγος]απηαγε 5αρ]πάθ αἆ 5Ρροαοίαίογες, ΜαΠΙΙΠΙ 566556, οοθρ{. 

Ῥοπίαααο Ῥονσαπηί απγαπα Παπο[ασίαπα {η ο5 εἶας Ἱπ[ιάϊί, 

εοιγαρίε]ας 5οΏ]ίσεί Ἰανβίοπαπ1 οκρτοβταης Ἠοπ]απο ποπηϊη], 

Ροϊπάα, Ῥια[ος[15 ηῬίααθ ρα Ρργον]ηοίας οοηςΗ(πς, αά 

Μασηθείαια , ἘΡΙθδΙΠα, οἱ ΜΙίγΙεποπ, Ιρεηίαι εχεθρία5 αΏ 

οπηηίρα5 : Ερ]ιοςῖϊς είίαπα 5ίαΐαᾶς ΒοππαπογΙΠα, παρ ἵη πγϱθ 

ἵρ5ογΙπῃ οοΗοσαία ε’αη{, ετεγίεπίρα5; απαπῃ ΟΡ ΤΕΠΙ ΠΟΠ 

πημ]ίο ρο5ί Ῥωπας ἀθάειτυπί. Ἐκ Τοπία γονοτίθῃς, οορίί 

Βίταίοπίεθαπα, ππμ]είαγ]ίαια Ροευπία, εί Ἱπροδηῖί ργῶςί- 

ἀἴαπα. Τα οχάεπι αχΏαο εοηβρίἰσαίας {ΟΓΠΙΟΣάΠΙ γγσίπεπη, 

γοζθρίέ Τα 5ΗΠΠΗ 6ΥΠΦΕΘΙΠΙ, Μοπίπιαπα, ῬΙή]ορωπηθπῖς {]- 

Παπ, 5ἱ άπθπα ]ανᾳί οἱ ΠΟΠΠΕΠ οαἶις «οβηο05εθτθ. ἈΙασηεί]- 

Ρας αμίοπη (αά ΒίρΥ]απι) οί Ραρμ]ασοπίδας 1,γοΐδαπο, αι) 

Ππηρεναία [αεθγε ἀείγεσοίαραπέ, Ρεῖ ἆποος 5ος Ιπίπ]{ Ῥε[]απη, 

ΧΧΠ. Ῥυπῃ Ίος ΜΠγίάαίας σοτ]έ, ΒοπιαΠ!, αααἰία Ρτίπ]α 

οἷας ἰγαρίίοπε ἵπ Αδίαπι, επ οοηίτα ου ἀοσγεγεγιηί, 

απαπαγίς ἀοππες[ῖοίς οοοαρα(1 5οάἱοπίρις οἱ Ῥε]ιο 5οεἶαΙ! 

Ρογά(ΠιοΠῖ, Τα]ἰς [στο ομιηίρας αἰῑς ροςί αἰίος ἀε[οιεπ ας. 

Θπππάπο ῥτογ]ηοῖίας φογΗγεπίαγ εοης]ες5, Οοιπε]ίο 9Υ/180 

Αδία ομγοηῖί οἱ Ῥο]απι ΜΠΜμἰάαἴοσπη, 5εᾷ απππα αἆ Πλιιά 

Εογοπᾶπηα ἀθοςαί ροουηία, ΓαοίΠη εί 5επα(α5εοΠςΕ ΙΙ, 

αἱ γοπάργείαγ φαἰάφαϊά Νάπα Ῥοπαρίίας 5οἰερηίριις ἀεοταΠα 
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ταχτο. 

πάντα φιλοτιµία. ἸΚαί τινα αὐτῶν ἔφθασε πραθηναι, 
καὶ συνενεγκεῖν χρυσίου λίτρας ἐννακισχιλίας" ἃς µόνας 

ἐς τηλικοῦτον πόλεμον ἔδοσαν. Σύλλαν μὲν οὖν ἐς 

πολὺ αἵ στάσεις κατέσχον, ὥς ἐν τοῖς Ἐμφυλίοις συγ- 
Ἱέγραπται. Ἐν τούτῳ ὃ᾽ ὅ Μιθριδάτης ἐπί τε Ῥοδίους 
ναῦς πλείονας συνεπήγνυτο, χαὶ σατράπαις ἅπασι χαὶ 
πόλεων ἄρχουσι δι ἀποῤῥήτων ἔγραφε, τριακοστὴν 
ἡμέραν φυλάξαντας, ὁμοῦ πάντας ἐπιθέσθαι τοῖς παρὰ 
σφίσι Ῥωμαίοις καὶ Ἰταλοῖς, αὐτοῖς τε, καὶ γυναιζὶν 
αὐτῶν, καὶ παισὶ, καὶ ἐλευθέροις ὅσοι γένους Ἰταλικοῦ. 

Κτείναντάς τε, ἀτάφους ἀποῤῥίψαι, καὶ τὰ ὄντα αὐτοῖς 

μερίσασθαι πρὸς βασιλέα Μιθριδάτην. ᾿Επεχήρυζξε δὲ 
καὶ ζημίαν τοῖς καταθάπτουσιν αὐτοὺς, 3 ἐπικρύπτουσι, 

καὶ µήνυτρα τοῖς ἐλέγχουσιν, ἡ τοὺς χρυπτοµενους 

ἀναιροῦσι" θεράπουσι μὲν ἐπὶ δεσπότας, ἐλευθερίαν ' 

χρήσταις δ᾽ ἐπὶ δανειστὰς, ἦμισυ τοῦ γρέους. Ἰάδε 

μὲν δι ἀποῤῥήτων ὃ Μιθριδάτης ἐπέστελλεν ἅπασιν 
ὁμοῦυ. Καὶ της ἡμέρας ἐπελβούσης, συμφορῶν ἰδέαι 
ποικίλαι χατὰ τὸν Ἀσίαν ἦσαν. Ὃν ἔνια τοιάδε ἦν. 

ΧΧΠΙ. Ἐφέσιοι τοὺς ἐς τὸ Ἀρτεμίσιον χαταφυ- 
γόντας, συμπλεχοµένους τοῖς ἀγάλμασιν, ἐξέλκοντες 
ἔκτεινον. Περγαμηνοὶ τοὺς ἐς τὸ Ἀσκληπιεῖον συμφν- 
γόντας, οὐκ ἀφισταμένους, ἐτ Ἄευον τοῖς ξοάνοις συµ- 
πλεχομένους. Ἀδραμυττηνοὶ τοὺς ἐκνέοντας, ἐσθαί- 
νοντες ἐς τὴν θάλασσαν, ἀνήρουν, χαὶ τὰ βρέφη χατε- 

Καύνιοι, Ῥοδίοις ὑποτελεῖς ἐπὶτῷ Ἀντιόχου 
πολέμῳ Ὑενόμενοι, καὶ ὑπὸ Ῥωμπίων ἀφεθέντες οὗ πρὸ 

πολλοῦ, τοὺς Ἰταλοὺς ἐς τὴν Βουλαίαν Ἑστίαν κατα- 

φνγόντ τας, ἕλκοντες ἀπὸ τῆς Ἑστίας, τὰ βρέφη σοῶι 
πρῶς τα ἔκτεινον ἐν ὄψει τῶν μητέρων, αὐτάς τε χαὶ τοὺς 

Τραλλιανοὶ δ᾽, αὐθένται τοῦ καχοῦ 

-. 2 
πόντουν. 

Ά 
ἦνδρας ἐπ᾽ ἐκείνοις. 

θυλαξάμενοι γενέσθαι; μμ Θεόφιλον, ἄγριον 

ἄνδρα, ἐς τὸ ἔργον ἐμισθώσαντο. Καὶ ὅ Θεόφιλος αὐ- 
τοὺς συναγαγὼν ἐπὶ τὸν τῆς Ομονοίας νεὼν, ἥπτετο 

τοῦ φόνου" καί τινων τοῖς ἀγάλμασι συμπλεκομένων τὰς 
γεῖρας ἀπέκοπτ Τοιαύταις μὲν τύχαις κ περὶ τὸν 

Ἀσίαν ὄντε ς Ἰταλοὶ χαὶ Ῥωμαῖοι σ συνεφέ έροντο, ἄνδρες 

τε ὁμοῦ, καὶ βρέφη, καὶ γυναῖκες, καὶ ἐξς ελεύθεροι, χαὶ 

θεράποντ ες αὐτῶν, ὅσοι γένους Ἰταλικοῦ. ει) καὶ µά- 

λιστα ὅπλον ἐγένετ το, τὴν Ἀσίαν οὐ φόθῳ Μιθριδάτο 

μᾶλλον, ἡ µίσει Ῥωμαίων, τοιάδε ἐς αὐτοὺς υμφε εν 

Ἀλλ' οὗτοι μὲν δίκην ἔδοσαν διπλΏν, αὐτοῦ τε Μιθριδάτου 
μετ᾽ ὀλίγον ἀπίστως ἐξυθρίσαντος αὐτοὺς, καὶ ὕστερον 

Κορνγλίῳ Σύλλα. Μιριδάτης δὲ ἐς μὲν Κῶ κατέ- 

πλευσε, Κώων αὐτὸν ἀσμένως δεχοµένων. Καὶ τὸν 
Ἀλεξάνδρου παῖδα τοῦ βασιλεύοντος Αἰγύπτου, σὺν 

Ἰρήμασι πολλοῖς ὑπὸ τῆς µάμμης Κλεοπάτρας ἐν Κῷ 

καταλελειμμένον, παραλαθὼν, μα αὰ βασιλικῶς" ἔκ τε 
τῶν Κλευπάτρας θησανρῶν γάζαν πολλὴν, καὶ τέχνηνε 
καὶ λίθους, καὶ κόσμους γυναικείους, καὶ γρήµατα 
πολλὰ ἐς τὸν Πόντον ἔπεμγψεν. 

ΧΧΙΥ. Ἐν δὲ τούτῳ Ῥόδιοι τά τε τείη σφῶν καὶ 

τοὺς λιμένας ἐκρατύναντο, καὶ μηγανὰς ἅπασιν ἐφίστα- 

ή . 
Τοσήδε μὲν ἦν τότε πάντων ἀπορία, καὶ ἐς | 

| 
| 

| 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΡΕΒ 

φαογῖ5 ἀἰσαγεγαί. Ταπίο ἔμπο, ἵπ ΓΕΓΙΠΑ ΟΠΗΠΙΗΠΙ ἱπορίᾶ, 
5ιπά(ο αγάεβαπί ΊνοΠογοπα ποπηίπίς οπιαπί οπηπίθας Πιοςῖς ἆθ- 
Γεπάρπά!. Εἰ ρτορετε ἀϊνοπαϊία ρατίο «αογογπη ΓΗΠάογαπα, 
ΠΟΥεΠΙ πη ία Πνγαγαπα αγ οοη{δογαηί; πας, που απηρ]ίας, 

ἵη (απίαπι Ῥο]ηπῃ Ἰηςιπιδοταηί. Οσίσταπι δγ]]α ἅἷα ςοὐῖ- 
Ποπίρης ἀοπηῖ τοίθηίης οί, υἱ ἵπ Ῥο]]ογαπι Οἶν {παπα Πηκ ίογία 

ἀἰκίπας.  Ἰπίείπι ΜΠήάαίες εἰ οοπίτα Ἠ]ιοδίος ρἴωγος 
πάγος [αὐσαν[έ, εί ςαἰταρίς οπιπί μας εἰνιαίαππααε πιασῖ- 
εἰγαίρης 5οοΓεία5 Πίογας 5οπῖρςῖέ, πἱ « υπ]γεγςῖ αἆ ουπιάσπι 
ἀῑθπα , ἱπίρεδίπιΙτη 4ῦ 6ο, πο ἀαίας Πίογα ε5δοπ{, ἱπναεγεῃί! 

αγπηϊς ΤΟππαπος Τα]οδαιο Ποβρίίες, ουπα αχοτίρας, οί Ημθ- 

τί, ο [ογίκαπιε ἱηπεπαῖς ἀοππες[οῖς, 4ποἰσποί οἱ Ἱνογαπα Πα]οὶ 

ρεπονῖς επφοπ!; οἱ οεεἶδος εἶπο 5ερυ]ίπτα αμήίοετοηί, ποσα 
Ῥοπα ραγίῖπῃ τορί, ραγίΐπη ρετουβδοτίρας οεετεηί.» Ιπίο- 
π]πα(α5 ε[ίαπα πππ]είαπα οδί δορεΠοπῖρας ο.,κο5, απ! γῖνος 
ορ]απθ5; Ργαιηίααπε ρτοροδη{ 5, ααῖ νεὶ ἀεπιποίατεπε 

οοουΠαπίες, τε] Ἰαἱαπίος Ιπίοτβοργθηί, 5οτνο Ηβογίαίεπα, 

5ἱ Πογηπῃ γε] ἀσπηποίαγεί νε] ορε]ἀεγεί; ἀευιοτί Ὑετο, 5ἳ 

οτεζίοτοπα, ἁἰπηάϊαπι ἀερῖσε ροσυμί. Ηῖς εἶαπῃ αἆ οἵπηθς 

ἶπιι] 5ορίΐ5, αὈί δἰασίας ἀῑες τοῖς, ναγία οαἱαπη(αίατε 

«ρθοῖες ρε Αδίαπη οχοτία επί : συ αγΙῃ ΠΟΠΠΙΗ]ᾶ5 οΟΠΙΠΘ- 

ΠΠΟΤΑΤΕ Ἰ1βε{. 

ΧΧΠΠ. Ερ]ιοςί ο ΡΓίαπα [επιρ]ο αἲ ἱρεαγατη 5ἰαπαγιη 

εοπηρ]εχι ἀῑδίταςίος ἱπίεγβε]εβαπε. Ῥειβαπιοπί ϱο5 αὐϊ ἴρ 

«άεπι /Ἐδοιπ]αρίϊ οοη[αρεταηί, αππΙ πο]οεπί αΏφοράετε, 

εἰαΐμῖς Ἰιωτοπίος ςαρ]ῖς οοπβρεραπί.  Αάταπηγ{οηί Ίος 

ααὶ παϊαπᾶο εγαάστο οομαβαπίης, ἵπ Πιαγο ρεγ5θομ!ῖ, ηο- 

εααπί, Ιη[απίος(αθ δογΙπα 5αππογρεραπί. Οαὐπ, ΔπΠ- 

[οσο ἀεγίείο αγ ριη{ ΠΠοδϊς, οἳ ραπ]ο απίο 5οπαίας Βο- 

πιαπί αιοἰοπ(αίο ]ατὶ 51ο το, Ταίος, απϊ αἲ γεια 

3ρά6Π ἵη ουτία ο γαἶ5 ἀεδίοαίαπα οοη[ασεταπί, αΏ ἐραῖς αγῖς 

Ργοῖναχογαη! : οπρδίδαιιο Ργῖα5 ἵπ οοηδΡρθοία Ππαίγαπα Ἱη[απϊ- 

5, ἱρ8ᾶς ἀεϊπάς, οἱ ΡοβίΓ6ΠΊΟ εβΓΙΙΗ ππαηΙ{ος, ἱπίεγοηθγαηί. 

Ττα]λαπί, πο Ἱοδρίίαπι ος ππαπας οοπαπηΙπατοηΕ, Τήσο- 

Ρῆυπα Ῥαρμ]ασοπεπα, ΥΠ ἵτασοπα, αἆ Ίου πηοτος ο ο0η- 

ἀπχοτυπί: απῖ ἵπ φάσπαῃ Οοποογᾶ]α” οοπο]ηςος απη Ἱπημηαη [τετ 

εοπἰτασἰα αγ], αἱ 5ίαἴηας οοπαρ]εοἰθηἴασα πάπας Ργαοάρτοί. 

Ταπίο Ἱη[ογαπίο απο Ρος Αδίαπι Πουησηί Πα]ίἽαο ορργίπι- 

λαπίας, υ]τῖ ρατ]ίογ οἱ πίαπίος, οἱ Γοπχίησςς ἴππο οὔἴαπα Πο γί 

φογνίηπο, φποϊφποί Πα]ιο οταπί δαησαἱηῖς. πάς φαϊς αρ” 

ραγηῖί, Ποῦ. πιοῖα πιαρὶς Μηγίάαἶς, Ύπ8Π1 οὐἵο Πο ΠαΠο- 

ΤΗ, ΑδίαΠΟς {ία ἵη 05 ραΐτα»δο.. Ὑοτυπα Βἱ Ρα ΠαΠΗ Ἰ1ς- 

τοπ! ἀπρ]ίοσας ΡΙΠΗΙΠΑ αἲ ἴρ5ο ΜΠάαίο ραυ]ο ροςί 

5αροβο Μαρί οἱ ρογβάο; ας ἀοϊπάς α Οοτπε]ίο 8ΥΊ]α ρυ1, 

ΜΙμπίάαίος ἱπίστίπα η ΟΠ {ηδη]απα ἰτα]εοί: αὈί οχεδρίας 

ἃ Πυοπίίνας, Αἰοχαπάτί, ααἱ ἵπ Ἐρυρίο τορπαβα!, ΕΗαπα, 

ου. πηἶ5 ροσυηίἰς ἵπ 00ο τοβείαπι α Ο]εοραίτα αγία, ἃ5- 

βΗΠΗΣΙΕ, οὐ σαν ]ίαο τορῖο: οἱ ο ἠοδατῖς 0Ιοοραίγα" πιαρηᾶς 

ἀῑνίδας, αγίβουπα οροτα ομτομία, ποπιαᾶς, πευπά σπα πλη](ο» 

Ῥγοία, ππασηαπ( ο γἷπα ροσυηίας, Πἰδίί ἵπ Ῥομί ση, 

ΧΧΙΝ, Πως ἆ πα ΒαΠί, Βου ἠπίογίσα πνωπία ροΏρηυο 

ππυπἰοέ, οἱ ἑποιγακογυηί πιαοήηῖς, δά]α γαπ ας ποπμ]- 



ΡΕ ΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 
, )Ν ο , . / κ 

/ον" καί τινες αὐτοῖς Τελμισσέων τε καὶ Αυχίων συνε- 

µάχουν. "Όσοι τε ἐξ Ἀσίας Ἰταλοὶ διεπεφεύγεσαν, ἐς 

Ῥόδον ἅπαντες ἐχώρουν" καὶ σὺν αὐτοῖς Λούκιος Κάσ- 
σιος, ὃ τῆς Ασίας ἀνθύπατος Ἐπιπλέοντος δὲ τοῦ 
Μιθοιὸ μὴ η ῃ 0 { δὲ ν 
Μιθριδάτου, τὰ προάστεια χαθήρουν, ἵνα μηδὲν εἴη 

- - .] ’ / 

Ἰρήσιμα τοῖςπολεµίοις. Καὶ ἐπὶ ναυμαχίαν ἀνήγοντο, 
- - -. Λ 

ταῖς μὲν, ἐκ μετώπου, ταῖς δὲ πλαγίοι. Ὅ δὲ βασι- 
Ν ἳ η Ἱ / / Δ ἰδί . 

λεὺς, ἐπὶ πεντήρους περιπλέων, ἐκέλενε τοὺς ἰδίους ἐς 

τὸ πέλαγος ἀνάγειν ἐπὶ χέρως, καὶ τὴν εἰρεσίαν ἐπιτα- 
-- / . 

χύναντας, περικυχλοῦσθαι τοὺς πολεµίους, ὀλιγωτέροὺς 
ὄντας' µέχρι δείσαντες οἳ Ῥόδιοι περὶ τῇ χυχλώσει, 

ὑπεχώρουν κατ) ὀλίγον" εἶτ ἐπιστρέψαντες, ἐν τὸν λι- 
μέγα κατέφυγον, καὶ χλείθροις αὐτὸν διαλαθόντες, ἀπὸ 
Φρό .” Ν δή ” , ε οἱ Ὁν 
τῶν τειχῶν τὸν Μιθριδάτην ἀπεμάχοντο. Ὅ δε τη 
πόλει παραστρατοπεδεύων, χαὶ συνεχῶς τῶν λιμένων 

πειρώµενος, καὶ ἀποτυγχάνων, ἀνέμενε τὸ πεζὸν ἐκ 
τῆς Ἀσίας οἳ παραγενέσθαι. Κάν τούτῳ βραχεῖαι καὶ 
συνεχεῖς ἐγίγνοντο ἀψιμαχίαι τῶν ἐφεδρευόντων τοῖς 

τείχεσιν. Ἐν αἷς οἵ Ῥόδιοι πλεονεκτοῦντες, ἀνεθάρ-- 
σουν κατ᾽ ὀλίγον, καὶ τὰς ναῦς διὰ χειρὸς εἶχον, ὡς, εἴ 

πη καιρὸν εὕροιεν, ἐπιθησόμενοι τοῖς πολεμίοις. 

ΧΧΥ. Ὀλκάδος δὲ βασιλικῆς ἱστίῳ παραπλεούσης, 
Ῥοδία δίκροτος ἐπ᾽ αὐτὴν ἀνήχθη" καὶ ταῖσδε κατὸ 
σπουδὴν ἑκατέρων ἐπιθοηθούντων, ναυμαχία γίγνεται 

᾿ / λ . ’ 3 ς ο . / 

καρτερὰ, Μιθριδάτου μὲν ἐπιθαρύνοντος ὀργῇ καὶ πλή- 
θεσι νεῶν, Ῥοδίων δ αὐτοῦ τὰ σχάφη σὺν ἐμπειρία 
περιπλεόντων τε καὶ ἀνατιτρώντων" ὥστε καὶ τριήρη 

3 ” 3 / 3 / να λ 
αὐτοῖς ἀνδράσιν ἀναδησάμενοι, καὶ ἀχροστόλια πολλὰ 

-- 3 Δ / / ε) .. / 

καὶ σχΌλα ἐς τὸν λιμένα φέροντες ἐπανελθεῖν. Πεντή- 

ρους δὲ σφῶν εἰλημμένης ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἀγνοοῦντες 
ΐ δ ά. ο } / : -” 22 -” {λ - 

οἵ Ῥόδιοι ἐπὶ ζήτησιν αὐτῆς ἓξ ταῖς μάλιστα ταχυναυ- 

τούσαις ἀνέπλεον, καὶ Δαμαγόρας ἐς αὐτὰς ὃ ναύαργος 
/ / ο] - -- λ Μ 3 / ! ος -α 

ἐπέπλει. Πέντε δ᾽ αὐτῷ καὶ εἴχοσιν ἐπιπέμψαντος τοῦ 

Μιβριδάτου, µέχρι μὲν ἐς δύσιν ὁ Δαμαγόρας ὑπεχώρει: 
/ ἳ) 4 ο 9 - 3 ο] /’ 

συσκοτάζρντος δ᾽ ἤδη, ταῖς) βασιλικαῖς ἐς ἀἁπόπλουν 

ἐπιστρεφομέναις ἐμθαλὼν, δύο κατεπόντωσε" δύο δ) 
ἄλλας ἐς Λυχίαν συνεδίωξε, καὶ τὴν νύχτα πελαγίσας 

-- .» / ο 
ἐπανηλθε. Τοῦτο Ῥοδίοις καὶ Μιθριδάτη τέλος ἦν 

τῆς ναυμαχίας, παρὰ δόξαν Ῥοδίοις τε, διὰ τὴν ὁλι- 

γότητα, καὶ Μιθριδάτη, διὰ τὸ πλῆθος, γενόµενον. 
3 ον / . Ἡ Ν 
Ἐν δὲ τῷ ἔργῳ, περιπλέοντι τῷ βασιλεῖ, καὶ τοὺς 

οἰκείους ἐπισπέρχοντι, ία συμμαχὶς ἐμθαλοῦσα ἐκ 
θορύθου κατέσεισε. Καὶ ὃ βασιλεὺς, οὐδὲν ὑποκρινά- 
µενος, τὸν κυθερνήτην ὕστερον ἐκόλασε καὶ τὸν πρῳ- 
ρέα, καὶ Ἆίοις ἐμήνισε πᾶσι. 

ΧΧΥΙ. Τῶν δ) αὐτῶν ἡμερῶν, τοῦ πεζοῦ τῷ Μι- 

βριδάτη παραπλέοντος ἐπὶ λκάδων καὶ τριηρῶν, πνεῦμα 
: ο 3 ΔΝ 3 3 } {ς /ν / ἳ 

Καυνικὸν ἐμπεσὸν ἐς αὐτὰς, ἐς Ῥόδον παρήνεγχε" καὶ οἱ 
'Ῥόδιοι τάχιστα ἐπαναχθέντες, ἐνοχλουμέναις ὑπὸ τοῦ 

. . α / . ϱλ/ 5 / 
κλύδωνος ἔτι καὶ διεσπαρµέναις ἐμβαλόντες, ἀνεδή-- 

σαντό τινας, χαὶ διέτρησαν ἑτέρας, καὶ ἐνέπρησαν 
ἄλλας" καὶ ἄνδρας αἰχμαλώτους εἷλον ἐς τετρακοσίους. 
Ἐ 3 ἶ , ο τι έ , ἄψ. ιά ι 

φ οἷς ὃ Μιθριδάτης ἐς ἑτέραν ναυμαχίαν ὁμοῦ καὶ 

πολιορχίαν ἠτοιμάζετο. Σαμέύχην δέτινα, μηχάνημα 
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Ιἱ5αοχ Τοπςςοηρί μις οἳ 1νοί5. Εἰ αποίᾳποί Παἰἰ ογαςο- 

ταπί οκ Αδία, Β]ιοςί Ἰαρεραπί τεορρίαου]απη : ἵπ Πΐαιο 1, 

Οᾳ5δίας, Αδίω ΡτοσθηδΗ],  Αἀγοπίαπίο αι{οΠῃ οΙΠά οἶαβςθ 

ΜΠλγάαΐίαο, αρατάία ἀἴτασταπέ, πο Ἰορίίνας ο55οηἱ ας]. 

Μοχαπε αἆ παγα]ο ργα]απα ρτογθοΙ, ρᾶτ5 α [τοηίο, ρᾶ15 ἃ 

Ιαἱεγα, αρρτοάί Ποδίοπι ραταναμί.  5εᾶ ΜΠηιίάαίες, απ{η- 

απιογειηί οΙΓομΠΙ 6105 γοἱίαης, Ἰηβδίί πάγος ογάΐπε Ίοηρο 

οχίοπαϊ 1π εογηαα, αἱ τοηἰρῖο οοπεἰ(αίαο Ἱοδίΐσας οἰτουπηγεπί- 

τοηΏί, Ρ4ΠΟΙΟΓΕ5 ΠΕΤΗΟΓΟ. 14 γοῖ λος, ρα]αίπα ορᾷ6- 

Ῥαπί: ἀείπᾶς γογ»ὶς ρτονῖ5 η ρογ{απα εοη[αρογιη{, οἱ ορρο»{εῖ5 

οἸαμςίτῖς, α πια πῖρα5 Ργορασηαπάο ΓΟᾷΟΠΙ ατοθβαπί.  Ἠ]α 

οαδίτα πηεία(α5 [η ΡΥοχίπιο, οἱ 56ρ6 ΡΟΓ{ΗΠΗ 6χρισηαα [ρίγα 

Ἀρρτεςρι5, εχδροσίαραί (ευγοςίγος εορίας εχ Αδία. Τη{ρίπι 

εοπίίπαα Περαπί αἆ πιαπῖα γε]ίαίίοπος; ἵπ φαίνας ςιρογίο- 

το» ἨΙιοάΙ, ραπἱα πα Τεςιπεβαη{ αΠΙΠΊΟ5, 6ἱ Πανθ5 56ΠΙΡΟΓ 

ἵη Ρτοιηία Παβεβαπί, Ἱπναδατὶ Ποδίεπα, 5ἱ 56 ἀαγεί οοσαδίο. 

ΧΝΧΥ. Μον αὐαπι ργαἰετγεµεγείατ γε]ίς οποταΓία τορία, 

Ρτογθεία ε5ί οοηίνα εαΠ Ἠ]ιοδία ἀῑοτοίο5. Οπῖρας αὈί Ρτο- 

Ρουε Ρ]ηγες α{ησια 5αοσαγογαΠί, ος έΠΠ οδί αοτο ῥτ]στη, 

Μιιπίάαία σταγ]ῖας Ἰηδίαπίο Ρτορίογ Ίταπα οἱ παπα] Πέ άἴποπα 

πανίαπας Ἠ]οᾶίίς γεγο αγία ηαγες ας εἰτοππππαν]σαπ/ίίριις 

εί ρε([οναπίρας; απὶ εί {ΓΙΤΘΠΙΕΠΙ οΠ1 5οσἵ]ς πανα]ῖριας, α 

ραρρί τογἰπείαιη , πηπ]ίασ6 αγηλαπηθηία οί δρο]ία, ἵη ρογία η 

τερογίαταπί. ΟΠ γοτο ἀεξίάστατεπίέ Ἠ]ιοδΙ απΙπ(πεΓε- 

ΠΕΠ], ἱσπαγί εαρίαϊα Γαἶςςε αἲ Ποδβρας, αἆ οαπ1 απατοπάα Πα 

οπιΐδει αΠΐ 1η αΠἴΠΠΙ 5εχ αας οπἹΠΙαΠα ερ]θγίπιας, ουΠη ῥτας- 

{οοίο ο]αδδίς Ώαιπαροτα. Οοπηίτα απας απαπα ΜΠΠγίάαίος 

ΧΧΥ Πηἰδί5δεί, ΏάΠᾶροΓας οεάεβαί π5αᾳιθ αἆ 5ο]]ς οοσαδΗΠΙ : 

ἀαϊπᾶς {επεβγεςορηίαο ]4Π1 οΦ]Ιο, τορίας τείτο 5ο Υογιθηίες 

ἁἀοτίας, ἆπας εκ εἶς ἀεηιετεῖέ, ἀπαξαιο αἰῖας ἵπ Τ,γοἶαπα 

εοπιριυΠΐ; αἱ ποοίε ἵπ α]ίο οχασία, τογθιςΗ5 οί. Ἠϊο 6γεῃ- 

{ως ΡΗ{ πανα]ῖς ρυα]ῇ, {αμα ἱπδρεγαίας Ἠ]οά]ίς Ρτορίογ Ρραι]- 

οίαίεπα παν ατα, παπα ΜΙΠτίάα(1, Ῥτορίατ τη] Ππάίπεπῃ. 

Τη 1ρ5ο απίαΠ] εθγίαπηἶηθ, ΠΑΥΕΠΙ γοσίς, αἆ 5105 οομογίαπᾶἆος 

οἰγομπγο]απ!ῖς, Οία παγῖς φοεία Ῥες ἑαπππ]έαπη Ἱπιρασία 

οοπουβεῖ.  Οσ]ας σαΏεγηαίογεΠη ας Ργογείαπα, ἀῑςείπιπ]αία 

5ία[ΐπῃ ἶτα, ἀείποερς 5αρρ]ίοίο αί[οοΙί ΜΠ]ίάαΐος, οπηηίρας- 

απο ΟἨ5 56ΠρεΓ Γη]ΐ Πηίρηςης. 

ΧΧΥΙ. Ρε 6οδάεπα ἀῑες, (εγτοδίτος οορίας, οποταγῖϊς εἰ 

(πτοπιῖρας αἆ ΜΙγίάαίθπα πανἰραπίες, γεμθπιθης Υοπίας, 

εχ Οαμπία ρεΓΠαης, αἆ Βοάυπη αρρυ]{.. Οοπίτα απας οἀσεία 

6Ἰα55ο, Ἠ]οκίί (ατραία5 αἀ [ας {επηροςίαίο ἀἱδρειδάξαιε αξ- 

τεβδῖ, ΡΓΠΙ οερεγυηί, ραπ ρογ/οτατυαηί, γε] Ιπορηάε- 

τυηί; οί αἆ φπαἀτ]ηρεηίος γίτος εαρίῖνος αἀάπχοτιπί. ϱΗ4Π]- 

ομτθΠα ΜΜ γάαίες ταγςΗΠ1 οἱ αἆ πανα]επα ραρηαπα, εἰ αἲ Γ- 

5 ορριρηα{ΙοΠεΙΏ, 5εςε ράταδαί : εἰ εαπημιισαπα, πια ΧΙΠΙαΙΗ 
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µέγιστον, ἐπὶ δύο νεῶν φερόµενον, ἐποίει. Αὐτομόλων | 
δ' αὐτῷ λόφον ὑποδεξάντων ἐπιθατὸν, ᾗ Ἀταθνρίου | 
Διὸς ἱερὸν ἦν, καὶ κολοθὸν τειχίον ἐπ᾽ αὐτοῦ, τὴν στρα- 
τιὰν ἐς τὰς ναῦς νυκτὸς ἐπέθησε, καὶ ἑτέροις ἀναδοὺς 

κλίμακας, ἐκέλευσε γωρεῖν ἑκατέρους μετὰ σιωπῆς, 
µέχρι τινὲς αὐτοῖς πυρσεύσειαν ἐκ τοῦ Ἀταθυρίου: καὶ 

τότε ἀθρόως, μετὰ βοῆς ὅτι μάλιστα μεγάλης, τοὺς μὲν 
τοῖς λιμέσιν ἐμπίπτειν, τοὺς δὲ τὰ χείχη βιάζεσθαι. 
Οἵ μὲν δὲ μετὰ σιγῆς βαθείας προσεπέλαζον: 'Ῥοδίων 
δ᾽ οἵ προφύλακες αἰσθόμενοι τῶν γιγνοµένων ἐπύρσευ- 
σαν. Καὶ ἡ στρατιὰ τοῦ Μιθριδάτου, νοµίσασα τοῦτο 
εἶναι τὸν ἐκ τοῦ Ἀταβυρίου πυρσὸν, ἐκ βαθείας σιωπΏς 
ἠλάλαξαν ὁμοῦ πάντες, οἵ τε χλιµαχκοφόροι, καὶ ὃ στό- 
λος ὁ νηΐτης. Ῥοδίων δ᾽ αὐτοῖς ἀκαταπλήκτως ἄντα- 
νακραγόντων, καὶ ἀθρόως ἀναδραμόντων ἐς τὰ τείχη, 
οἵ βασιλικοὶ νυκτὸς μὲν οὐδὲν ἐπεχείρουν, ἡμέρας δ᾽ 
ἀπεκρούσθησαν. . 

ΧΧΥΠ. Ἡ σαμθύκη δ᾽, ἐπαχθεῖσα τοῦ τείχους ᾗ 
τὸ τῆς Ἴσιδος ἱερόν ἐστιν, ἐφόθει μάλιστα, βέλη τε 
πολλὰ ὁμοῦ καὶ χριοὺς καὶ ἀχόντια ἀφιεῖσα. Στρα- 
τιῶταί τε σχάφεσι πολλοῖς αὐτῃ μετὰ κλιμάκων παρέ- 
θεον, ὡς ἀναθησόμενοι δι’ αὐτῆς ἐπὶ τὰ τείχη. Οἱ δὲ 
Ῥόδιοι καὶ τάδε εὐσταθῶς ὑπέμενον"' ἕως τό τε µηχά- 

α ὦἳ ΄ δις δ{Ά ΄ ω νν νηµα ὑπὸ βάρους ἐνεΣίδου, καὶ φάσμα τῆς Ἴσιδος ἔδοξε 

τΏρ ἀφιέναι πολὺ κατ᾽ αὐτοῦ. Καὶ ὅ Μιβριδάτης, 
ἀπογνοὺς καὶ τῆσδε τῆς πείρας, ἀνεζεύγνυεν ἐκ τῆς 

Ῥόλδου. Πατάροις δὲ τὴν στρατιὰν περιστήσας, ἔκοπτε 
Λητοῦς ἄλσος Ἱερὸν ἐς μηχανάς" μέχρι φοβήσαντος αὖ- 
τὸν ἐνυπνίου, τῆς τε ὕλης ἐφείσατο' καὶ Πελοπίδαν 

Λυχίοις πολεμεῖν ἐπιστήσας, Ἀρχέλαον ἐς τὴν Ἑλλάδα 
ἔπεμπε, προσεταιρισόµενον ἢ βιασόμενον αὐτῆς ὅσα 
δύναιτο. Αὐτὸς δ) ἀπὸ τοῦδε τοῖς στρατηγοῖς τὰ πολλὰ 
μεθεὶς, ἐστρατολόγει, καὶ ὡπλοποίει, καὶ τῇ Στρατονι- 

κίδι γυναικὶ διετέρπετο, χαὶ δίκας ἐδίκαζε τοῖς ἐπιβου- 

λεύειν ἐς τὸ σῶμα αὐτοῦ λεγομένοις, ἢ νεωτερίζουσιν, 
} ὅλως ῥωμαίζουσι. 

ΧΧΥΠΙ. Καὶ ὁ μὲν ἐπὶ τοῖσδε ἦν: κατὰ δὲ 
Ἑλλάλα τοιάδε ἐγίγνετο. Ἀρχέλαος, ἐπιπλεύσας καὶ 

σίτῳ καὶ στόλῳ πολλῷ, ΔπΏλόν τε ἀφισταμένην ἀπὸ 
Ἀθηναίων, καὶ ἄλλα χωρία, ἐγειρώσατο βία καὶ κρά-- 
τε. Κτείνας δ ἐν αὐτοῖς δισµυρίους ἄνδρας, ὧν οἳ 

πλέονες ἦσαν Ἰταλοὶ, τὰ χωρία προσεποιεῖτο τοῖς Ἀθη- 

ναίΐοις. καὶ ἀπὸ τοῦδε αὐτοὺς, καὶ τὰ ἄλλα κομπάζων 

περὶ τοῦ Μιθριδάτου, καὶ ἐς µέγα ἐπαίρων, ἐς φιλίαν 

ὑπηγάγετο' τά τε χρήματα αὐτοῖς τὰ ἱερὰ ἔπεμπεν ἐκ 

Δύλου, ὃν Ἀριστίωνος, ἀνδρὸς Ἀθηναίου, συμπέμνας 

φυλακὴν τῶν γρηµάτων ἐς δισχιλίους ἄνδρας. Οἷς ὁ 
Ἀριστίων συγγρώµενος, ἐτυράννησε τῆς πατρίδος, καὶ 
τῶν Ἀθηναίων τοὺς μὲν εὐθὺς ἔκτεινε ῥωμαίζοντας, τοὺς 

δ) ἀνέπεμψεν ἐς Μιβριδάτην' καὶ ταῦτα μέντοι, σοφίαν 
τὸν Ἐπικούρειον ἠσκηκώς. Ἀλλὰ γὰρ οὐγ ὅδε µόνος 

Ἀθήνησιν, οὐδὲ Κριτίας ἔτι πρὸ τούτου, καὶ ὅσοι τῷ 
Κριτία συμφ’'λοσοφοῦντες, ἐτυράννησαν' ἀλλὰ καὶ ἐν 
Ἰταλία, τῶν πυθαγορισάντων, καὶ ἐν τη ἄλλη Ελλάδι, 

ν 
τὴν 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΤΡΕΒ 

πιαζήπατη, ἀμαβα5 πανίρας ἱπιροδίίαπη, [αμτιεαβαί. Ἐάοείας 

υίθπη α ἴγαηςβησίς, ο]ἴγΠα 6566 ἄ5ορησι [αεΏοπα, απ Ζοτῖς 

ΑΙοβγτί [απάτη ογαί , Ἰηπα! πηατο οἰποίατη ; Ραγίοπα παπα 

1π Πάγος ποεία ππροβηέ, τε]ηπῖς 5οα]ας ἀῑδίτ(ε, Ἱαςςίί- 

ας π{τοδ(πο 5Ποηίας Ίτα, ἆοπθο ἴσπο εἴσπιπι ἁατοίατ ες 

Αἴαβγτῖο Πποπίθ : ἴππα Ύ6το 9ΠΊΠΕ5 βἱπιυ] οοΠε]απηατε φυση 

πιαχίπιο 5ἱτορίία, αἱ α]ίογος Ῥοτίππη, α]ίοτος ππΙγΗπα ἵηπνα- 

ἀετε. Εἰ 1Π{ φπἰάεπα αρρτορίπαπαβαηί α]ίο 5Ποπίῖο : οπ5ίο- 

ἆο5 απίοπα Πο, το οορηῖία Ίσηοπῃ οχ(μ]οταπί, Τιπο πηῖ- 

Ίος ΜΠη]άα:ῑς, τα, απο ο55ε Ἰ]απι ἵσηεπα οχ Αἰαὐγτίο, 

τερεηίο 6 Ῥγο[απάο 5Πεπο οἀἰάεγαπέ Ἱησεπίεπι Ἰαρῆμπη, 

Ιπη] αἱ 5εβ{σογ1, οἱ πανα]ος 5οοἩ. Οπίρας Ύπππῃ Ράτοπι 

εἸαπ]οτθπῃ αγραπῖ το δάίςδοηί Ἱπίτορίάε, οί οοποαιτίςδεηί ἵη 

πιωηία, τεβῖί ποοίε Ἠαο η Γεπίαγοτιπί, Ροβίγίάΐο γοτο ἃ 

πιοηίρας τε]θοίί υπί. - 

ΧΧΥΠΙ. δε ππαχίπιο απηῦισα Ἠ]ιοδίος (οττηῖέ, αἀπιοία 

πιορηΙρα5 Ρτορε Γ4ΠΙΠΗ Ι5ί4ΐ5; απσο {ε]α επι] πα]ία, οἳ ατίθ- 

ία, εἰ Ιαοι]α οπη{εραί. ΜΠϊίες «ποσα πα]ῖ πανίὶαίϊς 

Ἱαχία εαπα ἀῑδουττοβαπί οΓΠῃ 5σα1ἱ5, ππωηία Ροτ 68Π1 ἄ5εθη- 

ἀ4ετε ραταΙ. Ἠ]οῦί {απιοη Ίο ἆποσπο εοηδἰαπίοτ ρεγίη]ο- 

τηπῖ. Ταπάσπα Ὑθγο 5αμδεᾶ[ί ππαολίπα ρτο Ῥοπάετε, οἱ 

αρθοίγπῃ Τ5ἱ4ἱ5 γίςαπῃ ο5ί πιασηαπῃ Τἶπη ἱρηίς ἵπ 6ατη ]αεπ]ατίς 

αἱ ΜΠμγϊάαΐςς, ρο5ί πο π]Ιππαπα οοπαίαπα, εχρασπα(ἷο- 

ΏΘΠΙ ἀ86ΡΟΤΑΠΣ, ΠΙΟΥΙ{ α Ἠ]ιοᾶο.  ΟΡ5ε5εῖ5 ἀεῖπαςε Ραΐατῖς, 

οσάοραί Τιαίοπα Ἱποῦπα αἆ αάϊβοππᾶας πιασ]ήπας, ἆοπος 

πϊπαςἱ 5οπηΠίο {155115 οδί αΏςίίπογε α 5αοτῖς αι Ῥοτίνας. Ταπν 

τογο, το]είο αἲ Ῥο]]απα η Τ,γεῖα οοπηπαπάσπα Ρε]ορίᾶα, 

ΑγοηεΙαση ἵπ Οταοἶαηα πηϊςέ, αἱ, 5ααἀεπάο οοπεπάοσπε, 

αποίαποί ρο55οί οἶγ]ίαίες αἆ 5.5 Ῥατίος αἀάπεθτεί, Ίρ5ε 

ΜΙπίάαΐες Ροδίμας ρ]ογᾶαδαιθ επγας 5αἶς ορπηπη ίσης ἀεῖ- 

Ῥα5, ἀοοσίας παβοβαί πίσσα, οἱ ατα [αὐτίοαραί, οἱ οἳ- 

Ἰοείαθαί 5ο οὐπι Βίταἰοπ]οθηςὶ πημ]ίογα, οἱ ρτο (πρηπα]ϊ ϱὐ- 

πηοβοε)αί «α5ᾶ5 ΘΟΓΙΠΗ απὶ ἀἰοεβαπές Ἰηδ]άἶαιἰ {είς ςαἰα11, 

απῖ τος πογᾶ5 πο, απί 4ποσµπαθ πιοᾶο ἴπ Ἠοπιαπος Ρ{0- 

6Ἰνες, 

ΧΧΥΤΙ. Ομἶρας τερας ἆσπι ΜΙΠγιάαίος οοοµραίας, Τη 

τωσῖα πα.ς Ιη{θγίπη σοδία 5αηΐ. ΑτοζοΙας οἳΠ πιᾶσηα εἶασ5ε 

οἱ οορίο5ο οοηπησαία ἵηπ Ογωοίαπη Ῥτο[οοίαςδ, Ῥεϊαπα, σπα) 

48. Αιοπίοηςίρις ἀο[εοσταί, οἱ αία οπδίο]α, οχραρηαν ἴ : 

οαρδίδαο {π οἱς γἱαϊηιἳ πα ρας Ποίηση, 4ποτασα Ρ]οτίαπο 

Πα11 Γπογαπ!, οα5{ο]]α οἲ Ληλοπίοηρίθας απ ί, Εἰ ουπι 

Ες τος, ἴππα γοτο οἱ πηη]ία α]ία ος ΜΠπάαΐο Ἰαοίαπάο, 

οἱ πητῖς πιοᾶῖς οΠη οχ{οηοπάο, Αἰ]ιοπίοηςος αά απο ία 

τοµῖ5 ρογάαχίς ρουυπίαπΊ(ς Φ4ΓΑΠΙ ο Ώο]ο οἳν Πηκ Ρος 

ΑΠΙΣΠΟΠΟΠΗ ΑΠΠΟΠΙΕΠΣΕΙΗ, ἆπῑ5 εἴππυ] αά ομ5{οδίαπα ρουπία. 

οσο ρας, ἀποθιας πηραν παπα. Οπου Παπ 

οβοἵα Ἠ55 ΑΠΣΙΙΟΠ, ἰγταπηίάσπη ουρανέ ἵπ ματίας εἷ- 

γα π(πε αἱἱος, αποά Ποπιαηῖς ραγήθας (αγοτοηί, ία ὔἴπα {η- 

(ογ[οοῖί, αἲίος αά ΜΙΗιγάαίοπα (αηδηνϊςί,  Εἰ ας φαἰάσπι 

]ο Γοοίξ, απαπηνς ρ]]οδορίαπα 8ο ος Ερίουί ἀῑδοίρίπα 

Ρτο[ρβδς. ΑΙ πἰπίγαπα Πο. Μίο 8ος Ανοηίς, που απίο 
μηπο Οίας, οἱ Ον οσα ἵπ ρ]ἠοδορμαπάο, σπα τη ἴγ- 

ταπηίαο, βοοἳς νογπα οἶαπη ἵπ Πα]ία, ον ΡΥΙΠαΡοΓα. 5οο[α[ο- 

Πας, οἳ ἵῃ τοηπα Οτασἷα, ος ή φαἱ νι δαρίοηίος ἀῑοίί 
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τῶν ἑπτὰ σοφῶν λεγομένων, ὅσοι π πραγ ἵμάτων ἐλάθοντο, 
ἐδυνάστευσάν τε καὶ ἐτυράννευσαν ὠμότερον τῶν ἴδιω-- 
τικῶν τυράννων. Ὥστε καὶ περὶ τῶν ἄλλων Φιλοσό- 
φων ἄπορον. ποιῆσαι χαὶ ὕ ὕποπτονν εἴτε δι ἀρετὴν, εἴ- 
τε πενίας χαὶ ἀπραξίας τὴν σοφίαν ἔθεντο παραμύθιον. 

ν γε καὶ νῦν πολλοὶ ἰδιωτεύοντες καὶ πενόµενοι, καὶ 

τὴν ἀναγκαίαν ἐκ τῶνδε σοφίαν περικείµενοι, τοῖς πλου-- 
τοῦσιν ἢ ἄρχουσι λοιδοροῦνται πικρῶς' οὐχ ὕπεροι ίας 

πλούτου καὶ ἀρχῆς δόξαν σφίσι μᾶλλον, Ἶ ζηλοτυπίας 

ἐς αὐτὰ, προφέροντες. Ὑπερορῶσι ὃ) αὐτῶν οἱ βλα- 

σφημούμενοι πολὺ σοφώτερο. Ταῦτα μὲν οὖν ἡγή- 
σαιτο ἄν τις ἐς Ἀριστίωνα τὸν φιλόσοφον εἰρημένα, 

αὐτὸν αἴτιον τῆς ἐκθολῆς Ὑενόμενον. 

ΧΧΙΧ. Ἀργελάῳ δ᾽ Ἀχαιοὶ καὶ Λάχωνες προσετί- 

θεντο, χαὶ Βοιωτία πᾶσα, γωρίς γε Θεσπιέων: οὓς 

περικαθήµενος ἐπολιόρχει. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χρόνου Μή- 
/ λ « λ ΝΑ / ) / 

τροφάνης ἐπιπεμφθεὶς ὑπὸ Μιθριδάτου μεθ) ἑτέρας στρα- 

τιᾶς, Εὔθοιαν καὶ Δημητριάδα καὶ Μαγνησίαν, οὐκ ἐν- 
δεγοµένας τὰ Μιθριδάτεια, ἐλεηλάτει, Καὶ Βρύττιος 
ἐκ Μακεδονίας ἐπελθὼν σὺν ὀλίχῳ στρατῷ, διεναυµά-- 

χησέ τε αὐτῷ, καὶ καταποντώσας τι πλοῖον καὶ ἡμιο- 
λίαν, ἔχτεινε πάντας τοὺς ἐν αὐτοῖς, ἐφορῶντος τοῦ 

Μητροφάνους. Ὅ δὲ, καταπλαγεὶς ἔφευγε' καὶ αὐτὸν 
αἰσίῳ ἀνέμῳ χρώμενον ὃ Βρύττιος οὗ χαταλαθὼν, 
Σχίαθον ἐξεῖλεν, Ἡ τῆς λείας τοῖς βαρθάροις ταμιεῖον 

ἦν" καὶ δούλους τινὰς αὐτῶν ἐκρέμασε, καὶ ἐλευθέρων 

ἀπέτεμε τὰς χεῖρας. Επί τε Βοιωτίαν τραπεὶς, ἔτέ- 

ων οἳ χιλίων Ἱππέων καὶ πεζῶν ἐκ Μακεδονίας ἐπελ- 

θόντων, ἀμοὶ Χαιρώνειαν Ἀρχελάῳ καὶ Ἀριστίωνι 
: τρισὶν ἡμέραις συνεπλέχετο, ἴσου καὶ ἀγχωμάλου παρ 
ὅλον τὸν ἀγῶνα τοῦ ἔργου γιγνοµένου. Λακώνων δὲ 

ὶ Ἀγαιῶν ἐ πίαν Ἀργελάω καὶ Ἀριστίωνι καὶ Ἀγαιῶν ἐς συμμαχίαν Ἀρχελάς ϱ 
ο / 3 

προσιόντων, δ Ἠρύττιος, ἅπασιν ὅμοῦ αοζώαμ οὐ. 
ἡγούμενος ἀξιόμα ὖος ἔτι ἔσεσθαι, ἀνεζεύγνυεν ἐς τὸν 
Πειραιᾶ "μέχρι καὶ τοῦδε Ἀρχέ έλκος, ἐπιπλεύσας, χα- 
Ξέσχε. 

ΧΧΧ. Σύλλας ὃ”, ὃ τοῦ Μιθριδατ Είου πολέμου στρα. 

τηγὸς ὑπὸ κ οω αἱρεθεὶς εἶναι, τότε πρῶτον 
Ἰταλίας σὺν τέλεσι πέντε καὶ σπείραις τισὶ καὶ ἴλαις 

ἐξ 
τ5 

ἐς τὴν Ἑλλάδα περαιωθεὶς, χρήματα μὲν αὐτίχα καὶ 
/ κ -ὦ ν .. / ι / 

συμμάχους καὶ ἀγορὰν ἔκ τε Αἰτωλίας καὶ Θεσσαλίας 
. , ε αν ’ ” 3 / Αα / 

συνέλεγεν. Ὡς ὃ ἄπογχρώντως ἔχειν ἐδόχει, διέθαινεν 

ἐς τὴν Ἀττικὴν ἐπὶ τὸν Ἀρχέλαον. Παροδεύοντι ὃ᾽ 

αὐτῷ Βοιωτία τε ἀθρόως µετεγώρει, γωρὶς ὀλίγων. 
” ᾿ ’ .ω / / 

Μαὶ τὸ μέγα ἄστυ αἱ ΘΠθαι, µάλα κουφόνως ἀντὶ Ῥω- 

µαίων ἑλόμενοι τὰ Μιθριδάτεια, ὁξ ὕτερον ἔτι, πρὶν ἐς 

πεῖραν ἐλθεῖν, ἀπὸ Ἀρχελάου πρὸς Σύλλαν µετετίθετο. 
ε 3 κ. « κ μδρέμε Ν / .ὁ 
Ὁ ὃ) ἐπὶ τὴν Αττικὴν ἐχώρει, καὶ µέρος τι στρατοῦ 

ἐς τὸ ἄστυ περιπέμψας Ἀριστίωνα πολιορχεῖν, αὐτὸς, 

ἔνθαπερ ἦν Ἀρχέλαος, ἐ ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ κατήλθε, χα- 
τακεχλεισµένων ἓ ἐς τὰ τείχη τῶν πολεµίων. ψος ὃ) 

ἦν τὰ τείχη πήγεων τεσσαράχοντα μάλιστα, καὶ εἴρ-- 

Ύαστο ἐκ λίθου μεγάλου τε καὶ τετραγώνου" Περίκλειον 
ἔργον, ὅτε τοῖς Αλ λοως ἓ ἐπὶ Πελοποννησίους στρατη- 

«-ΠΊΗΥΟ5 56 τεσθροΓα{. 
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δυηί, αποίφαοί (παείαγι! ΓοπηρΡΠΙσαΠα, ΠΟΠ Πιοᾶο ἀοπιῖ- 
πα δέ, δεᾷ αργίας οἵσπα, 4παπά γη]σαγος ὈγναπηΙ, αθαςί 
5υη{ (γγαππ]άΐς Ροίομίία, πάς οἱ ἆς ορίρῖς ΡΙήοδορΙής 
4 ){{αΠΙΟΠΘΗΙ ἱπ]οσεγαηί επερίεἰοΠδιη(πο,, γἱγμ{ίςηο 5ἰμάΐο, 
Ἠ [η ραπρογία(ἰς ο ίσο φοἰαίίαπα, φοοία(ἰ οἷηί 5αρίεηΠΙαπῃ. 
Οσ]ας βεποιῖ5 Ποάίο(αο πη]!, ρεϊγαίαπα ας ἵπορεΙα {Πα 
ἀερεπίες, οἱ Ἰηῖο Ποορςκί(αἵ ρεώίοχοηίος 5αρίεηΙαΠα, ἵπ 
ἀῑνίίας ας πιαρἰκίταία5 αππαγι]οη(ἶς σου γ]οῖῖς ἀερασσμαπίΗ 
4105, 5.15 αροτίε γἰάσαςδ, ΠΟΠ ἰαπι οοπίθπηία. αν ΠἱαγΠι 
οπογαΠηαιε 1 [0016 (παπα φποᾷ Ίος ἔρδα ἱπγἱάραπί α1ῑ. 
Αἱ πυ]ίο 5αρίεη{ου{ Γ1ἱοΠ6 Ίχος δοδά στη οοπίθπηπΠ Π, ααὶ 

εογαπη ργοβεῖς Ῥγοβοἰπάππίατ.  56ᾷ Ίο ἵη ΑγςΙΙοΠο ἆἷ- 

οἷα δἱπί, απῖ πο ἵπ απο ἀῑκσιοςδίοποπῃ Πιάαχ]{. 

ΧΧΙΧ. Οπίεγαπ Ατομείαις Αεἰῶος 4ποαπθ, αἱ Τιαεοία-- 

ΠΙΟΠΙΟΕ, Ῥωοίοδαπε οπΊπε5 αἆ ΜΙιγίάα[ἰς ρατίος (αδυχίές 

εχοορ!ῖ5 ΤμαςρϊαηδίῬιι5, απος ομ5Ιάἰοπο οἰποίος ορρισπαΡαί. 

Ἐοάεπι {6πηροτε Μείγορ]αῃος, 5 ηηιίσδις α ΜΠ]ιγίάαΐο ΟΠΗ 

Πα τηαπ ΠΠ έαπα, Έάβσαπα, 6ἱ αρτος Ώοηπαίγῖααἶς Μασπε- 

5ἴώαπο, αρ οἰγίίαίες α [αο[Ίοπε τοσία αὔβοτγεβαπέ, Ρορι]α- 

Ῥαΐατ. Οπεπι Εγαίίίας, ο Μαοσάοπία ειπα οχἰσαῖς οορίΐ5 

Δ4γεπίεης, Ῥιδηα πανα]ί ἁρσιθδςης ο5ί; ἀθπιθιδᾶπιθ πα 

πᾶγε π]ᾶρηα εἰ ππα Ποπηῖο[ίᾶ, ΟΠΊΠΕ5 5οοῖος πανα]ος, απὶ ἵῃ 

εἶς {αεγαη{, Ιηδροσίαπίο Μείτορ]απε, ἰπίει[οοΙε. Ἠ]ε (ογέας 

Μαβίέ: εἰ Ἐγιίίῖας, απία 5οοπηάο γεπίο παγἰσαπίθπα εοηδεπι 

ποῦ ροίεταί, Φοἱα//ναπα εκρηρηανγέ, ας ργᾶάοππα Ῥαγρα- 

ΤΟΓΗΠΙ ενα τεοερίαοπ]άπα : ἆπος ἵῃ Ροΐεξίαίεηι γαάαείος, 

56γγο5 ἵηπ ογασεπα οµίί, 1μθγος πι ]ανῖί ππαπίρας. ἸΤπᾶς 

Ῥαοίίαπῃ ΡεΠ1{, αποίαςαιιε α1ῆῖς πῖ]]α οαἴθας ρεάΙΙρασαπε 

εκ Μαοαάοπῖα, οἶτοα ΟΠάργοποδαπῃ οἳΠῃ Αγὶςίίοηθ οί ΑΤε]ιο]αο 

ρετ οοπ(πα πα ἱπάααπι ἁπρῖο Ματίο οοηβἰοίαίις ο5ί. 95οᾶ 

Ροβίαπαπα αἆ Ποδίας διροεγγεποτιπέ Τιαορἆα”ΠπιοΠΙοΓΙΠΙ οί 

ΑΕΠΟΡΟΓΗΠΗ ααχῆία, Ἐγηῖας, ἵπιρατεπῃ 56 Ίαπῃ ταίας 5ἱπια] 

οπηηΐρι5, οαδίτα πιογ!{ αἆ ῬίΓῶειπη : απεπη οί ἵρειπῃ ραι]ο 

Ροδί ΑΤοπεΙαις, 6]ά55ε ἀἀγοεοίας, οοσαραγΙ{. 

ΧΧΧ. Αί δγ]α, οιί ΜΙηιπάα[Ιοππα Ῥε]ίαπα 5οηαΐας ἆδ- 

πιαπάαγεταί, {απο ΡΙπχάπα αχ Τία]ία πα απἶπαπο Ἰορίοπίρις 

αἱ εολογίρα5 αΠαποί, οαίππ]απο αἰῑς, (παηδτοσίας ἵπ ατα- 

εἶαπα, πιος Ῥοευπῖας δί ααχΠία «οπηπιεαίαςαε αορθιβἰγ]ί οχ 

Ἐίο[ία εἰ Τηδδδα[ία. ΤῬί Υογο 5αἲς Ρραταίας 5)ρὶ γῖδις ο.ί, 

οοηίτα ΑτοβεΙααπ. {γαπςΙγέ ἵπ ΑίΠΙοαΙΙ. Τη απο 1ἴπεογο ἆ6- 

{οςῖέ αἆ 6Π1 ῃεπε {οία 5ἴπιαί Ῥαοίία : οἱ π]ασηα ἴ]α οἶγίίας 

ΤΠεβαπογπα , ασ» ργῖας Ἰογῖ αἀπιοάπα απἴηιο Ποπιαηῖς ΜΙ- 

ἠμ]άαίεπα ρα {η]εγαί, {απο οο]ογῖοτῖ οίίαπῃ πυ{α(ἴοπο, απίθ- 

απαπι γἰγίαπα Ῥεγίου]απα Γασρτοί, ΤΙΥΞΗΠΙ αἆ 5Υ]Ί]απα ἀθεοίν[ί 

3Ώ Ατεμείαο, Ἰπιρεταίοτ Ἠοπ]απις, Ροδίαπαπα α[ῖσίε Αιῑ- 

εαπι, πιίδδα οορίαγΙπι ρατίο αἆ ορρισπαπάππ ἵπ π1Ώα Απῖ- 

5ΗΟΠΕΙΩ, ἴρ5ο τθεία Ῥίγωθιπη ρε(Πί, αδί Ατεμο]αις Πίτα 

ἨοτΠῃ ΠΙΙΤΟΓΙΠΙ αΙΗ(αάο οταί φιιαὐτα- 

Εἰπία [στο οαΕΙίοταπα : Ῥογϊο]ίς ορια», ἵηρεπίϊ 5αχο απαάγαίο 

οχδίτησίαπα, Ρα] Ῥο]οροπησρίασί ίοπιροτε; 4πο Π[α, ἰοία ερε 
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ὤν, καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς νίκης ἐν τῷ Πειραιεῖ τιθέμεν Υ ᾿ τη 4 της ς Π ρ : Ἡ ος 
-. -ν 

μᾶλλον αὐτὸν ἐκρατύνατο. Σύλλας δὲ χαὶ τοιοῖσδε 

οὖσι τοῖς τείχεσιν εὐθὺς ἐπηγε τὰς χλίµαχκας. Καὶ πολλὰ 

μὲν ἔδρα, πολλὰ δ᾽ ἀντέπασχεν, ἰσγυρῶς τῶν Καππα- 

δοκῶν αὐτὸν ἀμυνομένων " ἔστε κάµνων ἐς Ελευσῖνα 
᾽ / 3 ’ " Ν πω 

καὶ Μέγαρα ἄνεχώρει, καὶ μηγχανὰς ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ 

συνεπήγνυτο, καὶ γῶμα αὐτῷ προσχοῦν ἐπενόει. Τέ- 
ναι μὲν δὲ καὶ παρασκευὴ πᾶσα αὐτῷ, καὶ σίδηρος, 
καὶ καταπέλται, καὶ εἴ τι τοιουτότροπον ἄλλο, ἐκ Θη- 
ξῶν ἐκομίζετο": ὕλην δὲ ἐκ τς Ἀχαδημίας ἔκοπτε ἓ τή ! ῃ . 

καὶ μηχανὰς εἰργάζετο µεγίστας. Τά τε μαχρὰ σχέλη 

καθῄρει, λίθους καὶ ξύλα χαὶ γην ἐς τὸ χγῶμα µετα- 

άλλων, 

ΧΧΧΙ. Δύο δ) ἐκ τοῦ Πειραιῶς Ἀττικοὶ θεράπον- 

τες, αἱρούμενοι τὰ Ῥωμαίων, ἡ σφίσιν αὗτοῖς χαταφυ- 
γὸν, εἴ τι γίγνοιτο, προορώµενοι, πεσσοῖς ἐκ µολύθδου 

λ 
πεποιηµένοις ἐγγράφοντες ἀεὶ τὸ γιγνόµενον, ἐς τοὺς 

Ῥωμαίους ἡφί ἀπὸ σφενδό Καὶ τοῦδε γιγνο- ωμαίους ἠφίεσαν ἀπὸ σφενδόνης. γιγν 
.. -” / . ’ - 

µένου τε συνεγῶς, καὶ ἐς γνῶσιν ἐλθόντος, Σύλλας τοῖς 
/ Ἀ Γά / πα, τν 

ἐσφενδονημένοις προσέχων, εὗρε Ύεγραμμενον ὅτι Ἐ ὓς 
’ 2 

ἐπιούσης ἐκ μετώπου πεζοὶ κατὰ τοὺς ἐργαζομένους 

ἐκδραμοῦνται, καὶ ἴππεῖς ἑκατέρωθεν ἐς τὰ πλάγια 

Ῥωμαίων ἐμβαλοῦσι. ἸΚρύψας οὖν τινα στρατιὰν 
3 : - .ς ο... ον λνπονν λ / Β] ὃ δό 
ἀποχρῶσαν, ὣς ἐγένετο τῶν πολεµίων ἡ ἐκδρομὴ, δό- 
ἔασα δὲ μάλιστα αἰφνίδιος εἶναι, αἰφνιδιώτερον αὐτοῖς 

τοὺς κεκρυμμµένους ἐπαφεὶς, ἔκτεινε πολλοὺς, καὶ ἐς 
-. Ν -- 

τὴν θάλασσαν ἑτέρους περιέωσε. Καὶ τοῦτο μὲν τῆς 
/ ή, / . Αἰ / δὲ 2 λ /. πείρας ἐκείνης τέλος ἠν. Αἰρομένοις ἐπὶ µέγα 

ἄνω τοῖς γώμασι πύργους ὁ Ἀργέλαος ἀντεμηγανᾶτο, 

καὶ πλεῖστα ἐπ᾽ αὐτοῖς ὄργανα ἐτίθει' τάς τε δυνάµεις 

ἐκ Χαλκίδος καὶ τῶν ἄλλων νήσων µετεπέµπετο, καὶ 
᾽ / / « .. ἥ -” δύ " τοὺς ἐρέτας καθώπλιζεν, ὡς ὄντος οἱ τοῦ χινδύνου περὶ 

-” στ .. 
τῶν ὅλων. ᾿Εγίγνετο μὲν δὲ, πλείων οὖσα τῆς Σύλλα 
στρατιᾶς ἡ Ἀρχελάονυ, καὶ ἐκ τῶνδε πολὺ πλείων. 

3 2 Δ Δ 

Νυκτὸς δὲ µέσης ὃ μὲν Ἀρχέλαος, ἐκθορὼν μετὰ λαμ- 
- -- .) 

πτήρων, ἐγέπρησε τὴν ἑτέραν τῶν γελωνῶν, καὶ τὰ 
ἐπ᾽ αὐτῃ μηχανήματα. Ἡμέραις δὲ δέκα μάλιστα 

ἄλλα ὁ Σύλλας ἐργασάμενος, ἐπέστησεν αὖθις ἔνθα 

καὶ τὰ πρότερα ην. ἸΚαὶ τούτοις ὁ Ἀρχέλαος πύργον 
ἀνθίστη κατὰ τὸ τεῖχος. 

ΧΧΧΗΠ. Καταπλευσάσης ὃ) αὐτῷ παρὰ Μιθριδάτου 
“ . / σ. ή 

στρατιᾶς ἑτέρας, ς ἡγεῖτο Δρομιγαίτης, ἐξῆγεν ἅπαν- 
τας ἐς µάχην. Ἀναμίξας ) αὐτοῖς σφενδονήτας καὶ 

τοξότας, ὑπὸ τὸ τεῖχος αὐτὸ παρέταττεν, ἵνα καὶ οἱ 

τειγοφύλαχες ἐφικνοῖντο τῶν πολεμίων' ἕτεροι δ) ὑπὸ 

ταῖς πύλαις αὐτῷ πυρφόροι καιρὸν ἐκδρομῆς ἐπετήρουν. 
ας .. . - ο 

Ἀγγωμάλου ὃ ἐς πολὺ τῆς µάχης οὔσης, ἐνέκλινον 
ς. - / / 

ἑκάτεροι παρὰ µέρος. Π ρῶτον μὲν οἳ βάρβαροι, μέ- 

γρ: Λλοχέλαος αὐτοὺς ἐπισγὼν, ἐπανήγαγεν ἐς τὸν µᾶ- 

γην. Ὦ δη καὶ μάλιστα καταπλαγέντες οἵ Ῥωμαῖοι, 

μετ᾽ αὐτοὺς ἔφευγον' ἔς τε καὶ τούσδε Μουρήνας ὕπαν- 

τήσας ἐπέστρεφεν. ἍἌλλο ὂ) ἀπὸ ὄνλείας τέλος ἐπα- 

νων, καὶ σὺν αὐτοῖς οἵ ἄτιμοι, σπουδῃ τὸν ἀγῶνα εὖ- 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ 

ν{εϊοτίας ἵῃ Ίου Ρογία οὐἡοσαία, πηηΙςίππαπα ευπα γοὰὰῖ- 

4. Αἲ 5γΊ]α, η! ἀείοτηίας αἰιαδίπα, 5ἰαἰίπι 5εβ]88 

ππηγς αὐπιονῖί :. αἱ, Π]αιῖς αοοερίκααε ππα]ῖς ναἰπονίρας, 

Οαρραάοσίρις [ογΐετ ρτοραρπαπἴρας, (απά στη [ες Γείτο- 

οερ»ί! πἆ Εἰειδίπεπη εἰ Μερατα : αί πια ήπας εοπηρίησεὺα!, 

απαπα αρσοτίρας ορρΙρηατο Ῥίταθιπι οοηςαἱςθεί, λὰά 

αποὰ ορι5 αγίῃοες οἱ οπηπίς αρραταίας, [ετγαπα, οαίαρ]ίας, 

Μαίενία εσἀεμα- 

αγ Τη Αοαάοπιία, οχ αὐα Ἰησεπίες οοηΣἰγπεβαπίας πιαζμΙπος. 

οίογασαο Ἠα]αςπποᾶ!, ΤΠερίς ροίεραπίηγ, 

ΡΒοίγιο(ίδαπε πωπῖς, απἴθις Ροτία5 υγρή {υποίας εταί, Ἱαρί- 

465, ἴταβες, ἴεΓΓΑΠΗ , ἵπ ἄσροτες βγ]ία γοτίεαί. 

ΧΧΧΙ. Εταπί απίοπῃ ἵη Ρίταεο ἆπο 5ογγ1 ΑΙΠεΠίεηΣος, απ], 

εἰ ραγήρης ΒοπιαποτΗπη [αγεηίος, 5ἶνο 508 5α]α11, 5ἱ απῖᾶ 

5εου5 αεοἰἀετοεί, ρτοδρεο(απί, απἰάφα]ά πίας Περαί, σἰαπᾶῖ- 

Ῥα5 Ρ]απιρεῖς 56πηΏροτ Πηδετίθεραπί, απας Γαπᾶΐς αἆ Ῥοπιαπος 

απ εραπί. 

ἀΠ]σοπίΐης οΏδδγγαης ε]αοπ]αίας ρ]απάες, ἱητοπίί εοπρίσπη : 

Τὰ απαπῃ οοπ{ίπιε (αεθτοηί, 8γ]]α, το Ιπίε]εεία, 

« ϱΓ85{Πα ἀῑα ροᾶ[ΐίες εταρίωτος α (τοπίο ἴπ ορης Γαοἱεπίες, 

εσπ]ίος Ρογ Ἰαίετα ἵπγαδιγος ΒΟΠΙΑΠΗΠΗ οχοτοϊαπη.» Πασυθ, 

αθάῑία ἱάοποα πηΠ απ π]απα , Ἰορίος ἱππρτονίσο, αἱ ριήαθαΠΕ, 

Ρτουυτοηίθς, ἴρ5ο ππαρίς Ἱπιρτονίδας αἀοτίας, πηυ]ίος οςς]- 

4, αἴοδαιθ ἵπ πΊατο ἀθίγας, Ἐί ἴα]επ φπἱάεπα εχέυπι 

εοπαίις5 ]α Παρ. ΟΦίσγαπα, (π1π1 αβσογες ἵῃ αἰαπα 5Ιτ- 

Εετοπί, Ατοῤείαςς {π1Τες αχ αἆγοιςο οχεϊίαν{ε, ρΙατἰπηίδᾳπε 

(ογπηθη{15 οαδάθπῃ Ιηδίταχ{ί : αεοἸήδαπε οορίί5 ο Ολα]οῖάε εἰ 

ας 1η5η]ΐς, τοπηῖσες 4ποφιε αγπιαγ]ί, π{ροίε 4ε 5ΗΠΊΠΙ8 Τ6- 

τάΠ1 Ῥοεγἱο]ίαης. Αίαάιο Ἱία, Ί4Π1 απίο ΠΙΠΙΟΤΟ 5ΗΠΡΕΤΑΗΕ, 

οείαπῃ Ἰαο αοοθςδίοπθ πημ]ίο πιασίς αποτας οί. ΤΗπι Υοτο 

πιοᾶία ποσίο ΘΓΙΠΙΡΟΠ5 οΠ1 [αοῖρας Ατοζοίαις, που αἰ- 

(ογαπα (οδίπάίππα, απα οὐπα πηαοληΐς, αὐσ) ροςί οαπη ἀἴδρο- 

αι (πογαηί. 8Υ]]α Υοτο Ἱπίτα ἀεοϊπαπα ἀἱθπῃ ραταντἳ αίας, 

οἱ ἵπ ΡΙογΙπὴ Ἰοσυπα δα μςαἲε: ααἴρας Ατοζείαιας αγεῖπη τη 

οα πηϱῖ Ρατίο ορροδη1. 

ΧΧΧΠ. ΟὐΠΙ γοτο αἲἲ Ῥίγῶοιπι αρρι]ἰσδοί πον Πα 54ρ- 

Ρ]οπποέπα πα ατα α Μη λ]άαίο δα ρηηίσδαπα, ἄπσε Ὀγορ]- 

οποίο, πιοχ. ηίνοιδας εορίας οὐ αχ Ατοζοιαας, οἱ, Ππετ- 

πιϊχ{ἶς ΠΠ {οτί ρα5 ας ςαματῖδ, 50 {ρεο πιάτο ητανε 

ποΐσπα, αἱ οἱ απὰ πια ΠΊάΙΗ ομ5ἰοἆος Ποδίοπα ροβ5εηί {εἰς ομηί- 

πι» α{ίηροτο.. Οἶτοα ροτία5 Υοτο αλ, ου Πα Γαοἱρα5, ΜΙΡΠΙΠΗ 

ογαπηροπά{ οχδροςίαραπ!. Τί ἀία ἀπρίο Ματίο ραρηαίασι 

οί, πΗΠς 5, πο ῆ]ΐ5 οδάση(ἶθας. Ῥήπναπα Ὀατατί Γαβε- 

ΠΙΠΗ, 5ο ππον αἲ ΑτοζοΙαο οσαος δυηέ αἰίετο ρταύ σπα, εἴ 

τονσ{ απ ρα ΗΠη. οι) τον Παχίπαο Ποπηαηος {οτε οἱ 

οἳ ἐροί (αρετοΏί; ἆοπος Ματοπᾶ, ΟΟΟΝΓΓΘΗΣ, ο 4 πο(υε {η 

ἱιονίσπι ἆθηιο γοτί. πι] αἰία Ἱομίο, α Πρηαίοηα τενετ 

σης, οἳ σα Εἱ5 ποίαἰἰ ἰρποπηϊπία, ορεΓο»δο υπ εΗροίνο- 

βόντες, ἐπέπιπτον τοῖς Μιριδατείοις πάνυ καρτερῶς" |). πἰθμίο», [ογήίογ αἀπιοδαπα ΠΠΙρΟΓΗΠΗ (οσογηί ἵπ Μη {4 α{ἰ» 



ΡΕ ΡΕΙΙ 0ο ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

µέχρι κτείναι μὲν αὐτῶν ἐς δισχιλίους, τοὺς δὲ λοιποὺς 

ἐς τὰ τείχη συνελάσαι. Ἀρχέλαος δ) αὐτοὺς ἐπιστρέ- 

φων αὖθις, καὶ τῷ ἀγῶνι διὰ τὴν προθυµίαν ἐς πολὺ 
παραµένων, καὶ ἀποχλεισθεὶς, ἀνιμήθη διὰ καλωδίων. 

ϐϱ δὲ Σύλλας τοὺς μὲν ἀτίμους, περιφανῶς ἄγωνισα- 

µένους, ἐξέλυσε τῆς ἀτιμίας" τοὺς ὃ ἄλλους ἐδωρήσατο 

πολλοῖς, 

ΧΧΧΠΙ. Καὶ γειμῶνος ἐπιόντος ἤδη, στρατόπεδον 
ν Ελευσῖνι θέµενος, τάφρον ἄνωθεν ἐπὶ θάλατταν 
τεµνε βαθεῖαν, τοῦ μὴ τοὺς πολεµίους ἱππέας εὖμα- 
μαρῶς ἐπιτρέχειν ο. ἸΚαὶ τάδε αὐτῷ πονουµένῳ, καθ 
ἑκάστην ἡμέραν ἐγίγνοντό τινες ἀγῶνες" οἱ μὲν, ἀμφὶ 
τὴν τάφρον, οἳ δὲ, παρὰ τοῖς τείχεσιν, ἐπεξιόντων θα- 
μιγὰ τῶν πολεµίων, καὶ λίθοις καὶ βέλεσι καὶ µολυθβδαί- 
ναις χρωμένων. Ὅ δὲ Σύλλας νεῶν δεόµενος, µετε- 

πέµψατο μὲν ἐκ Ῥόδου. Καὶ Ῥοδίων οὐ δυνηθέντων 
διαπλεῦσαι, θαλασσοκρατοῦντος τοῦ Μιθριδάτου , Λού- 
Χουλλον, ἄνδρα Ῥωμαῖον περιφανΏ , καὶ τοῦδε τοῦ πο- 

ο, 

ος 

λέμου στρατηγὸν ἐπὶ Σύλλα γενόµενον, ἐχέλευεν ἐς 
Ἀλεξάνδρειαν καὶ Συρίαν λαθόντα διαπλεῦσαι' παρά 

τε τῶν βασιλέων καὶ πόλεων, ὅσαι ναυτικαὶ, στόλον 
τς μν. κ ς α/ ἡ / ς 

τινὰ ἀγείραντα, τὸ Ῥοδίων ναυτικὸν παραπέµψαι. Ὁ 
μὲν δὴ, πολεµίας οὔσης τῆς θαλάσσης, οὐδὲν ἐνδοιάσας, 
3 / αγ, Ν ο 3 Ν σα / 

ἐς κελήτιον ἐνέθη, καὶ ναῦν ἐκ νεὼς, ἵνα λάθοι, δια- 
µείόων, ἐπ᾽ Ἀλεξανδρείας ἐφέρετο. 

ΧΧΧΙΥ, Οἱ δὲ προδιδόντες, ἀπὸ τῶν τειχῶν πεσ- 
ω / ο ο 

σοῖς πάλιν ἐγγράψαντες, ὅτι πέµψει τῆσδε τῆς νυχτὸς 
μα / εν ο 

Ἀρχέλαος ἐς τὸ τῶν Ἀθηναίων ἄστυ λιμῷ πιεζόµενον 
ο / / 

πυροὺς ὑπὸ στρατιωτῶν φεροµένους, ἐσφενδόνησαν. 
κ ι ό Σύλλ ο... Ε 3 / οτε ο ββναα Ν 

αἱ ὃ Σύλλας ἐνεδρεύσας, ἐκράτησε τοῦ τε σίτου καὶ 
-” / κὋω. .» ουν / μα. λ 

τῶν φερόντων. Τῆς ὃ αὐτῆς ἡμέρας αὐτῷ καὶ Μου- 

νάτιος περὶ Χαλκίδα Νεοπτόλεμον ἕτερον στρατηγὸν 
κατατρώσας, ἔχτεινε μὲν ἐς γιλίους καὶ πενταχοσίους, 
ἔλαθε δὲ αἰγμαλώτους ἔτι πλείονας. Οὐ πολὺ δὲ ὕστε- 

- - / ο 
ρον ἐν τῷ Πειραιεῖ νυχτὸς, ἔτι χοιμωμένων τῶν τει- 
Ἰοφυλάχων, Ῥωμαῖοι διὰ τῶν ἐγγὺς μηχανῶν χλίµα- 
κας ἐπενεγχόντες, ἐπὶ τὸ τεῖχος ἐπέθησαν, καὶ τοὺς 

/ ο 2... ϱ/ 
φύλαχας τοὺς ἐγγὺς ἔχτειναν. Ἐφ᾽ ᾧ τῶν βαρθάρων 

οἵ μὲν εὐθὺς ἀπεπήδων ἐςτὸν Πειραιᾶ, τὸ τεῖχος κατα- 

λιπόντες, ὥς εἰλημμένον ἅπαν" οἱ δ᾽ ἐς ἀλκὴν τραπέν- 

νες, ἔκτεινάν τε τὸν ἡγεμόνα τῶν ἐπιθάντων, καὶ τοὺς 
λοιποὺς ἔξω κατεκρήμνισαν. Οἱ δὲ, καὶ διὰ τῶν πυλῶν 
ἐκδραμόντες, ὀλίγου τὸν ἕτερον τῶν Ῥωμαϊκῶν πύργων 
α: ὃ 3 λ ὁ Ὑνά 3 κ ἀ 2, ο / 

ἐνέπρησαν' εἰ μὴ Σύλλας ἐπιδραμὼν ἀπὸ τοῦ στρατοπέ- 
δου, νυχτός τε ὅλης καὶ δι’ ημέρας ἐπιπόνως ἀγωνισά-- 

µενος, περιέσωσε. ἸΚαὶ τότε μὲν ὑπεχώρουν οἱ βάρ-- 
ς ιό -. ο 3 ι λ / / ἕ αν 2” σαν Ν 

ῥαροι. Τοῦ δ᾽ Ἀρχελάου πύργον ἕτερον µέγαν ἐπὶ τὸ 
τείχος ἄντικρυς τοῦ Ῥωμαϊκοῦ πύργου στήσαντος, 
τὰ / τέν α / / Δ 
ἐπυργομάχουν πρὸς ἀλλήλους, ἑκατέρωθεν πυχνὰ καὶ 

. 2. 9 / / 3 ω 
θαμινὰ πάντα ἀφιέντες' ἕως ὃ Σύλλας ἐκ καταπελτῶν, 
. Ἱ ./ ς -” αι: κ / 3 / ἀνὰ εἴκοσιν ὁμοῦ µολυθδαίνας βαρυτάτας ἀφιέντων, 
Ὑ / Δ Ν μ / ν] / ή 

ἔχτεινέ τε πολλοὺς, καὶ τὸν πύργον Ἀργελάου χκατέ- 
σεισε, καὶ δυσάρµοστον ἐποίησεν, ὡς εὐθὺς αὐτὸν ὑπὸ 

᾽Αργελάου διὰ δέος ὀπίσω κατὰ τάχος ὑπαγθῆναι. 
αΡΡΙΑΧΟ5. 
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605, ἆοπος οὔρδίς [ΕΥΠΊ6 ἆποβας πιΠ(ρας, γομφαἱ πένα Πλρη 

οοπηριυ]ςί δυηί.. Οἱ105 ἆππι Αγοζοῖαας οοπαίαγ δἰδίογ”, οἱ 

νο οοπ{εη{ΙοΠ6 ππογαίατ ἀῑσαίίας, Ρονία οχο]αδα5, [απο {η 

ΠΤΙ δα ράποίας οδί. 8ΥΙ]α ΙΡΠΟΠΙΠΙΟΦΟ5, οὗ ΟΡΘΥΑΠΗ {πιο 

ορτορίαο ηαγαίαπα, ρποπηϊπία αΏδο]ν]ίς ορίθτος ἀοπίς ΠΠ {α- 

τρις οορίοβο ουπαγ1{, 

ΧΧΧΙΠΠ. ζαπαπο ἱηδίαηίο Ἰήσπιο, αἲ Ἐ]οιδίποια οπδίτα 

πηεία{ας ΘΥ]Ια, [0958Π1 α πιοπίῖρις αἲ πηαγο ρτο[υπάαπα ἀοᾶιιν 

χΙέ, πο [αἱ] Ππουγδαυδίαν αῦ εφ]ίαία Ποδίαπα, Οπἱ ορθ 

ἀυπα ἰηίθηί5 ο5{, φπο[ίάϊο αοσἰάπηί ῥγα ία, πυης αἆ [οβρα1η, 

ΠΙΠΟ αἆ ΠΊΗΤΟΡ Ἰοδ[απα, (/οφδηίου ργοσγγοηἴαπα, οἱ δαν]ς, 

(οἱ5, ρἰαπάϊραδααο Ἠοππαπος Ιπορβδομαη, ΤΠ Ὑοο 

5γΊ]α, παγίρις Ιπάίροης, Βἰούιπι Πηἰςίέ, απἱ Ἰπάο αοζθ/56- 

τοηί.. 56ᾷ απ Ῥτορίος ΜΙΕι]άα[ἰς οἶαθθας, πιανίς ἵπιρο- 

παπα ορποηίος, Ἠ]ιοίϊ παγος (γα]ἱσσγο ΠΟΠ Ρ0β86Η{, Τω1ομ]- 

Ἰάπ1, γίραπα πίοτ οπιᾶπος Πμαδίτοια (4πἱ οἱ ἴρ5ο ἀείπεορς 

ρο5ί γ]απι Ἠῖο Ῥε]]ο ρα [εοίας οί), οἶαπι πανίσαγο ἵῃ 

Θγτίαπα οἱ Αἰοχαπάμίαπῃ ]ηςδῖί, αἱ α τοσίρης ας οἰγ[ίαίρις 

σα ΤΘΠ1 ΠΑΠΠΙΟΔΠΙ θχθγΟΘΓΘΗ{, 6148561 αλ(παΠΙ οοΠίσργς; 

οσα αα Βμοδίας 5η] παγος (γαηδάπορτοί. Εί Ιμποµ]α5, 

Ιη[Ε5{ΗΠΑ Π]αΥα ΠΙΗΙΙ γονία5,, αδεσπά1ί αοἰπατίαπα παν ἰου]α η: 

πυίαίίδᾳια φαβίπάε παγ]σίῖδ, απο πιασίς [αἱοτοί, Ρρείουαί 

Αἰοχαπάτίατη. 

ΧΧΧΙΥ. Ιηίενίηι, αὶ ριοᾶστο οοηφί]ία ΑτοζιοΙαϊ 5οἱοβαπί, 

ττδ5 6 πηηγῖς |αοπ]αραπίγ σ]απάςς, απρς ἱηδοτρίυτη θγαί, 

ΑΤΟΜΕΙΔΙΠΙ Ργοχίπια ποσία Αἰλοπίοηδῖριας, {απ1ο ἸαῦογαΠ{]- 

Ῥα5, (άΠΙΘΗΙΙΠΗ ΤΠ αγ ΏθΠα ΠΙΙΚΣΙΓΗΠΗ, Παπ Πηηχογίς σο- 

είαπάαπῃ, Οµ05 πηΠίος δγ]]α, οχοορίος ΙηδίάΙδ, πα ΟΗΠΙ 

ΓΓηπιθηίο ΤΠ 5ΙαΠ1 ροίοδίαίεπῃ γεάρρί. Ἐοάεπιαπο ἀῑο Μ- 

παΐίας είίαπα, εἶτοα Οµα]οϊίάσπα, ΝεορίοΙσπηΙΠα, αἰίθγαπα εκ 

Μιηνπάα:ῑς ἀπσ]ρας, δαποἰανΙί, εί αἆ π. Ὀ. ἱπίο[δοΙέ, Υῖγοβ 

γΥετο αίίαπι ρ]ατος οθρίί. ἈΧαος πημ]ίο ρο»ί, ποσία, ἀοτπιίθη- 

Ώρας αάλπο οαδίοάΐρας, Ποπιαπί ο ργοχ]ηηῖς πασΠ!ηίς 5ζα]ας 

ἱπ]εοσγαηί ἵπ Ῥιγοοαϊ πιωπία; εἶδᾳιε 5αρετα(ίς, Ργοχίπιος ἵη- 

τεγ[εοσγπη{ ομδίοᾶθ5. Οιο [αοίο αἰίο Ρατρατογαπα α, 

5ἰα{ἴπα το]οίο πλιτο ἵπ Ρο ργοδἱεμαΠί, ΙάΠ1 ΟΠΙΠΘΠΙ 

πηΙΤΙΠΙ οσσαραίπῃ αἲ Ἠοδίίριας Ραίαπίος : αῖ Υογο αά γἱτίι- 

ἴθπι γοιδῖ, Ππίετίοείο ἀμςς οονΆπι απϊ αδεοπάθταη{, τοσος 

οχορετιυηί Ῥγαοἱρίίε5 : ταγδις αἰ, ογαρίίοηπθ 4ποαιπο ροί 

Ροτίας [αεία, ἵπ 6ο εταπί, τί αἰίοίαπα ΒοππαπαγαΠα {ανγίαπι 

εοπεγεπηανθη{ αἱ οοπογειηᾶβδθη{, ηί Φγ]]α 6 οαδίτῖς Ρτορογο 

Δ66ΙΤΤΕΗ5, εοπηϊπηαία ΡοΓ ἰοίαπῃ θαπ1 ποσίθπη ἵπ Ροδίθγπι 

ἀἱ6επῃ Ῥηρηᾶ , ΠΟΠ 5ἶπε 5ΗΠΊΠΙΟ Ἰαμογο 6αΠα οοηςογναβδεί. Τα 

ἀθπωαπα Ῥατρατί Τερτθςδί δυΠί. ΤΗπα Υοτο Αγοηοίαις αἰίαπη 

πιᾶσηαπῃ {ΗΓΓίΠα οχ 44γοιδο Ῥοιπαπα οχοανΙέ ἵπ πηΙτΟ : απο 

[ασίο , 5ἱπθ ΙπίοΓπηίβδΙοπ6, οπΠῖ σθΠθγ6 ΠηἰςςΠΙΠΗ 56 ΤΠ 16ΘΗ1 

ἰη[εδίαραπί; ἆοποο 8γ]ία οαίαρι]ΐ5, απαγάπα απα απο Υἰρη] 

5ΙΠΙΗ] ΡΙάπηΡεος σ]οῦος συαγἰδδίπλος οπη{οραί, πλη]{ος Ῥ0γ0” 

. πηί, αἱ Ποςί]θπα (αγγίπη Τία οοποιδςῖ(, αἱ [αἱ5οσγοί, οἱ 5Ι481Πι 

ταίπ ηηοία ή5δα Ατοπείαϊ ΗΠηπ]α οο]ογίίαίε τοῖτο δαράμεο: 

τος, 

16 
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ΧΧΧΥ. Πιεζομένων δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ 

τῶν ἐν ἄστει, πεσσοὶ πάλιν ἐμήννον, ὅτι πέµψει νυχτὸς 
ἐς τὸ ἄστυ τροφάς. Καὶ ὁ Ἀ βέλασςν ὑπονοῶν τι περὶ 
τὸν σἵτον Ἠγνεσθαι μήνυμα καὶ προδοσίαν ἅμα τὸν σἵ- 
τον ἔπεμπε , καί τινας ἐφίστη ταῖς πύλαις , μετὰ  πυρὸς 
ς τοὺς μαζι ἐκδραμουμένους, εἰ Σύλλας γέγνοιτο 

περὶ τὸν σἵτον. Καὶ συνέπεσεν, ἄμφω, Σύλλα μὲν, 
ἐλεῖν τοὺς σιταγωγοῦντας, Ἀρχελάῳ δ᾽ ἐμπρῆσαί τινα 
τῶν μηχανημάτων. Τοῦ ὃ) αὐτοῦ γρόνου καὶ Ἄρκα- 
θίας, ὃ Μιθριδάτου υἱὸς, μεθ) ἑτέρας στρατιᾶς ἐς Μα- 

κελονίαν ἐμβαλὼν, οὐ δυσγερῶς ὀλίγων τῶν ὄντων ἐκεῖ 
Ῥωμαίων ἐκράτησε, καὶ Μακεδονίαν πᾶσαν ὑπηγά- 
Ίπτου καὶ σατρᾶπαις ἐπιτρέψαςν αὐτὸς ἐπὶ τὸν Σύλλαν 
ἐκώρε ε, μέχρι γοσήσας περὶ τὸ Τίσαιον ἐτελεύτησεν. 
Ἐν δὲ τῇ Ἀττική, τῷ μὲν ἄστει, ---- σφόδρα 
ὑπὸ λιμοῦ, πολλὰ ὁ Σύλλας ἐπ τετείχιζε φρούρια, τοῦ 
μὲ διαδιδ ιδράσκειν, ἀλλ’ ἐμμένοντας, ὑπὸ τοῦ πλήθους 

μᾶλλον ἐνοχλεῖσθαι. 
ΧΧΧΥΙ. Τῷ δὲ Πειραιεῖ, τὸ γῶμα ἐς ὕψος ἐγείρας, 

τὰ μηχανήματα ἐπῆγεν. Ἀργελάου δὲ τὸ χῶμα ὑπο- 
ρύττοντος καὶ τὴν γῆν ὑποφέροντός τε, καὶ ἐς πολὺ 

ξιαλανθάνοντος, τὸ γῶμα ὑφίζανεν ἄφνω" καὶ τα- 

γείας αἰσθήσεως γενομένης, οἳ Ῥωμαῖοι τὰ μηχανή- 

µατα ὑφεῖλκον, καὶ τὸ γῶμα ἀνεπλήρουν. Ἰῷ 
αὐτῷ τρόπῳ καὶ αὐτοὶ τὴν γῆν ἐς τὰ τεί(η, τεκµαιρό- 

.. 

α / 9 /’ / / ν/ 

µενοι, διώρυττον’ ἀλλήλοις τε συμπίπτοντες κάτω, ζἰ- 
{ ἃ . Ἡ φεσι καὶ Δόρασιν ἐκ χειρὸς, ὡς δυνατὸν ἣν ἐν σκότῳ, 

διεµάχοντο. "Ὁμοῦ δὲ ταῦτα ἐγίγνετο, καὶ ὁ Σύλλας 

ἀπὸ τῶν γωμµάτων µηχανήµασι πολλοῖς τὸ τεῖχος ἐκριο- 

κόπει' µέχρι µέρος αὐτοῦ καταβαλὼν, καὶ τὸν πλησιάζον- 

τα πύργον ἐπειγόμενος ἐμπρῆσαι, πολλὰ μὲν ἠφίει πυρ- 
ο ο ᾿ λ / / 

όρα τοσευµατα ἐς οκ. τοὺς δὲ εὐτολμοτάτους ἀνέ- 

εμπεν ἐπὶ κλιμάκων. Σπουδῆς δὲ πολλῆς Ὑνγνομένης 
ἑκατέρωβεν, ὅτε πύργος ἐνεπιμπρᾶτο' καὶ µέρος τι τοῦ 

ο. ἀλίνον ὃς όλ] αθαλὸν, εὐθὺς ὀχίοναε τείχους ὀλίγον ὃ Σύλλας καταθαλὼν, εὐθὺς ἐπέστησε 
φυλακεῖον" τά τε ὑπορωρυγμένα τοῦ τείχους θεμέλια, 

ξύλοις ἀνηρτημένα, καὶ θείου καὶ στυππίου καὶ πίσσης 

Ἰέμον τα, αὐτίκα πάντα ἐνεπίμπρη. Τῶν δ᾽ ἄλλο παρ᾽ 
κατέπιπτε, καὶ τοὺς ἔφεσ 

- 

μα 

τῶτας αὐτοῖς συγκατέ- 

“Ὅ τε θόρ ῥυβος οὗ οὗτος δ) µάλιστα ' αἰψνίδιος καὶ 

ὧν, πάντη τοὺς τειγοφύλ αχκας ἑτάραττεν, ὡς χαὶ 

σφίσιν αὐτίκα πεσ οὖμε νου. “Ο0εν εἷς πόντα συν- 

ς ἑκιστρε φόμενοι, τήν τε γνώµην ὕποπτον εἶχον ἵ ὑπὸ 
τοῦ δέους, καὶ ἀσθενῶς τοὺς πολεμίους ἀπεμάχοντο. 

ΧΧΧΥΗΠ. Καὶ ὁ Σύλλας αὐτοῖς ὧλε ἔχουσιν ἐπι- 

χείµενος ἀπ ταύστως, καὶ τῶν ἰδίων τὸ ἀεὶ πονοῦν ἐναλ- 
λάσσων, ἑτέρους ἐφ᾽ ἑτέροις 

νεχῶς 

ἀκμῆτας ἐπηγε σὺν χκλί- 

μαξι, καὶ βοῦ καὶ παρακελεύσει, προτρέ έπων ἅμα καὶ 

ἀπει)ῶν καὶ παρακαλῶν, ὡς ἐν τῶδε τῷ βραχεῖ τοῦ 

παντὺς αὐτοῖς κριθησοµένον. 
γέλαος ἑτέρους ἀντὶ τῶν τεθορυβηµένων, ἀνακαινίζων 

καὶ ὅδε τὸ ἔργον ἀεὶ, καὶ παρακαλῶν ἅμα καὶ ἔπο- 
τρόνων ἅπαντας, ὡς ἐν ὀλίγῳ σφίσιν ἔτι τῆς σωτηρίας 
ὤὥσης. Πολλῆς δὲ σπουδής καὶ προθυµίας ἑκατέρωθεν 

ἈντεπΏγε δὲ καὶ ὁ Ἂρ-. 

' 

ἴ 
Ἱ 
' 

Ἰ 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΠΙΡΕΒ 

ΧΧΧΥ. Ηίπο απαπι ἵπ ἀῑςς πιαρῖς αἴαπε πηαρίς [Πε Ια1νο- 

ταγείατ Αιοπί5, ΤΗΓΣΗΠΗ ρ]απάες Ιπάἱσαβαπί πη {επόα ποσία 

τ ἵπ αγ ηεπα οδατία. 96ἆ ἴππα Ατελεῖαςς, φαδρίσαία5, ε5ςο αυ] 

46 ΓΓαππρπίοΓΙΠα Ἱπιρογίαί[ίοπε 5ο]εαπί τοπῃ ρτοᾶετε Ποδδας, 

εοᾶσπα ἴδπηροτε απο ΓΓαπιθηίαπα πιίδδυπα εδί, αποξόαπι αἆ 

Ροτίας Ργᾶ:5ἱ0 6556 ]μβδίί η Γαεἴμα5, θΧΟΙΕΣΗΓΟΣ ἵπ Ῥοπιᾶ- 

πο5, απαπαρτίπηαπα 8γ]]α (γυπηρηίαίογες ἱηγαάετεί. Εί αοε]- 

4 υταππααε, οἱ εἰ 5Υ]]ά [ταππεπίαίοτες εἈρετεί, εἰ Ατεῖιο- 

Ίαυ5 αφαοί Ιποεπάετοί εκ πιαοημί5. Ἐοάεπι ἴεπιροτε 

Ατεαμιας, ΜΗ γίάαἰῑς Πας, οππα αο οχοτοῖία Μαεράομίαπα 

{πμτεςς5, Ρ1605 ΒΟΠΙΑΠΟΣ Ργαρδίάἰο ργογἱπεία, τε]ἰείοΒ Ρτο- 

ΠιρανΙί; 5αμασίασιο ἴοία Μασεάοπία, οἱ ρτα[εες ἵπ εα «οΠ- 

5Ε(η(15, {ρ5ο οοηίτα 5Υ]ΙάΠὰ Ῥτοίοείας, ἵπ {ήπετε εἴτεα Τ[- 

«όθΙπῃ ποσο ορΗε. Ππίοτίπι Αίποπας, πεμεπιεπης [απιε 

ῥτεδδας, πηα]ής οα5ίε]]]ς εἰτουπιάεάΙί 5γΊ]α, πε φαἱ5 εκ υτ1θ 

ἁπ[αρετεί, πίατο ἵπ (απία που] Εμάἶπο μτανίος εἰἴαπα Πετοί 

[8ΠΊ65. 

ΧΧΧΥΙ. Ρίαειπι αὐίθα, ἄρσοτα ατα ἵπ αἰίαπι ἀπείο, 

ορριρηπαῦαί πιασ]ηῖς. δεά Ατοῤείαας οπου] 5αΠοάΙε 

Άρσοτοεπῃ, ἀἷα η] δοπ{ἱεπίίθας Βοππαπί5; ἆρπες 5α{{ο αξ- 

βει 5ιμδεδί. ΤιΠΗ γετο, ΤΕ ππαίατε Ἱπίε]]οεία, 5αΏάμχε- 

ταπί παοἨίπας, ασσετεπιαιε τερ]εγογυπί. απ τετο οί 1ρεί, 

Ἰπάϊεῖα 5οεαἳ, 5ἱπα]ίέτ ουπίσμ]ος Ὑογςας πιωπία ερεταηῖ : 

οἱ οοευπθας [ουείς, 5αβίειτᾶπθα Ῥρήρηα ΙἸπίει [0550τες, 

απαπίαπα Πεγῖ ροα]ῖ ἵπ {επευτῖς, ρἰαά1ίς αἱ Ἰναςίῖς οοπήηα5 

οοπημηίςδα οί. Ἐοάειπαπε {6Προτο πηυ]ίο πιαρῖ5 ατῖείες εκ 

αασειίρας (απάθραπί πιαπία. ΕΙ, ἀῑταία πηπτὶ ρατίο, 8Υ]]α 

ἵῃ ργοχίπιᾶπα (πττίπη πηυ]ίαπα ἴσπετα Ιαου]αίας ο5ί, αἱ 68η 

Ἰποεπάρτοί : 5ἱπππ]απο αιἀαοϊκδείπιαπα ααθιη(αε Ῥετ 5οα]ας 

αδοθηάθτε ]αβςί. Ὀιτίδααο απίοπι ερτορῖε {αποιῖς οβεῖο, 

(αττῖς ἵπερηδα οδί; οἱ οχίπας παπῖ ραγ, απ εοττηετα!, 

ομρίοᾶἷα φίαβϊπι αἆ ῥοδίία. ΒἰπιυΙ ος α]ία ρατία, 5η [Ποςδίς 

πηντί (απ άαπιεηί(5, απ ποη ηἰςί ἰταῦίρας ]αῦ1. 5α5ρεηξᾶ 

τα, 5161 δπραππαπο οἱ Ρίοεπα Ἱπαρηα οὐρία 5 θά 8Υ118 

{αβαῖί, οπηπίασιὸ Ρρτοὕηας ἱποσηάϊ. Όπο Γαείο, πππο Με, 

πυπο Πο ταεδαί ππαταΒ, οἱ ῥτοραρπαίογες ίσο] π γα ἱπαπη 

(αχ. Οι. ἰαηία {απιαπο ἱππρτονῖσα εἶαάος πιαχίπιο οὐ 51ο” 

465 ππΙτοταΏ αλϊγίς (ογγιέ, ἆππα Ρτο 56 φπΐσααε ἱτερίάα:, 

αυαςί Ἰαπι]αα. εἰπιῆὶ ταίπα οὐίοτοπάα5. Οὐ8Γς ἵπ οπ]Ώο. 

Ρατίος Φ6ΠἩΡετ οοηγογαί, οἱ ρτα πιοτο 5αδρεεία Ἠαδοπίος 

οπηηία, ΡαΓΙΠΗ [οσίου τοβὶς(ομαηί Ποςίί. 

ΧΧΧΥΠ. Οµ05 (αἱ πιο 56 αοπίος πγρεγο 8Υ]]α ΠΟΠ 

σος, Ἰαμοταπίος 5αο5 οοπίπιο ουπα αλῖς οοΠΙΠΙΠΙΔΗς, οἱ 

(ρ6δόΓΙΗΠΗ Ἰοοῦ τουθη[ος «6ΤΏρος ο θοα]ἶς πἀάποεης ; Ἰνοτία- 

ἴο οοη μυς, οἱ πηίπας οἱ Ρτοςες οοἱλοτίαἰομίρας πήδοθης: 

οἸαπηαηδα πο {η Ίος Ὀτουί ορταπηίηο εἴἴδηα ΟΠΠΟΠΑ Υ{εῖο” 
τίαπα, Νου νογο δομηία5 Ατοοϊαις οἱ 5ο ορροπε]αί οµπα γο” 

ορη(θηα, απιοἰίς, 4πος επιος ράτυπα ελεος τοὐδίάεταί; οἱ 

{ρδο ραγίίος ο {οΠΙΙΟΠΟΠΗ γοὐἰπίορταης, πγροως αὐἰνογίαηδ σε 

υηήγοτκος, ἀπτατοηί ραμΠἱδρος, οχίραο αάλας Ἰάῦογο καλο ἴοπῃ 

ἱροί οοηίατο. Τα π]ᾶρπα αἰτίπφπα αἰαοτίίας ουωπίθας το» 
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αὖθις ἅπασιν ἐγγενομένης, φερεπονώτατος ἦν' καὶ ὅ 
φόνος ἴσος καὶ ὅμοιος ἐξ ἑκατέρων' ἕως ὁ Σύλλας, 

ἔξωθεν ἐπιὼν, καὶ μᾶλλόν τικάμνων, ἀνεκάλει τῇ σάλ- 
πιγγι τὴν στρατιὰν, καὶ, θαυμάσας πολλοὺς, ἀπῆ- 

Ὑν. ὍὉ δ Ἀρχέλαος αὐτίκα νυχτὸς τὰ πεπτωχότα 
τοῦ τείχους ᾠκοδόμει, μηνοειδη αὐτοῖς πολλὰ περιθεὶς 
ἔνδοθεν. οἷς ἔτι γεοδοµήτοις ὃ Σύλλας αὖθις ἐπεχεί- 
ρει παντὶ τῷ στρατῷ, νοµίσας, ἀσθενῆ καὶ ὑγρὰ ἔτι 
ὄντα, ῥᾳαδίως κατερείψειν. Κάμνων δὲ, ὡς ἐν στενῷ, 
καὶ βαλλόμενος ἄνωθεν ἔκ τε μετώπου χαὶ τῶν κεραιῶν, 

ὡς ἐν µηνοειδέσι χωρίοις, τοῦ ἐπιχειρεῖν ἔτι τῷ Πει-- 

ραιεῖ πάµπαν ἀπεῖχε τῇ νώμῃ, καὶ ἐς πολιορχίαν, ὡς 

λιμῷ παραστησόµενος αὐτοὺς, χαθίστατο. 
ΧΧΧΥΠΙ. Αἰσθόμενος δὲ τοὺς ἐν ἄστει μᾶλλόν 

τι πεπιεσµένους, χαὶ χτήνη πάντα χαταθύσαντας, δέρ-- 
µατά τε καὶ βύρσας ἕψοντας, καὶ λιχμωμένους τὸ 
γιγνόµενον ἐξ αὐτῶν, τινὰς δὲ καὶ τῶν ἀποθνησκόντων 
ἁπτομένους ἐκέλευσε τῷ στρατῷ τὴν πόλιν περιτα- 
φρεύειν, ἵνα μηδὲ καθ) ἕνα τις ἐκφεύγοι λανθάνων. Ὡς 
δὲ καὶ τοῦτο ἐξείργαστο αὐτῷ, χλίµαχας ἐπῆγεν ὁμοῦ, 
καὶ τὸ τεῖχος διώρυττε. Τροπῆς δ’, ὡς ἐν ἀαθεγέσιν 

ἀνδράσιν, αὐτίχα γενομένης, ἐσέπεσεν ἐς τὴν πόλιν. 

Καὶ εὐθὺς ἐν Ἀθήναις σφαγὴ πολλὴ ἦν χαὶ ἀνηλεής. 
Οὔτε γὰρ ὁ ὑποφεύγειν ἐδύναντο, δι ἀτροφίαν" οὔτε παι-- 

δίων ἢ γυναικῶν ἔλεος ἦν, τοῦ Σύλλα τὸν ἐν ποσὶν 
ἀναιρεῖν κελεύοντος, ὑπὸ ὀργῆς, ὡς ἐπὶ ταχεία δὺ καὶ 
ἐς βαρθάρους ἀλόγῳ μεταθολῇ, καὶ πρὸς αὐτὸν ἀκράτῳ 

Φιλονεικίᾳ. Ὅθεν οἳ πλέονες, αἰσθανόμενοι τοῦ 
κηρύγματος, ἑαυτοὺς τοῖς σφαγεῦσιν ὑπεῤῥίπτουν ἐς 
τὸ ἔργον. λίγων δ' ἦν ἀσθενὶς ἐς τὴν ἀκρόπολιν 
δρόμος" καὶ Ἀριστίων αὐτοῖς συνέφευγεν, ἐμπρήσας τὸ 

δεῖον, ἵνα μὴ ἑτοίμοις ξύλοις αὐτίκα ὃ Σύλλας ἔχοι 

«Ἡ ἀκρόπολιν ἐνοχλεῖν. Ὅ δ᾽ ἐμπιπράναι μὲν τὴν 
πόλιν ἀπεῖπε, διαρπάσαι δὲ ἔδωκε τῷ στρατῷ. ἸΚαὶ 
ἔτοιμοιισάρκες ἀνθρώπων ἐς τροφὴν ἐν πολλοῖς οἰκήμα- 

.σιν εὑρέθησαν. ΤΠ δὲ ἑξῆς ὃ Σύλλας τοὺς μὲν δούλους 
ἀπέδοτο" τοῖς δ) ἐλευθέροις, ὅσοι νυχτὸς ἐπιλαθούσης 

οὐκ ἔφθασαν ἀναιρεθῆναν, πάμπαν ὀλίγοις οὖσι, τὴν 

μὲν ἐλευθερίαν, ἔφη, διδόναι: ψῆφον δὲ καὶ χειροτονίαν 
τῶνδε μὲν, ὥς οἳ πεπολεμηκότων, ἀφαιρεῖσθαι" τοῖς δ᾽ 
ἐχγόνοις καὶ ταῦτα διδόναι. 

ΧΧΧΙΧ. Ὡδε μὲν ἄδην εἶχον αἱ Ἀθῆναι χαχῶν. 
ὍὉ δὲ Σύλλας τῇ μὲν ἀκροπόλει Φρουρὰν ἐπέστησεν, 

ᾗ τὸν Ἀριστίωνα καὶ τοὺς συμπεφευγότας, λιμῷ χαὶ 
δίΨει πιεσθέντας, ἐξεῖλεν οὐ μετὰ πολύ. Καὶ αὐτῶν 

ὃ Σύλλας Ἀριστίωνα μὲν καὶ τοὺς ἐκείνῳ δορυφορή- 
σαντας, 3 ἀρχήν τινα ἄρξαντας, ἢ δτιοῦν ἄλλο πρά- 

ἔαντας, παρ ἃ πρότερον ἁλούσης τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ 

Ῥωμαίων αὐτοῖς διετέταχτο, ἐχόλασε θανάτῳ. Τοῖς 
δὲ ἄλλοις συνέγνω, καὶ νόμους ἔθηχκεν ἅπασιν ἀγχοῦ 
τῶν πρόσθεν αὗτοῖς ὑπὸ Ῥωμαίων ὁρισθέντων. Συν- 
πνέχθη δ᾽ ἐκ τῆς ἀκροπόλεως χρυσίου μὲν ἐς τεσσαρά- 
χοτα λίτρας μάλισῖα, ἀργύρου δ᾽ ἐς ἐξακοσίας. Καὶ 
τάδε μὲν ἀμφὶ τὴν ἀκρόπολιν ὀλίγον ὕστερον ἐγένετο. 

ἀῑία οδί : εἰ αππῃ ρογπαοϊρείπιο κἰμάίο το σογογοίε 
πἱήπησα6, οθάες οἱἵαπι εἰ οἰαάθ Ρατ αίαπο αηπα]ίς ϱΗε, 

ΤαΠάσΠη γετο ΘΥ]Ι4, απΠΠ1 πἱροίε ορραρηαίου, Ἰαρογαγεί ργα- 

γία5, τεεερίαί οθοϊη]έ; τοδαχ]ίᾳπο 5105, πηπ]ίογπη αὐπηίτα- 

(15 (οπή (αάίπεπα. Ἠπΐπας πιατὶ Αγολοϊαις ποσα εἱριοςίς 

πηυη{Ποπίρι5 γοραταν!{. Ο35 Τ6ςθῃς οχδίγησία» πηοχ δγΙΙα 

4δηιιο αβπτεβδι6 οί οπηπίρας οορίΐ5; ταίας, Ἱμαπηίάας αά λαο 

οί Ιπβτπιας [αοἷ]ε ταίατας, 56ά ἴππο 4ποσαθ (ηδίτα {αἰ]- 

Ραΐας ἵῃ ΊοςογΙπῃ 4ηριςΗ5, οί α [Τοπίο ραγίίοτ ας Ἰαΐρίρης, 

υἱ Ιηίογ Πέκιοφος δίπις, {εἰς Ποδίίαπι ρείίας, αἲ ορριι- 

Ρηαίίοπο Ῥ]ϊγαοϊ οπηΠίπο ἀθε[ηί: οἱ οΏβίάετο οµππάσπη ἵῃ- 

αΜῑπ]έ, {απ16 5ΡοΓαη5 αχριρηατί ῃο556; 

ΧΧΧΥΠΙ. Οππ1 τοτο εοσπογ]ςδεί, ἵπ υγΏο Ίρεα Αιοηίς 

βταν ἰ55ἶπ]θ ]άΠα ]αῬογατί [ππα, αΏςιπηίίδαια {απιοπίϊς οπηπ]- 

Ῥη5 οἰἰχαγῖ οογία αἱ ἀῑδοοεία ἀθ]απηβί, ἴπιο ο55ο απἱ πθς α ϱ- 

ἀαγοτίρας αβ5ίίπεαπέ; ]ηβ8]ΐ πηϊΠ]{ος (055 πγροπη οἰτοππηάατθ, 

πο τε] εἱπριυ]ί οἶαπῃ ε[[αρετο Ροβδεηί, Οιο ορετο αΏεο]ηίο, 

5οα]ἱ5 θἵπι] εί απἱείίρας ορρισηα[Ιοπεπα αγρῖς 5Υ]]α ασ5τοβ- 

8α5α5ί,. ὙΥειδίδαιε 5ία(ἴπι ἵπ Παραπη Ποπηϊπίριας προσ ηρης, 

Ἱτγαρ]ί Ιηίτα πιωπία, Ἐί ρτοβίπας Ρ]απῖπιῖς 5αγίσᾳπε οὐ ἁἷ- 

Ῥα5 γερ]εία ΑίΠεΠΑ 5υΠί. ΊΝαπι πο αἆ {αρεπάσπα απἰάειι 

γίταος εηθιγτα(ἶς {8Π16 5ΗΠΡεΓεγαΠ{; οί {απία ογαί Ἱπε]οιπεπίία, 

πἱ πες ΦίαΙΙ ρατοθτδίατ ηος 5οχηῖ, ἹΤταίας απΊρρε 5γ]α, 

αποᾶ {απι οε]εγίίογ 5ἶπο π]]α οαςα ἀε[οοίςςοπί αἆ ΏαΓβαΤο5, 

5ἱρίᾳπε {απία ρετηασῖα τος[1(ἴπδοπί, Ιπίθγβοϊ οὈγίαπη απθπι- 

σπα ]αβδεταί. ἸΙάεοσιο πιυ]ά, απἀϊία ρτωσοπίς νους, Πέτο 

56 Ροτοιςεοτίρα5 ορ]οιεραπί. Ῥαποί οπγς ΙΠΗΓΠΙΟ ἵῃ ΑΓΟΘΠΙ 

Γογεβαπίας, αἱ ἵπ Ἰΐς ΑγίςΙΟΠ; ἵποθηςο Ῥτῖα5 Οἆθο, πο 6χ 

εἶας (ταβίρις 8Υ]]α πιαίδγίεπ ραΤαίαπι αἆ ορρασηδ!{ίοηοπῃ αὖ- 

οἵς Ἰηγεηπϊτεί. Ἠ]α π1Ῥεπα Ἰποεπάί ᾳαἰάρπα γείπῖέ, 5οᾷ ἵπ 

Ργοράαπα «οποθςςίέ πε] Ηρας : ααἲ, ἆππα 5εγαίαπίατ αᾷες εἷ- 

γατα , ἵπ ηΟΠ υπῖς Ιηγεηοεγυη{ 6ΔΓΠΕΣ Ἠπππαπας αἆ οἵῬιπη ρᾶ- 

᾿ταίας. Ῥοίεγρᾶ ἀῑε Όγ]]α 56Γτο5 58 Πασία τοηπά]ά1ξ: ἴπρο- 

πας, ααἰ, αἁπιοάππη ραποῖ, Ἱπρταθηίθποσίε οράσπῃ εγαξρτᾶηΐ, 

Ἰετίαίεπηα 56, ῬτοπυποϊανΙέ, οοπεθάστε; Ίᾳς Ἀπίοπι 5 τα- 

βῖογαπι εἰ Ρ]εβὶςοείίογαπῃ αΏτορατα, ο αποᾶ Ῥε[ίαπι 5ἱρί {δ- 

οἶδεπί : περοίῖρας {4πι6Π ἱρδογαπῃ Ἠθο αποαπαο ἵπάν]- 

6εγθ. 

ΧΧΧΙΧ. Αίάπε ία ομπιη]αίε εαἱαπηαρας ορρ]είο Αίῑνεπα 

βυηΐ. Αά αγοθΠΗ Ὑετο ομδἰάρπάαπι εαδίοᾶες 5γ]]α τε]ἰαι!; 

ἃ απρας Ἠαιιά Τα πιη]ίο ροςί Ατίίίοη, οί εαίετῖ απί οοάεπι 

εοη{ηβογαΠί, [8ΠΊ8 ας 51 αἆ ἀεά[ῖοποπη οοπηρι]ςί 5υπέ.. Ἐκ 

5 ΑΓΙ5ΠΟΠΕΠΙ ΟΠῃ 510 φα{θ]Η(ῖο, οἱ απὶ πιασῖςίταίαπα αἲ]- 

σποπῃ 6εδεοταπί, αιί άποσΠπαΙθ πιοάο α οοπβἑαοπίρς 

ἨοπΙάΠΟΓΙΠΙ , Ρο5ί οαρίαπι ἀταοῖαπῃ ογά(πα[ῖς, ἀῑςερςσεταπί, 

εχίγοπ]ο 5πρρ]Ιοἷο 8Υ]]α α[[οοῖί. Οπίοτῖς γοπίαπα ἀεά[ί; 18- 

βεδαπε οπιπίρς5 γρ ἀῑαΙί οας σπα {6ΓΠΊ6 απας Ρεῖα5 α Ποπιᾶ- 

πὶςΔοοθροταηί. Ἐκ ατοο αβ]αίο» 5υπί αατῖ Ιργο απαἀταρίηία, 

αβεηίϊ Ἰργο φεχορηίῳ. δοᾷ Ίωο απἰάσπα ἵπ ατος α(παπίο 

Ῥο5ΐ σορία 5υΠί. 

15. 
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ΧΙ, Ὁ δὲ Σύλλας αὐτίκα τοῦ ἄστεος ληφθέντος, 

οὗ περιµένων ἔτι τὸν Πειραιᾶ διὰ πολιορκίας ἐξελεῖν, 

κριοὺς ὅμοῦ καὶ βέλη καὶ ἀχόντια ἐπΊγεν, ἄνδρας τε 

πολλοὺς, οἳ διώρυσσον ὑπὸ γελώναις τὰ τείγη, καὶ 

σπείρας, αἲ τοὺς ἐπὶ τῶν τειχῶν, ἀκοντίζουσαί τε χαὶ 

τοξεύουσαι θαμινὰ, ἀνέκοπτον. Καὶ κατήρειψέ τι τοῦ 

μηνοειδοῦς ὑγροτέρου καὶ ἀσθενεστέρου ἔτι ὄντος, ἅτε 

νερδομήτου. “ πιδοµένου δὲ τοῦτο ἔτι πρότερον Ἄργε- 

λάου, καὶ προοικοδοµήσαντος ἔνδοβεν ὅμοια πολλὰ, τὸ 

μεν ἔργον ἦν τῷ Σύλλα διηνεχὲς, ἐμπίπτοντι εἷς ἔτε- 

ρον ὅμοιον ἐξ ἑτέρου: ὁρμῆ δ) ἀπαύστῳ καὶ στρατοῦ 

µεταβολῃ- πυχνΏ γρώμενος, καὶ περιβέων αὐτοὺς, καὶ 

παρακαλῶν ἐπὶ τὸ ἔργον, ὡς ἐν τῷδε ἔτι λοιπῷ τῆς 

ὅλης ἐλπίδος καὶ κέρδους τῶν προπεπονηµένων ὄντος" 

οἳ δὲ αὐτοὶ, τῷ ὄντι τοῦτο σφίσιν ἠἡγούμενοι τέλος εἶναι 

πόνων, καὶ ἐς τὸ ἔργον αὐτὸ, ὡς µέγα δὲ καὶ λαμπρὸν, 

τοιῶνδε τειγῶν κρατῆσαι, Φιλοτιμούμενοι, προσέχειντο 

βιαίως. Μέχρι καταπλαγεὶς αὐτῶν τὴ» ὁρμὴν ὁ Ἀρ- 

γέλαος, ὡς μανιώδη καὶ ἄλογον, ἐξέλιπεν αὐτοῖς τὰ 

τείγη” ἐς δέ τι τοῦ Πειραιῶς ἀνέδραμεν ὀγυρώτατόν τε 

καὶ θαλάσση περίκλυστον: ᾧ ναὺς οὐκ ἔγων ὃ Σύλλας 

οὐλ᾽ ἐπιγειρεῖν ἐδύνατο. 

ΧΙΙ. Ἐντεῦθεν ὃ μὲν Ἀργέλαος ἐπὶ Θεσσαλίαν 

διὰ Βοιωτῶν ἀνεζεύγνυε, καὶ συνηγεν ἐς Θερμοπύλας 

τὰ λοιπὰ τοῦ τε ἰδίου στρατοῦ παντὸς, ὃν ἔγων ΊλΏεν 

καὶ τοῦ σὺν Δρομιγαίτη παραγεγονότος Συνηγε δὲ 

καὶ τὸ σὺν Ἀρκαβία τῷ παιδὶ τοῦ βασιλέως ἐς Μαχε- 

δονίαν ἐμθαλὸν, ἀκραιφυέστατον δὴ καὶ πλΏρες ὃν τόδε 

μάλιστα, καὶ οὓς αὐτίκα ἄλλους ὅ Μιθριδάτης ἀπέ- 

στειλεν' οὗ γὰρ διέλιπεν ἐπιπέμπων. Ὅ μὲν ο) 

ὍὉ δὲ Σύλλας τὸν 

Πειραιᾶ, τοῦ ἄστεος μᾶλλον ἐγοχλήσαντά οἳ, Χατε- 

πίµπρη, Φειδόμενος οὔτε τῆς ὁπλοθήκης, οὔτε τῶν 

Καὶ μετὰ 

τοῦτ ἐπὶ τὸν Ἀργέλαον Ίει διὰ τῆς Ποιωτίας καὶ ὅδε, 

Ὡς ὃ) ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, οἱ μὲν ἐκ Θερμοπνλῶν 

ἄρτι μετεγώρουν ἐς τὴν Φωκίδα, Θρᾶκές τε ὄντες, καὶ 

ἀπὸ τοῦ Πόντου, καὶ Σχύθαι, καὶ Καππαδόκαι, Βι- 

θυνοί τε καὶ Γαλάται καὶ Φρύγες, καὶ ὅσα ἄλλα τῷ 
Μιθριδάτη νεόκτητα γένοιτο" πάντες ἐς δυώδεκα μυριά- 

ξας ἀνλρῶν. 

.. Ν Ἴ “Ν νά 

τχυτα συν ΕΠπεισει συνηγεν. 

2 

/ ν .. ν Ας δι, 
γεωσοιχων, ουτε τινος ἄλλου των ποιοι ών. 

Καὶ στρατηγοὶ αὐτῶν ἦσαν μὲν καὶ κατὰ 

µέρος ἑκάστῳ, αὐτοκράτωρ ὃ) Ἀργέλαος ἐπὶ πᾶσι. 

Σύλλας δ) ἦγεν Ἰταλιώτας, καὶ Ἑλλήνων ἡ Μακεδό- 

νων ὅσοι ἄρτι πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Ἀργελάου µετετίθεντο, 
ἡ εἴ τι ἄλλο περίοικον' οὐδ' ἐς τριτηµόριον τὰ πάντα 
τῶν πολεμίων. 

ΧΙΙ. Ἀντικαβίσαντες δ) ἀλλήλοις, ὁ μὲν Ἀρχέ- 

λαος ἐξέταττεν ἐς µάγην, ἀεὶ προκαλούμενος" ὁ δὲ 

Σύλλας ἐθράδυνε, τὰ γωρία καὶ τὸ πλΏβος τῶν ἐγχθρῶν 

περισκοπούµενος, Ἀναχωροῦντι δ ἐς Ἁαλκίδα τῷ 
Ἀργελάῳ παρακολουθῶν, καιρὸν ἐπετήρει χαὶ τόπον. 
Ὡς δὲ αὐτὸν εἷδε περὶ Χαιρώνειαν ἐν ἀποκρήμνοις 

στρατοπεδευόµενον, ἔνθα μὴ κρατοῦσιν ἀπογώρησις 

μηλεμία ἦν' πεδίον αὐτὸς εὐρὺ πλησίον καταλαβὼν 

"οἰτοιπιδρίοίθη». 

ΧΙ,. 5ίαίἴπι απίοπα ατῃα οαρία, ἱοηραπῃ ρυίαης 9Υ]]α οὗ- 

εἰάίοπο ΡΙΓΟΘΙΠΙ ΡΓΕΠΠΕΤΕ, ατίείος 5ἰπιυ] οἱ {εἱογαπῃ 9ΠΊΏ6 

σοπιι5 αἀπιον]ε, πιαρπαπη(πε γἷπι Ποπηίπυπα, αἱ (εςία ο Πῖ- 

Ῥα5 ἴθοίῖ ρογ{οάρτοηί ΠΊΗΤΟ5, ΡΙήΓεδαιε οο]οτίες, απαν ]αοι.- 

Ίογάπα 5αρίΠαταπη(θ ἴπιργο ρτορασηαίογος α ππυΓο ἀορεῖ]ο- 

τοπί. ἆ{απιαιο ἀῑγη]ε ρατίεπι εογπιου]αίἵ Ἠμας πηατὶ, απ, 

πηρεινίηιο ολδίγαεία5, Ἰπιίάίογ αάλπο οί ἱπῃγπηῖοτ εταί. 

Οιιοᾷ ἱρδυπα (ποΠίαπη Ίαπ1 απία δαδρίεαίης Γαεγαί Αγολείαας, 

ἱπίογίας Ρ]ηγος εἰπι]]ες Πλας οχδίγυῖ {αδδεταί; αἱ βπειη πυ]- 

Ίμπι Ἰαμοτίς ἱπγοπίτοί Ἰοςΐ5, οχ αἴίο ἵπ αἰαπα 5ἰπη]επη {πεί- 

ἄεῃς. 5οᾷ δγ]]α πάε[ες5ο 5ίπάΐο αγρεβαί ορι5, ἀῑγίςίς ρε. 

ετεβγας γίοσς πη]ίαπα οροτῖς, ΟΙΤΟΠΠΙΟΙΓΣΑΠ5, εἰ αἆ ΓΡΠΙ 

«ίγοηιιο ϱογοπάα!ῃ 5105 εχ]οιΊαη5, ἀαπιριμΣΙΠιαΙπ(αε 5Ρεῖῃ 

ΡγῶπηΙογΙΠ οχ]αμςίο 1ου απο ]αῦοτε ο5ίεηίαης : οί {ρδί απο 

απο πηΠίος, ῄποπι ΙάΡΟΓΗΠΙ {Π Ἰχου οροτε τεγεγα 5ρί ρορίίέαπι 

αιρίταΙ, οἱ ρ]ονία ομρίἀῑαίο αἆ Ἰ]αῬοτεπι Ἱποίιίαια, απαπι 

ΠΙΑσΠΙΠΗ ας ΡγῶεΙαγΠῃ ορα5 ΡΏίατεηί {α]ία πιορη]α 5ΗροΓα556, 

ασαιτίπθ Ἰηδίαμαπί, ῬΏοπες, ΡεΓοι]δις ΙΠξαπο Πϊογαπι ας 

γο]υ{1 Πτ]ο5ο ἱπρεία, Ατοπε]αι5 ΠΊΙγος ἀθδογηῖέ; εἰ ἵπ ρα- 

ίεπι Ῥήγοϊ πππ[ἱ5ςΙπ]απη , πανί πόί(πο οἰποίατη , δε γεον- 

Ρίέ; απαπῃ 8γΊΙα, πανῖρι5 6ΔΓ6Η5, πε α[[οπίατο πἰάεπῃ ρο- 

(οταί. 

ΧΙΙ. Ιπάο ΤΙεςδα]ίαπ Ρει Βαοίαπα ρε ΑτοζεΙαιςς εἲ 

οἴνοα ΤΗοδιπΙιοργ]α5 οο]ρεβαί το]απῖας οορίαγαπα οπΙΠΙΕΠΗ , 

αυας γε] ἴρ5ο ἵπ αταεἶαπῃ αἀάπχεταί, τεὶ πα" Ὀνοπηίε]αία 

ἆπσο αἀγοηοταπί. Αοοοιεϊνίί εἰ οο5, απί ουπα Ατομα, Γὲ- 

αἱς βΙίο, Μασεάοπίαπι οταΠί ἱηρτεςςί, Παπ ῖη ἰπιοσογγίπιαπα 

παχίη]ο γ]ῖρας, πι]ίσααο 5αρρ]επιεη{5 Ιπάϊπεπίοπα; ἀοπί- 

απς τουθη[ίογοΠα ο[ἶαπα α[απα, (παπα παπα παπα πιδοταί 

ΜΙηάαίΐςς, ααὶ πυπ(παπα οοςξαδαί 5αρρ]επηοπία δα ηί- 

ί6γο. Ππίογρα Αγ]α ΡΙγΦδΙΠ, αδί Ρας απαπαι αριιά ατΏοπα 

Ιαῦογαπῃ οχ]ααδογαί, ἱπορπάϊίς πες αγπιαπηεη{ατῖο ΡάΤΟΘΗΣ, 

πος παναρας, απἲ 5ἱ αποᾶ αιά ορας Τρί οο]ερταραίατ. 

Ροϊπάο οοπίγα ΑγοζοΙαΙΠη ρτο[δοίας αἱ Ίρ5ε οδί ροτ Βαοίίαπι, 

{απησπο αρρτορίπηπαπ!ἶ ΘΥ 10 Ἠοδίος οχ ΤΠοΓΠΙΟΡΥ 15 ουγίατη 

γοπίεραηί ἵπ Ῥ]ιουίάεπα, Ἐταπί απίεπῃ Τήταςες, οἱ Ροποί, 

οἱ δογίμα., απ Οαρραᾶοσος, Βηγηί, σαΠορτωσ, ΡΙΗΣΥ- 

6εδαµ6, οἱ αΏϊ ον αἲῖς ρτον]ησῖἶς ΜτίάαΗί τουρῃς 5υ]ο- 

οἱἵδ, ΠΙΠΊΘΕΟ ἵπ αΠἰγοΓδαΠὸ οχκ πη]ία: απἴρας Ρος θἱηση]ας 

βοπίο5 ογαπί ἆμσος ργα[οοί, 5οᾷ Ατοο]αΙς ΦΕΠΠΗΠΗ Τῃ 

οπηθς Ἱπιρονίππῃ οριἰποβαί, Βναπα νότο, Ργωίος Ἠομαποι 

οἱ Τα ἰἰπί ποπηπίς 5οοἴος, οφ ποραπίας οταοἱ Μασσάσποσαπο, 

απὶ πυρεγείηαο αἲ ἱρρυπα τηῦδης αδ ΑτοῤοΙας ἀε[οσσταπί, 

οσα αῖς ποπη]5 ον τορίοπίρα5 Παλ ηλίδ: οππΏος δἰπιυ] πε 

(ογίαπα (πἰεπα ρατίομα Ποδβίαπα ΠΙ ΠΟΤΟ σα μαηίος, 

ΧΙ. Εδί νους οαδίτα οο]]αία δαπί, Ατοηοίαας οοπ πας 

5105 ρτούμεσνα!, [αοἶσης ρημησπά{ ροἱοσίαίοπα : 8ΥΗα Υοτο 

ομπο(αραίας, οσο παίυταπα οἱ Ἱνοδίσπα πα ια άΐποιι 

Ποσσάσηίοιη ἀεϊπάο νουδής Οαἱοίάσπν 

Ατοζσιώμης δαὈδοο 15, (οπηρις Ἱουπσο ομδουναβαί, Όι 

γογο ΥἰάΙ{ ρτορο Ομ Γοπδαπα {η ρταγηρί{ς Ἰουίς οπδίγα Π]δ- 

ἰαίος Ἠοδίος, απο υἰοιῖς παπα ραίοραί ο ηρίαπας ἔρδο {η 

ΡΓοχίπιο οοσαραία Ἰαία ρ]απίεΐο, Ποχ 5105 ρτούμχίέ, Ατοζιο- 



Ῥ ΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

εὐθὺς ἐπῆγεν, ὡς καὶ ὤΜΗΗ βιασόμενος ἐς µάχην Ἂρ- 
χέλαον' ἐν ᾧ ᾧ σφίσι μὲν ὕπτιον χαὶ εὐπετὲς ἐς δίωξιν 

χαὶ ἀναχώρησιν ἣν πεθίον" Ἀρχελάῳ δὲ κρημνοὶ πε- 

ριέκειντο, οἳ τὸ ἔργον οὐκ εἴων ἐν οὐδενὶ κοινὸν ὅλου 
τοῦ στρατοῦ γενέσθαι, συστῆναι διὰ τὴν ἀνωμαλίαν 
οὐκ ἔχοντος' τραπεῖσί τε αὐτοῖς ἄπορος διὰ τῶν χρη- 

μγῶν ἐγίγνετο ἡ φυγή. “Ὁ μὲν δὴ τοιοῖσδε λογισμοῖς τῇ 
δυσχωρία μάλιστα πιστεύων, ἐπήει, ὡς οὐδὲν ἐσομένου 
Ἰρησίμου τοῦ πλήθους Ἀρχελάῳ. Ὅ δ οὐκ ἐγνώχει 
μὲν αὐτῷ τότε συµπλέχεσθαι, διὸ καὶ ἀμελῶς ἐστρα-- 
"τοπέδευσεν. ᾿Επιόντος δὲ ἤδη, τῆς δυσχωρίας ὀψὲ 
καὶ µόγις ἠσθάνετο" καὶ προὔπεμπέ τινας ἱππέας ἐς 

κώλυσιν αὐτοῦ. Τραπέντων δ᾽ ἐκείνων, καὶ ἐς τοὺς 

κρημνοὺς καταβῥιφθέντων, ἑξήκοντα αὖθις ἔπεμψεν 

ἅρματα, εἰ δύναιτο μετὰ ῥύμης χόψαι καὶ διαῤῥηξαι 
τὴν φάλαγγα τῶν πολεµίων. Διαστάντων δὲ τῶν Ῥω- 
μμ τὰ μὲν ἅρματα ὑπὸ τῆς φορᾶς ἐς τοὺς ὀπίσω 

χαὶ δυσεπίστροφα ὄντα, πρὸς τῶν 
ὑστά άτων περιστάντων αὐτὰ καὶ ἐσακοντιζόντων διεφθεί- 

ρετο. 
ΧΙ. Ὁ δ) Ἀρχέλαος, δυνηθεὶς ἂν καὶ ὣς ἀπὸ τοῦ 

χάρακος εὐσταθῶς ἀπομάχεσθαι, τάχα οἳ καὶ τῶν 

χρημνῶν ἐς τοῦτο συλλαμθανόντων, ἐξηγε σὺν ἐπείξει, 
καὶ διέτασσε μετὰ σπουδΏς τοσόνδε πλΊθος οὗ προε- 
γνωκότων ἀνδρῶν, ἐν στενωτάτῳ μάλιστα Ὑεγονὼς, διὰ 

Τοὺς ὃ) ἵππέας πρώ- 
τους ἐπαγαγὼν μετὰ δρόμου πολλοῦ, διέτεµε τὴν φά-- 

λαγγα Ῥωμαίων ἐς δύο: καὶ εὐμαρῶς ἑκατέρους ἐκυκ-- 
Οἱ δ) ἀπεμάχοντο μὲν 

ἐγκρατῶς, ἐς πάντας ἔπιστρες εφόµενοι. Μάλιστα δ) 
ἐπόνουν οἵ περὶ Γάλθαν τε καὶ Ὀρτήσιον, καθ οὓς αὐ-- 

τὸς ὁ Ἀρχέλαος ἐτέτακτο, τῶν βαρθάρων, ὥς ἐν ὄψει 

στρατηγοῦ, σὺν προθυμία σφοδρᾶ ἐπικειμένων. Μέγρι, 
τοῦ Σύλλα μεταχωροῦντος ἐς αὐτοὺς σὺν ἵππεῦσι πολ- 
λρῖς. ὃ Ἀργέλαος ἀπὸ τῶν σημείων στρατηγικῶν ὄντων, 
καὶ τοῦ κονιορτοῦ πλείονος αἱρομένου, τεκμηράμενος 

ρενεχθέντα τε 

τὸν Σύλλαν ἴδη πλησιάζοντα. 

λοῦτο, διὰ τὴν ὁλιγότητα. 

εἶναι Σύλλαν τὸν ἐπιόντα, λύσας τὴν κύκλωσιν, ἐ ἐς τά- 
ξιν ἀνεχώρει. Ὅ δὲ, τῶν τε ἱππέων τὸ ἄριστον ἄγων, 

.. -α / «λ] Α 

καὶ δύο νεαλεῖς σπείρας ἐν τῇ παρόδῳ προσλαθὼν, αἳ 
ον - 

εύειν, οὕπω τὸν χύχλον τοῖς 

ἐξελίξασιν, οὐδ) εἰς µέτωπον εὐσταθῶς διατεταγµένοις, 
α Ν / 4 / ο ὃν Ἡ- " 

ἐνέθαλε: καὶ θορυθήσας ἔχοψέ τε, καὶ ἐς φυγὴν τρα- 
/ αδ/ 3 ι- / ων 3 .. ο / - 

πέντας ἐδίωκεν. Ἀρξαμένης δ ἐνταῦθα τῆς νίκης, 
Λ ο -ω -- 

Μουρήνας ἠλίνυεν, ἐπὶ τοῦ λαιοῦ τεταγµένος, ἀλλ᾽ 

. / 
ἐτετ τά ατο ἐφεδρ πολεµιοις 

κ] κ. 

3νὶ οὐδὲ 
ο κ/ νά 4 .) ” .] /{ .] ΔΝ αν/ ὀγειδίσας τοῖς ὑφ αὐτὸν, καὶ γενναίως ἐμπεσὼν, ἐδί- 
ὧχε κἀκεῖνος, ' 

ΧΙΙΥ.Ί βεπομένων ὃ ήδη τῶν Ἀρχελάου κερῶν, οὐδ᾽ 
οἳ µέσοι τὴν τάξιν ἐφύλασ σσον, ἀλλ’ ἀθρόα πάντων ἐγί- 

Ύνετο φυγή. Ἔνθα δὲ πάντα ὅσα εἴκασεν ὃ Σύλλας, 

ἐνέπιπτε τοῖς πολεµίοι. Οὐ γὰρ ἔχοντες ἀναστροφὴν 
- μ δ/ 3 λ 

εὐρύχωρον, οὐδὲ πεδίον ἐς φυγὴν, ἐπὶ τοὺς χρημνοὺς 
-- ., Ν ., , 

ὑπὸ τῶν διωκόντων ἑωθοῦντο" καὶ αὐτῶν οἳ μὲν ἐξέπι- 
πτον πρὸς αὐτὸν, οἱ δ᾽ εὐθουλότερον ἐς τὸ στρατόπεδον 
ἐφέροντο. Ἀργέλαος δ᾽ αὐτοὺς προλαθὼν, ἀπειρότατα 
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Ιά1Π1 γα] ἠηγἴέππα οοαοίπτ» αἆ ραρπαπά πα; φααηά σφι ἆθῃα 
ἱραί [αγογεί ορρογ{ηπίία5 Ιου, οχροὀ{ αἆ ρταᾶιΠι νο) ἵη[α- 
τοπάΠΠΗ γα] το[ογεπά πα: 4ππη Ατοείαις δορίγοίην παρίνας, 

απ η οθι{απηἱΠΟ ΠΟ βἰποτοπί οχογοϊαπα γἶγος ἵῃ ΠΠΗΠΙ 

οοηίοττε , Πηίογγαπηροηίρας αβρτε(ἶς : φιοά δἱ βοη]ο] η ΓασαΠι 

γογεγομίατ Πορίο5, οσάεπα ταρος εταηί τεοερίηη ἱπηροδ[ία- 
πο, Ἠδο ΠΙΑΧΙΠΙΟ ταΓοηθ Ἰο0ογΙΠὴ πποίας, 9Υ]ἱα ασρτοδκις 
οδί Ἰοδίθπη, πο αἱ Ργο[ογεί οορίαταΠα πη]πάο, Αγοζιο]αιις 

ἁπίοπα ΠΙμΙ {απη 4ᾳ άρπα οορίίαραί; οβπ]θ οϐ «ΦΗ58ΠΗ 

πορ]ἰσοηί]ου Γαογαί Τη Ίο0ο οἈςίτίς οαἈρίοπάο. Λο ίππο ἀπ, 

σπαπα ]απα Ἰγγαθγοηί Ῥοπησηϊ, ἄρτο αίᾳιθ 56γ0 απἰπιαάγοι- 

(οταί Ἰουί Ἱπίααίαίοπι, Τατ Ύοτο ρατίεπι οηηαίας αἲ 

γαρηπηθμά πα. ϱοΡΗΠΙ ἱπρείαπῃ ργωπηϊδ,  Ρτοῃίσαίδαια 

οᾳαἱ άρα, αἱ ἵπ αὐταρία ααἰῖς, τΟΥ5ΙΠΗ φοχαβίηία απαάνίρας 

ἱπηπηϊςίε, δἱ {οί Ῥος ϱΓΗΠΙ ΠπΙροίαπῃ Ροβθδί «Πάριο ας 

Ιπ{αΓΤΙΠΙΡΕΤΟ Ἱαβίοπαπῃ ογά(πες, Ουα5 ΠοπιαΠ!, ἀἰκερβδίοπο 

[αεία, αἆ υΠήπιαπα πδααο αοἶεπῃ εἰγετυπί ρτωίογνοί :. αβί 

Ρας αΠα τοίνο γαυίϊ ροβδεηί, α (πας οἱ εἰ αππίρα 

τος ορνα(1 οἱ ορργοςί 5Ηη{, 

ΧΙμΠΙ. Ατοπείαας, 4 πάπα 5ἱο άποφαο (πίο ρο(μίςςεί οχ 

να]]ο ραρηατα, Ρτοίορεπίῖθας οῖαπα ταρίρας, ππα]α1{ Ργορογθ 

ε{ ναρίίπι {απίαπα Ποραίπ πα πα] αάἵποπη, απὶ 4ς ρήσηα ηθ 

εοφἰίαγεγαηί απἰάεια , ἵη αοἴθιη εάποθγο; ]οδί ο6ογΠΙ θ[ἶαπι 

Δηρας/]ς, αποά ΘΥ]α ]4Π1 655εί ἵπ ΡΓΟΧΙΠΙΟ, ΠΙΔΧΙΠΙΘ Ίπιρο- 

ἀπείαγ. Τηιηλϊςς]ς ἰσίέαν ρυπηΙτη οσι(ἶρας, Ῥουγυρί{ πιοβίαπι 

Βοπιαποτπῃ ἀεἶεπα; αἴιθ ία ίγαπηααο ἀἰπηϊάἵαπα, Ῥτορίες 

ῥαποίαίεπα {ασε οἰτειπηγοπήί. Ἠερασπανοτυπί αίοπῃ {ΟΥ- 

Πίου Ῥοπιαπί, ἵῃ ο:Ώ6πα Ραρηαηίος. 5εἆ πιαχίπιο Ιαβογάνειο 

Π, ααἷρας ἄαἶμα οἱ Ηοτίεηδίας Ῥνῶοταπίς σος ἴρ5α ΑΠΟΙ6- 

Ίαα5 αησεραί ορροφίία5, ἵπ ου]ας οοπδρεσία γἰγπίθιη 5ΙΑΠΙ 

4ρρτοβατα πἰεραπίτ αγρα. 5εά δΥ]Ια ἵῃ θα ρατίεῃς 

σπα πηα]15 εαα Ιάβας αοοατγεπίες Ατομοίαις, ον Ιπιροταίο- 

ης Ιηδίσηίρα5 οἱ πλα]οτο οΏογίο ρι]γογεα, οοπ]ἰοίδης, ἵρειαπι 

. αἀγεπίατο, οπιίδδα οΙγοπΙγαπ/ίοηθ, 1η Παδίαπη αεἶθηαι πο Ιί, 

| 
| 

ἱ 

Αί 8Υ]α, τοβι αδθης ασ (Π, οἱ αβθιαπη(ἶς οΓἴαηα ΤΠ (ΤαΠ5- 

Ἱία ἀπαβιας τεσρηίρας εομογΗβα5, ααςς η εαηδίά 18 (πεταπί 

οο]οσαία., Ποδίε5, ῬηδαΙαπα οχ ο1Ώα οἴγοιίῃ Ἠοπ]απος 

Γαοίο ἵη ταυίαηα ΠΙΟΠ{ΕΠΙ 5656 ογά(Πα εχρ]εαδδεηί, Ἱηναδίέ, 

(αγραίοδαα ροιγαρίέ, εἰ ἵπ {ασαπι ειδος Ρογ5εοπίης οί, 

Μοκ οαρίαπῃ Ἰαο ρατίαο υἱοίοτίαπι Μαγοπα ἵπ]αγο οοτηα 

αἀ]αγ{ί ποῃ 5οση]ίευ : ἱπογερίδαιθ αιος οἶτοα 5ο αβοῦαίς 

ἵρ5α ποσα [ογίει Ιπιρδίη [εοῖί, εἳ ορροςίίος Ἰοδίας ἴῃ 

{αραπη οοπηρη]{{, 

ΧΙΗΥ. Τια ργοῇϊσαίο π{γοσιιο οοἵπα Αγοε]αϊ, πα ΠηθᾶΙϊ 

ααἰάεπι εαυδίεναπί, 5οἆ πα οιαί Γασα οηΠΙΗη, Τηπο 

ἰβίίαι οπηπία Ποδίΐρις αοοἰἀεραπί, ασ εγεπίατα εοπ]εσείαί 

Ἁγ]ία. Ἀαπι αησιςῖς Ιπιρεάῖ, αααπα {15 Πο ων 

Ίουας, ἵπ αὐταρία ρτοαάσναπίας αἲ ἱηδεααεπίρας 

ῥαΐ5, ἆμπῃ εἰαὈί οομαίαν, ἵπ 1ρδογΗπη ΠοΠΙΔΠΟΓΗΠΗ ών 

ΠΔΠΗ5. ΑΠ φάει ργιάοπ({ονί εοηδΠΙΟ οαδίΓα 5υᾶ Τορείθ- 

Ἴναμ. Αἲ ]ο απἰογοτίοταϊ Αγοὐεῖαας, οἱ τοβῖία εχε]άςος, 
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δν τότε μάλιστα συμφορῶν πολεμικῶν, ἀπέχλειε, καὶ 
ἐπιστρέφειν ἐς τοὺς πολεμίους ἐκέλευεν. Οἱ δ᾽ ἀνέ- 

στρεφον μὲν ἐκ προθυµίας: οὔτε δὲ στρατηγῶν ἡ ἐπι- 
στατῶν ἐς διάταξιν ἔτι σφίσι παρόντων, οὔτε τὰ σημεῖα 
ἕκαστοι τὰ ἑαυτῶν ἐπιγιγνώσχοντες, ὡς ἐν ἀκόσμῳ 
τροπῇ διεῤῥιμμένοι, χωρίου τε καὶ ἐς φυγὴν καὶ ἐς 

µάχην ἀποροῦντες, στενωτάτου τότε μάλιστα αὐτοῖς 
διὰ τὴν δίωξιν γενοµένου, ἐκτείνοντο μετὰ ἀργίας, οἳ 
μὲν ὑπὸ τῶν πολεµίων, οὐδὲν ἀντιδρᾶσαι φθάνοντες' 
οἵ δὲ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν, ὡς ἐν πλήθει καὶ στενοχωρία 
θορυθούμενοι. Πάλιν τε κατέφυγον ἐπὶ τὰς πύλας, 

χαὶ εἱλοῦντο περὶ αὐτὰς, ἐπιμεμφόμενοι τοῖς ἀποχλεί- 

ουσι. Θεούς τε πατρίους αὐτοῖς καὶ τὴν ἄλλην οἶκειό- 

τητα σὺν ὀνείδει προὔφερον, ὡς οὐχ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν 
μᾶλλον ἡ τῶνδε ὑπερορώντων αὐτοὺς ἀναιρούμενοι" ἔστε 
μόλις αὐτοῖς ὃ Ἀρχέλαος, ὀψὲ τῆς χρείας, ἀνεῴγνυ τὰς 
πύλας, καὶ ὑπεδέχετο μετὰ ἀταξίας ἐστρέχοντας. Οἱ 
δὲ Ῥωμαῖοι, ταῦτα συνιδόντες, καὶ παραχαλέσαντες 

τότε µάλιστα ἀλλήλους, δρόµῳ τοῖς φεύγουσυ συνέπι- 
πτον ἐς τὸ στρατόπεδον, καὶ τὴν νίχην ἐς τέλος ἔξειρ- 

γάσαντο. 
ΧΙΥ. Ἀρχέλαος δὲ, καὶ ὅσοι ἄλλοι κατὰ µέρος 

ξέφυγον, ἐς Χαλκίδα συνελέγοντο, οὐ πολὺ πλείους 
µυρίων, ἐκ δυώδεκα µυριάδων, γενόµενοι. Ῥωμαίων 
δὲ ἔδοξαν μὲν ἀποθανεῖν πεντεκαίδεκα ἄνδρες, δύο δ) 

αὐτῶν ἐπανηλβον. Τοῦτο μὲν δὴ Σύλλα καὶ Ἄργε- 

λάῳ, τῷ Μιθριδάτου στρατηγῷ, τῆς περὶ Χαιρώνειαν 
µάχης τέλος ἦν" δι’ εὐθουλίαν δὴ μάλιστα Σύλλα, καὶ 

δι ἀφροσύνην Ἀρχελάου, τοιόνδε ἑκατέρῳ γενόµενον. 

Σύλλας δὲ, πολλῶν μὲν αἰχγμαλώτων, πολλῶν δ᾽ ὅπλων 
καὶ λείας κρατῶν, τὰ μὲν ἀγρεῖα σωρευθέντα, διαζω- 

σάµενος, ὡς ἔθος ἐστὶ Ῥωμαίοις, αὐτὸς ἐνέπρησε τοῖς 
ἐνυαλίοις θεοῖς. Ἀναπαύσας δὲ τὴν στρατιὰν ἐπ᾽ ὁλί- 

γον, ἐς τὸν Εὔριπον σὺν εὐζώνοις ἐπὶ τὸν Ἀρχέλαον 

ἠπείγετο. "Ῥωμαίων δὲ ναῦς οὐκ ἔχοντων, ἀδεῶς τὰς 

νήσους περιέπλει, τὰ παράλια πορθῶν' Ζακύνθῳ δ᾽, 
ἐχύὰς, παρεστρατοπέδευσε. Καί τινων Ῥωμαίων, οἳ 
ἐπεβήμουν, νυκτὸς ἐπιθεμένων αὐτῷ, κατὰ τάγος ἐσθὰς 

αὖθις ἀνήγετο ἐς Χαλκίδα, ληστεύοντι μᾶλλον ἡ πολε- 

μοῦντι ἐοικώς. 
ΧΙΥΙ. Μιθριδάτης δ᾽ ἐπεὶ τοσῆσλε ἥττης ἐπύθετο, 

κατεπλάγη μὲν αὐτίκα καὶ ἔδεισεν, ὡς ἐπὶ ἔργῳ το- 
σούτῳ' στρατιὰν δ᾽ ὅμως ἄλλην ἀπὸ τῶν ὑπ αὐτὸν 

ἐθνῶν ἁπάντων κατὰ σπουδὴν συνέλεγε. ὙΝομίσας δ᾽ 

ἄν τινας αὐτῷ, διὰ τὴν ἆτταν, Ἡ νῦν, ἃ εἴ τινα καιρὸν 

ἄλλον εὕροιεν, ἐπιθήσεσθαι, τοὺς ὑπόπτους οἵ πάντας, 
πρὶν ὀξύτερον γενέσθαι τὸν πόλεμον, ἀνελέγετο' καὶ 
πρῶτα μὲν τοὺς Γαλατῶν τετράρχας, ὅσοι τε αὐτῷ συν- 
σαν ὡς φίλοι, καὶ ὅσοι μὴ χατήκουον αὐτοῦ, πάντας 

ἔχτεινε μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν, γωρὶς τριῶν τῶν 

διαφυγόντων' τοῖς μὲν ἐνέδρας ἐπιπέμψας, τοὺς ὃ 

Σιαίτη μιᾶς νυκτός" οὐγ ἠγούμενος αὐτῶν οὐδένα οἱ 
βέβαιον, εἰ πλησιάσει Σύλλας, ἔσεσθαι. Σφετερισά- 

µενος δ᾽ αὐτῶν τὰς περιουσίας, φρουρὰς ἐσῆγεν ἐς τὰς 

΄ . 3 

ἐπί 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΠΙΡΕΒ 

| αἀνοτδις Ποδίοπ τεγογίῖ Παβδίέ; παχίπιαπη Ίχας απἱάσπη το 

Ἱπορετίαιη οβδΗ πα ῬεΗἱ Ρτοάεη5. Ε{ ρατεβαηί 1ΠΙ ααἰάσπι 

αἰαοπίίοτ : 5εᾷ 4ππΠῃ Ί4Π1 ποο ἆποες απί ργα[οείί Π]ής αἀος- 

φομί, αἱ ἱηδίαιτατεηί οτάἴπες, πθο δἶρπα φαΐδαπο 5υα οἱδ- 

οεγπετεΠ!, ἱπεοπάϊία πΐρρε [αρα ΟΠΊΠες ἀῑδ]εοίί, Ρταἴογοα 

πες ρυση ἸοσαπΠ πεο [αρα Ἠαβετεπί, οσαοί ἴππο πιαχίπιο 

Ῥτορίογ ἱπςοφπεπίος Ποδίες ἵῃ 5Ηπηπιας αηβηςίία5; (τασῖάα- 

Ῥαπίατ Ίππρυπε, γε] αὖ Ποδρας, απἱρας απ πΠη] απηρ]ῖας. 

ἁαπηπί Ἰπ[ετγε 1ραί Ροίεγαπί, τε] α 5αἱς, αἱ Πί ἵπ οοπε Ηραία 

αο (απιυ]παπία (ατρα.  Ἱίασαο Ῥοτίας Πίστα Ῥρεϊεπίες, 

οἶτοα οα5 ρἰοππεταβαπίασς Ἠοδαις , απὶ «6 εχε]αάετεπί, οἳ- 

Ἱατραβαπί, οοπηπιηπία οἷς 5αθτας οσρίετα5αἱ6 πεορβεϊ(αάΐπες 

ἰπίετ εοπγ]εῖα αχρτοργαπηίε5; ας, Πο ἴαπα αῦ Ποφίρας 5ε5ε 

Ροτά1, γοσϊ[εταπίες, απαπῃ αἩ Πῖς ἱραῖς 5ο5ο ἀεερίοιεπίίρας. 

Εί αρτο ἰαπάεπι Ατομοίαυς, 5ετῖας (πἱάθπα παπα πδας Ροςί- 

υ]αθαί, Ῥοτίαπι αρεγοῖε, αἱ οοη[αςῖς οτάηίρας γπεηίες 

τεοθρί. Οιοὰ εοπδρἰεαἰ Ἠοπιαηί, ππίαο 56 οολογίαπίες, 

εἰπια] ουπι Γαβίοηίίρις ἵπ οαδίτα Ἱγαρεταπέ, 6ἳ 5ΗΡΓΕΠΙΑΠΟ 

ΠΙΑΠΗΠΗ ἱπιροδιεγηηί γἱοίοτία». 

ΧΙΙΥ. Ατολείαις, οἱ φιιοίιιοί αΏῖ ραδδίπι ἀἰΠασεταηί, αἲ 

Οα]οίάεπα εοπρτοραραπίασ 6 οεηίαπα γἱίπ[Ι πι θας, ΠΟΠ 

πημ]ίο Ρ]α5 απαπ ἀθοῖος πηῖ]α 5αρετςΗίες. Ἐ Βοπιαπῖς 

Ρηπηάπη φαἡπάθοίπα γἱτῖ ἀθεάεταίϊ 5απίς εκ απίρας ἱρεῖς 

ἆπο ἀοϊπᾶο τοάϊεγαπί , [α]5ο Ῥογ]55α οτε, Ἠοο ετεπία 

5γΊ]α οὐπι Αγεμε]αο, ΜΙπίάαἰς ἆπσα, ΡαρπανΙϊ αἲ ΟἼῶτο- 

πθαΠα; αἆ απεπα φπίάσπι Ρασηα εγοπίππη ργαδεπίῖα ρο(ϊςε- 

ΙΙΙ δγ]]α., οἱ Ιποοηδίάσταπ{ία Αγοζε]α, Ῥ]αγίπιαπα οοπ{- 

Ἱεταπί. 8Υ]ἱά, Πιᾶσπο ΠΠηΘτο οαριίτοταπα πα]ήδαπε αγηαῖς 

οἱ αἰἷα ρταᾶα ροές, Ἱπα]α «ρο]ία οοαεθιγαία, Ποπιαπο 

πιογο αεο]ηοίας, ογοπιανΙέ, ἀῑῑς εασταία Ρε] ρταςίάϊθας. 

Τυπῃ γοτο ραυ]α]άπα (οπρογίς παΗΙ αἆ απείοιη ἀαίο, αἆ 

Ειτίραπα ἳΠΙ οχροᾶ1ῖς Ῥτορεταν{ί αἀγοιδας ΑτοζοΙώμι, 

5οᾷ ἠ]α, αποπίαπα Ῥοπηαηϊ εἶα.5ο οατεραηί, 5εοπτο Ρος {η- 

5π]α5 γαραβαίας, ππαπἴπ]ας οτας5 ἀθρορι]αης. Ζαογπίαπι 

οίίαπα, Γαοία 6χ5ΟΘΗΡΙΟΠΕ, ομδοά(ί : 5οᾷ α Ποπιαπίς ααἱθας- 

ἆαπα, Πυῖ ρογορτίπαΠΙβα5, ποοία ἵπναδας, οε]ογῖος 6ΟΗΣΕΘΗ- 

οἱ πανίρας, ΟΙα]οίάεπα τοὐί, ρἰταία αααπα Εοἱαἰοτί εἴπη]- 

που. 

ΧΙΙΥΙ. ΜΙπάαΐος Υοτο, αά (απίο οἰαάῖς παποίασα, ἴος- 

τοτο αιἰάσπα, αἱ Ρατ οταῖ, Γἴπιογοσας ρογοαίδας δε; αἲ Ρτο- 

επ» {απιοη πονας οορία5 ον οηηίας 5δή καβ]δοίἶς βοπίῖ ος 

ορηἱταχ{ί, Πααδαπο, πον ἀθίοτο αὶ 5ἱδί γἱοίο, γεῖ πυπο, 

νοὶ ρου Ρτοχίπιαπα «παπιάπα οοθαδίοποµα, δἰγαοατί εἷηῖ 

ἱηαίάίας; 5α5Ρροοίο5 οΠἼΠ65, Ραδφπαη ρτανίας ἱηρταστεί 

Ῥοβυπα, οολορῖε, Λο ρηπαπα φπἰάεπα σαΠομτῶοοτυΠα {δ- 

ΓΓΑΤΕΑΔ ΠΛ σος οἶτοα 56 Ἰναθοῦαί ἵη απηίοογαπα οομοτίο, 

(απ απ! οἱ πον. ογαηί φαλήοοίἰ, ποσαγτέ οπηπος οΠα Ἰνογῖς 

οἱ πχοήβης; οχοοριίς ίρας, [αρα φοτνα!ἶς. Ἠογπιασε 

α]λος Ἰηκίαἶς ορργοςδίέ, αἲίος παπα ποσίο ρογοπηέ ἵπ οοηγἰνίος 

ῥυίαης, παπα 6ΟΓΙΠΗ {η βά6 ππηδΙτόπα, οἱ γα αφ γορί- 

| το. Βομίκαο θΟΓΗΠΗ Β900 810 αἰἰγυἰς, τη οἰγἰίαίος πο μπῖί 



ΡΕ ΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΝΙΡΑΤΙΟΟ. 

πόλεις, καὶ σατράπην ἐς τὸ ἔθνος Εὔμαχον ἔπεμψεν' 

ὃν αὐτίκα τῶν τετραρχῶν οἱ διαφυγόντες, στρατιὰν 

ἀγείραντες ἀπὸ τῶν ἀγρῶν, ἐξέβαλον αὗταῖς φρουραῖς, 

διώχκοντες ἐκ Γαλατίας. Καὶ Μιθριδάτῃ περιῆν, Γα- 

λατῶν ἔ ἔχειν τὰ χρήματα μόνα. ἉΧίοις δὲ µηνίων, ἐξ 

οὗ τις αὐτῶν ναῦς ἐς τὴν ῥασιλικὴν ἐν τῇ περὶ 'Ῥόδον 

ναυμαχία λαθοῦσα ἐνέθαλε, πρῶτα μὲν ἐδήμευσε τὰ 

ὄντα Χίοις τοῖς ἐς Σύλλαν φυγοῦσιν' ἕξης δ) ἔπεμπε 

τοὺς τὰ Ῥωμαίων ἐρευνησομένους ἐ ἐν Χίῳ. Καὶ τρί- 

τον, Ζηνόθιος στρατιὰν ἄγων, ὡς ἐς τὴν Ἑλλάδα δια- 

θαλῶν, τὰ τείχη τῶν Χίων, καὶ ὅσα ἄλλα ἐρυμνὰ γω- 
βία, τῆς νυκτὸς κατέλαθε' χαὶ ταῖς πύλαις φρουρὰν 

ἐπιστήσας, ἐκήρυσσε, τοὺς μὲν ξένους ἆ ἀτρεμεῖν, Χίους 

δὲ ἐς ἐκκλησίαν συνελθεῖν, ὣς διαλεζόμενος αὐτοῖς τι 

παρὰ τοῦ βασιλέως. Ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξεν' ὅτι, 

Ρασιλεὺς ὕ ὕποπτον ἔχει τὸν πόλιν, διὰ τοὺς ῥωμαῖίζον- 

τας" παύσεται δὲ, ἐὰν τά τε ὅπλα παραδῶτε, χαὶ ὅμηρα 

τῶν παίδων τοὺς ἀρίστους. Οἱ μὲν δὴ, κατειλημμένην 

σφῶν τὸν πόλιν ὁρῶντες, ἔδοσαν ἄμφω: καὶ ηνόθιος 

αὐτὰ ἐς Ἐρυθρὰς ἐξέπεμψεν, ὡς αὐτίκα τοῖς Ἆίοις 

γράψοντος τοῦ βασιλέως. 

ΧΙΥΗΠ. Ἐπιστολὴ δὲ Ἶχε Μιθριδάτου, τάδε λέ- 
γουσα" « Εὐνοι καὶ νῦν ἐστε Ῥωμαίοις, ὧν ἔτι πολλοὶ 
παρ᾽ ἐχείνοις εἰσί: καὶ τὰ ἐγχτήματα Ῥωμαίων χαρ- 
ποῦσθε, ἡμῖν οὐκ ἀναφέροντες. ἾἜνς τε τὴν ἐμὴν 

ναῦν ἐν τῇ περὶ Ῥόδον ναυμαχία τριήρης ὑμετέρα ἐνέ- 
θαλέ τε καὶ κατέσεισεν. Ὁ ἐγὼ περιέφερον ἑχὼν ἐς 

μόνους τοὺς χυθερνήτας, εἰ δύναισθε σώζεσθαι, καὶ 

ἀγαπᾶν. Λανθάνοντες δὲ καὶ νῦν τοὺς ἀρίστους ὑμῶν 

ἐς Σύλλαν διεπέµψατε; χαὶ οὐδένα αὐτῶν ὡς οὐκ ἀπὸ 

τοῦ κοινοῦ ταῦτα πράττοντα ἐνεδείξατε, οὐδ᾽ ἐμηγύσατε" 

ὃ τῶν οὐ᾿ συµπετε εραχότων ἔργον ἦν. Τοὺς οὖν ἐπι- 
ουλεύοντας μὲν τῇ ἐμῇ ἀργη, ἐπιθουλεύσαντας δὲ καὶ 

τῷ σώματι; οἳ μὲν ἐμοὶ φίλοι ἐδικαίουν ἀποθανεῖν' ἐγὼ 
δ᾽ ὑμῖν τιμῶμαι δισχιλίων ταλάντων.» Τοσαῦτα μὲν 
ᾗ ἐπιστολὴ περιεῖχεν. Οἱ δ᾽ ἐθούλοντο μὲν ἐς αὐτὸν 

πρεσθεῦσαι' Ζηνοδίου δὲ καταχωλύοντος, ὅπλων τε 

ἀφηρημένοι, καὶ παίδων σφίσι τῶν ἀρίστων ἐγομένων, 

στρατ'ἃς τε βαρθαρικῆς τοσαύτης ἐφεστώσης, οἴμώ- 

ζουτες, ἔκ τε ἱερῶν χόσµους, χαὶ τὰ τῶν γυναικῶν 
πάντα, ἔς τὸ πλήρωμα τῶν δισχιλίων ταλάντων, συνέ- 

φερον. Ὡς δὲ χαὶ ταῦτ᾽ ἐπεπλήρωτο, αἰτιασάμενος 
τὸν σταθμὸν ἐνδεῖν ὃ Ῥηνόθιος, ἐς τὸ θέατρον αὐτοὺς 
συνεκάλει’ καὶ τὴν στρατιὰν περιστήσας μετὰ Ἰυμνῶν 
ξιφῶν ἀμφί τε τὸ θέατρον -αὐτὸ καὶ τὰς ἀπ᾿ αὐτοῦ μέ- 
χρι τῆς θαλάσσης ὁδοὺς, ᾖ γε τοὺς Χίους, ἀνιστὰς ἕκια- 

στον ἐκ τοῦ θεάτρου, καὶ ἐνετίθετο ἐς τὰς ναῦς, ἑτέ- 

ρωθι μὲν τοὺς ἄνδρας, ἑτέρωθι δ) αὐτῶν τὰ γύναια καὶ 
τὰ παιδία, βαρξαρικῶς ὑπὸ τῶν ἀγόντων ὑθριζόμενα, 
Ἀνάσπαστοι δ) ἐντεῦθεν ἐς Μιθριδάτην γενόµενοι, 
διεπέµφθησαν ἐ ἐς τὸν Πόντον τὸν Εὔξεινον. Καὶ Χῖοι 
μὲν ὧδε ἐπεπράχεσαν. 

ΧΙΙΥΠΙ. Ἰηνόθιον δὲ Ἐφέσιοι μετὰ ατρατιωτῶν 
προσιόντα ἐκέλενον ἐξοπλίσασθαί τε παρὰ ταῖς πύλαις, . 
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Ρτφίάϊία, αἱ ροηίΐ αίταραπα. ἘπΙαΗΠ Ἱππροδαί, Οοπι 

Ροίίπιις ΠΠ]! εχ {είτανομίς, απὶ εναδεταηί, εο]]εείο οκ αστῖ5 

εχοτοῖία, ε]εογαπί οὔπι δαἱ5 ργαρίάῑδ ε (αΠομτωσία; πί 

ΜΙηιπίάαίες ΠΙΜΗΙ οχ ο ποπία Τ6Ι(ΠΗΠΙ Ἠαλετοί, Ῥταίου 

ρεουπίαπη. ΟΙΗΐ5 αποφιε ἱταίας, οχ φπο Παγἰ5 6οΓάΠΗ αἰίηυα 

πιργιάθης Τη τορίαπα ἱπιρθροταί ἵηῃ πανα]ῖ εοηίτα Ἠ]ιοάίος 

Ργορ]ίο, ΡΓΙΙΠΙ Ῥιρἡἱσαν]έ Ῥοπα οἰνίαπι απἰ αἲ ΘΥ]]αΠΙ ϱγο- 

{αροταπί; ἀοίπάς πας], απ! ἵΠ ΡΟββ655ίΟΠΕ6ς, σπα Βοπιαπί 

ἁριιά ΟΜ1ο5 Παβογοπί, Ἱπαπϊγογοη{, Ῥοβίτοπιο ΖοποΡίας 6ΙΙΠΙ 

εχοτοῖα, απαδί (τα]εοίαγας ἵπ Οτσἵαπα, αἆ ΟΜήµΠι οἶα.5ο 

αΡρι]δα, Πηατος ΟΠΙογπα οἱ πηππ]ἶοτα (πάαπο Ίοσα ποσία 

οεεαραγ{έ : αἀά[μίδαπε αἆ ροτίας ομδίοά(ς, ρε Ῥγῶύσῃοπι 

οὐϊκίε, αἱ Ποδρίΐίες απ]είΙ ΠΙαπεγεη{, ΟΠΗ Ὑθτο οοΠΥΘΠΙΓΟΠ{ 

ἵπ 6ΟΠΟΙΟΠΘΙΗ , απάΠατί πιαπάαία τορβῖ. Οτο αβῖ {ασια 

οδί, ἀῑκΙί: δα5ρθείαπῃ ο55ε γοσί οἰν]ιαίοπα, Ῥτορίοτ Ῥοππαπα» 

[αοιϊοπῖς Ποπιΐηας : αἱ 5α5ρίοϊοπί τεπιεάΙαπα {ογα, 5ἱ ατα 

(αάϊδεηί, εί ομδίάες 5ο]εοίος, ορππαίαπα Ἰρετος. ΠΠ, 

οσσαραίαπα. ΙΤΕΠ 5ΠΔΠ1 ΟβρΓΠΕΠίΟ5, {ΓΙπΊάπο ἀοάθγιπί. 

Ζεποβία5 οπιπία Ἐγγίηγας παἰςῖί, εί Οµ1ο5 τοσῖας Ηίρτας οχ- 

εροείατθ [1β5{. 

ΧΙΙΥΠ. Μοχαιπε αἀγεποτιπί ΜΠίάαἲἰς αἆ ΟΙήος Πίρια,, 

φοηρία ἵη Ἠαπο 5εη{εη/{ίαπ] : « Ἐαγείῖ5 πηµΠο απο(μο Ἠοπια- 

πὶς, αριιᾶ απος5 αἀμιο πια]! επί εκ τορίηῖς οἰτίρας : εί 

Ρισρά1ΐ5, αι ΒοπΙαποτΗΠη 5Πί ἵη τορδίτα ἱπδμία, τος [γπ- 

πηἰπΙ, πε(ε ἴ]α ποβῖς ἵῃΠ οθΗΞΙΠΙ Τε[θΓΐ5. ἸἈΝαγαπι αίίαπι 

πιοαπα, ἨΠοα[εηςί ργα]ο, Υαδίγα (]γοπηϊς ἱππρασία οοποΗςεΙ{: 

αααπι οπ]ραπῃ Ἰρεηίον 65ο ἵπ 5οἷο5 σαµογπαίοτος τε]εοί, 

ΞΡΕΓΑΗ5, {ογίθ 5ε’γαΓί Υο5 ῃ0556, πθΠΙ π]ί6ιΊας ΡΓΟΦΤΘΕΣΙΙΤΟΣ 

ΠαβΙ{Ιογαπῃ. Αί τος εἶαπι ορεϊπηαίος γορίγος αἆ 5γ]]απι πηῖ- 

βἰςίῖς : 4ΠιοΓΙΙΠΙ ΠθπηίΠεΠα ΠΠαπαπη ἀθίπ]ίςης, αποά αΏξαιπα 

εοπηδεηξα ρυβ]ίεο 14 [βορη! ; εἶεπί ἀαοιῖςσεί 6ος, αἱ εοης 

Ἰ]ογαπα οη Γαἱςδοπί ραγίΙοΐρος. Οπαπηνῖς Ιδίίαγ αἀγοιςαγῖ 

τοσηϊ πιεί εί 1ρδῖας τίία Ιηςίάίαίογες οοπιπιοτηϊςδείϊ5, οκ 

ΑΠΙΙΟΟΓΗΤΩ ΠΙΘΟΓΗΠΙ 5οηίοπ/ία, πί οαρϊ(α[ίαι ἵπ τος απῖπιαα- 

νογίθγείΙΓ; ΠΊα]Ο {αΠΊ6η τος ππ]οίαιο ἆποβας {αΙοπίογΙπα 

ΠΙΗ]Ἠῃ5. ». Ἠοο οταί αισαπιοπίαπι ερἰςίο]ω. Οπο απά[ίο, 

Ραίεραηί ΟΠΙΙ, πέ 5ἱρί Ποσγεί Ἰοσαίος αἆ τθβεπα Πηίογο : 

«ο Ζαποβῖο πο Ἰᾷ απ]άσπι ρογηη(ίοπία, οχατηπα!, εί ἀαῑῖς 

ομδιάϊρας οὐςίτίοίΙ, ἱππιποπία {απίο οχογοῖία Ῥατβατίοο, 

5οπηθηίθ5, ογπαπηεηία {6ΠΙΡΙΟΓΙΠΙ αἱ πιππάπα πηΠΘΡΓΘΤΗ 

οοπ/δγοβαπέ, αἱ ἆπο πηϊ]]ία (αἰοπίογαπα εοπβεθγεπί. Ωμίρας 

εοπ/{δο(ῖς, Ζεποβίας, οαμςδαία5 ἆθαςξο αΠαπῖά Ιηξίο ΡοπάετΙ, 

«οπγοσαγ{ 605 ἴη {Πεαίγαπῃ : ἀθίπάο, ἀἱκρος]εῖς οππα. οἶτοα 

1ρ5ΗΠΙ {Παεαίγαπι, {ΠΠ οἴτεα τίᾶς απ ἴπάο αἆ ΠΙαΤθ {9γθ- 

Ῥαπΐ, πα ρας ουπι ςἰτίο[ῖς σἰαάῇς, φἱησι]ος 6 {ααίτο 

αγοσαίο5 πανίρια5 Ἰηδςίέ Πηροπί, 5θοτςίπι ΤίΓο5, 560ΓΡΙΠΙ 

Ῥήθγος ας π]η]ίογες; απίθιας οίίαπι ῬαιῬαγίζο ΠΟΤΕ ΠΠάεραπί 

νοσίογθ5, Τία ἆοπιο αἆ ΜΠγιάαίοια (ταπςροτίαϊ ΟΜΗ, 4Ώ 

6ο ἵπ Ῥοπίαπῃ Εαχίππη ἀἰπηίςεί πηί. Εί Πίο απἰάεπη Ο110- 

τΙΠ1 {Η1{ οα515. 

ΧΙΥΠΙ. Αί Ερ]ιαςίί Ζεποβίμπι, οππι πη{ρια5 4εοθίεη- 

ἴ6πι, {α556γυΠί αἆ ρογίαπῃ αγπηὰ ἀΘΡΟΠΕΓΘ, 6{ ου Ρ8ΟΙΒ 1η 
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χαὶ σὺν ὀλίγοις ἐσελθεῖν. ὍὉ ὃ ὑπέστη μὲν ταῦτα, 

καὶ ἐσῆλθε πρὸς Φιλοποίμενα τὸν πατέρα Μονίμης, 

τῆς ἐρωμένης Μιόριδάτον, ἐπίσκοπον Ἐφεσίων ἐ ἐκ ἩΜι- 

θριδάτου καθεστηκότα" καὶ συνελθεῖν οἱ τοὺς Ἰφεσίους 

ἐς ἐκκλησίαν ἐκήρυττεν. Οἱ δὲ, οὐδὲν γρηστὸν ἔσε- 

σθαι παρ᾽ αὐτοῦ προσδοκῶντες» ἐς τὸν ἐπιοῦσαν ἀνέ- 

θεντο. Καὶ νυκτὸς ἆλλ Ἴλους ἁγείραντές τε καὶ παρα- 

καλέσαντες, ηνόθιον μὲν ἐς τὸ δεσμωτήριον ἐμβαλόντες 
ἔκτειναν, καὶ τὰ τείχη κατεῖχον, καὶ τὸ πλῆθος συνελό- 
γιζον, καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν συνέλεγον, καὶ τὴν πόλιν 
ὅλως διὰ γειρὸς εἴχον. Ὃν πυνθανόμενοι Τραλλιανοὶ 

καὶ “} παιπηνοὶ καὶ Μητροπολῖται, χαίτινες ἄλλοι, τὰ 

Χίων πάθη δεδιότες, ὅμοια τοῖς Ἐφεσίοις ἔδρων. ἨΜι- 

θριδάτης δ) ἐπὶ μὲν τὰ ἀφεστηχότα εάν ἐξέπεμπε, 

χαὶ πολλὰ καὶ δεινὰ τοὺς λαμβανομένους ἔδρα" δείσας 

δὲ περὶ τοῖς λοιποίς, τὰς πόλεις τὰς Ελληνίδας ἢλ ευ- 

(έρου, χαὶ χρεῶν ἀποχοπὰς αὐτοῖς ἐκήρυσσε, χαὶ τοὺς 
ἐν ἑκάστη µετοίκους πολίτας αὐτῶν ἐποίει, καὶ τοὺς 
βεράποντας, ἐλευθέρους' ἐλπίσας (ὅπερ δὴ καὶ συνηνέχθη) 

τοὺς χατάχρεως καὶ µετοίκους χαὶ θεράποντας, Ἴγου- 

µέγους ἐν τῇ Μιθριδάτου ἀρχἢ βεθαίως τὰ δοθέντα αὖα 

τοῖς ἔξειν, εὔνους αὐτῷ γενήσεσθαι. Μυννίων δὲ καὶ 

Φιλότιμος, οἵἳ Σμυρναῖοι, καὶ Κλεισθένης καὶ Ἀσκλη- 
πιόδοτος, οἱ Λέσδιοι, βασιλεῖ Ἰνώριμοι πάντες (ὁ δὲ 

Ἀσκληπιόδοτος αὐτὸν καὶ ξεναγήσας ποτὲ) ἐπιῤουλὴν 

ἐπὶ τὸν Μιθριδάτην συνετίθεσαν' Ἶς αὐτὸς δ Ἄσκλη- 

πιόδοτος μηνυτὴς ἐγένετο, καὶ ἐς πίστιν ὑπὸ χλίνη 
ινὶ παρεσκεύασεν ἀκοῦσαι τοῦ Μυννίωνος. Ἀλούσης 
ἑ τῆς ἐπιβουλῖς, οἱ μὲν, αἰκισθέντες ἐκολάσθησαν' 

ὑπογία δ᾽ ἐς τὰ ὅμοια πολλοὺς κατεῖχεν. Ὡς δὲ χαὶ 
Περγαμηνῶν τὰ αὐτὰ βουλεύοντες ὀγδοήκοντα ἄνδρες 
ἑάλωσαν, καὶ ἐν ἄλλαις πόλεσιν ἕτεροι, ζητητὰς ὅ Μι- 
θριδάτης πανταγοῦ περιέπεμπεν, οἳ, τοὺς ἐχθροὺς ἐν- 

δεικνύντων ἑκάστων, ἔκτειναν ἀμοὶ τοὺς γιλίους καὶ 
ἑζακοσίους ἄνδρας. των οἱ χατη γορήσαντες, οὐ πολὺ 

ὕστερον, οἱ μὲν ὑπὸ Σύλλα ληφθέντες διεφθάρησαν, οἱ 

δὲ προανεῖλον ἑαυτοὺς, οἱ δ᾽ εἰς τὸν Πόντον αὐτῷ Μι- 
θριδάτη συνέφευγον. 

- 
. 

-. 
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ΧΙΙΧ. Τιγνοµένων δὲ τῶνδε περὶ τὴν Ἀσίαν, ὀκτὼ 
΄“. . -- κ” .] 3 ᾿ 

µυριάδων στρατὸς Ίθροιστο τῷ Μιθριδάτη" καὶ αὐτὸν 
“ / ι νο 

Δορύλαος ἐς τὸν Ἑλλάδα πρὸς Ἆ βχέλαον Ἴγεν, ἔχοντα 
τῶν προτέρων ἔτι µυρίους. 
τοπέδενε μὲν ΑἈρχελάῳ περὶ Ὀργομενόν. 

ὍὉ δὲ Σύλλας άντεστρα- 

Ὡς δὲ εἷδε 

τῆς ἐπελθούσης ἵππου τὸ πλθος, ὄρυσσε τάφρους πολ- 

λὰς ἀνὰ τὸ πεζίον, εὖρος ὃ δέκα πόδας" καὶ ἐπιόντος αὐτῷ 

τοῦ Ἀργελάου ἀντιπαρέταζεν. Ἀσθενῶς }ὲ τῶν Ῥω- 

µαίων διὰ δέος τῆς ἵππου µαγομένων, ἐς πολὺ μὲν 

αὐτοὺς παριππεύων παρεχκάλει, καὶ ἐπέσπερχε σὺν 

ἀπειλῇ. οὐκ ἐπιστρέφων ὃ) αὐτοὺς ἐς τὸ ἔργον οὐδ' 

ὥς, ἐξήλατο τοῦ ἵππον' καὶ σημεῖον ἁρπάσας, ἀνὰ τὸ 

μεταίχμιον ἔθει μετὰ τῶν ὑπασπιστῶν, χεκραγώς' οί 
τις ὑμῶν, ὦ Ρωμαῖοι, πύθοιτο, ποῦ Σύλλαν τὸν στρα- 

τηγὸν ὑμῶν αὐτῶν προὐδώκατε' λέγειν, ἐν Ὀργομενῶῷ 
µαχόμενον. Οἱ δ' ἡγεμόνες αὐτῷ κινδυνεύοντι συνεζ- μαι αμ μἙμἙὙἙμμἙμμου μμ μμμυμυμμμμμμμα αα -.͵..--......ὶ] μμ. 

ΑΡΡΙΑΝΙ Τ1ΡΕΒ 

υγ νοπη Ἱηρτεάί. ΤαΠ{ Ίου Π]ε : εἰ ἀῑνετίεης αἲ Ῥμοραππε- 

ποπα, Ραΐτεπα Μοπίπια, αἀβππαία α ΜΠλμγίάαίε, αυθπα τεχ 

Ρτα’5ίάεπῃ ας ομδίοᾶετη εἰ οἴγίιαιί το]ἰαποταῖ, ρ6ς ΡΓΟΟΟΠΘΠΗ 

44 οοπΟΙΟΠΕΠΙ ενοσανΙί Ἐρμεδίος. ΟΙ, πμ] Ἠομίσηη 

4 ο εχδροοίαπίες, ἀῑδίπ]εγαπί τει ἵπ Ρορίοτητη ἀἴσπῃ; εἰ 

ποσα ϱοηρτοραί{ εοἰοτίαβσαθ 5α πιπίπο, Ζοποβίαπα ἵπ οα- 

εργοπα. ἴΓΙΣΗΠΙ ποοαταπέ : 5πππ]ασα οσεπραβαπί ππσπῖα, 

σημ] άἵποπα ορη{απίαραηί, {Γηρος5 οχ αστῖς οοπαροτίαβαΠ!, 

ας ἰοία ατα 5εζπ]ο οπηπία αἆ ἀο[οπάεπάυπι οοπιραταβαΠ!. 

Οµρης απάῖς, Ττα]απί, ΗΥραροπῖ, Μείτορο]ία, εἰ α 

ποπηΗΙ, ΟΙογάΠ οαἱαπη]ίαίο ρογίεγΗ, ΕΡΙΕΣΙΟΓΗΠΙ ΘΧΕΠΙ- 

ΓΙ Ἱπηίαραπίατ. ΝΠλγ]άαίος απίθπα, πηῖςςο εοηίτα ἀεδεῖ- 

«εοπίος εχοτοία, ππα]15 πιοδίς 5αν]εραί ἵπ 605 απος ἵῃ 

ΡοϊεΣίαἴεπα τεεθρίί παπι. 5οἆ οἱ ο ΓεγογΙπῃ Πππεῃς ἀε[οςί[ῖο- 

πδπα, οἰγΠίαίος οτα σας Ινογίαίο ἀοπανΙί, ἀορμίοίθας τοπ]]5- 

ΞΙΟΠΘΤΗ Ῥ6υ ΡΓΩ"ΟΟΠΟΠΙ απηιποίαῃς, πα] Ππίς γεγο ]α5 ον Π{α[ἶς 

ἵη 510 οπίααθ ορρίἀο, εἰ 5οιγί5 Πεγίαίεπα : 5ΡογαἩς ἴοτο, 

απο οἱ ασοἰαΙε, οἱ οματαί{, ἸπααΗΠϊ, εετγῖαμόδ, ποηηϊςί 

ευ ΜΠμγίάα(ἶς Ιπιροτίο Πγπηϊίογ 5ο Ῥο55655ΗΓΟ5 τοςθῃ5 ϱ0η- 

66β5α ατρταηίος, Ροίοπίίαπι {ρδίας Ῥτορυσπατρη{ αοτγῖογ. 

Τηίογοα ΜγππΙο οἱ Ῥ]ή]οίίπιης, σπιν γησοί . Οςίνεπος οί 

Ακο]ερίοᾶοίας,, 1οδ/ΐ, οπποῖἱ [απη]ίαγες τερὶς (Αδε]ορίοάσίας 

νοτο Ποβρίϊο οἰίαπι επ οσα εχοορεταί) οοηδρίταγηη{ ἵπ 

ΜΠγ]άαίσοπη. Ου]α5 εοπςρίταΠοπῖς ἴρ5θ Αδε]ερίοάσίης Ιπάςλ 

ῥΗἱ: οἱ, αἱ νους 5αἱς Πάσπη ρατατεί, ο[[εοῖί, πί τον Ιοείο 

(ποᾶαπα [εοίας Μγηπίοπεπη αιάἰγεί. Τα ργού1ς ηδιά[ϊς, 

φοοἵ οοπερἰτα(ἰοπίς οχογιοία(ἵ ροτίοαηί,.  δοᾷ 5ἰπηα] οπἆ σπα 

εμ5ρίοῖο αἰῑος πηπ]ίος ργοςςίί. ΤὉξ Υετο εἴαπι Ῥογραπηί Έχχν 

γἰγὶ Ιηϊ]ία αρ[ίαςςα οοηδῖ]ία ἀαρτε]ιεηςί 5απί, οἱ ἵῃ αῑῖς εἷ- 

γα(ἴνας αλ, 5οναίαίογες αίαπα οἰγουηπηϊςε τον; απἲ, 

σπα ἰπ]πηῖοος 5πο5 απΐδαπο Ιπάἰσαγεί, 5η5]ογαηί ογοῖίοι 

ΜΡΟ Ἠοπ]ῖῃθ5. ΑφοιςαίοΓες Υογο 1ρ5ῖ ποῦ πηη]ίο ροδί απί α 

δγ]]α 5πί α[Γοο 5δαρρ]είο, απί 5εἱρεος ἱπίοτοπιεγαηί, αἲ 

Γαβίοπ(1 ἵῃ Ῥοπίαπι ΜΠητίάα(ἰ 5ο αὐ]απχοτυΠ! οορη](ο5. 

ΧΙΗΧ. Ου 4111 1η Αδία ποτηπίς, ΕΧΧΝ πα απο οχογοῖ- 

(σπα τον οο]ορῖές απο Ώουγίαιας ἀαχίί η Οταοἶαπι αἲ Ατ: 

οο]αίπα, οπἱ οχ ρηοτίρας οορίῖ5 ἀθοσπα αἀλαο παϊλ]ία αογαηί 

τοἛαμα. Εἰ Αγ] ου Ατοο]αο οαδίτα οσα αἆ Ονο]ιο- 

ΠΠΟΠΗΙΗ, Τ{γοτο Υἰά1ί αἀνοπίαπ{ἶ5 οφ (αίας παπα πάίποσι, 

πηη] {5 [09885 Ρος ϱΑΠΙΡΙΠΗ Γοὐἱ, 4οζθηῃ ρούος Ἰαΐας : ἄμμτο- 

ἀἰοπίοππαιο ΑτοοΙαΙπ οχοοσρίέ ἱηδίτασία αοῖο.. ἨΠοπιαπίς 

ἁπίοπα πποία οηηἱαίας δορη[ίος ρασπαπ ας; ομοσυίαης 

Ἁγ]ία, ἀπ Ἰογίαίας οδί οὖ5 ἰποαν]ίφπο ΠοἨ. εἶπο ημίν, 

ΡοδίΦ ΠΑΠΑ Ὑθγο ης αἷο φαἱάσπα αἲ 5ἰτοπιο ασρτοδἰοπά η Ἰνο- 

Σίοια αἀάποστο 5105 ροαέ; ἀοξηΗί αἲ οφπο, οἳ, οοττορίο 

είμπο, ῥτουυ στ! ἰπίοτ ἆ πας αοἷον οὐ πα ςαἴο) ΗΕ ]νας, οἸαπλαης : 

5ί αἱ νο, Πίος, τορανογίε, αλήπα πα 8 γ Ί]απα ΙΠΙΡΟΓΑΙΟΓΟΠΗ 

Υοβίγηπη ρτοἱἁ ση 15, ποκροπάείο, Ῥυρπαπίοπα 4 Οτο: 

ΠΟΠΗ. Τοπ Ρα [οο!, Ῥοπίεπ]ο οἷας πιο, 5αοσηγογαπί 



ΡΕ ΡΕΙΗΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

ἐθεον ἐκ τῶν ἰδίων τάζεων, συνεζέθεον δὲ καὶ ἡ ἄλλη 
πληθὺς αἰδουμένη , παλίωξίν τε εἰργάσαντο. 
υύκης ἀρχομένης ἀναθορὼν αὖθις ἐπὶ τὸν ἵππον, ἐπήνει 
τὸν στρατὸν περιιὼν, καὶ ἐπέσπερχεν' ἕως τέλεον αὐ-- 
τοῖς τὸ ἔργον ἐξετελέσθη. Καὶ τῶν πολεμίων ἀπώλοντο 

μὲν ἀμοφὶ τοὺς µυρίους καὶ πεντακισχιλίος. Καὶ 
τούτων ἦσαν οἵ μύριοι, ἵππεῖς µάλιστα" καὶ σὺν αὖ- 
τοῖς, ὃ παῖς Ἀρχελάου Διογένης. Οἱ πεζοὶ δ᾽ ἐς τὸ 
στρατόπεδον συνέφυγον. 

Ι.. Καὶ δείσας ὁ Σύλλας, μὴ πάλιν αὐτὸν ὁ Ἀρχέ- 
λαος, οὐκ ἔχοντα ναῦς, ἐς Χαλκίδα, ὡς πρότερον, δια- 

ούγοι' τὸ πεδίον ὅλον ἐκ διαστημάτων ἐνυκτοφυλάκει. 
Καὶ μεθ ἡμέραν, στάδιον οὐχ ὅλον ἀποσχὼν τοῦ Ἂρ- 
Ὑελάου, τάφρον αὐτῷ περιώρωσσεν οὐκ ἐπεξιόντι. Καὶ 
παρεχάλει τότε μάλιστα τὴν ἑαυτοῦ στρατιὰν, ἐκπονῆ- 

σχι τοῦ παντὸς πολέμου τὸ ἔτι λείψανον ὡς τῶν πολε- 

µίων αὐτὸν οὐδ' ὑφισταμένων' καὶ ἐπῆγεν αὐτὴν ἐπὶ τὸ 
χαράκωμα τοῦ Ἀργελάου. "Όμοια δ᾽ ἐκ μεταθολῆς 
ἐγίγνετο καὶ παρὰ τοῖς πολεµίοις ὑπὸ ἀνάγχης, τῶν 
ἠγεμόνων αὐτοὺς περιθεόντων, καὶ τὸν παρόντα χίνδυ-- 
νον προφερόντων, τε, καὶ ὀνειδιζόντων, εἰ μηδ ἀπὸ 
χάραχος ἄπομα γέ έσονται τοὺς ἐχθροὺς, ὀλιγωτέρους ὅ ὄν- 
τας. Ὁρμῆς δὲ καὶ βοῆς ἕκατ έρωθεν γενομένης, πολλὰ 

μὲν ἐγίγνετο ἐπ᾽ ἀμφοῖν ἔργα πολέμου. Γωνίαν δέ 
τινα τοῦ γαρακώματος οἳ Ῥωμαῖοι, τὰς ἀσπίδας σφῶν 
ὑπερσχόντες, ἤδη διέσπων' καὶ οἳ βάρθαροι καταθο- 
ρύντες ἀπὸ τοῦ γαρακώματος εἴσω τῆς γωνίας, περιέ- 
στησαν αὐτὴν, ὡς τοῖς ξίφεσιν ἀμυνούμενοι τοὺς ἐστρέ- 
χοντας. Οὐδέ τις ἐτόλμα" µέχρι ΒῬάσιλλος, ὅ τοῦ 

τέλους ταξίαρχος, ἐσήλατο πρῶτος, καὶ τὸν ὑπαντή- 

σαντα ἔχτεινε. Τότε δ᾽ αὐτῷ συνεισέπιπτεν ὅ στρατὸς 

ἅπας. Καὶ φυγὴ τῶν βαρθάρων ἐγίγνετο, καὶ φόνος, 
τῶν μὲν, καταλαμβανομένων, τῶν δ᾽ εἰς τὴν ἐγγὺς λί- 

μνην ὠθουμένωντε, καὶ νεῖν οὐκ ἐπισταμένων, ἀξύγετα 
Ἆ ρχέ- 

λαος ὃ ἐν ἕλει τινὶ ἐκρύφθη" χαὶ σχάφους ἐπιτυχὼν, ἐς 

Χαλκίδα διέπλευσε. Καὶ εἴ τις ἣν ἄλλη Μιθριδάτου 

στρατιὰ χατὰ µέρος ποι διατεταγμένη, πάντας αὐτοὺς 
ἐκάλει κατὰ σπουδήν. 

ΤΙ. Ὁ δὲ Σύλλας τῆς ἐπιούσης 

ἐστεφάνου, καὶ τοῖς ἄλλοις ἀριστεῖα 

ν ο .” / 
ῥαρθαριστὶ τοὺς απεγουντας παραχαλούντων. 

-- / Ν 

Ῥοιωτίαν, συνεχῶς αεην, διήρπαζε: χαὶ ἐς 

Θεσσαλίαν ἐλθὼν ἐχείμαζε, τὰς ναὺς τὰς μετὰ Λου- 
κούλλου τά Ἀγνοῶν δ᾽, ὅπη ὃ Λούχκουλλος 

τέρας. Καὶ ταῦτα μέντοι, Κορνη- 
λίου τε Νίννα καὶ Γαΐου Μαρίου, τῶν ἐγθρῶν αὐτοῦ» 
ἐν Ῥώμῃ Ψηφισαµένων εἶναι Ῥωμαίων πολέμιον, καὶ 
τὴν οἴκίαν αὐτοῦ καὶ τὰς ἐπαύλεις καθηρηκότων, καὶ 
τοὺς φίλους ἀνελόντων. “Ὅ δὲ οὐδὲν οὐδ ὣς καθήρει 

τῆς ἐξουτίας, τὸν στρατὸν ἔχων εὐπειθῇ καὶ πρόθυµον. 

Κίννας δὲ Φλάκκον ἑλόμενός οἵ συνάρχειν τὴν ὕπατον 
Β ν πι μα ο κ) ας κ ο μάς 
ἀρχὴν, ἔπεμπεν ἐς τὴν Ἀσίαν μετὰ δύο τελῶν, ἀντὶ 

1 / Γά εδὺ / / -” 3 / 

τοῦ Σύλλα, ὡς ἤδη πολεµίου γεγονότος, τῆς τε Ἀσίας 
ἄρχειν καὶ πολεμεῖν τῷ Μιθριδάτῃ. Ἀπειροπολέμῳ δ᾽ 

εἴη ̓  ἐναυπηγε ἴτο ἕ 

Καὶ τῆς 

. βετογεί οοπίγα ἉΠγάαίστη, 

3299 

ϱ 515 οά{Πί θες : 41ος ρια ριάογα φοομία Ίάηα οἱ εαίογα 
πημ](Ππάο, ορετο οοθµῖέ Ἰοδίοπι, αἱ πποάο πο ῦογαι 
Γοτοςίίεν. Αίᾳπο ία [ποιο γἱοίογία Ππίπο, δγ]]α, τΗΓςΗπι 
6ΟΠ5ΟΕΠΣΟ 6(1ο ομίραί 5ο, Ἰαπάαβαίαιο, οἱ οο]οι(αυαίας. 
Ῥοπος {απά6Π1 οοπαρ]είαα τορογίαν]{ γἱοονίανη, οὐρεῖς Ἰιο- 
5ίαπη οἱγοΙίου ΧΥ Ἠ. άΠΟΓΗΠΗ (016 κα. εσυ]ίος [πογαΠ{, οἱ ἵπ 
μ5 ΒΙέα5 Ατοο]αϊ, Ώίοροπο» : Ροδ[ίος γογο ἵῃ οανίτα τορι]ςί 
5ΗΠί. 

Ι.. Τη ΘΥ]α, Υαηία5, πο Αγοηοῖαις ο πανίψις οπγοΠ{θη 
ΓΗΓΦΗΠΗ ε[αροτεί ἵπ Ο]α]οἰάθῃα, {οίο «ἈΠΠΡΟ Πποσίαγπας »{α- 
Ποπος ἀἱδροδι]ί : οἱ Ιποηιοπίί ἀἱο αἲ αίαάί ἀἰδίαπίίαπη, 
πραπε ἴλας Ιπίθστῖ, [οβαπα εἶτοα γαλάνη Ατοζο]αί οἴγομπι- 
ἀαχίῖ, πς Ῥτορτοᾶϊοπίο απἱάσπῃ Ἰοδίο. Ας {ίππο πηβχίπιο 
λοτίαίας 8ΥΊ]α οδί πηΠίος, υί οχίριας Ῥο]1ἱ γο]ἱαίας 5ίΓθηΙ1θ 
οοηβορτοηέ, Ποδίβια5 ἵη οοηβροσίΠη ργοδίγο ΠΟΠ ας (ποπ 
Ρις: ἴπυ]απο αἆ γα βπι .Ατοιο]αϊ οὐ αχ. Τιπο νετ κἲ- 
πλ (ευ αριιᾷ Ἰορίος, 5οοις ας Ρραπ]ο απία, ποοκεί(αία η 
υγρεηί , αἁ]ογία[ἰοπίρας (ογγοβαπί ουηπία: ἀποΐρης Ρογῖσι- 
Ίάπ1 οδίοπάση[ίνας, οἱ ἴσηα γίαπα εχρτοβταπ Ρας, 5ἱ πο αἃ 
πημπΙ{οπίβς ᾳπἱάθηα Ἰοδίαμα, ΙηΓΟΓΙΟΓΟΙΩ ἨΠΠΠΠΘΙΟ, θ55οηί 
Ρπορι]ειπ, Τα π{πίπαπε ϱαπΊογθ ας Ἱπαροία οοογίο, πηπ]ία 
4) αἰπίδᾳπο εἀεραπίατ πηἨΠίανία [αοἴποτα. ζαπιαιο 4ης] άΤὴ 
απεπιάαπα να]1 εοπγο]]εβαπί ΠοπιαΠί, 5οι(ἱ5 Ργοίθεί1: απάτη 
Ρατραι!, α Υα]]ο πίτα αησα]αη Ργορί]οπίος., οἶγοππης[θίθγιηί 
ἂηρα]αα, ςἰπίο(ἶς. αἰαᾷ[ῖς εχορρίατῖ ος, αἱ ΙΓΓΙΠΙΡΕΤΕ ζο- 
ΠΑΤΕΠ{ΗΥ. Νεο α1δας οςί φαἱᾳπαπα Ίγγπεγο; ἆοπες Βανί]ης, 

ἑήραπις Ἱεσίοηϊ5, Ρηίτηας [ΠςΠΠέ, οἱ ςἰταν]ί ονίαπη, Τυπι 

νογο ππίνείςας οχογοῖίας 5ἴππ] Ιπίτα γα]απα ἱπραρίέε, οὔπη 

πηασπα Γησα 5ίγασεσιο ῬαιῬαγογΗπα : 4πογαα αΏϊ ος ἀερα- 
ἴπν Ἱπουίδα, αΏ ἵπ. Ῥτοχίηαπα Ίαοιπη οοπρε[εραπίας, οἱ, 

πηρα! παίαπά{, Ραγβατίσο Ἰαῦιογο [γαςίγα Ῥγεσες ε[αΠάο- 
απί, Πο. Ππίο]εεία οοεϊσαπῖ.  Αποε]αις ἵπ ρα]αάσπι 
(παπ]άατη 56 αβάἰάεταί, παείασᾳπο παγἰεπ]απα, {τα]οσῖί Ονα]- 

οἴάεπα : οἱ, απἱάφα]ά πδᾳπαπη εταί εορίαταπα ΜΗλτἱάαεἷς Ρο 

πωσίαπα ἀἱδροδίίαπα, εοηγοσαγΙέ Ρτοροτο. 

1. Βγ]α ροδίοτο ἀῑο (ῬΙπαπα οοΓοπα ἀοπανίί, οἱ αἰῖς 

ἃ]ία ἀρά]ί ἆοπα πηΠίατία. Της Βωοίίαπα, εοπἰπηῖς ἀθ[ος[1ο- 

πἱρης πα(απίθηα, ἀῑπιραῖες (γαηςαγοςδησαιιο ἵη Τ]οςκα]ίαπι, 

Μαππαν{έ, Ππου]]απι εχερεείαης ουΙ παγίρας : οἱ απία πμ] 

οοπηρογΗῖ 4ε ϱο Ἠαβεμαί, παγες 1ρ5ο {αμγϊατί{ αίας. Ἐί 

μας απἶάεπι γα αἀπηϊδίταραί, σααπαπαπα η Ὅτρο αὐ 

Ιπ]ηα]οῖς, ΟογπεΙΙο Οἴηππα, οί 6 Μανίο, λος ταῖρια 11ος» βιογα: 

Παάϊσαίας, αοἀδδαιο ας γη] εἶας ἀῑγαίας , οἱ απιἱοῖ πίογ[οοί]. 

ΝΠμῆ(πα οϐ ϱ4Π1 ΤΘΠ1 4ο Ῥοίεδίαίο 5υα ἀείταλί ράδ5ι5 ο5ί; 

(ποπίαπα εχεγοϊίαπα αβοβαί οὐκοπιοηίοπα οἱ Ρτοπαρίαπῃ αἲ 

οµηηία. Οἴπηα Υθγο αἰ]ασίΙΠ δἱΡί ἵπ οοηςι]αία οοἱΙαραΠα 

Τ]ασοΠη. πηϊςῖέ π Αδίαπι οί ἆπαρις Ἱεμρίοπῖρας, αί Ῥτα 

ΒΥ]]α, Ι4Π1 Πορίο ἀρο]αταίο, Ρτον]ποῖα ῥγῶθ5ςεί, ας Ὠοἱπη 

Επι, ταῖ πη(ατῖς ἱππρεγίαη, 
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ὄντι τῷ Φλάκκῳ συνεζζλθεν ἑκὼν ἀπὸ τῆς βουλῆς ἀνλρ | 

πιθανὸς ἐς στρατηγίαν, ὄνομα Φιμβρίας. Τούτοις ἐκ | 

Βρεντησίου διαπλέουσιν αἱ πολλαὶ τῶν νεῶν ἀπὸ γειμῶ- 

νος διελύθησαν" καὶ τὰς πρόπλους αὐτῶν ἐνέπρησε στρα- 

τὸς ἄλλος ἐπιπεμφθεὶς ἐκ Μιθριδάτου. Μοχθηρὸν δ᾽ 

ὄντα τὸν Φλάκκον, καὶ σχαιὸν ἐν ταῖς κολάσεσι, καὶ 

φιλοκερδῆ, ὃ στρατὸς ἅπας ἀπεστρέφετο. Καὶ μέρος 

αὐτῶν τι, προπεμφθὲν ἐς Θεσσαλίαν, ἐς τὸν Σύλλαν 

μετεστρατεύσαντο" τοὺς δὲ ὑπολοίπους ὁ Φιμβρίας, 

στρατηγικώτερος τοῦ Φλάκκου φαινόµενος αὐτοῖς χαὶ 

φιλανθρωπότερος, κατεῖχε μὴ µεταθέσθαι. 

1. Ὡς δ᾽, ἔν τινι χαταγωγῇ περὶ ξενίας ἔριδος 

αὐτῷ καὶ τῷ ταµία γενομένης, ὃ Φλάκκος διαιτῶν οὗ- 

δὲν ἐς τιμὴν ὑπεσήμηνε τοῦ Φιμθρίου, χαλεπήνας ὅ 

Φιμθρίας, ἠπείλησεν ἐς Ῥώμην ἐπανελεύσεσθαι. κια 

τοῦ Φλάκκου Ἀόντος αὐτῷ διάδοχον ἐς ἃ τότε διώχει" 

φυλάξας αὐτὸν ὁ Φιμθρίας ἐς Χαλκηδόνα διαπλέοντα, 

πρῶτα μὲν Θέρμον τὰς ῥάβδους ἀφείλετο, τὸν ἀντι- 

στράτηγον ὑπὸ τοῦ Φλάκκου καταλελειμμένον, ὡς οἱ 

τοῦ στρατοῦ τὴν στρατηγίαν περιθέντος' εἶτα Φλάχκχον 

αὐτὸν, σὺν ὀργῇ μετ᾽ ὀλίγον ἐπανιόντα, ἐδίωκεν ἕως 

ὁ μὲν Φλάκχος, εἴς τινα οἰχίαν καταφυγὼν, καὶ νυκτὸς 

τὸ τεῖχος ὑπερελθὼν, ἐς Χαλκηδόνα πρῶτον, καὶ ἀπ᾿ 

αὐτῆς ἐς Νικομήδειαν ἔφυγε, καὶ τὰς πύλας ἀπέχλει- 

σε. ὍὉ 2ὲ Φιμβρίας αὐτὸν, ἐπελθὼν, ἔχτεινεν, ἐν 

φρέατι κρυπτόµενον, ὕπατόν τε ὄντα Ῥωμαίων, χαὶ 
στρατηγὸν τοῦδε τοῦ πολέμου, ἰδιώτης αὐτὸς ὢν, καὶ ὡς 
φίλῳ κελεύοντι συνεληλυθώς. ᾿Εκτεμών τε τὴν κεφα- 

λὸν αὐτοῦ, µεθῆκεν ἐς θάλασσαν" καὶ τὸ λοιπὸν ἄταφον 
ἐκρίψας, αὑτὸν αὐτοκράτορα ἀπέφηνε τοῦ στρατοῦ. 

Καὶ µάχας τινὰς οὐκ ἀγεννῶς ἠγωνίσατο τῷ παιδὶ τοῦ 
ΜΏριδάτου. Αὐτόν τε βασιλέα συνεδίωζεν ἐς τὸ Πέρ- 

γαμον’' καὶ ἐς Πιτάνην ἐκ τοῦ Περγάμου διαφυγόντα, 

ἐπελθὼν, ἀπετάφρενεν' ἕως ὃ μὲν βασιλεὺς ἐπὶ νεῶν 

ἔφυγεν ἐς Μιτυλήνην. 

11Π. Ὁ δὲ Φιμβρίας, ἐπιὼν τὴν Ἀσίαν, ἐκόλαζε 
τοὺς καππαλοχίσαντας, καὶ τῶν οὗ δεχοµένων αὐτὸν 
τὸν γώραν ἐλεηλάτει. Ἰλιεῖς δὲ, πολιορκούµενοι πρὸς 
αὐτοῦ, χατέφυγον μὲν ἐπὶ Σύλλαν. Σύλλα δὲ φήσαν- 
τος αὐτοῖς, Ίξειν, καὶ κελεύσαντος ἐν τοσῷδε Φιμβρία 

φράζειν, ὅτι σφᾶς ἐπιτετρόφασι τῷ Σύλλα" πυθόμενος 

ὁ Φιμβρίας, ἐπήνεσε μὲν, ὡς ήδη Ῥωμαίων φίλους 

ἐκέλευσε 2, καὶ αὐτὸν, ὄντα Ῥωμαῖον, εἴσω δέγεσθαι' 
κατειρωνευσάμενός τι καὶ τῆς συγγενείας τῆς οὔσης ἐς 
Ῥωμαίους Ἰλιεῦσιν. Ἐσελθὼν δὲ, τοὺς ἐν ποσὶ πάν- 
τας ἔχτεινε, καὶ πάντα ἐνεπίμπρη" καὶ τοὺς πρεσθεύ- 

σαντας ἐς τὸν Σύλλαν ἐλυμαίνετο ποικίλως' οὔτε τῶν 

ἱερῶν φειδόµενος, οὔτε τῶν ἐς τὸν νεὼν τῆς Ἀθηνᾶς 

χαταφυγόντων, οὓς αὐτῷ νεῷ κατέπρησε. Κατέσκαπτε | 
δὲ καὶ τὰ τείχη’ καὶ τῆς ἐπιούσης ἠρεύνα, περιιὼν, µή 

τι συνέστηκε τῆς πόλεως ἔτι. Ἡ μὲν δὲ, γείρονα τῶν | 
ἐπὶ Ἀγαμέμνονι παθοῦσα ὑπὸ συγγενοῦς, διωλώλει' 
καὶ οἰχόπεδον οὐδὲν αὐτῆς, οὐδ' ἱερὸν, οὐδ) ἄγαλμα ἔτι 
ὄν. Τὸ δὲ τῆς ΑἉθηνᾶς ἔδος, ὃ Παλλάδιον καλοῦσι, | 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΗΙΡΕΒ 

εροπίο οοπηαία5 εδί υπη5 εν 5εμα(οπίρης Εἰπιυεία, ΥἱΓ ΠΟΠ 

εχίραας αποοπίαἰἶς αραιά πη]ίο. Ἠϊς ο Βτυπάϊςίο ἴταις 

πιατο πανἰρληιρας, Ρ]ετῶαπε Ώαγες {επιρορίαίο απαςδαία» 

«υπ; οἱ ργῶευΓβογία5 ΘάΓΗΠΗ Ἱπεεπά(ξ ποσΗ5 εχετοίέας α ΜΙ- 

εηάαΐο αρπηΐσδα5. Οπΐεγαπι Ἐἰασσα5, υπ γἲν εδςεί 

Ριανί ἱηρεπῇ, ἈναΓα5, εἰ ἵπ ρυπίομάο ογιάεῖίς, οπιπί ας 

6χοδΗ5 οταί πι ρας : απογηπα Ρατ, Ργαπηίδδα ἵπ Τήεςςα- 

απι, ἵπ 5] οαδίτα ἰΓαηδΗί; τε]ίααος Ἐἰπιυτία, πηε]ίοτ όυν 

γίςας οἱ εἸεππεπίίος, απδπι Ἐἶασσα5, εοπ(πη]έ πο ἀεβορτεηί. 

11. Ἐοτίο ἵῃ ἀῑνεγ5οτίο αποάαπῃ Ππίετ Ἐἰπιρηίαπη εί απα-- 

5ίοτθπι 5 οχοτία ογαί 4ε Ποβρί{ο : οπ]ας Π15 αιρίίετ Ἐ]ας- 

οα5 απ πυ]]απῃ ΓαΙΙΟΠΕΠΗ Ἰναυηίςθεί Ἠοποτί5 Εἰπυπίας με, 

Ιπάίρηο ΓεγθΗ5, πηπαίας οταῖ, ἵπ Ότνεπῃ 56 ΓΕΥΕΙΡΗΓΗΠΙ. 

Ῥοδίαπαπι {ΘΠΙ 51068550: εἶ πιοχ αά αὐπιηί5ίταπάας εας 

το, απἴρη5 {ρ56 ρτα[αεγαί, ἃ Ἐ]ασςο ἀαΐας οί, Εἰπιρεῖα ρε 

αΏδοη[ίαπη Ἐ]ασεί, ΟΠαἱοθάοπεπα οὔπῃ εἶαβδε ρείεηίϊς, Ρτῖ- 

πΙΙΠῃ ΤΠΕΓΠΙΟ, Ῥτο Ργαίοτε αΏ Π]ο τε]ίσίο, {α5εες αὐδίπε, 

απαδί επ πιαρίείγαίαπα 5ἱδί ἀεία]ίσεί εχοτοῖίας : ἀείπάε 

ἱρδυπη ΕἰαςσΠα, 41Η ἱταίας π]οχ τοὐΙςςεί, {ηβοτε εοορῖῖ. 

Ἐ]άοςα5, ἵπ ρηϊνα({ ομ]αφάαπα αάες ῥτοίαμας , ποεία πιω 

Ρας (γαηδδεθηςίς, Οµαἱοεάοπεπα ρτίπΙΙπα, πάς Νἰοοπποάίαπα, 

5ο Ῥτοπρηυϊε, εἰ Ροτία5 εἶας υτρὶς οἰααςίί. δε Εἰπιριία, 

ευρογγοπίεῃς, οσοἰᾶί Ῥτοίταςίαπα Ῥηίθο οωηδ]οπῃ Ἠοπ]ᾶ- 

η, δἱ Ἰα]ὰς Ῥε]] Ἱπιρεγαίοτεπα; απεπα Ίρ5ε ρηϊναία5, 

απηίοιπη ΙηγΠίαΠίεΠη 5656, 5οοπ{η5 εγαί ἵπ Ρτοσἰπείαπα. ϐ8- 

ραί πεσα!ἶ αΏ5οί5δαπῃ Ργο]θοῖέ ἵπ πιάτο, (γαποπ](πε τεΠα παπα 

Ἰπδορυ]ίαπι το]σαυί. ἆαπαπο 5ἱρί πςατραης ἱππρογα[οτίαπι 

ἀῑσηϊίαίοπι Εἰπησπία, ῬταΗ15 αλα ποί ποη ΠΠΡΤΟΡΡεΤΕ ρσηᾶ- 

νῖέ οασα ΜΠτίάαεἰς Πο. Τρευπα ἀεϊπάς ΜΠνγιάαίεπα ο Π1- 

Ρυ]{ πίτα Ῥογβαπιαπα; αἱ πάς ρτο[αρ τη ἵπ Ῥ]ίαπεπ ορρίά παπα 

Ἱηδοομίας, [οςδα οοπαία5 οδί οἴτοππιάατο : ἆοπες τον, οοἩ- 

φορηςῖς παν]ρας5, ΜΙΙΥΊεπει Πιρῖί. 

Ι.Ν. Τυπα Εἰπισρία, Αδίαπα ρτογἱηοίαπα ορειπάο, πηπ]εία- 

γῖί [ποίοπεπα Οαρραάοσιπα, εί αρτος ρορη]αίας οδί 6ογαπα, 

ααῖ πι Πῖθα5 ἵρβαπῃ εχο]ιάεῦαηί. Ἠίθηςος απίοπη α Εἰπιυεία 

ορραρπα!τ, Ρρεἴγεγυπί α Όγ]]α απνπαπη, Οἱ απαΠα 56 εγεη- 

(αγαπη ργοπηϊκίςδεί, Ιαβδίδεοίαο οο5 Πη{οτίπα οδίοπάετο Εἰπι- 

Ὀπία», αοὰ 8Υ1]ᾳ: 5056 ἀθάιάίδεοπί , Εἰποργία, πάτο γοδροηκος 

οοΠαπάαν]ί αἀθ[οίος Ίαπα ἁπαἰοἰία Πο ΙΠαΠΟΓΗΠΑΣ δη] Ύοτο 

ρορίπ]αν{ί, αἱ οἱ 5ο, Ἱοπιίποια ΠοπσΠ ας, πίτα πιαπία γ6-- 

οἱροτοπί; οὐρηαἰοηίς οἴαπα, απ Ἠἱοηκίθας σπα. Βοηιαπῖς 

πογορθθτοί, Ρος ]οππα ΠπεΠΙίοηο Γαία, Εἰ αγηοπη ἵηρεος- 

508, ἱπίοτίοοί ομγίος 4ποδαπο, οἱ οοπογεπιαν{ί οηηίᾶς 608- 

απο, απί Ἱεραίίοπο ϱΗΠοἱ αἆ 5γ]]αϱΥ ογαμί, ναπῖς ποσανΙϊ 

οποἰαθς, Αο Πο καθτῖς απἰάσπα αρκἰπαῖε, ποφαο αἲ Ἡς, 

απ! ἵπ Μίποτνα. «οάσπῃ οοηαροταηῦ{, απ σος ο Πα ἔρ8ο Γεπηρίο 

οσα α»δ, Ου οἱ πιωπία ἀῑαε, ο Ρροδίπά(ε ου τν ας- 

Ῥοπα, οἰτουηβρίεἴεης, παππαπἰά εροτοςςοί τοσα. [ία 

τοπ Ῥο] ας, 4ΛΠΗ οι αὖ ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠΝΕ, ἰγασίαίπα Ἠίαπα 

{ον α νίτο οομηαίος αἱ που αἀἰβοίαπα αἰλαπα, Ώδο (οπηρίσα, 

πο διαίηα τοπ ποτοίατ. Οίοταπι Μποινας εἰμηα, απο 



ΡΕ ΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

καὶ διοπετὲς ἡγοῦνται, νοµίζουσί τινες εὑρεθῆναι τότε 
ἄθραυστον, τῶν ἐπιπεσόντων τειχέων αὐτὸ περικαλυ- 

/ .) /Ν α « ο πο α ᾽ - 

ψάντων' εἰ μὴ Διομήδης αὐτὸ καὶ Ὀδυσσεὺς ἐν τῷ 

Τρωϊκῷ ἔργῳ µετήνεγκαν ἐξ Ἰλίου. Τάδε μὲν δὲ 
Φ 6 / ώ μν ” Ας λ ’ Μ .” / 

ιµθρίας ἐς Ἴλιον εἰργάζετο, ληγούσης ἄρτι τῆς τρίτης 
ο -. ” 

ἑθδομηκοστΏς καὶ ἑκατοστῆς λυμπιάδος. ἸΚαί τινες μη Ι τη [ 
-. αυ ’ -. / / λ 

ἡγοῦνται, τὸ πάθος αὐτῃ τόδε μετὰ Αγαμέμνονα χαὶ 
” / 

χιλίοις καὶ πεντήχοντα ἔτεσι γενέσθαι µάλιστα. 

ΙΙΥ. Ὁ δὲ Μιθριδάτης, ἐπεὶ καὶ τῆς περὶ Ὄρχο- 
/ ο -- { 

μενὸν ὕττης ἐπύθετο, διαλογιζόµενος τὸ πλῆθος, ὅσον 

ἐξ ἀρχῆς ἐς τὸν Ἑλλάδα ἐπεπόμφει, καὶ τὴν συνεχη 
.» -. / 3 / 

χαὶ ταχεῖαν αὐτοῦ φθορὰν, ἐπέστελλεν Ἀρχελάῳ, δια- 

λύσεις ὡς δύναιτο εὐπρεπῶς ἐργάσασθαι. ο ὃν 

Σύλλα συνελθὼν ἐς λόγους, εἶπε Φίλος ὢν ὑμῖν πα- 
τρῷος ὦ Σύλλα, Μιθριδάτης ὃ βασιλεὺς, ώς 

μὲν διὰ στρατηγῶν ἑτέρων πλεονεξίαν' διαλύσεται δὲ 
διὰ τὸν σὺν ἀρετὸν, ἣν τὰ δίχαια προστάσσης. Καὶ Ι ν αρξετήην, : 

ὁ Σύλλας ἀπορία τε νεῶν, καὶ, χρήματα οὐκ ἐπιπεμ- 
πόντων οὐδ) ἄλλο οὐδὲν οἴκοθεν αὐτῷ τῶν ἐχθρῶν, ὡς 
πολεµίῳ, ἀψάμενος ἤδη τῶν ἐν Πυθοί καὶ ᾽Ολυμπία 

ὶ ᾿Ἐπιδαύρῳ χρημάτων, καὶ ἀντιδοὺς πρὸς λόγον 
- .» όν -ω / .. / 9 

τοῖς ἱεροις τὸ ἥμισυ τῆς Θηθαίων γῆς πολλάχις ἄπο- 

στάντων' ἔς τε τὴν στάσιν αὐτὴν τῶν ἐχθρῶν ἐπειγό- 
μενος ἀκραιφνῆ χαὶ ἀπαθη τὸν στρατὺν μεταγαγεῖν , 
ἐνεδίδου πρὸς τὰς διαλύσεις, καὶ εἶπεν" « Ἄδικουμάνου 

μὲν ἦν, ὦ Ἀρχέλαε, Μιθριδάτου, περὶ ὧν ἠδικεῖτο 

πρεσθεύειν’ ἀδικοῦντος δὲ, γην τοσήνδε ἀλλοτρίαν ἐ ἐπι- 

δραμεῖν, καὶ χτεῖναι πολὺ πλῆθος ἀνδρῶν, τά τε χοινὰ 
καὶ Ἱερὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἴδια τῶν ἀνηρημένων, 

” » ο» / αν . 3 / 

σφετερίσασθαι. Τῷ δ) αὐτῷ λόγῳ καὶ ἐς τοὺς ἰδίους 

φίλους, ᾧ περὶ ἡμᾶς, ἆ ἄπιστος Ὑενόμενος, ἔχτεινε χαὶ 
τῶνδε πολλοὺς, χαὶ τῶν τετραρχῶν, οὓς ὁμοδιαίτους 

εἶχε, νυχτὸς μιᾶς, μετὰ γυναικῶν καὶ παίδων τῶν οὗ 
πεπολειαηκότων. Ἐπὶ δὲ ἡμῖν καὶ φύσ σεως ἔχθραν 

βἄλλον ἡ πολέμου χρείαν ἐπεδείξατο, παντοίαις ἰδέαις 
πω ο) 3 / ν] ’ λ Σι 

χαχῶν τοὺς περὶ τὴν Ἀσίαν Ἰταλιώτας, σὺν γυναιζὶ 

καὶ παισὶ, καὶ θεράπουσι τοῖς οὖσι γένους Ἰταλικοῦ, 
λυμηνάμενός τε καὶ χτείνας. Τοσοῦτον ἐξήνεγχεν ἐς τ η ῃ { 

- - .” { 

τὴν Ἰταλίαν µῖσος ὃ νῦν ἡμῖν ὑποκρινόμενος φιλίαν 
ΕΕ ν. . κά 2 κχ έ (ὃ (δ ε ο» ε 
πατρῴαν' ἧς οὐ, πρὶν ἐχκαίδεχα μυριάδας ὑμῶν ὑπ] 

ο. σω / 

ἐμοῦ συγχοπῆναι, ἐμνημονεύετε. 

ΤΥ. Ἀνρ) ὧν δίκαιον μὲν ἠν, ἄσπειστα αὐτῷ τὰ 
παρ᾽ ἡμῶν γενέσθαι. σοῦ δὲ χάριν ὑποδέγομαι, συγ- 

’ εν) α- 4. Δ δ / Ἂ ο μς 

γνώμης αὐτὸν τεύξεσθαι παρ ωμαίων, ἂν τῷ ὄντι 
μετ αγιγνώσκῃ. Ει δὲ ὑποκρίνοιτο καὶ νῦν, ὥρα σοι 
τὸ σαυτοῦ σχοπεῖν, ὦ Ἀρχέλας ἐνθυμουμένῳ μὲν, ὅπως 
ἔ ἔχειτ ὰ παρόντα σοί τε κἀχείνῳ' σκοποῦντι δ’, ὄντινα 
τρόπον ἐκεῖνός τε ἕτέροις χέχρηται Φίλοις, καὶ ἡμεῖς 

αἱ Μασσανάσση, » Ὁ ὃ᾽, ἔτι λέγοντος αὐτοῦ, | 

τὴν πεῖραν ἀπεσείετο' χαὶ δνόχερένας, ἔφη" τὸν ἐγ- 
χειρίσαντά οἵ τὴν στρατηγίαν οὕποτε προδώσειν . 
Ἐλπίζω δέ σοι διαλλάξ ἔευν, ἂν μέτρια προστάσσης. 

Διαλιπὼν οὖν ὁ Σύλλας ὁ ὀλίγον, εἶπεν' «᾿Εὰν τὸν στόλον 

ἡμῖν, ὃν ἔχεις, ῶ Ἀργέλαε, παραδιδῷ πάντα Μιθρι- 

κά εἴ κ 

» 

| 
| 
| 

| 
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Ρα]]αά{απα γοςσηί ας 4ε εαἸοραίαπί ἀείαρκιπα, Π]αδήπη (ωηο 

Ἰηγεπίμπη «556 ρογηίροηί ποππυΗί, «υπ ἱποίάεηίος Πχ Γί 

ιά ρτοίοχἰδδοπί, Ουοὰ φαἱάθπα ογεᾶἰ ροβδεί, Πἰςί α Ρίο- 

πιθάο οἱ ΤἼγδε, Ἠ6]ο Ττο]απο, αὈ]αίαπι Ἠίο Ρα]αἁἵαπα «ο- 

κίαγοί.. Ἠαπο οἸαάεπα Ἠΐεηςες α Εἰπιυτία ραβδί δυΠί, εχουμίο 

14π1 Ο]γπιρίαάε ομΧνΙΠ. Αο δη, αἱ ρυ(οπέ, ἱπίος Ἠαπο οἱ 

ὕ]απη ργἱδοατη Ἠ{ οα]απη[(αίοπα, αὖ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΕ αεεερίαη, 

οἰτοίαγ Μ. 1. 4ΠΠΟ5 ἰπίθγοράθτο, 

ΗΝ. Αι ΜΠλπίάαί6ς, εκ απο παρετα εὔἶαπα ἂἆ ΟΤ6ΊΟΠΠΟ- 

ΠΗΠΗ οἶαᾶἶς παπεἴσπῃ αεθερεταῖ, τορι{αης, απαΠ{ΒΠΗ Ποπηίπυ Πα 

ππυ]πἀϊπεπι αἲ ΠηΙ{1ο Ιπάς ΡοΏἵ πιφίςςεί ἵπ ατασἶαπι, εἰ 

απαπα Ῥγεγί {6πηροτε {απίας {απιααο οοπίπας (οοῖςεεί ]αοίι- 

Γ35, Ρει Ηίογᾶς πιαπάαγεταί Ατοπείαο, αἱ, παπι Ἰοηος[]βεῖ- 

παῖς οοπαΙοπίρας Ῥο5ςεί, Άποπι [αοστεί Ὠθ]ο. Οἱ οὔπι 

ΒΥ]]α οπριθβδ5 αἆ οοἹοφυίαπα: «Ῥαΐονηας, ἱπαπῖέ, γοδίετ, 

ο 8ΥΊΙα, απηίοας, τεκ ΜΠλγίάαίες, αἆ Ῥο]]άπα οοπιρι]δης εδί 

Ρετ αἰἴογαπ] οχ γορίτὶς ἀποϊρας ανατίαπῃ. Τηιαπι απίεπι 

γἰταίαπα αἀπαϊταία5, Ῥοπεί αππηα, 5ἳ πιοᾶο ]ηδίας οοπά1Π1ο- 

Π65 {π]εγῖς. » ΤΠ γ]]α, 4 πες οἸάβδοπι Ἰαβοτοί, ηθο 

Ροομηίας εχ Ότρο αιί αλά ααἰάσπαπα αοοἱρεταί, Ιοδίΐ5 αἲ 

Ππ]πη]οῖς αάἱσαίας; απιᾳαθ αΏδιπηςίδεοί οχ ΡΥ/λ]οί, οκ ΟΊγπι- 

ΡΙοΙ, εκ Ερϊάαατ]οϊ ἱοπηρ]ί 5ρο]ῖ5 εοπιραταίαπα Ῥοουπίαπα, 

Ῥτο αα {επηρ]!» Π]]ς ἀἰπιίάἴαπι αφτί Τ]ιοβαπογαπα , ο ογεΡΓαΠΙ 
ἀε[εοίίοπεπα ΤΠεβαπῖ5 αἀειπίαπα, Ῥτο Ῥογίίοπο αἰτ]ριθγαί; 

ἀεπίααθ (παπα ἱταπδροτίαταο οοηίτα Ιπίπιίσοος Ῥτορετατεί Γθ- 

οθηίαπα οχεγοῖίαπῃ αἱ Ιπίεσταπα; εοηξθηςῖί ἵη Ῥασσπα, ας {αἱα 

ΑΤΟΜΕΙᾶΟ γεδροηδΙπα ἀεάΙί : «9ἱ απἱάθπα Πη]αξία 5ο ΡαξδιΠι 

ΜΙμνϊδαΐίες ογεαἰα1έ, Ιεσαίος πλ {ίσγε, Ατοπείας, αμϊ ο ἵπ]α. 

πῖς εοπαπετεγεηίατ, ἀεριθταί. Αί 1]ο οοπίτα, ἱπ]αγίαπι 

ΙΠΙΕΤΕΠ5, Ρ]ατίπλας ἴθγγας ἀἱίθπᾶς ΙηγαδΙί, οεοἰᾶΙίέ Ἱηβοήμίθπα 

Μοπηίπαπα ππα]Ηαάίπεπα, Ῥυβ]ίοας 5αοΓα56ιο ρεοιηίας ἀῑγι- 

Ραΐέ, Ρι]γαίᾶδαπε Ροβδεξβρίοηος Ιπίε[οσίογαπα 5ἱρῖ αςιτρᾶ- 

να, ἨΝεο εΓβᾶ 5105 αΠΠΙΟΟ5, 4ΠαΠ1 615ᾷ Πο5, Πάθ]ῖος, οχ Πῖ5 

αποσπθ πλη]ίος Ιπίεγ{οοΙί : εἰ Τείνατοβμας, απογΙπ οοηγἰοία 
πδυς ογαί, τιπᾶ ποσίο 5α5ίς ουπῃ ἀχοπίρης οἱ Ιροαγίς πλ] 

Ποδί]ᾳ α.δος5. Τη Πος νετο Ιηπαίππι πηαρὶῖς οἵαπι, ααᾶπι 

Ρ6]1ἱ ποορςρίίαίοπα, ἀθε]ατανίε; ἆππι οπηηἰσοηἰς σα]απηίαίαπα 

[ογπηῖς ροι Αδίαπι 5οσγΗ{ ἴπ Πομηίπες Τία]αί σεποτῖς, α πι]]ο 

5εχι, ορίαία, οοπάΙίοπε, οἵρᾷεπῃ αίᾳιε {ογπιοηία αΏδίίπεης. 

Ταπίαπα ρτῶ 56 {α]ί ΤαΠπί ποπηϊηϊς οάἵαπι Πα, απϊ παπο 

Ραΐεγηια 56 απηϊοαπη ςἱπια]αί» ου]ας απηϊο[ῖα ποη Ρας αἱ 
φιοσπττΙέ Ωηοπηοτία, 4παπη οὔρδῖς Ῥοτ ΠΠ οχ γοδίτὶς οορίϊ5 

οικ πΙΗΙρς, 

ΤΝ. «Οπαρτορίο «απαπι οναί, αἱ πι]α5 γοῬῖς οΠΙΠΙΠΟ 

Ραοἱς οοπά1ῖοπες εΟΠΟΘάΘΓΕΙΙΙ5. Αίίαπιεη {πῖ σταϊῖα ἵῃ ηχο 

τοοϊρίο, ΙΠαρεαίγα{αΓΙπΙ γεηίαπι ΤΘΡΕΠΙ α ὃ. Ῥ. Ο. Π. ϱἵ εχ 

ΠίπηΟ τοδίριοηί, Οποᾷ 5ἱ γθτο ηππο 4ποιθ κἰπια]αί, 

ΟΟΠΙΠΙΟΠΘΟ{6, Αγεμε]ας, αἱ ἴρ5ε οοηςυ]α5 ΗΡΙ, οἱ ΡΓα"5θΠί6Π] 
φίαΐππα οοηφϊάθγος τ6ΙΠΑ, ἴαπι Πλας, παπα ἵπαναπας οοσ]- 

ίοαπο, απο ρασίο οἱ Π]α αἰς ο 5ιἶς αὐπϊοί5 αδς 5ἱέ, οἱ πος 

απο πιοάο αδί εἴππας Ἐιπποπο οἱ Μαδίηϊΐςδα. » 96 ΑΤοΙθ- 

Ίας, ἱπίειγαρία 5Υ]] ογα(οπο, ἱπάίβπαθαπάα5 τοριαἴαν Ἡ 

ἰοηία(ἴοποπα : Πθραμ5, 56 ππ(παπα Ῥγοδἱαγαπι ουΠα, 40 

«κἰρὶ ἱπιρετίαπα οορίαγαπα οοπηπη(ςίςεί : 49 Ρᾶ06 ἀπίεπα Όσπο 

6Ῥογαιο 56, αἰσμαί, αἱ «παπα δΥΊΙα Ροδί]αδδοί. Ταπη 

γ]ία, πποδίοο ἱπίοτροςίίο Πεηίίο : « Βἱ ΟἸά556Π1, πα, 

αυαπι Ἰαβες, Ατοιείας, οπποη ΜΠ)γ]άαίες (ταδἱάςης 5ἱ 
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Σάτης' ἀποδῷ δὲ καὶ στρατηγοὺς ἡμῖν, ἡ πρέσθεις, Ἡ | ἄποο» ποβίς, οἱ Ἱεραίος, εαρΙίνοΦΦΊε σρΏες, οῦ(η 8ης [αχἰΦ 
/ 

αἰχμαλώτους, Ἄ αὐτομόλους, Ἡ ἀνδράποδα ἀποδράντα" 

καὶ Κίους ἐπὶ τοῖσδε, χαὶ ὅσους ἄλλους ἀνασπάστους 

ἐς τὸν Πόντον ἐποιήσατο, µεθῃ; ἐξαγάγη δὲ καὶ τὰς 
κά / ν 

αρουρὰς ἐκ πάντων φρουρίων, χωρὶς ὧν ἐκράτει |πρὸ 

«Ἴσδε τῇ δήσεως: ἐ δὲ καὶ τὸν ὃα- τῆσδε τῆς παρασπονδήσεως: ἐσενέγκῃ δὲ καὶ τὴν δα 
πάνην τοῦδε τοῦ πολέμου, τὸν δι) αὐτὸν γενοµένην' καὶ 
στέργη µόνης ἄρχων τῆς πατρῴας δυναστείας: ἐλπίζω 
πείσειν Ῥωμαίσυς, αὐτῷ μηδὲν ἐπιμηνῖσαι τῶν γεγο- 
νότων.» Ὅ μὲν δὲ τοσάδε εἶπεν. “Ὁ δὲ Ἀρχέλαος 

λ λ ο. φς, , ἐτσ . δὲ 
τὰς μὲν φρουρὰς αὐτίχα πανταχόθεν ἐξηγεν ' περὶ ὃ 
-- -” . λ 

τῶν ἄλλών ἐπέστελλε τῷ βασιλεῖ. Καὶ Σύλλας τὴν 

ἐν τοσῷδε ἁργίαν διατιθέµενος, ᾿Ενετοὺς, καὶ Δαρδα- 
/ , --- 

νέας, καὶ Σιντοὺς, περίοικα Μακεδόνων ἔθντ,, συνεχῶς 

ἐς Μακελονίαν ἐμθάλλοντα, ἐπιὼν ἐπόρθει' καὶ τὸν 

στρατὸν ἐγύμναζε , καὶ ἐχρηματίζετο ὁμοῦ. 
ΤΙ. Ελθόντων δὲ τῶν Μιθριδάτου πρέσδεων, οἳ 

ο . / / η] 2 ή 

τοῖς μὲν ἄλλοις συνετίθεντο, µόνην δ᾽ ἐξαιρούμενοι 
Παφλαγονίαν, ἐπεῖπον, ὅτι πλεόνων ἂν ἔτυχε Μιθριδά- 

. 

της, εἰ πρὸς τὸν ἕτερον ὑμῶν στρατηγὸν διελύετο 
ή -” -. 

Φιμθρίαν' δυσχεράνας ὃ Σύλλας τῃ παραθολῃ, καὶ 
Ν 5 / 

Φιμβρίαν, ἔφη, δώσειν δίκην, καὶ αὐτὸς ἐν Ασία 
/ .. 2. 

γενόμενος αἰσθέσθαι, πότερα συνθηχκῶν Ἄ πολέμου δεῖ- 
ται Μιθριδάτης. δε δ᾽ εἰπὼν, ἤλαυνεν ἐπὶ Κύψελλα 

-, 

διὰ Θράκης, Λούκουλλον ἐς Ἄθνδον προπέµψας. Ηδη 

γὰρ αὐτῷ καὶ ὅδε ἀφῖκτο, κιγδυνεύσας μὲν ὑπὸ ληστῶν 
ἁλῶναι πολλάκις, στόλον δέ τινα νεῶν ἀγείρας ἀπό τε 

Κύπρου καὶ Φοινίκης καὶ ᾿Ῥόδου, καὶ Παμφυλίας, καὶ 
- - ’ .ω / -” ας / -- 

πολλὰ δηώσας τῆς πολεµίας, καὶ τῶν Μιθριδάτου νεῶν 

ἀποπειράσας ἐν παράπλῳ. Σύλλας μὲν οὖν ἀπὸ Κυψέλ- 

λων, καὶ Μιθριδάτης ἐκ Περγάμου, συγῄεσαν αὖθις ἐς 
λόγους" καὶ κατέθαινον ἐς πεξίον ἄμφω σὺν ὀλίγοις, ἐφο- 
ρώντων τῶν στοατῶν ἑκατέρωθεν. σαν ὃ᾽ οἵ λόγοι, Μι- 

- / |. . ὁ / ες ν { 3ν/ 

ϐρ Ζάτου μὲν, ὑπόμνησις φιλίας καὶ συμμαχίας ἴδίας χαὶ 
πατρῴας, καὶ ἐπὶ τοῖς Ῥωμαίων πρέσθεσι καὶ προ- 

. 

θούλοις καὶ στρατηγοῖς κατηγορία, ὧν ἐς αὐτὸν ἔπε- 

πράγεσαν ἀδίκως, Ἀριοθαρζάνην τε κατάγοντες ἐς 

Καππαλοκίαν, καὶ Φρυγίας αὐτὸν ἀφαιρούμενοι, καὶ ᾿ ϱνΥ μα 
- -- Γ. ” / ./ 

Νικομήδη περιορῶντες ἀδικοῦντα. «Καὶ τάδε, ἔφη, 

πάντα ἔπραξαν ἐπὶ χρήµασι, παραλλὰξ παρ᾽ ἐμοῦ τε 

καὶ παρ) ἐκείνων λαμβάνοντες. 
ἄν τις ὑμῶν, ὦ Ῥωμαῖοι, τοῖς πλείοσιν ἐπικαλέσειεν, 
ἔστιν ἡ φιλοκερδία. Ἀναῤῥαγέντος δὲ ὑπὸ τῶν ὑμε- 
τέρων στρατηγῶν τοῦ πολέμου, πάντα ὅσα ἀμυνόμενος 
ἔπραττον, ἀνάγκη μᾶλλον, ἡ κατὰ Ἰνώμην, ἐγίγνετο. » 

ΙΝΗ. Ὁ μὲν δὴ Μιθριδάτης, ὧδε εἰπὼν, ἐπαύ- 

σατο. Ὅ δὲ Σύλλας, ὑπολαθὼν, ἀπεχρίνατο « Ἐφ' 

ἕτερα μὲν ἡμᾶς ἐκάλεις, ὡς τὰ προτεινόμενα ἀγαπή- 
γ µ' " . ρ ἴ Υ ! 

σων" οὗ μὴν ὀκνήσω, καὶ περὶ τῶνδε διὰ βραχέος 
. .. . κά . / μι / . Γ 

εἰπεῖν. Ἐς μὲν Καππαδοκίαν ἐγὼ κατήγαγον Ἄριο- 
ϱ }. “ / .. σα ε ( 
Ἰαρζάνην, Κιλικίας ἄρχων, ὧδε Ῥωμαίων γηφισα- 

μένων. 

µεταδιδάσκειν, ἡ µηκέτι τοῖς ἐγνωσμένοις ἀντιτιθέναι, 
Φρυγίαν δέ σοι Μάνιος ἔδωκεν ἐπὶ δωροδοκία’ ὃ κοι- 

Καὶ σὺ κατήκουες ἡμῶν, δέον ἀντιλέγειν καὶ 

ας κοστίς (ηρη1τἶν γεάδἰάσσ!, εἰ Οµίος αἴοξαπε ο αγία ος 

ευἱ5 ἵπ Ῥοπίηπῃ αὈδίταςίος ἀἰπιίδεηι; 5ἱ ργαςίάΐα Ἰοεῖς οπηηῖ- 

Ῥα5 ἀεάαχεηε, εχοερίΐ (πα απίε γἱο]αίαπη ρασθπη [ους 

ἀοπίαπο, 5ἱ δαπηί5 ἵπ Ίου Ὀε]]απα [αείος, οπ]α5 Ίρςο οπυξα 

[α(έ, τος ((πεγίέ, οἱ ραίθιπο Γοσπο οοη{επία5 δἷξ : 1η, 6Ρετο 
πηο οΠεοΗΤΗΠΑ, αἱ ργα[οπίαγαπη Ἰη]ατίαταπα Ρορα]ας Ἠοπια- 

πις ορ]γὶκεαίατ.» Ουρ αι], Ατοζείαας Ῥργαςίάῖα 

φἰαΐΐπι οπηπίρας Ἰουῖς ἀεάωχ]ί; ο 4ο οποίοτῖς ορπάΙΠοπίρς 

αἆ τοροίή 5Η 1πῃ Ροτςοπῖρςῆ, 8γ1α, αἱ ἱπίθγῖπα Ώθπα υἱογείτ 

οἱίο, Ἐποίος, Ὠατάαπος, βἱμίος, Βπίίτηας Μαεράοπίρας 

Εεπίος, απ οοπ πας Ιπουτδιοπίρας Μασεάοπίαπι Ἱη[εςία- 

Ραπί, Ῥε]]ο Ρεξ ρορι]αίασαπε ε5ί, εχογοεῃς επι] εἰ ἀίαης 

πηΠίοπη. 

1 ΝΙ. Ου 1Π1 Υετο ]εσα[ῖ α ΜΙΠιγᾶαίο τογειδὶ, οείετα αὐἶ- 

ἆατη ρτοβαπίθς, 5οἶαπῃ εχοίρετεπί Ῥαρμασοπίαπα, αἀΠοργοηί- 

απα, ἄαπίογες οοπά(οπες αἩ αἰίογο ἨοπιαπογΙπ Ιπυροτᾶ- 

ίοτε, Εἰπινπία, Ἱπρείταίαταπι Γμῖςςεθ τοµοπι; Ἱπάϊσπαίης 

8Υ]]α οο]]αίίοηε ἰδία, τεδροπά[{, εἰ Εἰπιρτίαπ Ῥαπας ἀαίι- 

παπα, εί 56 1ρ5ίπῃ ααπΙ ΡΠΙΠΙΙΠΑ ἴπ Αδία Ργα5οηίοπη γἱςη- 

ΤΗΤΗ, ΡᾶςΘΠΙ ΠΕ, απ Ῥο]απα οπρίαί ΜΠἨγιάαίος2 Ηαος Ἰοσμίας, 

Ρει Τ]ιγαείαπη ἀαχῖί αἆ ΟΥρεε]]α, Ταου]]ο ΑὈγάαπη ρτα ηςςο, 

{41η οπίπ εί Ἰπου]]ά5 αἆ ευπῃ αἆγοπεταί, ὥστε 5ΡρίΗ5 εἶα- 

ρ5ι5 ο ρἰγαίαγαπη Ἰηδίαῑΐς, οο]εεία {απιοπ οἶαδςε ποηπυ]]α ϱ 

ΟΥρτο, Ῥμαπὶσία, Ἠμοάο, Ῥαπιρηγ]ία, γαρίαίξαπε ραξξίπι 

οιἵς Ποδίηΐρας, οί απ ΜΠτίάαίῖς εἶαςςα γελίαίας οὐ][ετ, 

Μοχαπε ΒΥ]]α ππογΙέ ΟΥρ5ε]]]5, αἱ ΜΠιγ]άαίες Ῥεγραπιο; ἃς 

ταῖδα5 ἵπ οοΠοσυἵαπα γεπεγυη{, ἄΠΙΡΟ ο Πα οχίσαο οοπη(αἴα 

ἵη οαΠΠΡΙΠΙ Ῥτορτεςςί, ἱμ5ροσίαπίο αἰπίπααα εχοτοα.  Πή 

ΜΠηιγάαΐος, οΓ5115 ἃ οοπηΠηθΠηοτα(ἴοπο 5οοἰείαἰῖς απηϊοἰία σπα 

ουσ 55 {μπα Ραίετης., αεοαξδαραί Ἠοππαπογηίῃ Ἱεραίος οἳ 

πααϊςίταίας5 ἱπρεταίογοδαια, αποά παἰς 5εςε ἱπ]α γῆς α[[ο- 

οἶδεεπί, Απίοῦατζαποεπι τοιορηίος ἵπ 0αρραάοσίαπα, οί 

αἀἰπιοηίος Ῥηγγσίαπι, οἱ Νϊοοπιοάσπα Ἱπαραπα ἱπ]απίς 5ε5θ 

Ίαεθβδογο 5ἱποπίθ5. « Αίπαο Ἠωο οπηπία, ἱπφαῖε, Γεοεταπί 

Ροσμηία. οπ1δα, παπα ἁλογηῖς, ΏΠΟ ἃ Πο, παΠο αἲ αάγει- 

ςαγῇῖ5 πιοῖς, αεοἰριεραπί.. ΝΗΙ] οί οπἱπα, Βοπιαπί, ααοὰ ἵῃ 

Ροτίδᾳηο Υοδίτα πα πηαρίς τοργομοπάί ροδξίέ, παπι Παοτί ο- 

Ρίάῑία5, Ῥοδίαπαπα Ἱίασπο γοίιπὶ ἆπσος παπα νου] {6ος- 

τα, (ΟΠΠ Π0 1η ἀθ[οηΣΙΟΠΟΠΑ ΠΙΘΑΠΑ [οοἳ, ο ποοθακἰαἰἰς 

πηαρίδ, παπα νοαμίαἶς, Γαογυη!. » 

ΙΧ. ἵπ τμος γοιρα ἀθδίι Μμιάαίος. λά αυσ 8γ]4 7 

« Οπαπανἵς, που, πο. 1 λος πο νουανἰδεα, 5οὀ οἱ οὐ 

ἀἠοπες ποοίροτος; ΠΟ" βΤαΥΑΡΟΥ (ΠΟΠ, οἱ αὖ Ἰνας Γοβρο” 

ἀστο ραπ. ἵπ Οορραοσίαπα οϱο τοὐυνί ΑΠΟΡΑΓΙΑΠΕΠΙ 

ον κομαἑακοοησα (ο, 40η ριαο85ο ΟἨίοίο. Εἰ ἴὰ )ησείς 
5.ϱ, ο. Π. ραγαἰκίς ααἱ ααἲ ἴσπο οομίγαάίοστο ὀἀερήστας, 

ολ κΔΙΛΠ 16 {ΠΛ Πησ]ίης πος οχροποτο, Δηἱ ροδίοα ασηοίο- 

εοσγο ἀθοτοίία, απ φποὰ Ῥηεγμίαπι ΕΝ Μαπίας 4941, 

Ὁ οοττηρίας Ἰαγμιοπί δα», νὰ φπἰά σπα ου ΠΕ Ο ΔΠΙΡΟΓΗΜΑ οί ο 



ΡΕ ΒΕΙ1Ο ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

νόν ἐστιν ἀμφοῖν ἀδίχημα. Καὶ τῷδε μάλιστα αὐτὴν 
ὁμολογεῖς οὐ δικαίως λαβεῖν, ἐκ δωροδοκίας. Ὅ τε 
Μάνιος καὶ τὰ ἄλλα Ἰλέγχθη παρ ἡμῖν ἐπὶ ήμασι χθη παρ ἡμῖ 7 
πράξας' κχὶ πάντα ἀνέλυσεν ἡ βουλή, ο) λόχῳ καὶ 
Φρυγίαν, ἀδίχως σοι δοθεῖσαν, οὐχ ἑαυτῇῃ συντελεῖν 
ἐπέταζεν ἐς τοὺς φόρους, ἀλλ᾽ αὐτόνομον μεθῆχεν. Ὃν 

ἑ ἡμεῖς, οἵ πολέμῳ λαθόντες, οὐκ ἀξιοῦμεν ἄρχευν, 

τίνι λόγῳ σὺ χαθέξεις; Νικομήδης δὲ αἰτιᾶται μὲν σὲ, 

καὶ Ἀλέξανδρον αὐτῷ τὸ σῶμα τρώσαντα ἐπιπέμψαι, 
) ιν / ΄ Λ ἐ 4 3 / . ν κών 

καὶ Σωκράτη τὸν Χρηστὸν ἐπὶ τὴν ἀρχήν' καὶ τάδε 
” . .] ’ 

αὐτὸς ἀμυνόμενος, ἐς τὴν σὴν ἐμθαλεῖν. Εἰ δέ τι 
-. Ν ὅμως ἠδικοῦ, ἐς Ῥώμην πρεσθεύειν ἔδει, καὶ τὰς 

ἀποχρίσεις ἀναμένειν. Εὶἰ δὲ καὶ θᾶττον ἡμύνου Νῳψ 
{3 ο. ς Λ .) / 3 /΄ 3 ΔΝ 

χοµήδη, πῶς καὶ Ἀριοθαρζάνην ἀπήλαυνες, οὐδὲν 

ἀθικοῦντα; ᾿Ἐκθαλὼν δ᾽, ἀνάγκην ἐπέθηκας τοῖς πα- 
ροῦσι Ῥωμαίων χατάγειν αὐτόν. Καὶ καταγόµενον 

χωλύων σὺ, τὸν πόλεµον ἐξῆψας' 
μ .. ..α /Ν . ο» πρὸ πολλοῦ, καὶ ἐλπίδι ἔχων γῆς 

λ Ῥωμαίων κρατήσειας, προφάσεις δ ἐπὶ 
τᾶσδε ποιούµενος. Καὶ τοῦτο τεχμήριον, ὅτι καὶ Θρᾶ- 
κας καὶ Σαυρομάτας, καὶ Σχύθας οὕπω τινὶ πολεμῶν, 

ω / 

ἐς συμμαχίαν ὑπήγου, καὶ ἐς τοὺς ἀγχοῦ βασιλέας 
-ω ὃω / 

περιέπεµπες, ναὺς τε ἐποιοῦ, χαὶ πρωρέας χαὶ χυβερ- 

νύτας συνεχάλεις. 
ΤΥΠΙ. Μάλιστα δ᾽ ὃ χαιρὸς ἐλέγχει σε τῆς ἐπι- 

.. / -- 

θουλῆς. "Ὅτε γὰρ τὸν Ἰταλίαν ἀφισταμένην ἡμῶν 
3 / αι 3 / / ὃ ὁ κά η “. - 3 έθ 
Ἰσθάνου, τὴν ἀσχολίαν τήνδε ἡμῶν φυλάξας, ἐπέθου 
Ε - ον / λ 
μὲν Ἀριοβαρζάνῃ καὶ Νικομίδει, καὶ Γαλάταις καὶ 

Παφλαγονία: ἐπέθου δὲ Ἀσί, τῷ ἡμετέρῳ, χωρίῳ. 
Καὶ λαθὼν, οἷα δέδραχας Ἡ τὰς πόλεις, αἲς τοὺς θερά- 

ποντας χαὶ χρήστας ἐπέστησας», ϐ) ευθερίαις χαὶ 

ἀποχοπαϊς ἢ τοὺς ἝἛλληνας, ὧν μιᾷ προφάσει χιλ λ 

χαὶ ἑξακσίους διάφθειρας"Ἰ η Γαλατῶν τοὺς τε ος, 
οὓς ὁμεδιαίτους ἔχων ἀπέκτδινας' ἢ τὸ τῶν Ἰταλιω- 

σῶν γένος, οὓς μιᾶς ἡμέ έρας σὺν βρέφεσ . χαὶ μητράσιν 
΄ δἳ 

ἔχτεινάς τε καὶ χατεπόντωσας, οὐχ ἀποσχόμενος οὐδὲ 
/ / 

τῶν ἐς τὰ ἱερὰ συμφυγόντων. "Ὁ πόσην μὲν ὠμότητά 
σου, πόσην δὲ ἀσέθειαν, καὶ ὑπερθολὴν μίσους ἐς 

χ ἡμᾶς, προενήνοχε; Σφετερισάμενος δ ἁπάντων τὰ 
ρήματα, ἐς τὴν Εὐρώπην ἐ ἑπέρας µεγάλοις στρατοῖς 
ἡμῶν ἀπειπόντων ἅπασι τῆς Ἀσίας βασιλ λεῦσι, τῆς 

Εὐρώπης | μηδὲ ἐπιβαίνειν. Διαπλεύσας δὲ, Μακεδο- 

νίαν τε ἡμετέραν οὖσαν ἐπέτρεγες, καὶ τοὺς ἝἛλληνας 
τὴν ἐλευθερίαν ἆ ἀφηροῦ. Οὐ πρίν τε ἤρξω μετανοεῖν 

3 2 / ε Δ . -- - - δν / / 

οὐ Ἀρχέλαος ὑπὲρ σοῦ παρακαλεῖν, ἡ Μακεδονίαν μέν 
3 7 ] κἳἱ ς /“Ν -” -” 3 τω ’ 

µε ἀνασώσασθαι, τὴν δὲ Ἑλλάδα τῆς σῆς ἐκλῦσαι βίας, 

ἐκκαίδεκα δὲ μυριάδας τοῦ σοῦ στρατοῦ κατακόψαι, 
καὶ τὰ στρατόπεδά σου λαθεῖν αὐταῖς παρασχευαῖς. 

Ὁ καὶ θαχυμάζω σου δικαιολογουμένου νῦν ἐφ᾽ οἷς δι’ 
3 / /”. 3-8 α 

Άρχελάου { παρεκάλεις. ἛἨ πόῤῥω | μὲγ ὄντα µε ἐδεδοί- 

χεις, μὸ δὲ γενόµενον ἐπὶ δίκην ἐληλυθέναι νοµί-- 

ζεις; Ἡ 5 ἃς ὅ καιρὸς ἀνάλωται, σοῦ τε πολεμήσαντος ἡμῖν, 

καὶ ἡμῶν ἄμυναμένων ἤδη ώμο, καὶ ἄμυνουμέ-- 
νων ἐς όλας, ν Τοσαῦτα τοῦ Σύλλα μετ ὀργῆς ἔτι λέ- 

λ λ «ά 

ἐγνωκὼς μὲν οὕτω 
/ 

ἄρχειν ἁπάσης, εἰ 
-. ’ 

τη Ἠνωμῃ 
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πηοι εδί, Εί Ίου {ρ8ο πιαχίπηο, π]ηδίο 64η {6 Ροββράῖςςο, 
Ρτοβ(οτῖς ἱρ5ε6, αποά αἲ Ἠοπηίηα ΠΙΠΠΡΓΙΡΗ5 οογγαρίο αεορ- 
Ρεγί. Εί Μαπίας, αἰία 4πούΠο ορίνδε Ρτοίῖο, εοαγρα{ 
αραιά Πο εδί : αοίαᾳπο οἶας οπηπία δοπαίας ἱγγῖία μαρυῖί; 
σπάθη] ταίἶοηο οἱ Ρ]γγσίαπα, ἱπ]αςίο ΕΡί απ ίση » ΠΟΠ 
5ἱρί [οοῖί (εραιατίαπα, 5ο ΠρθγαΠι ο5ςς ᾖαβδή. Ου ἱσίιτ 
05, Ρο]! Ίπτο Ποεί ρατία, α ἀοπηϊηαία Ποςίγο εχἰπήπηας, 
450 Ί1γο οπά σπα {α (οποῦίς2 ο Νἱεοπιοθ απρτοτῖς : αἱ ἷς, 
ἃ [ο Ρεγζμβεοτόπῃ 5ἳρί Αἰοχαπάγιαπα , (απα Φουγαίοπι ΟἨγος {η 
τορηί ΦΠΗΗΊΗΠΗ , Ππηπηίσδος 6556, ἰοδίαίασς Ἱαδαιο Ἱπ]αγίας 
υΠπτάΠα 5ο Πηος {1ος οΗΠη οχογοῖ(α 6.56 ἸηστοδδΗπῃ. ΑΙία- 
ηδη 5ἱ {6 Ἰ5υπα ραίαρας Ππηπιρηίο, ἀεῦιθγας Ἱεραίος Βο- 
πΙᾶη ΠηΠίεγα, δί ΓΕΡΡΟΠΡΙΠΙ οχδροσίαΓο. δ56ἆ οδίο : Ἀίου- 
πηθάεπα, γἶπα Πη[ογοηίσια, γἱ τερι]οτῖς! ΑπίοΏΑΓΖΑΠΟς ααϊᾶ 
οομηη)εγΗΙ (2 4πεπῃ {α ο]ίοίεῃς, ποορςς[ἰαίοπα ἱπιροσαίςεί Ἠο- 
πηαηῖς μοίρας, ἵπ ργοχίπιο γεικαπΐρας, αἱ θµΠι Γοάιςθ- 
τεπί: φπἱρις 1ὰ ασοπῖρις Τα οὐφίρίοης, Ὀθ]ίαπα Ίου ἄσσθῃ- 
4, Οσο Ίρδυπα ααἰάθπι Ῥε[απη Ίσσα πηπ]ίο ἁπίο γα 
πηεΠίαίας, {οῖα5 ἴογγος 6Ρογαης ἱπιροτίαπα, οἱ Ἀοπ]απος νἵηῃ- 
6Ε)Ε Ῥο55ε» : ἀεοτείοφιε ρηίάεπη Ῥε]]ο Ιδίαπι Πιοᾷο βρθοἴθιῃ 
ργαζεχαϊς,. Οπ]α5 τεὶ αγραππεηίαπα δὲ, αποᾶ Τήπασας, 
δογίμας, Βαγπιαίας, Ρεηδ(υ σπα απ Ῥε]]απι σθγθγες, αἲ 
5οζ1είαίεπα {παπι ρεγίναχἰς!ϊ, γἰοῖπος τεσος φο]ἱο[ίας(ἴ ]ερᾶ- 
Μοπίρα5, παγες {αργῖσαςίϊ, αἱ ρτοτοίας ββεγηαίοτθξ(!ιθ ο0Ἡ- 
γοςᾶ»ί]. 

ΕΥΠ. «2 8πῃ γεγο ἱρευπῃ Ππιαχίπηε {θηρας ίπα αγσαῖί ἵῃ- 
5ἰάΐοςα οοηςΏ]ία. Ῥοδίᾳπαπι οπίπι ἀθ[οοίσςσο α ποβίς Πία]ος 
5οοἵος Ιπίε]εχἰς(!, ατιορία αὐ ἴδίῖς ποςίτῖς οεεαρα(ἰοπίβις 
Ο66851ΟΠ6 , 8βστεςςις 65 ΑγίομαγζαΠεΠΙ αἱ Νἰοοπιθάσπα , {μπι 
6αἱοβίςο05, αἱ Ῥαρμιασοπίαπα, ἀἴιο αἆθο ἱρδαπῃ Αδίαηι, 
Ποδίγαηα Ρτον]ποίαπι. Ομίρας τοσοηίρας Ρροβΐας, ααἰᾶ ἵῃ 

1ἱ5 ποῦ Ρεγρείτας!{, γε] ἵπ οἴγ[ίαίος, απας 5ος οἱ οβατα(ἶς 

5υη]θείςεῖ2 αποταπη αἱίοτος φον {(αία Πῆογαςίϊ, αἰίετος ορτο 

8Πεπο : γε] ἵπ ἄΓΦεΟ5, 4ΠοΓΙΠΙ Μ. Ῥο. ΠΟ Βοίο ογπιῖηο 

5ηδίυςιί 2 γεὶ ἵπ (αἱἱορταεογαπι Τείγατο]ιας’, ἆπος Ιπίθι[ο- 

οἶδίῖ ππεηςᾶ: εοεἰος γε] ἵπ Ἰομαίηες Πα]Ιοί ποπηίηΐς, απος 

ΠΠΙΥΘΙΡΟ5 ΠΠΟ ἀἱο οσα ἱπ[απίρας οἱ πιαίτίρας ἱπίογοπηῖςί1 

πηεγκΙκίίαιε, πο τεἰσίοπεια απἰάεπα {επηρ]ογάπα τογογῖίης, 

αἆ ασ» ΠΙ{ εοη[ασεγαπ{2 Οπἵδας τες απαπίαπα ογιζ ο αίεη 

παπα, απαπίαα Ιππρίείαίθπα, απαια Ιππιαπο ἵπ πος οὐ ἵαπι 

ἀεε]αγας{1δ Οοσαρα!ί5 ἀείπάε οπιπῖρας οπωηΐαπα ροσυη]ῖς, 

ἵ ἘΠΤΟΡαΠΑ Ἱηβοηίθς {τα]οεῖςίῖ εχογοῖίας5; 5Ργείο ποςίτο οὐ- 

οἵο, αποά οΏηῃες Αξία τΤ6ρες αΏδίίπετεα Έπτορα [αμεί. Ἠίΐπο 

Μαοαάοπίαπα Ιποιγδαςί, ποδίταπι Ῥγονϊησίαπας οἱ ατασῖς 

Ιρογίαίοπα αἀθπηϊσᾳ. Νεα ργῖας ραηΙ(οπίἷα ΠαΓάΠὰ ΤΟΓΙΗΠΗ 

{απ 5υὈ ΗΕ απΙΠΙΠΑ, πθο ἀερτεσαίοτο Αοε]αο ρτίας αξιας 

ε5, 4π4π1 65ο γεερρὶ Μασεθάοπίαπα, οἱ ΤαΟἶάΠ1 6 {πᾶ γΥο- 

Ἰοηίία ορ1, ερεῖς οκ πο ῖριας οχ (πΐς εορίῖς, οἱ Εἱπῖς σα- 

5{πῖ5 οαπα αρραταία οτηπί εαρίῖς. Ο10 πιαρῖς πηἰτος, θχοιΙςατθ 

ο παπο θα, (ποτ ρε ΑτοοΙαΙπη ροἶςίῖ γοπίαπα : Π/5ί 

πηε [οτί6, αυ άπη ρτος] αΏθβδεπα, (ππεβας; ΠΙΟ Υετο, 410πὰ 

Ρορία5 αάκαπα, αἆ ἀῑσορρίαπάσηι {οσοι ρα(ᾶ5 αεθθεείςεα. 

564 πἱπιίταπη Ργα(ογήέ ἔεηρας ἀἰδοορίαίοπίς, Ρο5ίαπᾶ τα 44 
Άτιπα τες ἀργοπίέ, {ο ἱπ[οτοπίε Ῥεί]ο, ποβίσαιια ρτορυ]ςαη{]- 

Ρις 5ίτεηµα, οἱ π5ᾳπο αἆ εχίτοαπη Ργορηρα(ιτίς. » Πας 
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γοντος, µετέπιπτεν ὅ βασιλεὺς καὶ ἐδεδοίκει' καὶ ἐς τὰς 

δι Ἀργχελάου Ὑενομένας συνθήκας ἐνεδίδου. Τάς τε 

ναῦς καὶ τὰ ἄλλα πάντα παραδοὺς, ἐς τὸν Πόντον ἐπὶ 

τὸν πατρῴαν ἀρχὴν ἐπανήει µόνην. Ώλε μὲν ὁ πρῶ- 

τος Μιθριδάτου τε καὶ Ῥωμαίων πόλεμος κατεπαύετο. 
Ι1Χ. Σύλλας δὲ, Φιμβρίου δύο σταδίους ἀποσχὼν, 

ἐκέλευε παραδοῦναί οἵ τὸν στρατὺν, οὗ παρανόμως ἄρ- 

χοι. Ὁ δ᾽ ἀντεπέσχωπτε μὲν, ὡς οὖδ ἐκεῖνος ἔτι ἐννό- 

µως ἄρχοι. Περιταφρεύοντος δ) αὐτὸν τοῦ Σύλλα, 
καὶ πολλῶν οὐκ ἀφανῶς ἀποδιδρασκόντων, ἐς ἐκκλη- 

σίαν τοὺς λοιποὺς ὁ Φιμθρίας συναγαγὼν, παρεκάλει 
παραμένει. Οὐ φαμένων δὲ πολεικήσειν πολίταις, 

καταῤῥήξας τὸν χιτωνίσκον, ἑκάστοις προσέπιπτεν. Ὡς 

δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἀπεστρέφοντο, χαὶ πλείους ἐγέγνοντο αἱ αὖ-- 
τυµολίαι, τὰς σκηνὰς τῶν ἡγεμόνων περιῄει' χαί τινας 
αὐτῶν γρήµασι διαφθείρας. ͵ ἐς ἐκκλησίαν αὖθις συνεκά- 

λει καὶ συνόμνυσθαί οἳ προσέτασσεν. ᾿Ἐκθοησάντων δὲ 

τῶν ἐνετῶν, ὅτι δέοι καλεῖν ἐπὶ τὸν ὄρχον ἐξ ὀνόματος, 

ὃ μὲν ἐκήρυττε τοὺς εὖ τι παθόντας ὑφ) ἑαυτοῦ: καὶ 

Νώνιον πρῶτον ἐκάλει, κοινωνόν οἱ πάντων γεγονότα. 
Οὐκ ὀμνύντος δ) οὐδ' ἐκείνου, τὸ ξίφος ἐπισπάσας, 
ἠπείλει χτείνειν αὐτόν μέχρι, βοῖς ἐκ πάντων Ύενο- 
μένης» κατα” πλαγεὶς, καὶ τοῦδ ἐπαύσατο. Θεράποντα 
δὲ χρήµασι καὶ ἐλπίσιν ἐλευθερίας ἀναπείσας, ἔπεμψεν 
ὡς αὐτόμολον ἐπιχειρεῖν τῷ Σύλλα σώματι. Ὅ δὲ, 
τῷ ἔργῳ πλησιάζων, καὶ ταρασσόµενος, καὶ ἐκ τοῦδε 
ὕποπτος γενόμενος, συνελήφθη τε καὶ ὡμολόγησε. 
Καὶ ὁ στρατὸς ὁ τοῦ Σύλλα, σὺν ὀρ'ῇ καὶ καταφρονή- 

σει περιστάντ τες τὸ τοῦ Φιμθρίου χαράχωμα, χατελοι- 

δόρουν αὐτὸν, καὶ Ἀθηνίωνα ἐκάλουν" ὃς δραπετῶν τῶν 

ἐν Σικελία ποτὲ ἀποστάντων ὀλιγήμερος γεγένητο βα- 

σιλεύς. 
Ι.Χ. Ἐφ οἷς ὃ Φιμόρίας, πάντα ἀπογνοὺς, ἐπὶ τὴν 

τάφρον προΏλθε, καὶ Σύλλαν αὐτῷ παρεκάλει συνελθεῖν 
ἐς λόγους. ὍὉ δὲ ἀνθ᾽ αὑτοῦ Ῥουτίλιον ἔπεμπε. Καὶ 
τόδε πρῶτον ἐλύπει τὸν Φιμθρίαν, οὐδὲ συνόδου, διδο- 

μένης καὶ τοῖς πολεμίοις, ἀξιωθέντα. Δεομένῳ ὃ) 

αὐτῷ σ συγ ὶνώμης τυχεῖν, εἴτι έος ὢν ἐξήμαρτεν, ὅ Ῥου- 
τίλιος ὑπέστη, Σύλλαν ἀφήσειν ἐπὶ θάλασσαν ἀπαθη 

διελθεῖν, εἶ μέλλοι τῆς Ασίας, Ἶς ἐστιν ὁ Σύλλας ἂν- 

θύπατος, ἀποπλευσεῖσθαι, Ὅ δὲ, εἰπὼν ἑτέραν ὁδὸν 

ἔχειν κρείττονα, ἐπανηλθεν ἐς Πέργαμον, καὶ ἐς τὸ τοῦ 

Ἀσκληπιοῦ ἱερὸν παρελθὼν, ἐχρήσατο τῷ ξίφει. Οὐ 

καιρίου δ᾽ αὐτῷ τῆς πληγῆς γενομένης, ἐχέλευσε τὸν | 

παῖδα ἐπερεῖσαι. Ὁ δὲ καὶ τὸν δεσπότην ἔκτεινε, καὶ 
ἀὐτὸν ἐπὶ τῷ δεσπότη. Οὕτω μὲν καὶ Φιμβρίας 

ἀπέθανε, πολλὰ τὴν Ἀσίαν ἐπὶ Μιθριδάτη λελυµασµέ- 
νος. Καὶ αὐτὸν ὁ Σύλλας ἐφῆχε τοῖς ἀπελευθέροις 
θ6 γαι’ καὶ ἐπεῖπεν, οὐ μιμεῖσθαι Κίνναν καὶ Μάριον, 
ἐν Ῥώμῃ θάνατόν τε πολλῶν καὶ ἀταγίαν ἐπὶ τῷ θα-΄ 

νό,ῳ χαταγνόντας. ᾖΤὸν δὲ στρατὸν τοῦ Φιμβρίου, 

τροφιόντα οἵ, δεξιωσάµενός τε καὶ τῷ σφετέρῳ συνα- 
(219, Κουρίωνι προσέταξε Νικομήδην ἐς Βιθυνίαν, 
καὶ Ἀριοθαρζάνην ἐς Καππαδοκίαν, καταγαγεῖν' τῇ τε 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ 

Ίταεππᾶα 9Υ]] ογα[ίοπθ {ογγίας ΜΠ]γίάαίος, οοηςεηςῖὲ 1η 

Ίερες Ρας» ΑτολμεΙαο ἀίας : (ταδϊίκαιε πανίνας, οἱ οἰοτῖς 

τερας 46 απ{ρας οοηγεπεγαί, ἵη Ῥοπίππῃ τεγοιςις ο5ί, ρᾶ- 

ἴογπο τοβηο οοπίθηία5. Αίσαο Ἱία ῥΓίππΙΠ” Ῥο]]απῃ ἨοπηαΠο 

τά οΗΠα ἨΠητιᾶαίε οοπηροβίέσπη οἱ. 

ΙΙ1Χ. 8γ]α, Ῥτοπιοίῖς οαςἰτῖς αἆ ςεοππάσπι α Ἐἰπιρεία 

ἰαά (μπα, {αδδίί 6υπα (ταάετο 51ρί οχετοϊίαπα, οπἵ οοπίτα Ἰ6- 

βε5 Ῥγῶοβδεί. Οἱ Ιπάεης τεδροπά({, πε 5γ]]απι φπἱάθιη 

απ Ίπαρετατθ Ἰθρίίπης, Ἠϊπο οἰτουπιναΠαίας α 5ΥΠα Είπι- 

Ὀπία, παπα ἃ πππ]ή5 4ποσπε ἀεδετοτείηγ ρτορᾶ]απα, ΟΠΥΟ- 

οαία οοποῖοπθ τορανΙΐ τοΠσαο5, αί Ρογπ]απετεπ!. Οπἵ αππΠι 

περατεηί, οοηίτα οἶγες 56 Ῥε]]αίΗγος, ἀῑδείδεα {ηπίσα, 5ρ- 

«Ρ]οἴίετ ργεηδαβαί 5ἱηρι]ο5. Εί απππη τά 4ποσπθ ἄΥΘΓΡΑΓΘΗ- 

αμ, Ῥ]ήτασαα Πετοηί ἱταηςβαρία, οἰτουπηϊγ]ί οπίοτῖα (πίρα- 

ΠΟΓΗΠΗ, εἰ Ἰατρίίοπε οοιταρ{ῖ5 οχ εἶς αστοί, ταγδύΠα αἆγο- 

οδία οοποῖοπθ, οχθρῖί Ιαδ]αταπάυσπη. Τί εοπο]αππαπ μας 

μἱ5, αἱ φαβογπα(ἶ ογαπί, ορογίογα ποϊηἰηα ἴπῃ αἆ 540ΓΑΠΙΘΗ- 
{απα οἶίατί εἱηρι]ος; Π]ε οἴίατε ἱηςμαί εο5, αι Ῥοπεβοῖίς 

5ἱΡί απἱριςάαπα ογαηί ομίτίο; αἱ απίο οΠΊΠες ΝΟΠΙΠΠΙ Πο- 

ππαν{έ, απὶ οοπδίΠογαπα οπππίαπα 1ρ5ῖ Γαεταί 5οοἵας.  ΕΕί 

Υετο η Ἠῖο απἰάεπα ]ατανῖέ, «ἰτὶοίο ᾳἰαᾶϊῖο Ἐἰπιρεία πδεηη εἰ 

Ἱπίοηίαν!ΐ : ἀθδιῖ {απ , {εγίίας οοοτίο αἲ οπηηίρας εἶα- 

Ππιοῦθ. Β6ΓΥΗΠΙ ἀεϊπάς ρεουη[ῖς οί 5ρο Ἰηνεγίαἶς Ἱπόακίε, 

π{, Ῥτο {Ταηδ{αρα ἵπ ΘΥ]Ι οα5ίτῖς τοοθρίας, ΙπίογΠεστεί βγ|- 

Ίαπι. Ου Ῥαγπα οοηδίαηίοτ ΓΕΠΙ αβρτοδδας, (πππα εκ Ίρδα 

{πορϊάα{ἴοπο 5ι5ρἰοΙοηοπι ἆο 5ε5θ πιογἰςδεί, οοιηρτέΠεηδδ- 

απο 6556, οπηπῖα [α55.ς οί. Ἠϊπο βγ]απί παϊ]τος, ουπα Ίτα 

οἱ οοπίσπηία οἰτοιπηφῖκίοπίος νααπα Εἰπισγίας, οοην]εῖα ἴπ 

Ἐἰπαργίαπα ρτο]ἱοϊεῦαη{, οἱ ΑΙλοπίοποπη η γουαθαπέ; απο 

ποπηίπε αἰᾳπαπάο ος βαρ]νίς ἵπ δίο]ῖα αἰῑφαῖς ΡαΠΟΟΓΗΠΙ 

ἀἴεγαπα τοβηυ Πα ορΙπηοταί. 

1. Οπαρτορίοτ Εἰπιρτία, 5ρο οηπί αΏ]οοία, ἵπ γα απα 

Ῥτοβγθδρις, ΒΥ]]8Π1 ἱηγ{αν]ί αἆ οοἱοφυἱ πα. Οπ1 αδί ρτο 58 

πηϊςί Μι ίαπα, τὰ ρείπηυπα οοη(γἰδίανΙί Εἰπιυείαπα, πε οὐ]- 

Ἰοᾳἱ μπα φπἱάθηα 5ἱΡί οοποθᾶ{, αποὰ {8Π1ΟΠ Ώος Ποςὔ σης 50- 

Ἰο8ί πορατὶ.. ΤΗπ νογο γοπίαπα τοραπΗἱ, εἱ απἱὰ ρευσαςκοί 

ρε αοἰδί15 ἱπιργιάεπίίαια, Ῥοδίασαπα Βπιῆϊίας ρτοπηκις βγ]- 

Ἰαμ. Ρουρ αγαπας, αἱ ἰπου]απηῖς αἲ Ππαγο {γαησθαί, κ ΥεΠι 

οἱ Αδία, ου]ας 1ρ5ο ρτοσοης] 8, ἀοοσάθτο : Ἠαβογο 5ο, Γὸ- 

ροπά(ί Εἰππρηία, Ππο]ίογοία γατα αἰίαπα; βἰπηπ]σπο Ώου παπα 

τού, οἱ, ἱπρτοδδας {οπαρ]άη Ἐκου]αρίϊ, ρἰαδῖο ο ἰα]δοῖΕ. 

ΟπΗΠΙ(Π0 Ἰσία]ο ΠΟΠ ομδοέ γα]ης, ΔΟΕΥΗΠΗ ᾖαφφὶί ἆοπιο αάἰ- 

ποῦο ΓΟΓΓΗΠΑ: ααῖ οἱ ἀοπηίπα πα ΡΕ ΠΗΙΠΑ, οἳ πλον 56 ἵρεαπα, 

ἱπιοι[οο[ί, Τα]οπα οχίέαπα ναί Εἰπηρτία, απ σα πμ [τς 

Ρο Μμάαίοπα. Πια]ἰς αοοῖνκοί Αλία, Οοερας δγ]ία 

οί ἀο[αποί πα ερ ατα πα οοποσδδίές αἀ]ίοῖοπς, ποΠο 

5ο πανί ΟΠΑΠ Ματίαππασο, ααἲ πηα](ος {η νο ερ έάγα 

αἰπη] ου Πη γἱία ρεναλδοηί. Ταα οχογοϊαην Επ ρηία) αὖ 5ο 

αοορζσπίοπα ἴπ Πάοπι τοσσρίε, οἳ Πα ποσο οοπ]αμνή. ΕΙ 

πιον. Πηίαδο Οµπίοπο, μἱ Νἰοοπιοάσπη ἵπ ΒΗἱνγηίαΠα οἱ Απίο- 



ΡΕ ΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

βουλη περὶ πάντων ἐπέστελλεν, οὐχ ὑποκρινόμενος 

ἐψηφίσθαι πολέμιος. 
Τ.ΧΙ. Αὐτὴν δὲ τὴν Ἀσίαν καθιστάµενος» Ἰλιέας 

μὲν καὶ Χίους, καὶ Λυχίους, καὶ Ῥοδίους, καὶ Μαγνη- 
ν 

σίαν, καί τινας ἄλλους, ἡ συμμαχίας ἀμειθόμενος, 

ὧν διὰ προθυµίαν ἐπεπόνθεσαν οὗ ἕνεκα, ἐλευθέρους 

ἠφίει, καὶ Ῥωμαίων ἀνέγραφε φίλους. ἛἘς δὲ τὰ 
λοιπὰ πάντα στρατιὰν περιέπεµπε: καὶ τοὺς θεράπον- 

τας οἷς ἐλευβερίαν ἐδεδώχει Μιθριδάτης, ἐκήρυττεν, 
ο ᾗ 3 ᾽ ΄ .) / Π λλῶ δὲ 3 

αὐτίχα ἐς τοὺς δεσπότας ἐπανιέναι. ολλῶν δὲ ἄπει- 

θούντων, καὶ πόλεών τινων ἀφισταμένων, ἐγίγνοντο 
σφαγαὶ κατὰ πλῆθος ἐλευθέρων τε χαὶ θεραπόντων, 

ἐπὶ ποιχίλαις προφάσεσι. Τείχη τε πολλῶν χαθη- 

ρεῖτο, καὶ συχνὰ τῆς Ἀσίας ἠνδραποδίζετο καὶ διηρ- 

πάζ Οἵ τε δοχίσαν ἄνδρες Ὦ πόλει τάζετο. τε χαππαδοχίσαντες, ἄνδρες Ἆ Ἡ 
.] / .« ο ο / Ν 

ἐκολάζοντο πικρῶς, καὶ μάλιστα αὐτῶν ᾿Εφέσιοι, σὺν 
3 ». ή .] κπ... / 3 0 / ὼ 6 / 

αἰσγρᾶ κολαχείᾳ ἐς τὰ Ῥωμαίων ἀναθήματα ἐνυθρί- 
σαντε. ᾿ἘΕπὶ δὲ τοῖσδε καὶ κήρυγμα περιῄει, τοὺς 
τι »ξ, Δ λ Ε] Π / μ μ δύλ 

ἐν ἀξιώσει κατὰ πόλιν ἐς ἡμέραν ῥητὴν πρὸς τὸν Σύλ- 
λαν ἀπαντᾶν ἐς Ἔφεσον. Καὶ συνελθοῦσιν αὐτοῖς, ἐπὶ 

βήματος ἐδημηγόρησεν οὕτως" 

ΙΧΗΠ. « Ἠμεις στρατῷ πρῶτον ἐς Ἀσίαν παρήλθο- 
3 / -- ΄ / -. [4 ο 

μεν, Ἀντιόχου τοῦ Σύρων βασιλέως πορθοῦντος ὑμᾶς. 
Ἐζελάσαντες ὃ) αὐτὸν, καὶ τὸν Ἅλυν καὶ Γαὓ- 
ρον αὐτῷ θέµενοι τῆς ἀρχῆς ὅρον, οὐ χατέσγοµεν 
« υ. - / .. » / . / 3 λ / 

ὑμῶν, ἡμετέρων ἐξ ἐκείνου γενοµένων' ἀλλὰ µεθήκα- 
3 / ./ ο] - κ 5ς υ., 

μεν αὐτονόμους: πλὴν εἴ τινας Εὐμενεῖ καὶ Ροδίοις, 

συμμαγήσασιν ἡμῖν, ἔδομεν, οὐγ ὑποτελεῖς, ἀλλ ἐπὶ 

Τεκμήριον δ᾽, ὅτι Ἀνκίους, αἰτιω- 
᾿μένους τι, Ῥοδίων ἀπεστήσαμεν. Ἡμεῖς μὲν δὴ τοι- 

4 αν. / ελ. - αλ 2 / ο οίδε περὶ ὑμᾶς γεγόναµεν. “Ὑγμεῖς δὲ, Ἀττάλου τοῦ 
Φιλομήτορος τὴν ἀρχὴν ἡμῖν ἐν διαθήχαις καταλιπόν-- 

τος, Ἀριστονίκῳ καθ ἡμῶν τέσσαρσιν ἔτεσι συνεµα- 

γεῖτε' μόχρι καὶ Ἀριστόνικος Ἑάλω., καὶ ὑμῶν οἵ πλεί- 

οὓς ἐς ἀνάγχην καὶ φόθον οῤιήληνία, Καὶ ὧδε 
ὅμως, ἔτεσιν εἴχοσι καὶ τέσσαρσιν ἐς µέγα 

περιουσίας χαὶ κάλλους κατασκευῆς ἰδιωτικῆς τε χαὶ 

δηµοσίας προελθόντες, ὅ ὑπὸ εἰρήνης καὶ τρυφῆς ἐξνόρί- 

σατε αὖθις' καὶ τὴν ἀσχολίαν ἡμῶν τὴν ἀμφὶ τὴν Ίτα- 
λίαν φυλάξαντες, ο μὲν ἐπηγάγεσθε Μιθριδάτην, οἱ δ᾽ 
3 / / ΑΔ 5 5 η) / / 

ἐλθόντι συνέθεσθε. “Ὁ ὃ' ἐστὶ πάντων µιαρώτατον, 

ὑπέστητε αὐτῷ, μιᾶς ἡμέρας τοὺς Ἰταλιώτας ἅπαντας 
3 ” Ν Δ / / ο 

αὐτοῖς παισὶ καὶ μητράσιν πναιρησεν καὶ οὐδὲ τῶν 

ἐς τὰ ἱερὰ συμφυγόντων διὰ τοὺς ὑμετέρους θεοὺς ἐ ἐφεί- 

σασθε. Ἐτ᾽ οἷς ἔδοτε μέν τινα καὶ αὐτῷ Μιθριδάτῃ 

δίκην, ἀίονν τε ἐς ὑμᾶς γενοµένῳ, καὶ φόνου καὶ δη- 
’ / -. ο» 

μεύσεων ἐμπλήσαντι ὑμᾶς, καὶ γῆς ἀναδασμοὺς έργα- 
᾿ -- 3 / 

σαμένῳ, καὶ γρεῶν ἀποκοπὰς, καὶ δούλων ἐλευθερώ-- 

σεις, χαὶ τυράννους ἐπ᾽ ἐνίοις, καὶ ληστήρια πολλὰ 

ἀνά τε γῆν καὶ θάλασσαν" ὡς εὐθὺς ὑμᾶς ἔχειν ἐν 
πείρᾳ καὶ παραθολΏ, οἵους ἀνθ᾽ οἵων προστάτας ἐπελέ- 

ιό ” - 

Ύεσθε. Ἔδοσαν δέ τινα καὶ ἡμῖν δίκην οἳ τῶνδε ἄρ- 
αντε. Ἀλλὰ δεῖ καὶ κοινὴν { ὑμῖν ἐπιτεθῆναι , τοιάδε 

ἐργασαμένοις' ἂν εἰκὸς μεν ἦν ὁμοίαν οἷς ἐδράσατε 

προστάταις εἶναι, 

/ 

πράσσοντες ὁ 
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Ῥατζαποιηα ἵπ Οαρραάοσίαπα τοὐαοθγεί, αὐ δοµαίαπα οτηπία 

ρογ5οεῖρίέ, Ιοδίθπι 56 Ιαάἱσβίαπη 6556 ἀἰκείπιμ]αης, 

ΧΙ. Ηίπο Αδίαπι ρου ἱπείαπα οτάίπαης δγ]]α, Ἠϊσηςο, 

Οµο5,, 1γοἱο5, Β]οάῖοςδ, Μαρηοβίο5, αἱ αἰίας ποπη]]ας οἶ- 

γίαίο5, νο] ἵπ αακἠΙογαπα ΡΗΤΗ , Υοἱ ἵπ 5ο] Πα π]α]ο- 

ΙΙ, αμα. ρτορίεν ἵρδαπα ρογμ]οιαπί, Πβογίαίο 4οπαίος, 

αἀξον]ρςίέ Ιπίου ρορι]{ Ποπιαπῖ 5ο6ἱο5,. Ὠοίη, ἀἰπιῖςείς οἶτοα 

γο]σια ομηπία ορρίάα παἰΗίρας5, ου ρΓῶεοΠοα οὐκ, αἲ 

αποίαποί ππαποῖρία Ἠρογίαίεπι α- ἈΠηάαίο αεσερίδδεΠί, 

οοπ/ος{ἴπα ἵπ Πογί]οπα γοὐίνοηί Ῥοίοδίαίοια, Οσο οὐϊσίαπα 

αααπα ππα]1 οοπίσπιπενεηί, οἱ αἰἰαιοί οἴγ[ίαίος ἀεβοστοπί, 

φοου(ῶ 5απί πα]Ηρ]ίοςς ος-465, {Πα 56ΥΥΟΤΗΠΗ, 41411 ηρο- 

ΠΙΟΤΙΠΑ, οκ ναν]ῖς οσσαδἰοµίριας : οί ππα]ίογαπα ορρίἰάοΓΗΠΙ 

ἀἰραία πιωπία δηπέ, αἰία ορρίόα ἀῑνορία, ααογιπιζαπῃ οἵγεβ 

50 Ἰασία νοπαἰ, Ταπα φαἱ (αοἱοπῖς γοσίω [αοιαΠί, γε] οἷ- 

γος, νο] ρορυ]ἱ, 56γοΓο πα]είαραπίας ρυα5ογἶπ Ερ]αδ!, 

απ ρου {απροπα αἀπ]αιίοποπα ἀοπανία ΒοιΠαπογπα Πα Γαά(- 

νο ἀθίναχοναπί. Ῥο5ί χο Ριῶ)6οΠε5 Ρ6ι ΡΥουΥ ἱπείαπῃ ἀῑπηϊςςί 

ειπί, αῖ ορίϊπιαίος οἰγιίαίαπα Παρεγοπί αἆ οργίαα ἀῑεπα 

αριά 5Υ]]αΠΠ αἆοδςε Ερ]ιεδί. Ου Ροδίαιιᾶπα ΟΟΠΥΕΠΘΙΕ, δίο 

οος ΦΥ]α Ρτο η ραπα]ί αἰοσσίας ο5ί : 

ΙΧΠ. « Νο5 ΡΥΙπΙΙΠΙ ἵπ Αδίαπι οχθνο απ αἀάμχίπις, 

Οἱ υ]ίτα 

Ἠαῖγια ΤαυάπΊ(α6, άος Πηλίίος γοσηί αἱ ΠΧΙπηι5, οοΠΙΡΙΗΙ5Ο: 

απ Απίίοσμας Αγία τεκ Υος Ρορπ]ανείαη. 

νοδ, απί ποςίν [αεί οἱ, αάπα ΙΙ ραγαϊςδοίἰς, πο τείῖ- 

ΠΙΙΠΙΙ5 ἵη Ροίρείαία, 5εά ρειγηηἰδίπηας ο55ε Ἰρειος : οχεθρίῖς 

αἰίαιοί ροριηῖδ, ἆαπος ΕΙπιοπί Ἠμοάϊίσαμα, ποδίνῖς 50ος, 

αἰ η ραίηλα5, τί εἰεπίαος οοΥΙΠῃ πιασίς, απαπι (πρηία 

ε55εη{; ου]ας ναί αγσιπΙΘΠ{ΗΠ1 ο5ί, σαιιοᾷ Τ,γοἱο5, ἆε Βμος[!5 

απεδίο5, θχειηΙπΊς θΟΓΙΠΙ Ιπρειίο. Ἠωο απἶάεπι ποξίνα 

5ιηί ἆα τοῖς πιθηία,. Ῥνο ααἱρας Υο5, Ρροδί(παπι ΑἰίαΙα5 

Ρμήοπιείου Ρε {αδίαπ]επίπα ποβῖς γεΡΗ ΠΠ παπα εσυ, 

Αιδίοπῖςο οοπίτα ηο5 οΡρεΏα {π]ϊ5ίΙ5 Ρει απαἀΠεηηίπης ἆο- 

πες, 1ο οἈρίο, ρἰετῖαιια γεδίναπη πχεία οοπηρι]5ί, τοσα 

αᾱ οΠϊοῖαπα. δεά Πάσπι γος πἰ]οπιίπας, Ροξίαιαπ ρου 

γ]ρίπ{ϊ απαίαος αηπος Ραβ]ίσοο ρν]γαίπι(αε ορίρας εἰ ογΠᾶ- 

π]οηί]ς απο] ονα[ἰς, οκ οἱἵο ἀθ]ίοίδααε τεδυπηςίςἰς οοπίτα 

π05 Ρεπ]αη[ίαπ : οἱ αιτερία οσσαδῖοηο ο Ώθ6]]ο ποςίνο 5οοἶα]1, 

ρανπι αἀάαχίδ[ῖς αἀγοαιδας πος ΜΙλνάαίοπι, Ῥανίἴπι Υθ- 

πἰθη([ νο αἀ[απχίςί5 : αἱ, αιιοᾶ Ίοησο ο5ί 5εο]ος(ἰδείπιαπα, 

Ίπδδα εἶις {η τος τεσορίς!ΐ5, Πο ἀῑο ΤαΙο5 οπηπος ΙηίοιΠσσια 

ευπῃ Προνίς αἱ Πα(ΙΡΗ5; ασ πο Π]ίς ααἱάσεπα Ρερονοῖςίϊς, αι] 

αἆ ες ἀῑῑς γο»ίνῖς δασγαίας οοη{ασοιαΠ{. ΟπογάΠά 5οθ]θγΙΠ] 

Ραμαπα απἰάθια αἰίαιατη ἐρδὶ ΜΙΜιε]ἀαιί οἰίαπι ἀοάίφεῖς; αἱ, 
εἴρα Υος ρειῇάας, ταρίηἰς οπράἱριδαπα γος οχ]αμςίέ, αδεῖς 

ἵπδυρεγ εἰ ουθᾶ[{5 ρεοιπῖῖς πηπ]οίαν]έ, 5διγος τορίτος ἵη Ἱ]- 

Ῥοτίαίεπα γἱπάϊσανϊέ, ποῦ. Παδ(παΠη οἱ (γταππος οοηΠα, 

πάτο ἀθπίαιο τερ]εγῖί ρταἀοπίρας : αἱ δίαίΐπα εχρεγΙπηεΏίο 

οοηίθιτο Ῥοβδείΐς, απα]ίριας το]οίῖ5 αααίος ΥοῬίς ΡαίΤοΠΟ5 

ορίαγεγη(ς. Εί πορίς αποφιο αἰἴαπαπη ΡΟΠαΙΗ [απα Ππεγαπί 

ἁπείογος. ἰδίογαπα πηαΙογαί1. 5εὰ ορογίεί οἴίαπα ρυβ]ίζσηα 

πιμ]οίαπα τοῖς Ἱτορανίς απαπα 41η εταί, πί ΡάΤΕΠΙ Ρ6ῃ- 



240 

γενέσβαι. 
δηµεύσεις ἀθούλους, ἡ δούλων ἐπαναστάσεις, Ἡ ὅσα 
ἄλλα βαρθαρικὰ, μηδ ἐπὶ νοῦν λάβοιεν" φειδοῖ Σὲ 
γένους ἔτι καὶ ὀνόματος Ἑλληνικοῦ καὶ δόξης τῆς ἐπὶ 
τ Ἀσία, καὶ τῆς φιλτάτης Ῥωμαίοις εὐφημίας οὕνεκα, 

μόνους ὑμῖν ἐπιγράφω πέντε ἐτῶν φόρους ἐσενεγκεῖν 
αὐτίκα, καὶ τὴν τοῦ πολέμου δαπάνην, ὅση τε γέγονέ 
μοι, καὶ ἔσται καβισταμένῳ τὰ ὑπόλοιπα. Διαιρήσω 
δὲ ταῦβ) ἑκάστοις ἐγὼ καὶ κατὰ πόλεις, καὶ τάξω προθε- 

σµίαν ταῖς ἐσφοραῖς. Καὶ τοῖς οὐ φυλάξασιν ἐπιθήσω 

δίκην ὡς πολεµίοις. » 

Ι:.ΧΗΙ. Τοσάδε εἰπὼν, ἐπιδιήρει τοῖς πρέσθεσι τὴν 

ζημίαν, καὶ ἐπὶ τὰ χρήματα ἔπεμπεν. Αἱ δὲ πόλεις, 
ἀποροῦσαί τε, καὶ δανειζόµεναι μεγάλων τόχων, αἵ μὲν 
τὰ θέατρα τοῖς δανείζουσιν, αἱ δὲ τὰ γυμνάσια, Ἡ τεῖ- 
γος, ἡ λιμένας, ἤ τι δηµόσιον ἄλλο, σὺν ὕθρει στρατιω- 
τῶν ἐπειγόντων, ὑπετίθεντο. Τὰ μὲν δὴ χρήματα 
ὧδε τῷ Σύλλα συνεκοµίζετο. Καὶ κακῶν ἄδην εἴχεν 
ἡ Ἀσία. ᾿Ἐπέπλει δ) αὐτὴν καὶ ληστήρια πολύανδρα 
φανερῶς, στόλοις ἔ ἐοικότα μᾶλλον ἡ λῃσταῖς' Μιθριδά- 
του μὲν αὐτὰ πρώτου καθέντος ἐς τὸν θάλασσαν, ὅτε 
πάνβ ὡς οὐκ ἐς πολὺ καθέξων ἐλυμαίνετο' πλεονάσαντα 

δ᾽ ἐς τότε μάλιστα, χαὶ οὐ τοῖς πλέουσι µόνοις, ἀλλὰ 

καὶ λιµέσι, καὶ χωρίοις, καὶ πόλεσιν ἐπιχειροῦντα φα- 
υερῦς. Ἰασσός γέ τοι, καὶ Σάμος, καὶ Κλαζ ομεναὶ, 
καὶ Σαμοθράκη, Σύλλα παρόντος, ἐλήφθησαν" καὶ τὸ 

ἱερὸν ἐσυλήθη, τὸ Σαμοθράκιον, χιλίων ταλάντων κό- 
σµον, ὡς ἐνομίζετο. ὍὉ δὲ, εἴτε ἑκὼν, ὡς ἁμαρτόντας 
ἐνυό ρίζεσθαι καταλιπὼν, εἴτ) ἐπὶ τὴν ἐς Ῥώμην στά- 
σιν ἐπειγόμενος, ἐς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἀπ᾿ αὐτῆς ἐς τὴν 

Ἰπαλί ἴαν, μετὰ τοῦ πλείονος στρατοῦ διέπλει. Καὶ τὰ 
μὲν ἀμφὶ Σύλλαν ἐν τοῖς Ἐμφυλίοις ἀναγέγραπται. 

ΙΧΙΥ. Ἄργεται δ ὃ δεύτερος 'Ῥωμαίων τε καὶ 
Μιθριδάτου πόλεμος ἐνθένδε. Μουρήνας μὲν ὑπὸ 
Σύλλα σὺν δύο τέλεσι τοῖς Φιμθρίου καθίστασθαι τὰ 
λοιπὰ τῆς Ασίας ὑπελέλειπτο, καὶ πολέμων ἀφορμὰς 

ἠρεσγέλει, δι ἐπιθυμίαν θριάµθου. Μιθριδάτης δ᾽, 

τὸν Πόντον ἐσπλεύσας, Κόλχοις χαὶ Ῥοσποριανοῖς 

άφιστ αιλένοις ἐπολέμει. Ὃν Κάρι τὸν υἱὸν παρ᾽ 

αὐτοῦ, Μιθριδάτην, βασιλέα σφίσιν ἠτοῦντο δοβηναι" 

καὶ λαβόντες, αὐτίκα ὑπήκουσαν. Ὑποπτεύσας ὃ ὁ 

βασιλεὺς, τόδε πρὸς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ, βασιλείας ἐπι- 

θυμοὂντος» Ὑενέσθαι” χαλέσας αὐτὸν, ἔδησεν ἐν πέδ αις 

7ρυσ σαῖς' καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ ἀπέκτεινε, πολλὰ χρήσιμόν 

οἵ περὶ τὴν Ἀσίαν ἐν τοῖς πρὸς Φιμθρίαν ἀγῶσι γενό- 

µενον. Ἐπὶ δὲ νο άφ ναῦς τε συνεπήγνυτ το, 

καὶ στρατὺν ἠτοιμάζετο πολύν' ὡς τὸ μέγεθος αὐτῷ 

τῆς παρασκευῖς δόζαν ἐγεῖραι ταγεἴαν, οὐκ ἐπὶ Βοσπο- 

ριανοῖς, ἀλλ ἐπὶ Ῥωμαίοις τάδε συλλέγεσθαι. Οὐ γάρ 

πω οὐδ' Ἀριοβαρζάνῃ 7 πᾶσαν ἐθείαίου Καππαδλοχίαν, - 

ἀλλ ἔστιν αὐτῆς ἃ καὶ τότε κατεῖγεν᾽ Ἀρχέλαόν τε 

ὲν υποψία ἐτίθετο, ὡς πολλὰ πέρα τοῦ δέοντος κατὰ 

Ἑλλάδα ἐν ταῖς διαλύσεσιν ἐπιχωρήσαντ τα τῷ 

ν ὁ Ἀργέλαος αἰσθανόμενός τε καὶ δείσας, 
τὸν 

Σύλλα. 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΒΕΒ 

Μήποτε δὲ Ῥωμαῖοι σφαγὰς ἀσεθεῖς ἡ | ἀετεῖῖ γεἰτῖφ οοπιποί. 56ά αὐκίηί α Βοπιαηὶς οὔρᾶδς 
ἱπορίσο, Ῥυ)Ηοαοπεδαπε Ῥοπογαπα (επιοτατία», γε] οοπεῖιᾶ- 
Βοπες φον Πίογαπα, εἰ τὰ βεπας εχοπηρί]α Ῥατματίοα, ἃ 4πο- 
τηπῃ οἴἶαιι οοβία[ῖοπο αὐλιοττεί απίηας. Βαδίίατ τοπία 
Κεπετῖ εὔανη Πππο Ποπηϊπίααε Ογῶοο Ρος Αδίαπη οε]εργαίο; 
εἰ ταῖίο Παβεβίίας πιαηςυεἰαα(ηίς, ου]α5 οπγϊβδίππα Βοιηαπίς 
Ἰαμ5 οί. Πρ ἴαπῃ {απίαπα φυἱπααο αΠΠοτΙΤη ΥοῬίς Ἱπροπο 

ΠΗΠΟ 5{αΗΠη τεργῶδεηίαπά πα, 5απηίασαπο ἵπ Ῥε[απη [αοίος, 
εί 5ἱ 41ος ΡΓΟΡΙΟΓΘΗ 5ΗΠ{Η5 ρο5(α]αΡί{ οοηςΜΠα{ίο ρτον]πεία". 
Ἐαπιαιθ οοΙΙαΙοπεΠα 6ρο ἵπ εἱηρα]ας οἰν[ίαίες ἀῑνίόάαπα, εἰ 
ΓεππρΙς οοη{εγεπάἵ ἀεβηίατ. ΌΟπος απἴεπι 5665 {ασθγε 
4εργε[οπάντο, ἴἱ πηηῖ, {απαπαπα Ἰοδίος, Ῥωμας ἀαῦυπί.» 

Ι.ΧΙΠ. Ητσο Ἰουσίη» βγ]α, πυ]οίαπα ἵπ Ἱοσαίος οἴγΠίαίατη 

ἀῑδιγ σέ; «πππ]αο πηϊφΙέ, αἱ θαΠα οχἰσεγεηί. Αίοἰγίίαίο», 

ἱπορία Ργεςσα:, πιᾶσηο Γῶποτε πηππαβαπίας ροουπίας, εἰ αἰία; 

Ειοαίτα [Φηαἰοπίρας, α]ία" σγηωηαδία, απί ππσπία, απ ροτίας, 

αιί ααά αυἷά εκ ραβ]οίς ροςφεςρἰοπίνας, ορρίσηεταβαπί, 

εοπ{ππε]ίο5θο αγρεπίδας μήνας,  Αίαπο ία ρεεππία 

οὐπηρογίαυαπίατ αἆ Βγ]Ιαπ, σεππεηίε 540 οα]απηίαίαπα ροη- 

ἆθτο Αδία. ΧΝαπΙ εί Ρἰγαία, ΠΙαΡΠο Ποπιίπατῃ ΠΠΠΠΕΤΟ ς{]- 

Ρα{ἱ, ΡΓΟΡΔΙΔΠΗ ΡεΓ Αδία» οΓα5 Υασαβαπίητ, αδίαταπη οἸαςςίαπη 

πιασὶς 5ΡθΕΙΕΠ1, 4παπα Ρἰταίαταπα, γε[ετεηίο. Οπί ΡΠΙΠΙΠΠΗ 

α ΝΜΠπίάαΐο Γαεγαπί πιατί ἱπηπηῖςςϊ, σπσπα οπηπ]α Ἠ]α, ἵαηπ- 

απαπα Ῥγουἱ απηίδδΙΓας, Ταδίατοί : 5εᾷ ίππο τηαχίπια οἱ πι- 

Πη6ΓΟ οἱ γ]γῖρας ογεγοεΓαηί; πο παγἰσαπ ας 5οἶαπῃ Ιη[εςΗ!, 

ΥοΙΠΗ 6ἱ ροτία5,, οἱ οαδίε]]α, εἰ ορρίαα ρτορα]απῃ ἱπγαάεπίος, 

Οσετία ᾖα5δΗ5, Φ4ΠΙΠ5, ΟΙ47ΟΠΠΙΕΠΦ, Βαπιοίητασα, ῥγ5οεηίθ 

θἆμαο 5γ]α, α ρἰταίῖς οαρία 5απί; εἰ 6 [Πο δαπιοϊηγαςῖαν 

πηῇ]]ο (αἱεπίογΙ Πα ογπαππεπία αρ]αία [εγαπίατ, Αίδγ]α, θἶνθα 

αυοά ρτορίος Ρεεεαία ἱπάίστος εχἰςιπιατοί, 4πος {ποτοίητ, 

βἶγο αιοᾶ ἵπ Ότροπα ρτορίετ 5εά[ίοπες ρτορετατεί, ἵπ στᾶ- 

οἶσπα ἰτα]εοῖέ, οἱ πάς Ῥοττο Ἰπ Πα]ίαπι οµπΙ πια]οτο ρατίε 

οχογοῖία5 Γ6ΥθΓ5Ι5 οδί. Ου Υογο Τρί σοςςῖί, οοΠΙΠΠΕΠΙΟΓΑΠ- 

(ας ἵπ Ῥοἱίοταπα Ον παπα Ηἰκίοτία, 

ΙΧΙΥ. Μο αιίεπα Ῥδοππάσπα Ῥε]απι Μη μτίάαίίουπ, 

ή αςπηος{ ἆε οαµδᾶ, οδρίί Ππί απ. Μιτεπα, αἲ γείφιια ἵπ 

Αδία ογάἱπαπάα, οσα ἆπαδας Εἰθεϊαηίς Ἱερίοπίθης α δγ]]α 

το]ἰσίας, Ῥδἱίογαα οοραδίοπος Ρος Υατίας εαν ]αίίοπες επρία- 

μα, παπηρ]ῖ οπρίά(πο. ΜΠλπάαίες, ἵπ Ῥοπίαπη ΓεγεγξΗς, 

οππι Οοἰολίς οἱ Ώοδροταπίς Ὀείαπα αοτοβαί, φαϊ αἲ εἶας ἴπῃ- 

Ρονῖο ἀο[οσσγαπί. Ἐν 5 Οο]ολή Είωπη εἶως, Μημηάαίοπη, 

οἶυί τοσο ροδία]ατυη! : 

ευ) Ἱπροπίωπα. Τά τοχ δαδρίςαίας Γαοίυπι Ρος {ρείας ΠΠ 

απαλή οποπα, Υουδίαπα αά 56 γἱηχίϊ ααγοίς οοπηροὀίθης, ος 

πη]ίο ροδί Πθοαν ες απ .πα ορτομία ο]αδά σπα οροἵα δις [αἱςςοί 

ἵπ Ααία οοπίτα Εἰπιυπίαα, Λάνοιδας Βοδρογάπος ἁπίείη 

«αςκοπα ρατααί οἱ ΠπαβΌΠΙ οχογοαπα; πάθο υἱ ῥτορίετ 

πρραταία πα. πιαρηήπάἰποα Πλον εχογία εί ορίπίο, ΠΟΠ ἴπ 

ΏοβροΓάΠΟς, 564 [η ΠΟΠΙΔΠΟΣ Ίος ρατατί,. Να πδηιο ἆ σπα 

Αποῦασαηί φοἱάαπα Οαρραδοσία γοὐδιάθγαί ροβδεδδίοπεπα, 

τοιοη[ής οἰδί Ἰουίς ποπ 5: οἱ Αγοιοαπα 5αδροσίσή Ἰναρο- 

ναί, φπα»ὰ Ίο ἵη ραοῖν οοπάΙἰοπί ρα», 4ο φαἰθις ο] 3ΥΊ]α 

ἵπ οτωοία οροταί, ΠηπΙίο Ρ]ηΓα, 41451 Πεςςσδε ἠθταί, δγ1ἱα" 

Οιο αδί δοηδίε Αποζιώης, Γονέας αὖ Μα: 

απο Ἱπρείταίο, φίαίοι τοὐϊογαηί 

εοπορρρἰα9οί, 



ΡΕ ΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

ἐς Μουρήναν ἔφευγε, καὶ παροξύνας αὐτὸν, ἔπεισε ς ρη φ ᾽ ᾽ ᾽ 
ο. ο 

Μιθριδάτη προεπιχειρεῖν. Μουρήνας μὲν δὴ διὰ Καπ- 
΄ ΄ μα .. 

παδοχίας αὐτίκα ἐσθαλὼν ἐς Νόμανα, χώμην ὑπὸ τῷ 
’ 

Μιθριδάτη µεγίστην, σεθάσµιον ἱερὸν καὶ πλούσιον 
-. Δ 

ἔχουσαν, ἱππέας τινὰς ἔχτεινε τοῦ Μιθριδάτου: καὶ 
- ᾱ δ ν 

πρέσθεσιν αὐτοῦ, τὰς συνθήχας προτείνουσιν, οὐκ, ἔφη, 
ο. / φ] ι) συνθήκας ὁρᾶν. Οὐ γὰρ συνεγέγραπτο Σύλλας: ἀλλ 

.. . 

ἔργῳ τὰ λεχθέντα βεθαιώσας, ἀπήλλακτο. Ταῦτα ὃ 
3 ν / 3” λ λά » Λ ὐδὲ νά 

εἰπὼν ὃ Μουρήνας, εὐθέως ἐλεηλάτει' καὶ οὐδὲ τῶν 
« ω ή 3 / 2. / 2 λα. ἱερῶν χρημάτων ἀποσχόμενος, ἐχείμαζεν ἐν Καππα 

/ 

δοχία. 
. ν / λ 

ΙΓ ΧΥ. Μιθριδάτης δ᾽ ἐς Ῥώμην ἔπεμπε πρός τε τὴν 
. / .» { βουλὴν καὶ πρὸς Σύλλαν, αἰτιώμενος ἃ ποιεῖ Μουρή- 

ε . / μέ λ / 
να. ὍὉ ὃ ἐν τούτῳ τὸν Ἅλυν ποταμὸν περάσας, 

μέγαν τε ὄντα., καὶ δύσπορον τότε μάλιστα αὐτῷ γε- 
/ -ω / γόµενον ὑπὸ ὄμθρων, τετρακοσίας τοῦ Μιθριδάτου κώ- 

µας ἐπέτρεχεν, οὐκ ἀπαντῶντος ἐς οὐδὲν αὐτῷ τοῦ 

βασιλέως, ἀλλὰ τὴν πρεσθείαν ἀναμένοντος. Λείας 

δὲ πολλῆς καταγέμων, ἐς Φρυγίαν καὶ ΤΓαλατίαν ἐπα- 

νήει. Ίννθα αὐτῷ Καλίδιος, ἐπὶ ταῖς Μιθριδάτου µέμ-- 
Ἡ ια έπνν / Ν δὲ ο ας Ψψεσι πεμφθεὶς ἀπὸ Ῥώμης, Ψήφισμα μὲν οὐδὲν ἐπέ- 
κ ν αἱ 3 3 / 3 / λ λὰ μα 

θωχεν: ἔφη δ᾽ ἐς ἐπήκοον ἐν µέσῳ, τὴν βουλὴν αὐτῷ 
’ {8 ο” / Μ 3 ρ ᾱ 

κελεύειν φείδεσθαι τοῦ βασιλέως, ὄντος ἐνσπόνδου. 
Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν, ὤφθη διαλεγόµενος αὐτῷ µόνῳφ. ἸΝαὶ 

«ω .ω λ / η -- 
ὁ Μουρήνας, οὐδὲν ἀνεὶς τῆς ὁρμῆς, χαὶ τότε τὴν γῆν 

ο λ -. ιδ - / 

ἐπῄει τοῦ Μιθριδάτου. “Ὅ δὲ, σαφῶς ὑπὸ Ῥωμαίων 
ἕ η κν / 3 ν / 3 

ἡγούμενος πολεμεῖσθαι;, Γόρδιον ἐς τὰς χώµας ἐσέα- 
- λ / 

λεῖν ἐκέλευσε. Μαὶ αὐτίχα ὃ Γόρδιος ὑποζύγιά τε 
ο ’ 

πολλὰ καὶ σκευοφόρα καὶ ἀνθρώπους, ἰδιώτας τε καὶ 
-ω / / 

στρατιώτας, συνήρπαζε' καὶ αὐτῷ Μουρήνα, µέσον 
/ Ι] 3/ 

λαθὼν ποταμὸν, ἀντεκαθέζετο. Μάχης δ οὐδέτερος 

Ίρχεν, ἕως ἀφίχετο Μιθριδάτης σὺν τῷ πλείονι στρατῷ" 
δν λ 3 λ .” .ω α / / καὶ εὐθὺς ἀμφὶ τῷ ποταμῷ μάχη Ὑέγνεται καρτερά. 

Καὶ βιασάµενος ὃ Μιθριδάτης ἐπέρα τὸν ποταμὸν καὶ 
. / « 

τἄλλα κτολὺ κρείττων τοῦ Μουρήνα γενόμενος. ο 
η) . . ών ο 3 -” 

ὃ ἐς λόφον καρτερὸν ἀναφυγὼν, Ἀπεχειροῦντος αὐτῷ 
-. . Υ ον ο 3 

τοῦ βασιλέως, πολλοὺς ἀποθαλὼν, ἔφευγε διὰ τῶν ὀρει- 
--- . ο / / Δ Ἂ) 

νῶν ἐπὶ Φρυγίας, ὁδὸν ἀτριθῇ, βαλλόμενός τε καὶ χα- 

λεπῶς. 
ιών -- ᾿ 

ΙΧΥΙ. Ἡ τε νίκη, λαμπρὰ καὶ ὀξεῖα ἐξ ἐφόδου 
ο) / 

Ἰενομένη, ταχὺ διέπτη, καὶ πολλοὺς ἐς τὸν Μιθριδάτην 
, - Ξ λ Δ μας δν / - / πω 

µετέθαλεν. Ὅ δὲ καὶ τὰ ἐν Καππαδοχία φρούρια τοῦ 
: / / 3 κ ’ . Ελ « λ / ἔθ ο 

Μουρήνα πάντα ἐπιδραμών τε καὶ ἐξελάσας, ἔθυε τῷ 
Στρατίῳ Διὶ πάτριον θυσίαν ἐπὶ ὄρους ὑψηλοῦ, κορυ- 

: 

ψὴν μείζονα ἄλλην ἀπὸ ξύλων ἐπιτιθες. Ἡρῶτοι δ᾽ 
3 . λ - ο λ / να 
ἐς αὐτὴν οἳ βασιλεῖς ξυλοφοροῦσι' χαὶ περιθέντες ἑτέ-- 

-. λ . / Ν 

ραν ἐν κύκλῳ βραχυτέραν, τῃ μὲν ἄνω γάλα, καὶ 
μἔλι, καὶ οἴνου, καὶ ἔλαιον, καὶ θυµιάματα πάντα ἐπι- 
φοροῦσι' τῇ δ) ἐπιπέξῳ σιτόν τε χαὶ ὄψον ἐς ἄριστον 
. . ’ ασ, Ε) ’ 

τοῖς παροῦσιν ἐπιτιθέντες (οἷόν τι καὶ ἐν Πασαργά- 

δαις ἐστὶ τοῖς Περσῶν βασιλεῦσι θυσίας γένος), ἅπτουσι 
η 3 ε αν ἰθ / ΜΑ φ) / 0 λ ο”. 3 

τὴν ὕλην, Ἡ ὃδ᾽ αἰθομένη, διὰ τὸ μέγεθος, τηλοῦ ἐκ 
. ο /{ λ 

χιλίων σταδίων γίγνεται τοῖς πλέουσι καταφανής' χαὶ 
αα ο / -ω 0 

πελάσαι φασὶν ἐς πολλὰς ἡμέρας, αἰθομένου τοῦ ἀέρος, 
ΑΓΡΙΑΝΟ5. 
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τεπᾶπη οομ{αμίέ; ευπη(αθ Πγαπόο, ε[ἴοσ, αἱ ρεῖος λΠΙμχ- 
ἀαἱ αΓη]α π[ουτοί, Παφαο ΜΗτομα βίαπα ΡοΥ Οαρραάοσίαπι 
Ἰηγαδίέ Οοππαμα, Υίσαπα ἵπ ΜΠγίάα(ἷς ἀῑίοπο ΠΙΑΧΙΠΙΗΠΗ, οἱ 
τοἨρίοβο ορ]οπίοφι {οπηρίο Πηβίρηση; οσυίεδα6 ποπ]- 
105 τορίς Ἱπίογ[οο, Οἱ Ππ(πο Ἱοραί τορί5 Ργογοζατοπί αὖ 
[ράστα, ηυ]]α 5ο γίάστο [α.άστα, ΤΟΒΡΟΠάΙ{ : πι]]α οηίΠι 6οη- 
5οηῖρκοταί δγ]]α, 5οὰ εχθοιίοπε ρασίογΗΠΙ οοπίομίας ἀῑκεος- 
δεγαί. Τα Ἰουυίας Ματεπα, πη]]ά Ππίογροδίία Πιογα ρα" ἆα5 
ἂρεραί, 3ο πε α δαοτἱ5 απἱάσιη ροσυηῖί5 ΠπΠΗΠΗ αὐςίποναί. 
Οι1ο {αείο ἵπ Οαρραάοσίαπι Πογηα{Ηπη φοορςοίέ, 

ΗΝΧΥ. Μμάαίες Πίο αἆ 5οπα{απι εἰ αἆ βγ]]ατη πηςίέν 

απἱ 4ᾳ Μιτοπα οπᾳποιογοπίας. Οἱ Ρας (παπι το εηί, 

Μιτομα, {Τα]θοίο Ηα]γ Παγίο, πιᾶρπο αἱ {Π1 ππακίηο πιυγ]- 

Ρι5 (απι]άο, οσο ΜΙπάαῑς γίοος ἱπειιδαγίέ; πήδήπαπι 

οσειτοηίο τοµε, 5εἀ εχδροείαηίο γοάΙίαπα Ἱεραίοταη,  Π]α 

το[οτία5 Ῥτωᾶα, Ῥοδίαπαα ἵπ ΡΙγρίαπι ζαοργαἵαππαα 

ΤΕΥΕΙΝΙ5 εδ, Πηγοηίϊ 1βί ΟαΠάΐππα, Ρτορίον ΜΗ ἆα1ἷς φπο- 

το]ας Βοι]α πηἰδδιπη : αἱ παπα φαἰάσηα οἱ 5οπα(αςεοηςι]- 

ίαπι οβίαΠέ, ἀεπυποίαγί {αππος, απάἰοπίίβις οπηίθς, Ἱα- 

Ουρας 

ἀἱοίἶ5, πποκ ἴη οοηδρθοίι 4ΠΟΓΗΠΙ 56ΟΓ5ΙΠΙ ΟΠΠ 6ο «ο]οσπίης 

Ῥογ6 δεπαΠα, αἱ α [αἀεγαίο τορο αΏςίίησαί αγΠ]α. 

εδί.. Εί Μιτεμα, πῇ τοπίεης ἆς γεἰεπηοπίία, αὐΠίης 1ο- 

ατα ΙπουγρανγΙέ βηες ΜΜμεϊάα:ῑς. Ο1, αρονίο ]άπα Ρ6]]ὸ ρε 

56 α Βοπηαπίς5 οχἰδίίπΊαης, 6ογάἵαπα {αςςίέ {ηγαᾶθγο ΠΠ έπος 

Υ1605. Ἐί πηοχ (ονάίας Ἱππιεπία πιυ]ία οἱ ἱπιροδ[πιοπία 

ΥΙΤΟΦ41Ε, ΟΗΠΙ Ρ8βΑΠΟΣ, ἴππ πηἠ]ῖίαος, «οπηργεοπά]; οἱ 

οαδίνα οαδίνῖς Ματοπα., Ἱπίει]εοίο Πανίο, ορροφι{, 

γετο πουίοι Γοοί ΠπΙΙαπα : 564, Ροδίαπαπι ΜΠγίάαίες αἆνα- 

Ρυρυς 

πὶί οαΠ1 πια]ογί οχοτοῖία, πιοχ οἶτοα Πα γ{αΠα ἄογο ΟΟΠΗΠΙΡΞΕΙΗ 

οςί τοπη. Οο Ῥτῶ]ίο πάΠ 5ροΓίος ἀῑδορβείςςεί ΜΙ- 

Μμηάαίος, αἱ υἱ 5ρεταςςεί Πανίαπη, Μαιοπα ἵπ (πα]απι 

παίαγα πηηΙίαπα 5ε τοζθρί. ὉΡί ἵπναδας α λΠημάαίο, 

πηΐςςί5 Πλ]{15, Ρ6Υ ΕοηίαΠΟς σα]]ο5 ὤσνο, οἱ Ποια {ο]ῖς 

οοπ/ίπιι Ιη[εδίαίας, Ῥτο[ασίί ἵπ Ρ]γσίαη. 

ΗΧΝΙ. Πωο ίαπι ργῶεἶαγα {αησιε οε]ογῖίοτ αἱ ΡτίΠΊΟ ἵη- 

οαήδ ρατία νἱείοτία, ργαρεί1 [απΊα αρίαιια γα]σαία, πια]{ος 

τυγδς αἆ ΜΙμάαίει (αηδία. Εέτος, ρη]είς οχ Οαρρα- 

ἀοσῖα οπιπίρας ΝΜΙΤΟΙΟΣ Ῥγορδ] 15, Ραίγίο Ππογο δαοπβσα ντε 

{ογἳ ῬεΠογαπ Ῥγαφίαϊ, Οπ]ας ης {1 ως ταίίο αξί.. Τῃ 

εχεθ]εί πιοηίϊ5 οδοιηίπε αἰίαπα Πσηοταα οοησογίθη οκ- 

5ἰναηί, ἂᾱ απαπα Ρε πηί τορος ἱρδί οοπιρονίαΠί Ἰἶσηα. Τα 

οἶτεα οαΠ1 οοΠΡΘΤΙΕΠΙ οοηδίταπη{ αἰίαπα άΠΙΙΠΙογθΠΗ : οἱ ἴπ 5ιι- 

ΡοαγίογεΗ Ίας αἱ πια] γπιππαπε οἱ οἸοιΠῃ οἱ ἀΤΟΠΙΑΓΗΠΙ οΠηΠ6 

6οπις ἱησεγυπί; ἵπ ἱπ[ογίογί απίθπα δρυ απη ρταῬοίαγ ΡΓςοη- 

Ερας.τ φπεπιαάπιοᾶιπα οἱ Ραδαιραάϊς Ποιί οοηςαονογαί π 

5ο]οηηίΡΙ5 γοδιη ῬοιδατΙπῃ αοἱΠΟΐ5δ. Ὠοϊπάςε αοεθπα Πατ 

ππαίοτία : εἰ Παιηπια, Ῥτορίεν πιαρη[(αά(ποπα. ἱποσπα, αἆ 

η]α δίαάΐα οκ απατί εοπδρἰοϊας : ποσα αρργορίη(αατε 

(ποπ( απ. ϱος οοππρ]ατες ἀῑεδ, Ῥτορίογ αθεῖς Γοτοίοῃι, 

16 
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οὐ δυνατὸν εἶναι. Ὅ μὲν δὲ τὴν θυσίαν ἦγε πατρίῳ | ἀῑοιηί Ροβ8ο. Ταϊ ἱρίέατ Ἰηφιίυῖο ραίχίο «αοπἰΠοῖιπη οε]θ- 
νόµῳ. Σύλλα δ᾽ οὐκ ἀξιοῦντος Μιθριδάτην ἔνσπονδον 

πολεμεῖσθαι, Λῦλος Γαθίνιος ἐπέμφθη, Μουρήνα μὲν 
ἀληθη τήνδε προαγόρευσιν ἐρῶν, μὴ πολεμεῖν Μιῆρι- 

δάτη: Μιθριδάτην δὲ καὶ Ἀριοθαρζάνην ἀλλήλοις συν- 
αλλάξων. ὍὉ δὲ Μιθριδάτης ἐν τῆδε τῃ συνόδῳ 
παιδίον τετραετὲς ἐγγυήσας τῷ Ἀριοθαρζάνη, καὶ ἐπὶ 

) 

τῇδε προφάσει λαθὼν ἔχειν Καππαδοκίας ὅσα τε εἶχε, | 
καὶ ἕτερα ἐπ᾽ ἐχείνοις, εἶστία πάντας, χαὶ γρυσίον, 

ἐπί τε τῇ χύλικι, καὶ τῇ τροφΏ, καὶ ἐπὶ σκώμµασι; 
ι 3 Άν ρωσ ο .}/ . ον τὴ καὶ ἐπὶ ᾠδῃ, καὶ πᾶσιν, ὥσπερ εἰώθει, προὐτίθει: οὗ 

μόνος Γαθίνιος οὐχ ἥψατο. ὍὉ μὲν δὴ δεύτερος Μιθρι- 
δάτῃ καὶ Ῥωμαίοις πόλειος, τρίτῳ μάλιστα ἔτει, ἐς 

τοῦτο διελύετο. 
ΙΧΥΠ. Καὶ σχολὶν ἄγων ὃ Μιθριδάτης, Ἡόσπορον 

ἐχειροῦτο, καὶ βασιλέα αὐτοῖς τῶν υἱέων ἕνα ἀπεδεί- 
κνυε Μαχάρην. Ἓς δ᾽ Ἀγαιοὺς τοὺς ὑπὲρ Κόλχους 
ἐσθαλὼν (οἳ δοκοῦσιν εἶναι τῶν ἐκ Τροίας κατὰ τὴν 

ἐπάνοδον πλανηθέντων), δύο µέρη τοῦ στρατοῦ πολέμῳ 
τε χαὶ κρύει καὶ ἐνέδραις ἀποθαλὼν, ἐπανπλθε, καὶ ἐς 
Ῥώμην ἔπεμπε τοὺς συγγραψοµένους τὰ συγχείµενα. 
Ἔπεμπε δὲ καὶ Ἀριοθαρζάνης, εἴθ) ἑχὼν, εἴτε πρός 

τινων ἐνοχλούμενος, οὐκ ἀπολαμθάνειν Καππαδοχίαν, 
ἀλλὰ τὸ πλέον αὐτῆς ἔτι Μιθριδάτην ἀφαιρεῖσθαι. Μι- 
θριδάτης μὲν οὖν, Σύλλα κελεύοντος αὐτῷ μεθεῖναι 
Καππαλοχίαν, µεθηκε" καὶ ἑτέραν πρεσθείαν ἐπέπεμ- 

-- .. ’ 

πεν ἐπὶ τὰς τῶν συνθηκῶν συγγραφάς. Ηδη δὲ Σύλλα 
. . / 37 σ 3 3 / -- 

τεθνεῶτος, οὐκ ἐπαγόντων αὐτὴν, ὥς ἐν ἀσγολία, τῶν 

προθούλων ἐπὶ τὸ κοινὸν, Τιγράνη τὸν γαμβρὸν Μι- 
θριδάτης ἔπεισεν, ἐς Καππαδοχίαν ἐμθαλεῖν, ὥσπερ 
3 3 --- ” 3ἲ 9 Δ { 3 ὤ) ε / 

ἀφ ἑαυτοῦ. Καὶ τὸ μὲν σόφισµα οὐκ ἔλαθε Ῥωμαίους. 
Ὁ Ρο) ο ΄ κ . ο ΄ ὲ / 

δ) Αρμένιος, Καππαδοχίαν σαγηνεύσας, ἐς τριά- 
/ 3 / 

Χοντα μυριάδας ἀνθρώπων ἀνασπάστους ἐς Ἀρμενίαν 

ἐποίησε, καὶ συνώκιζεν αὐτοὺς μεθ’ ἑτέρων ἔς τι χω- 
/ ν ας / να /9 ον -. 

ρίον, ἔνθα πρῶτον Αρμενίας τὸ διάδημα αὖτος περιε- 
θήχατο, καὶ Τιγρανόκερταν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ προσεῖπε' δύ- 
ναται ἃ) εἶνχι Τιγρανόπολις. 

ΙΧΥΠΙ. Καὶ τάδε μὲν ἦν ἐν Ἀσία. Σερτώριος 
δ', Ἰθηρίας ἠγούμενος, αὐτήν τε Ἰθηρίαν καὶ τὰ πε- 

ρίοικα πάντα ἐπὶ Ῥωμαίους ἀνίστη, καὶ βουλὴν ἐκ 
τῶν οἵ συνόντων, ἐς µίµημα τῆς συγκλήτου , κατέλεγε. 
Δύο δ᾽ αὐτοῦ τῶν στασιωτῶν, Λούκιοι Μάγιός τε καὶ 
Φάννιος, Μιθριδάτην ἔπειθον συμμαγχΏσαι τῷ Σερτω- 

. --- ᾿ / 3 ᾿ ια) - 3 

ριῳ, πολλὰ περὶ τῆς Ασίας αὐτὸν καὶ τῶν ἐγγὺς 
ἐθνῶν ἐπελπίζοντες. Ὁ μὲν δὲ, πεισθεὶς, ἐς τὸν Σερ- 

, α.ἲ ͵ / η 3 τλ -- 

τώριον ἔπεμγεν' ὃ δὲ, τοὺς πρέσθεις ἐς τὴν ἑαυτοῦ 

συγκλητον παραγαγών τε, καὶ µεγαλοφρονησάμενος, 

ὅτι τὸ κλέος αὐτοῦ καὶ ἐς τὸν Πόντον διίκετο, καὶ Ῥω- 

µαίους ἔξοι πολιορκεῖν ἀπό τε δύσεως καὶ ἐξ ἀνατολῆς, 

συνετίθετο τῷ Μιθριδάτη, δώσειν Ἀσίαν τε καὶ Βι0ν- 

νίαν, καὶ Παφλαγονίαν, καὶ Καππαδοχίαν, καὶ Γαλα- 

τίαν' στρατηγόν τε αὐτῷ Μάρκον Οὐάριον, καὶ συµ- 

βούλους τοὺς Λουκίους Μάγιόν τε καὶ Φάννιον, ἔπεμψε. 

Μιεθ᾽ ὦν ὁ Μιθριδάτης ἐξέφαινε τὸν τρίτον καὶ τελεν- 

' 

Ῥταν{ί Μηιάαίε». Οαίετυπι φποπίαπη ἱπάίρηνπα εεηφεὺαί 

δγα, ΜΠιγίἀαίοπη Ῥε]]ο ἱπ[εδίατί, απἱ Γαἆας πο γἰο]αςοί « 
πιίσδας ονί Ααἲα» σαβίηΐας, οἱ δἵπιυ] Ματεπα ἀεπιπείατοί, 
φογίηπα Γηἱ556 ΠΙαπάσίαπη, απο ]ε αΏφίίπετα Ἠο]απι α ΜΙ- 

ἠάαίο Γαεταί 155115 εἴπησι ΜΙιγιάαίεπα ου πα ΑτίοάΙΙΠΕ 

γτεζαεεγεί ἵη ρτα[ἵαπη. Τη εο οοηγεηία ΜΠπίάαίες, ἄεδροῃ- 
φαΐα Αποζαμαιί βο]α απαἀτιοπη!, αἰρίᾳαο ερι]αίο ρετ 
οαππάεπῃ οεςαδίΟΠΕΠΙ Ί1το ταϊηεηᾶϊ Πο 8ο]άΠ θαΠΏ ραγίεπι 
θαρραάοσία, 41 .Πῃ 451 ἴπης {επεμαί, 5εὰ οἱ αἰίαπι ρατίθπι 

ἵπδυρετ οεεαραπάΐ, εοπννίαπη ρταριί οπιπίρας; ἵπ απο 
ορτίαπα απγί ροπάμ5 ργοροδιῖ{ 5, ααϊ ἱρασ]ίαία, γε] εἀαε- 

(αἴα, ἀῑσίοτίϊς, οαπία, ορἰετίδᾳαο 5ο]επηίθας Ιαά]οτῖς Υῖπου- 

τεηί: 4ΠΟΓΗΠΗ ΡΓεΒΟΓΗΠΙ 5ο]Η5εχρετ [α]{ σαὐπία5. Αίάπε 

ία αἰίεγαπα ΜΠλγ]άα ειπα Βε]]Ηη [ογίο 4ΠΠΟ ΠπΙίαπι ο5Ι. 

ΙΧΥΠ. ΜΙηιΠάαίες, ο ππα πασία5, 5αμορῖί Ώοδρογιπι; 

εἰ σεηί1 1Πί απΠ1 οκ Π]ής, Μαεματεπη , Τθρεπῃ ἀοάΠ. Ἰπάα 

Α6ἨθΡος αβρτεςςις, ααὶ αίτα Οοἴσ]ιος ἱποο]απί »εί αταεοταπι 

α Ττο]α τεγει{επίίαπα αἴσιε ΘΙΤΟΤΕ ἵπ 645 οτας ἀοσ]αίογαπα 

ραἰαπίατ γεµαῖα, ἆμας Ρρατίες εχετοῖίέα5 ρατ[ίπῃ αρετίο Ῥε]ο, 

ρατίῖπι [Πἱποσῖς ἱπο]οπιθηίῖα, ρατΗίπα Ιη5ίά1]ς Ποπ, απαϊςῖ. 

ΏΟΠΙΠΠΙ ΤΕΥΕΙΣΗ5, αιϊςίί Ἡοπιαπα, απῖ Ίερες [ωάοτῖς φοπἱρίο 

οοηκϊσηατεηί. πια] γετο εἰ ΑΠΙΟΡΑΓΖΔΠΕΣ, 5ἶγε εροπίο, 

αἶνο Ἱποϊίαίας αὐ αλίς, πηϊςίι, ααὶ Ῥαΐτος ἀοορτεπί, 56 ΏΟΠ 

γορθρίς5ο σαρραάοσίαπι», εί πια]οτοπῃ εἶας ρατίεπα α ΜΗ τί- 

ἀαίο εἰΙαπΊΠΙΠη {εποί. Εί ΜΙηπίάαΐος, Πήδδης α Βτ]]α ϱ6- 

ἀετο Οαρραᾶοσία, οεδεῖί ΓαΥ5ήδ(ε αὖ εοπξοτρεηᾶας Γα46- 

τἱ5 Ίοσος αἰίαπα Ἱοραίἴοπεπῃ πηϊδ. Ου αποπίασα, ΠΙΟΓΙΙΟ 

ΠΗΡΟΓ βγ]]α, 5επαίησι αμῖ5 πορο(ἰῖς ἀῑδίπίοίο, α ργα{οτῖρς 

ἵη 5οηαἱαπῃ ΠΟΠ οί ἱπίτοάποία , ΤίρταΠοεΠη σ6ΠΘΓΙΠΙ οοποἴ{ᾶ- 

νι ΜΠπίάαίο5, αἱ, (απσαπαπα Ῥτορτίο οοηδ[ίο, Ἰπγαδοτοί 

Οαρραάοσίαπα, ααοά ααἰάσπα οοπηπηεπίάπα πο Ἰαπξ Βοπιᾶ- 

π05. Τίριαπος, σαρραάοσῖα γε]α1 Ιπάαρίπε οἰπεία, αἆ {το 

οοπία πλΏ]ία Ποπηίπαπη αὐδίγαχ{ ἵπ. Ατπιοηίαπις οἱ αρτος οἱς 

οσα αλῖς αἆ Ιποο]οπάππα ἵη 6ο Ίου αγ ντ, αδί ρτίπηαπα 

5ἱ)ί ἱπιροδηθταί τορηῖ Αγηιοπίς ἀἱαάσπια, 1 Ώείη(πε α 510 

ποπηίπο Τἱριαποεθτίαπα, 4μα5ὶ ἀῑσας Τὶρταπίς τε, ἀεΠο- 

πππαγεταί. 

ΙΤΧΥΠΙ. Πας ἆσπι ἵπ Αδία ρετπίατ, βογίοτίας, Ηἱδρα- 

ΠΙαΠΗ ΡτοΥΙΠΟἶαΠΙ οΡΙΙΠΕΗΣ, οἱ ἱρβαπη οἱ αοοο]α5 οἵηπες αἆγει- 

5 Βοιπαπος οοποϊαγίέ : οἱ οχ απηϊοῖς, 41ος οἴτοα 56 Ἠάβο- 

μαΐ, δοπαίαπα αἲ Ἰπηίαίοποπι Ἠοπιαπί δοπαίας ἱηδυτα, 

Ηυ]ας (αοἰομίς ἆπο 5ο, ,. Μαρίας οἱ Τ,. Εαπηίας, ΜΗ ντῖ- 

ἀαίοπι αἆ [ωάις ροτοποπά σα ουσ Ῥετίοπο ην ατα, 

6Ροπι οἱ [ποεμίος, Αδίαπι οἱ ΠηΙίπιας Ῥρτονἱμοίᾶ ργαηία 

Εἰ ρογςήαδς Μγίάαΐος, Ἱοραίος αά Βετ- 

(οτίαα παϊφ, Ουσίας η δοΠαΜάΠ δάΗΠα Ἰπίτοποίςδ, 86Γ- 

ος, παίαπα. αἱδί ρεπυ]αία5, ααοά ἵπ Ῥοπίάπα πδφσε 

ῥοποιγαγοεῖϊ ποπηἰηίς φἱ Γπρα, αἱ Ίά01 Ροβδίί Ποπιαπος αἲ 

σοσἰἀεπίο ας οτἱοηίο οΡρυρηατο ρατίίος, [αμ ουπα ΜΗ ιγῖ- 

ἠαίο ρογομαδίέ; ἵπ απο οἱ οοποραδίς Αδίασα, Βγηίαπα, Ῥα- 

Ῥαροπίαπα, Οαρραάοσίασα, σα ἱορτα ία... Ώου ὔσππε 

πά θά Πηϊκίι Μ. Ὑαπνπα, οπί ἆπον Ἰωποίος, Μαρίασα, Ἐαη» 

πίαπηἽσε, ατα οοηκήἰανίον. Οπής δαοἰογίας Μι 

αοοἱθία[ἰς [οτο, 



ΡΕ ΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 243 

ταϊόν οἳ γενόμενον ἐς Ῥωμαίους πόλεμον' ἐν ᾧ πᾶσαν 
ἀπώλεσε τὴν ἀρχὴν, Σερτωρίου μὲν ἀποθανόντος ἐν 

Ἰθηρίῳ, ἐπιπεμφθέντων δέ οἱ στρατηγῶν ἀπὸ Ῥόμης, 
άρα. Λουκούλλου τοῦδε, τοῦ νεναναρχηκότος 
Σύλλα, ἡ ὑστέρου δὲ Πομπηίον: ἐφ᾽ ὅτου πάντα ὅσα ἦν 
Μιθριδάτου, χαὶ ὅσα αὐτοῖς γειτονεύοντα, μέχρι ἐπὶ 

ποταμὸν Εὐφράτην, προφάσει καὶ ὁρμῃ τοῦ Μιθριδα- 

τείου πολέμου ἐς Ῥωμαίους ἅπαντα περιηνέχθη. 

ΤΧΙΧ. Μιθριδάτης μὲν οὖν, οἷα Ῥωμαίων πολλά - 
χις ἐς πεῖραν ἐλθὼν, καὶ τόνδε μάλιστα τὸν πόλεμον 

ἡγ ούμενος, ἀπροφασίστως δὲ καὶ ὀξέως Ὑενόμενον, 

ἄσπειστον ἔξειν' πᾶσαν ἐπενόει παρασκευὴν, ὡς ἄρτι δὴ 
κριθησόµενος περὶ ἁπάντων. ᾖἸΚαὶ τὸ λοιπὸν τοῦ 
θέρους καὶ τὸν χειμῶνα ὅλον ὑλοτομῶν, ἐπήγνυτο ναὺς 
καὶ ὅπλα, καὶ σίτου διαχοσίας µεδίµνων µυριάδας ἐπὶ 
θαλάσσῃ διετίθε, Σύμμαχοί τε αὐτῷ προσεγίγνοντο, 
γωρὶς τῆς προτέρας δυνάµεως, Χάλυθες, Ἀρμένιοι, 
Σχύθαι, Ταῦροι, Ἀγχαιοὶ, Ἠνίοχοι, Λευχόσυροι, καὶ 
ὅσοι περὶ Θερμώδοντα ποταμὸν γῆν ἔχουσι τὴν Ἄμα- 
ζόνων λεγομένην. Τοσαῦτα μὲν ἐπὶ τοῖς προτέροις 

αὐτῷ περὶ τὴν Ἄσίαν προσεγίγνετο" περάσαντι δ᾽ 
ἐς τὴν Εὐρώπην ν, Σαυροματῶν οἵ τε ἨΒασίλειοι καὶ 
Ἰάζυγες, χαὶ «Κόραλλοι, χαὶ Θρᾳχῶν ὅ ὅσα γένη παρὰ 

τὸν Ἴστρον ἢ Ῥοδόπην ἢ τὸν Αἴμον οἰκοῦσι, καὶ 

ἐπὶ τοῖσδε Ῥαστάρναι, τὸ ἀλκιμώτατον αὐτῶν γένος. 
Τοσάδε μὲν δὴ καὶ τῆς Εὐρώπης τότε προσελάμόανεν 
ὅ Μιθριδάτης. Καὶ µνριάδες ἐκ πάντων ἐς τὸ µάχι- 
μον αὐτῷ συνελέγοντο τεσσαρεσχαίδεκα μάλιστα πεζῶν, 
καὶ ἵππεῖς ἐπὶ µυρίοις ἐξακισχίλιοι. Πολὺς δὲ καὶ 
ἄλλος ὅμιλος ὁδοποιῶν καὶ σχευοφόρων εἴπετο καὶ ἐμ-- 

πόρων. 4 

ΙΧΧ. Ἀρχομένου δ᾽ ήρος, ἀπόπειραν τοῦ ναυτικοῦ 
ποιησάµενος, ἔθυε τῷ Στρατίῳ Διὶ τὴν συνήθη θυσίαν: 
καὶ Ποσειδῶνι λευκῶν ἵππων ἅρμα καθεὶς ἐς τὸ πέλα- 

γος, Ἐπὶ Παφλαγονίας ἠπείγετο, στρατηγούντων αὐτῷ 

Ταξίλου τε καὶ Ἑρμοχράτους. Ὡς δ᾽ ἀφίκετο, ἐδη-- 
µηγόρησε τῷ στρατῷ περί τε τῶν προγόνων µάλα 
σεμνολόγως, καὶ περὶ αὑτοῦ µεγαληγόρως" ὅτι τὴν 
ἀρχὴν ἐκ βραχέος ἐπὶ πλεῖστον παραγαγὼν, οὔποτε 
Ῥωμαίων ἠττηθείη παρών.: Εἶτα κατηγόρησεν αὐ- 
τῶν ἐς πλεονεξίαν καὶ ἀμετρίαν' ὑφ᾿ ἧς, ἔφη, καὶ τὴν 
Ἰταλίαν καὶ τὴν πατρίδα αὐτὴν δεδούλωνται. Καὶ 
τὰς γενοµένας οἵ τελευταίας συνθήχκας ἐπέφερεν, ὡς 
οὐκ ἐθέλουσιν ἆνα Ὑράγασθαι, καιροφυλακοῦντες αὖθις 
ἐπιβέσθαι. Καὶ τοῦτο αἴτιον τοῦ πολέμου τιθέµενος, 

ἐπηγε τὴν ἑαυτοῦ στρατιὰν ὅλην καὶ παραακευὴν, χαὶ 
Ῥωμπίων ἀσχολίαν, πολεμουμένων ὑπὸ Σερτωρίου 
χατακράτος ἐν Ἰθηρία, καὶ στασιαζόντων ἐς ἀλλήλους 

ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν. Διὸ καὶ τῆς θαλάσσης, ἔ ἔφη, κατα- 
φρονοῦσι ληστενομένης πολὺν ἤδη χρόνον, καὶ σύμ- 
µαχος αὐτοῖς οὐδείς ἐστιν, οὐδ᾽ ὑπήκοος ἑκούσιος ἔτι, 

Οὐγ. ὁρᾶτε δ᾽ αὐτῶν, ἔφη, καὶ τοὺς ἀρίστους ( ἔπιδει- 
χνὺς Οὐάριόν τε καὶ τοὺς Λουχκίους) πολεμίους μὲν ὄν-- 
τας τῇ πατρίδι, συμμάχους δ᾽ ἡμῖν; 

η 

.-------------αααααασαασο 

ἀαΐος {ογίαπη οἱ ήπια Ῥε]ίαπη Ῥοπισηῖς πίη]ς η. σπο 
(ίαση απηϊς[ί Ππαροπίαπα, Θογ{οτίο πποτίπο ἵπ Ηἱδραπία, οοπίτα 

Γρδαπη Ύογο Πιϊφείς αὐ Ότωο ὀμοίρας, ρτίπιαπη Ἰπου]]ο ϱο, 

απἱ 00 ΘΥ]]ά ο]αδί ργα[αογαί; ἀείπᾶς Ῥοπηροίο, ου]ας ι1- 

δρίο 5 απίγοικα ΜΙμγίάα1ἶς ἀΠίίο, εἰ γἱοίπα Ἰαῖο τορίοπος 

πδαπα αἆ Παπιεη Εαρηταίοπα, Πο ἱπρεία Ρο οοοΛδίΟΠος 

Ἠα]α5 ο]]{ 50 ἱπιρογίαπα ρορι]ί Βοπιαηϊ τούασία» δυΠ{. 

ΙΧ. ΜΙΠ]πίάαίας ἰσίίας, Ίαπι δαρίας νίτον Ποππαμας οχ- 

Ροτίας, εί Ἰ]α5 πΙαχίπ]ε Ρο], (θππεγο οἱ τορρηίο πιοίῖ, 

π]]άΠΙ βρεγαής γοπίαπα; {οίας ογαί ἵπ αρραταία, ἆθ 5ΗΠΙΠΙά 

αιἱρρο ΤθγΙΠΙ Ίαπῃ Ιαοίαγας 4ἰθαπι. Ἐπίαίἰς τοσα οί 

ἱπίερταπη Ἰήθππθη οοπηδαπηςί{ πηαίογίο οὐράεπάα, [αὐτίσαηά!ς- 

απο πανίρις εί αγπαῖς : ΓΓαππεπ/ἶαιθ σο, ΠΙΘΔΙΠΗΠΟΓΗΠΙ πηγγῖα- 

4ᾳ5, αἆ πιάτο ἀε]αία, Ρ85δίΠΙ ροτ οΓα5 ἀἱδροδηίε. Αιχίΐα 

Ργῶ»ίο αἱ /αθγα, ΡΓοίεΗ γείθγος οορίας, ΟΊιαίγνες, Αγπιοηηϊ, 

Βογίνα, Ταυτί, Αελαί, Ἠεπίοσ]ν Τμδιουδγι, οἱ απ! οἴτοα 

Τ]αγπιοδοπίθπι Πανίαπα {ειταπῃ οοἰαπί παπι γοσαηέ Απια- 

ΖΟΠΗΠΙ : Ἠῶο οχ Αδία αοοθδςεγιηί ρηςίπῶ ροίοηίία., Τίαῃ5 

ΠΙΔΤΕ Υεγο εχ Έιτορα, 5οεἷο5 ἴππο 5ἱρί αἀφοῖνίί, ος ΦαγΠιᾶ- 

οῖδ Ρορι]ἱ5, Βαδϊ]άας αἱ ᾖαζγσο5, {πα Οογα]]ος, οἱ ΤΗνγα- 

οσσι απἱουπαιο Τδίναπι ΠΠΊεΠ εί Ἠμοάορεη ΗΙμησια 

πηοηίες αοεο]απί, αἱ Ιη5ῤ6Γ Γογ55ΙΠΠΟ5 ΠΟΓΗΠΙ ΟΠΙΠΠΙΠΙ 

Ῥαρίατπας. Ἐ απἶδας πη]νοαιςίς Ἱερίί ἵπ πηαπη οχι, Ρο- 

ἀῑναπα, εαἰίαπα. Χτι πηϊ]ία, δοᾳπθβαίατ απίθπ οαδίτα οί 

ία π]ᾶρηα {αγρα 6οΓΗΠῃ αἱ τίας ππυπῖεβαπ{, απί ἀθίογεραπί 

βαΤΟΙΠᾶ5, αἴαιο αίίαπι ποσο[ἰαίογαπῃ. 

ΙΙΧΧ. Ἰπαιπίο απί6ηα Υογα ἈΠιίάαΐες, ἀθοιγ»ίοηεθ [ποία 

6Ι485ΙΗΠΗ, 5α6α Ππουθ οοηβΙείο σουί Ῥδἱογαῦι Ῥνωςίαϊ {ρ- 

ο; οἱ Χερίηπο απαἀτίσας αἱρογαπῃ ϱ(πογΙπ ἀθπηϊςί ἵῃ 

πιανα. Οπἵρας Ῥογασίί5, Ργορεγαν]ί ἵπ Ῥαρ]]ασοπίαπα, ᾱι- 

οἶδης εχεγοῖίης Ταχί]ε οί Ηειπιοσταία. Οι0 Ροδίαπαπα τεῃ- 

ἴαπα οί, οοποίοΠεΠα αἆ πηϊΠίας αι πιασηϊἸοσπαΠα, 61 

4ὲ δἱς πια]οιίβις, {απα Πιαχ{πῃο 4ο 5εἶρεος απιοά οχίσια το- 

ξηϊ Ῥοπιωγῖα ἵπ ΙΠΙΠΙΘΗΣΙΤΩ χίδδεί, Πθο ΗΠΙΑ ΡΓΩΞΘΗ5 

γ]είας ε55εί α Βοπιαπῖς. Ἠϊπο Ἠοππαπογαπι αοοιδαγίΐ ανα- 

ταπη, αἀεο ἱππιοδρταίαπα, αἱ οἱ ΠίαΙίαπα οἱ ἵρεαπι ρα εἶαπῃ 

ἵῃ δεν Ππίεπ τεάραίδδεηί. Τιαπη ἆθ {Φάετο, ΡοδίΤΟΠΊΟ Ίος 

Β6ΟΠΠΗ Ιπίίο, δοβάθπι αοειδαγΊ{» 1ά6ο 605 πο]]ο (ρᾶμ5 Π]]ιὰ 

5οΠρίο οοηδίσηατε, αἱ οΏβεγγαίο οοππιοᾶο {ΘΠΠΡΟΓΕ Ώ6]ΠΠι 

5ἱρί ἀεηιο ροββῖπί {πδιτο. Ἠϊς Ρο]! οπαςΐς οοπηΠηΘΠΟΓα(ἶς, 

εχροφιῇ{ οορίᾶ5 5ιᾶ5 9ΠΊΠΕς, τοµ(παπιαπε αρρα Γαία: οἱ 

απαπ{ῖ5 περο(ς ρτοιπαπίατ Βοπιαπί, α Βογίοτῖο {πης σιανίς- 

8ΙΠΠΟ Ῥε]]ο Ιη[εςίαιἶ ἵπ Πϊςραπῖα , αἱ ἵπ Τία]ία «οὐ ΠΠοηίριας 40- 

πηορι]οῖς Ἰαμοταπίες. Οπαρτορίοι οί πιατα, ἱπαπίί, Ίαπά ἆᾱη- 

4 σπα α ρἰτα[ῖς ἰπ[εςίαί ρααπίατ, πθς η]]α 5οοἱοΓΗΠΗ Ἰαβθη] 

ΔαχΗΐα, πθο 5αβά1ίος α]]ος, ααϊ Προπίες ἱρεογαπα ραγοαηί 

Ἱπρεγίο. ΑΠΠΟΠ Ὑθτο, Ἱπαπέ, αογΗπα ορπαίες (ΥαππΠι 

οδίεηάθης αἱ Τωοἱο5)}, Ιοδίος απἰάσιη ραΐτία, 

5οεἶο5 6556, γἰάεί52 

ΠοΣΙΤΟ5 τος 

10. 
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ΙΧΧΙ. Ταῦτ᾽ εἰπὼν, καὶ τὸν στρατὸν ἐρεθίσας, | 
ἐνέθαλεν ἐς Ἠιθυνίαν, ἈΝικομήδους ἄρτι τεθνεῶτος 
ἄπαιδος, καὶ τὸν ἀρχὴν Ῥωμαίοις ἀπολιπόντος. Κότ- 
τας δ' ἠγούμενος αὐτῆς, ἀσύενὺς τὰ πολέμια πάµπαν, 
ἔφυγεν ἐς Χαλκηδόνα μεθ ἧς εἴγε δυνάμεως. Καὶ Βι- 
θυνία μὲν ἦν αὖθις ὑπὸ τῷ Μιθριδάτη, τῶν πανταχοῦ 
Ῥωμαίων ἐς Χαλκηδόνα πρὸς Κότταν συνθεόντων. 
Ἐπιόντος δὲ καὶ τῇ Χαλκηδόνι τοῦ Μιθριδάτου, Κότ- 

1 αι ο Σ/ 3 / αν ! , 
τας μὲν ὑπὸ ἀπραζίας οὐ προῄει" Νοῦδος δὲ, ὁ ναύ- 
αρχος αὐτοῦ, σὺν μέρει τινὶ στρατοῦ τὰ ὀχυρώτατα 
τοῦ πεδίου καταλαβὼν, καὶ ἐξελαθεὶς, ἔφυγεν ἐπὶ τὰς 

πύλας τῆς Χαλκηδόνος διὰ θριγκίων πολλῶν, πάνυ ὃνσ- 
- . ’ 

ερῶς. Ἀμφί τε τὰς πύλας ὠθισμὸς ἦν ἐσπηδώντων 
ὑμοῦ. ὅθεν οὐδὲν τοῖς διώκουσιν αὐτοὺς βέλος ἠτύχει. 

Ὡς 2ὲ καὶ πεοὶ τῶν πυλῶν δείσαντες οἳ φύλαχες τὰ ς δὲ καὶ περὶ τῶν πυλῶν δείσαντες οἳ φύλαχες τ 
κλεῖθρα καθῆκαν ἐς αὐτὰς ἀπὸ μηχανῆς, ἈΝοῦδον μὲν 
καὶ τῶν ἄλλων ἠγεμόνων τινὰς ὑπὸ καλωδίοις ἀνιμή-- 

σαντο" οἱ δὲ λοιποὶ μεταξὺ τῶν τε φίλων καὶ τῶν πολε- 

µίων ἀπώλλυντο, τὰς γεῖρας ἐς ἑκατέρους ὀρέγοντες. 

“Ὅ τε Μιθριδά τῇ φορᾶ τῆς εὐτυχίας γρώμενος Β " ρ ο τα ς Β 7. ς χρ ὴ μον 

ἐπῆγεν αὐτῆς ἡμέρας ἐπὶ τὸν λιμένα τὰς ναὺς: καὶ τὸ 

κλεῖθρον ἁλύσει γαλκτ δεδεµένον ἀποῤῥήξας, τέσσα-- 

ρας μὲν ἐνέπρησε τῶν πολεµίων, τὰς δὲ λοιπὰς ἑξή- 
3 κ / 331 νω τ ’ 

Χοντα ἀνεδήσατο, οὐδὲν οὔτε Νούδου χωλύοντος ἔτι, 
΄ ”/ ο. λ / / 3 / 

οὔτε Κόττα, ἀλλ’ ἐς τὰ τείχη συγχεχλεισµένων. Ἀπέ- 

βανον δὲ Ῥωμαίων μὲν ἐς τρισγιλίους, καὶ Λούκιος 
Μάλλιος, ἀνὴρ ἀπὸ βουλῆς' Μιθριδάτου δὲ, Βασταρ- 
νῶν τῶν πρώτων ἐσπεσόντων ἐς τὸν λιμένα, εἴχοσι. 

1 ΧΧΙΠ. Λούκιος δὲ Λούκουλλος ὑπατεύειν καὶ στρα- 
τηγεῖν αἱρεθεὶς τοῦδε τοῦ πολέμου, τέλος μέν τι στρα- 
τιωτῶν ἦγεν ἐκ Ῥώμης' δύο δ᾽ ἄλλα τὰ Φιμβρίου, 
καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἕτερα δύο, προσλαξὼν, σύμπαντας ἔγων 

πεζοὺς τρισµυρίους, καὶ ἵππέας ἐς χιλίους ἐπὶ ἔξαχο- 

σίοις, παρεστρατοπέδευε τῷ Μιθριδάτη περὶ Κύζικον. 

Καὶ ὲύ αὐτομόλων ἐπιγνοὺς, εἶναι τῷ βασιλεῖ στρατιὰν 
μὲν ἀνδρῶν ἀμφὶ μυριάδας τριάκοντα, ἀγορὰν δὲ, εἴτισι- 
τολογοῦντες ἡ ἐκ θαλάσσης λάβοιεν' ἔφη πρὸς τοὺς ἅμφ 

αὐτὸν, ἁμαγεὶ λήψεσθαι τοὺς πολεµίους αὐτίκα" καὶ 

τοῦ ἐπαγγέλματος αὐτοῖς ἐνεκελεύετο μνημονεύειν. 
Ὄρος δὲ ἰδὼν εὔκαιρον ἐς στρατοπεδείαν, ὅθεν αὐτὸς 
μὲν εὐπορήσειν ἔμελλεν ἀγορᾶς, τοὺς δὲ πολεμίους 
΄ / / . . . .ϱ.. 
ἀποκλείσειν, ἐπεχείρει καταλαθεῖν, ὡς ἐν τῷδε τὴν 

νίκην ἀκίνδυνον ἔξων. Μιᾶς δ) οὔσης ἐς αὐτὸ διόδου 

στενῆς, ὃ Μιθριδάτης αὐτὴν ἐφύλαττεν ἐγκρατῶς, ὧδε 
καὶ Ταξίου καὶ τῶν ἄλλων ἠγεμόνων αὐτῷ παραινούν- 
των, Λούκιοςδὲ Μάγιος, ὃ Σερτωρίῳ καὶ Μιθριδάτη τὰ ἐς 

ἀλλήλους διαιτήσας, ἀνηρημένου τοῦ Σερτωρίου, πρὸς 
΄ / ᾽ / } ϱλ 

Λούκουλλον ἐπεπόμφει κρύφα" καὶ πίστιν λαξὼν, µε- 
τέπειθε τὸν Μιθριδάτην, ὑπεριδεῖν Ῥωμαίων παρο- 
δευόντων τε καὶ στρατοπεδενόντων ὅπη θελήσειαν. Τὰ 
Υὰρ [Σερτωρίου] ὑπὸ Φιμβρία γενόµενα δύο τέλη 
βουλεύειν αὐτομολίαν, καὶ αὐτίκα τῷ βασιλεῖ προσέ- 

σεσθαι. Τί οὖν γρήζειν αὐτὸν ἀγῶνος καὶ φόνου, ὃν- 
νάµενον ἀμαχεὶ κρατῆσαι τῶν πολεμίων; οἷς ὁ Μιορι- 

ΕΧΧΙ. Ηϊς ἀῑσιῖς ἱγηίαίο εχοτοῖτα, Βνγπίατη Ἱωναςίί ΜΠ- 

Παπίας, α Νϊοοππεάς, πηρε εἷπε Ἰθοτίς ἀε[απείο, Ρε: {6- 

5ιαππεπίυπη γεΠείαπ Ρορυ]ο Ἠοπ]άπο.. Οπ]ας Ργῶ5ος Οοἵἷὰ, 

γίτ πιρε]ίς αἀπιοδυπη , Γαρίῖ 0Ἰαἱεοᾶοπεπα οαΠη ςυἶς οορίϊς : 

ἁίπε Πα Βἰηγηία τυγδΗπη 548 Μα αἲῖς Ἱπυρετίαπη τοᾶίη: 

Ῥοππαπίς ππάίαααο ΟµαἸεεάσοποπι αἲ Οο[ίαπῃ εοπΠαρη!τνας. 

Οµαπ. υγΏοπα 41Πῃ αἱ ἱρεαπα τεχ Ῥεΐετοί, Οοίία, ποροιίς 

ο] οἵς πηῖπηε αδδηθία5δ, Ποῦ Ρτο Πέ : 5ο] εἰαςεῖς εἶως 

ῥτα[δοίας, ποπαῖπε Νάας, ουπα Ῥρατίο εχοτοῖέας πηπηΠΊογα 

απορᾷαπα οαπηρί Ἰοεᾶ οεεαρανΠ. μας πποκ ἀερι]ςας, τ- 

Γαρίί αἆ ροτίαπι Οἰινα]οεδοπίς, Ιαμοπίο5ε πηπ]ία δερία 51ρ6- 

Τ8ἨΏ5. Εί αἆ ἵρδαιη Ροτίαπι Εἱ οοπαργεςξῖο 5ἴπι] ἱγγπεπ σπα 

απο Γπείαπη ες, αἱ ρογεεουίοτες παπα τη 605 {ε]απα [γηςίγα 

πιεγοηί. Τί τοτο ροτίρ ομρίοᾶες, Βπιεπίος ατΏί, ἆε- 

πηϊεγυπί αχ πιαο]ήπα εἰαίητος, Ναάππα απἰάεπα, οµπα ας 

ποπηυ]]ς οχ ργα[εείῖς 5αράμχαγιπιῖ Γαπίσας : του Υετο 

απηϊοος Ιπίαι οἱ Ἰοξίος οοπίγαοϊάαϊ 5απί, Ιπεᾶδξαπι ΤΠΑΠΙΗΞ 

ἰοπάεπίος αἆ αἱγοδαια. ΜΠηπίάαΐος, πἰοπά τη [οτίσπα ταίας. 

εοάεπῃ ἀῑε εἸα55οπῃ αἆ Ροτίαπῃ αἀππονίί : ρειταρίαφαε {οτγρα 

οαΐοπα, απ οἸαπάεβραί οδσπα, απαίπογ Ποξίῆες παγες ἵῃ- 

εαπά1έ, τε]ίαπας 5οχασίηία αἆ ραρρος 5παταπῃ τε] ραίας αἩς- 

ἑταχῖές πες Νπάο ρτοµρεπία, πος Οοἵία, απ! Ππίτα πια πία 

5ο5ο οοπ/ἴποβαπ{.Ροτίογυπί Ποππαποτατη αἆ ἱτία πη]α, εἴ Τη 

5 Τ,. Μαπ]ῖας ςοπαίον. ἨΜηγϊάαῖες ο Ῥαδίαγηϊς, απ ργπηὶ 

Ρογίαπα Ιπίτανοταπί, γἰβἰη] απηϊς[τ, 

Ι.Χ. ἆαπη Υοτο1,. Ἰωαοσ]]ας σοης 1, αἲἆ Ίου Ὀε μα α πηῖδδας, 

αἀ]απεοίῖς αἆ ἨΠαῦΙ Ιοβίοπεα εχ του 5εοΙπα εὐπείαπι ἆπᾶ- 

Ῥας Εἰπηρτίαπίς, εί ἆπαρας Ποπ αἲίς , αἱ ἵπ απΙνδγςυτη Ἰια- 

Ῥογεί Χχχ π. ΡεζΙίαπα, Ν. το. οπι]ίος, οἴτοα ΟΥ2ίεΙΠΙ 

οαδίτα ουσ ΜΠπάαία οοπ{α. Τρί αααπα οκ Ιταηδ[αβίς 

εορπογςδαί, τ6ροπη Ἰαῦογο οἰτοίίει ἱτεσρπία ΥΙτοΓΗΠΗ παϊηία, 

οοηησδα( 5 απ{οπα Ἠής ΠΟΠ. αἶίος 6.ξο, πὶςί αὐὶ ραςἶπα ἃ [γ- 

πηοηία(οπίρα5, ραγπι πιατῖ, 5αὈγοείατοηίαςς οοΠγειςης αὖἲ 

5µο5, αἲί, 56 ργοίῖπις αὔξαπο οσγίανηῖηε ἵπ ροίεςίαίουη Γοᾶ- 

οίαγπα Ἰορίος; Ἰαβδίί(πε οὖ5 ρτομηίςςί Ἠη]ας πιο ζη (5ο. 

Οοπερίοαίας απίομη ΠΙοΠίοΠΙ οα5ίτὶς ορρο {απ απα, απο οσο” 

Ραΐο {ρα οορίαπη Ἰαβίέαγας ο5δοῖ οοΠΙΠΙΘΑΙΠΗΠΗ, Ποδίσης γο- 

το Ιπίογο]αάςγο οΟΠΙΠΙΘΑΙΙΠΙ Ρος5οί, Πα οεσπρᾶγε αβργεςδιις 

οδί, αἱ παχἰπηῖ ππουιοη(ἱ α{ά γα αἲ Υἱοογίαπη δἶπε ρεο]ο 

Ραγαπόαη. Οππ(ς Πίος, δημο απᾳαςίας, 658δ6ί ἵῃ 

ού αίας, Μἰπίάαίος απο {οπεβαί ΥαΠάο ριδἰάΐο, ἃ 

Τανί]ο ἀποίραδαπο ας ία αὐπιοπίίας. ΑΙ Τι. Μαρίας, φυί 

βοοἱρία[οπα ἡπίοι Βογ{οαπα Μι αίσιπα ο οοηο ατα, Ρο5ί 

ποιοί πιοτίοπα ο]αῦα αἲ Ἰωιου]]άπα παἰδοταί ΠΕΙΠΕΙΗΙΗ, ᾱ απο 

ποορρία Λάος, Ροτςηαίί τορί, ἰπογοί Ῥοπιαπος (γαηείτο οἱ 

οακίτα πηοἰαί αλίουπ(ς νοἰαἰκδοηέ τα Εἰππλίαηας θμίηη 

Ιορίοηος{ 5ο Γ{ογἱαΗΑΓΙΠΗ 6596 ρα (απο, οἱ] πποἰ(ε (γαηδίοηοπη, 

ῥτορούίοπιάιο αἲ τοβοπη δἱρπα (γαηκ]αίυτας. Οµίά ἵρας 

ος 0956 δυόοτε οἱ «αημαίπο, «παπάο φίπο οεγαπίπθ γη» 

κι. 
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δάτης συνθέμενος ἀνοήτως µάλα καὶ ἀνυπόπτως, 
περιεῖδε Ῥωμαίους διὰ στενοῦ παροδεύοντας ἀδεῶς, 

χαὶ ἐπιτειχίζοντας αὐτῷ μέγα ὄρος: οὗ κρατοῦντες, 
αὐτοὶ μὲν ὄπισθεν ἔμελλον ἀγορὰν ἀδεῶς ἐπάεσθαι, 
Μιθριδάτην δὲ λίμνη καὶ ὄρεσι καὶ ποταμοῖς ἀποχλεί- 

σειν τῶν κατὰ γῆν ἁπάντων, ὅτι μὴ λίσχρως ποτὲ 
λάδοι, οὔτε ἐξόδους εὐρείας. ἔτι ἔχοντα, οὔτε βιάζεσθαι 

δυνάµενον ἔτι Λούκουλλον ὑπὸ τῆς δυσχωρίας' ἃς κρα- 
τῶν χατεφρόνησεν. Ὅ τε χειμὼν ἤδη πλησιάζων 

ἔμελλε καὶ τῶν ἀπὸ τῆς θαλάσσης αὐτὸν ἐν ἀπορία 

Ἂ θεωρῶν ὁ Λούκουλλος , τοὺς φίλους 

ἀνεμίμνησχε τῆς ὑποσγέσεως, καὶ τὸ ἐπαγγελθὲν, ὡς 
χαταστήσειν. 

παρὸν, ἐδείχννεν. 

ΓΧΧΠΙ. ο ὃ δὲ Μιθριδάτης» θυνηθεὶς ἃ ἂν ἴσως καὶ 

τότε διὰ τὸ πλῆθος διὰ µέσων ὥσασθαι τῶν πολεµίων, 

, Κνζκῳ δὲ οἷς παρεσχεύασε πρὸς 

πολιορχίαν πο. νοµίσας ἐν τῷδε διορθώσευν τὴν 

Οἷα δὲ εὐπορῶν 

στρατοῦ πολλοῦ, πᾶσιν ἔργοις ἐπεχείρε ο τόν τε στα- 

ος 
.. 

εἴδε 

2 δυσγωρίαν ὁμοῦ χαὶ τὸν ἀπορίαν. 

θμὸν ἀποτει/ίζων τείγει διπλῷ» χαὶ τὰ λοιπὰ τῆς 
πόλεως ἀποταφρεύων. Χώματά τε πολλὰ ἤγειρε» 

καὶ μηχανὰς ἐπήῃ Ύνυτο, / πύργους, χαὶ χελώνας Χριοφό- 

βους" ἑλέπολίν τε ἑκατὸν πήγεων, ἐξ ἃς ἕτερος πύργος 

ἐππρτο, χαταπέλτας καὶλίθους καὶ λα ποιχίλα ἆ ἀφιεῖς. 

τοὺς λιμένας δύο πεντήρεις ἐζευγμέναι πύρ ἵον 

ἕτερον πο ἐξ οὗ γέφυρα, πότε προσπελάσειαν ἐ ἐς τὸ 
ς ἐξήλλετο. Ὡς δ ἔτοιμα αὐτῷ 

όν τα μὲν τρισγιλίους αἰχμαλώτους 

Κνζωσνοὺς ἐ ἐπὶ νεῶν τῇ πόλει «προσηγεν' οἳ χεῖρας ἐς τὸ 
τεῖγος δρέ έχοντες, ἐδέοντο, σφῶν κινδυνευόντων φείσα- 
σθχι τοὺς πολίτας" μέχρι Πεισίστρατος αὐτοῖς, ὁ 

στρατηγὸς ὃ τῶν Κυζικηνῶν, ἀπὸ τοῦ τείχους ἐκήρυξε, 
φέρειν τὸ συμθαῖνον ἐγχρατῶς, αἰχμαλώτους γεγονό- 

τας. - 

ΙΙ ΧΧΙΥ. Ὁ δὲ 
πείρας, ἐπῆ τγε τὸν ἐπὶ τῶν νεῶν μηχανήν: καὶ ἤ τε 

. ἴχος ἐξήλατο ἄφνω, καὶ τέσσαρες ἀπ᾿ 

έδραικον. ο δὴ καὶ μάλιστα χαινο- 
τρόπῳ φανέντι χαταπλα εις οἱ Κυζικηναὶ, ἐ ἐπὶ μέν τι 

ὑπεχό ὠρησαν; οὐκ ὀξέως δὲ 

θάῤῥησάν τ σεν καὶ τ ὺς τ 

πάντα Ἰεγένητο 

/ 3 / -” κ ο. 

ὁ Μιθριδάτης, ὡς ἀπέγνω τῆσδε τῆς 

τς κ” 

Ν ελ« 
Ξ” 
-- 

ἑτέρων ἐ ἐπιδραμόντων, ἄνε- 

τέσσαρας χατέωσαν ἐς τὸ ἔξο 

Ταῖς τε ναυσὶ πῦρ καὶ πίσσαν ἐπιχέαντες, άρον 
.» κ) πρύμναν τε χρούσασθαι, καὶ ὑποχωρεῖν ὀπίσω μετὰ 

-- / Τὸ Δ δ) ο λ ίλ 
τοῦ μηχανήματος. Ὄδε μὲν δὴ τῶν κατὰ θάλασσαν 
3 7 (αρ, ς / / σε 
ἐπενεχθέντων ἐκράτουν οἵ Κυζυωινοί, Τρίτα ὃ αὐτοῖς 
ἐπήγετο τῆς αὐτῆς ἡμέρας τὰ ἐν τῇ γῇ μηχανήματα 

ὁμοῦ πάντα, πονουμένοις τε καὶ µεταθέουσιν ἐς τὸ ἀεὶ 

βιαζόµενον. Τοὺς μὲν οὖν Χριοὺς λίθοις ἀπεκαύλιζον, ἡ 

βρόχοις ἆ ἀνέκλων, ἢ, φορμοῖς ἐρίων τῆς βίας ἐξέλυον" 

τῶν δὲ βελῶν τοῖς μὲν πυρφόροις ὑπήντων ὕδατι καὶ 
ΔΝ - . 

ὄξει" τὰ δ᾽ ἄλλα προθολαῖς ἵματίων, ἢ ὀθόναις κεχαλα- 
- πες /. 

σµέναις τῆς φορᾶς ἀνέλυον' ὅλως τε οὐδὲν προθυµίας 
λοὶ ἃ ω. 3/9 ᾽ /9 αν. αν Γ 

ἀνλοὶ δυνατΏς ἐξέλιπον. ἸΚαὶ τάδε αυτοῖς φερεπονώ- 

τατα δ} χαχοπαθοῦσιν, ὅμως γε τοῦ τείχους ἐκαύθη τ 
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οεγο Περαί.» ἀπιο οοηδίο ΜΕπίάαίος ἱπιρτιάεηίογ αάπιο- 

41 ἄβδθηδις, πἰμί]α1ο δα5Ρίεαη5, ῥᾷ5δΗ5 οδί Ἠοπηαπος, 96- 

εμγο δαρογα!15 (αποίδ5, οοηίΓα 56 ΠΙασΠ ΙΙΙ ΠΠΟΠΙΟΠΙ ΠΠΠΙΓΟ 7 

απο ἵπ ροίορίαίοπη γεάασίο͵, ἱρ5ἱ5 α {ουρο Ἰρογο 5αΏ Υ ο οοΠ]- 

πηραία5 ροίεταπί : ΜΙΏιπίάαίο5 οοπίτα Ίασα, πιοπίίρας, οἱ 

Βαγ1ῖς α8 ἱπιρογία[οπίθας οπηπίρς ἰοιτοδίγίρας, ηἶδί 5ἱ απ]ᾶ 

Ρατ εί ὤρτο Ιπίεγάππα εἰ αἀγεηίτοι, εγαῖ οχε]αδα5, 41 

181 πε(ιθ οἱ ραΐογεί εχίέα5, ποιο γΥἱ τερο]]ετο ρο5δ6ί Τι- 

ου πα, οϐ Ίοσογήα ἀἰιουίαίεπας απαπα τοκ, 4111 Τη ρο- 

ἰοδίαίο 5η. Παρη]ςςοί, οοηίθιηδεταϊ. απο ΠΠΙΠΙΙΠΕΙ5 

Ἰήθί5 Ππαγἴπ]αδ 4ος ἱπιρογίαίίοπος εγαί ἱπιροδίίατα. 

Ου γἰάεης Ἰμαου]ας, απη]οἶς ΗΠΑ ῥγομηῖβδπα. τοΥοζαβαί 

ἵπ ΠΙεΠΙΟΓΙάΠΙ, δἱ ΤΟΠΙΑ φας Ι4ῦ1 οοΠ/[οοίαπη οἷς οίεπάσναί. 

ΕΧΧΠΙ. ΜΙμπίάαίες, απαπιγίς [ογίαβςε {πης 4πο(πθ Ρο- 

εμ]ροί, Ῥγορίας ΦΗΟΓΙΠΗ πα] Ίπεπη, Ρος πιοά[ος Ἰοδίος 

εΓαΠηρεγε, τὰ ἴαπιεπ Περ]οχίέ, οἱ ορραρηατο Ογ2ἱοµΠα ἰηβί]- 

(αἱ αρραταία 6ο; 4πθπα ἰηςίγακοταί : ταίΗ5, Ίος ΓΟΠΙΘΦΠΙΠΙ 

[γα 5ἱπλ] ἀῑβου]ίαί1 Ἰοεσγαπη οἱ απθας/ἷῖς το Εππποπίαγία". 

Ἱασπαε αποπίαπ αβαπάαβαί πηΠία, οπηπίρα5 οροιίβ5 Γθῃα 

ἄβρτεδδι5, πανα]ο απῖς ἀπρίίοί ππατο οἰτουπιάαί, τοσα Γη 

υγΏοπ1 οἰτομηχγα]]αί, αρπεγος πα]ίος οχοῖ(αί, ταγγος,, αγἱοίες 

(εδμιάϊπίρια5 ἰδείο5. αἰαδααθ ππασλίπας, οοηςίγαῖε : ἵπ 5 

Πο]αρο]ίῃ οοηίαπα ου βΙίοτπα, 5πρτα 4 παπα αα (αντῖς α85ΙΙΓ- 

6εραί, οπίαρι]ῖς ἱη5ίτησία , ο φαἱθας 5αχα {εἰαφι6 ομ]άδαπε 

6επετίς ογρταβαπίατ, Δά Ροτίαπι απίοπι ἆμα οοπ]αποία» 

απήπ(πδτθιηες αἱίαπα ἱη[εγεραπί {αγηῖπα, πάς ροής ἵπ Π- 

ταπα Ἰπῃεργείαν. Οπἱρας οπιηίρας ραταίΐ, Ρηπιάπα {ία 

π]]ία ΟΥ2ἱ6θπογαπῃ οαρΙνοτατη ἵπ πανίριας αἆ ατΏθηῃ αάπ]ο- 

γιίς ααἲ, πάπας {επάθηίες αἆ πιωηία, ογαβαπί, αἱ 5ΙΡί Ρο- 

ηἱοΠαπίῖρα5 ραγοετεηί οἶνες. Ρε Ρἱεϊείταίας, Ρια{ογ ΟΥ- 

ΙοθποΓιΠα, 6 ΠΙΥΟ Ρ6ς ΡΙΦΟΟΠΘΠΙ 605 ΠΙΟΠΗΙΕ, ἩΜ, 90ΠΙΘ] 

ἵη αἱἱεπαΠα ροίεςίαίεπ τοδας({ , Γογίαπαπα [εγγοηί [ογ{ει. 

ΕΝΧΙΥ. Μιηάαίες, Ίου εοπαία [ηδίταίας, προξδίίαπι 

πανῖρας πιαζἨΙπαπα αἁπιονίί : εἰ τερεηίθ ἀπιίδεο ροπίο, 

απαίαος παϊη{ες ργοδΠαεγαπί ἵπ ππάταπα. ΤΡ τεῖ πογῖίαίο 

ρεΓοι]ςί Οψ2ἱεθπῖ, εεδδεγηί{ ΠΟΠΠΙΜΗ : ὙεΓΙΠΙ οαρίογῖς 5ιῇΏ- 

5οᾳαἱ οὐποίαπ!ίρας, τοεθρογυηί αΠίΠΊΟ5, οί απαίποτ Π]ος 

ε[εοσγαηί. Τιπι ΥεΓο Ῥρει[αδίς Ῥίοο πανίρας Ποδβμπα, οἵἳ 

Ιη]εοίο ἴσης, οοθσετΙΏη{ 65 πηΠα 61 πΙασΜῖηα Τδίγο 56 τος]- 

Ῥ6γο. Αίάπθ ία Τερι]δα οδί ορριρηαί{ίο πιαγί πια, Ἐοάθπι 

τεγο ἀῑα, {θγ[ῖο οοπαία, α {ογγα 4ποσπθ ΟΠΊΠΟ5 5η] αἁπιοία» 

5υπί πιασλμίπας, Ιαρογαπ ας ορρϊάαηῖς, εί πίτο αποαπα, 

απασππαιε Παχίπηο ἱηδίαραί Ἰοςίΐ5, οἰτοιπιοιγδαπ{ίρας, 

Εί απϊοίος απἰάεπα απί δαχῖς Ιηιηιῖςςίς ργο[/ησεραηί, απ 

Ἰπ]εείῖς Ἰααμεῖς ἀεβεοίεραπί, απί ἴοίας εοταΠι πιοβΙεραπί 

ορ]ας[ῖς ογα(ἴρις Ίαηα το[οῖς. Τε]α νετο {πηϊία εχοἰρίεραπί 

οοη/{οπίβα5 ασια οί ασοίο πιαάϊάϊς; οσρίογογαΠα Ιπηρεία πα οἱ» 

ος απί Πηίοῖς Ίαχο ορραηςίς ἱπ[ππρεραπί, 

πλ]. Ιποχροιίαπη τεπαπεραπί, 

Ροίθςί ἱπάμκίτία.. Άοσιθ {απιοΠ, ΟΠΊΠΘΠΙ Ποοί Ι4βΟΓεΙΗ ρᾶ» 

Εομ[ϊςςίπας [ογοπίος, ο[ϊέστα ροίπεγαπΕ, ΎἱΠ Ρας πι Πίυπι 

1η 5ΗΠΊΠΙα, 

ααοά. Ἠπαπα. 6ΟΠ{ΕΓΓΕ 
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καὶ συνέπεσεν ἐς ἑσπέραν. οὐ μὴν ἔφθασέ τις ἐσαλά- 

µενος ἔτι θερµόν' ἀλλ᾽ αὐτὸ υυκτὸς αὐτίκα περιῳκοδό- 

μησαν οἵ Κυζισροί. Τῶν δὲ αὐτῶν ἡμερῶν πνεύμα 

σφοδρὸν ἐ ἐπιγενόμενον περιέχλασε τὰ λοιπὰ τῶν µηχα- 

γηµάτων τοῦ βασιλέως. 

ΙΧΧΥ. Λέγεται δ ἡ πόλις ἐμπροίκιον ὑπὸ Διὸς 

τῇ Κόρη δοθηναι" χαὶ σέβουσιν αὐτὴν οἵ Κυζικηνοὶ 

ον Φον στα θεῶν. Ἐπελθούσης δὲ της ἑορτῆς, ἐν ᾖ θυ- 

ουσι βοῦν μέλαιναν, οἵ μὲν, οὐκ έχοντες, ἔπλαττον 

ἀπὸ σίτου. Μέλαινα δὲ βοῦς ἐκ πελάγους πρὸς αὐτοὺς 

διενήχετο, καὶ τὸ κλεῖθρον τοῦ στόματος Ἐποδῦσά τευ 

χαὶ ἐς ἂ ο πόλιν ἐσδραμοῦσα, ὥδευσεν ἀφ᾿ ἑαυτῆς ἐς τὸ 

ἱερὸν, καὶ τοῖέ βωμοῖς παρέστη, Ταύτην μὲν οὖν οἳ 

Κυζικηνοὶ μετὰ χρηστῆς ἐλπίδος ἔθνον. οἱ δὲ φίλοι 

τῷ Μιθριδάτη συνεβούλενον, ὁ ὡς ἱερᾶς ̓ τῆς πόλεως ἀπο- 

πλεῦσαι. Ὁ ὃ οὐ πεισθεῖς» ἐπὶ τὸ Δίνδυμον ὄρος 

ὑπερχείμενον ἀνήει, καὶ χῶμα ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐς τὴν πόλιν 

ἔχου, πύργους τε ἀφίστη, χαὶ ὑπονόμοις τὸτ τεῖχος ἀνε-- 

χρήµνη. Τοὺς δ᾽ ἵππους ἀχρείους οἵ τότε ὄντας, χαὶ 

ἀσθενεῖς δι) ἀτροφίαν, καὶ γωλεύοντας ἐξ ὑποτριῤῆς, 

ἐς Βιθυνίαν περιέπεµπεν. Οἷς ὁ Λούκουλλος περῶσι 

τὸν Ῥύνδακον ἐπιπεσὼν, ἔχτεινε πολλοὺς, χαὶ αἴχμα- 

λώτους ἔλαβεν ἅ ἄνδρας | μὲν ἐς μνρίους καὶ πεντακίσγι- 

λίους, ἵππους ὃ α ἐς ἐξ ξακισγιλίους, καὶ σχευοφόρα πολλά. 

Καὶ τάδε μὲν ἦν περὶ Κύζικο. Τῷ δ' αὐτῷ χρόνῳ 

Φρυγίαν Εύμαχος Μιθριδάτου στρατηγὸς ἐπιτρέχων, 

ἔκτεινε Ῥωμαίων πολλοὺς μετ τὰ παίδων καὶ Ὑυναικῶν. 

Πισίδας τε καὶ Ἰσαύρους ὑπήγετο, καὶ Κιλ ικίαν' μέχρι 

τῶντις Γαλατικῶν τετραρ; χῶν Απϊόταρος ἐ ἐπιπολάζοντα 

αὐτὸν συνεδίωξε, χαὶ πολλοὺς διέφθειρε. Καὶ περὶ 

μὲν Φρυγίαν τοιάδε ἐγένετο, 

ΕΝΧΥΤ, Μιθριὸ ἄτου δὲ χειμὼν ἐπιγενόμενος ἀφή- 

βητο καὶ τὸν ἐκ τῆς θαλάττης ἀγορὰν, εἴ τις ἦν. Ὥστε 

πάµπαν ὃ στρατὸς ἐλίμωττε' καὶ πολλοὶ μὲν ἀπέθνησκον" 

εἰσὶ δ) οἳ καὶ σπλάγχνων ". ἐγεύοντο βαρθαρικῶς" 

οἵ δ) ἄλλοι, ποηφαγοῦντες, ἐνόσουν. Καὶ τὰ νεκρὰ 

σφῶν ἄγγοῦ ἄταφα ῥιπτούμενα λοιμὸν ἐπῆγεν ἐπὶ τῷ 
λιμῷ, Διεκαρτέρει ὃ ὃ) ὅμως ὁ Μιθριδάτης, ἐλπίζων 

ἔτι τὴν Κύζικον τσ κν τοῖς χώμασι τοῖς ἀπὸ τοῦ 

Δινλύμου. Ὡς 2ὲ καὶ ταῦθ) ὑπεσύροντο οἱ Κυζικηνοὶ, 

καὶ τὰς ἐπ᾽ αὐτῶν μη ανὰς ἐπίμπρασαν, καὶ αἰσθήσει 

τοῦ λιμοῦ πολλάκις ὑπεκθέοντες τοῖς πολεµίοις ἀσθενε- 

στάτοις Ὑεγονόσιν ἐπετίβεντο" δρασμὸν ὃ Μιθριδάτης 

ἐβούλενε. Καὶ ἔφευγε νυκτὸς, αὐτὸς μὲν ἐπὶ τῶν νεῶν 
ἐς Πάριον, ὁ δὲ στρατ τὸς αὐτοῦ κατὰ " . ἐς Λάμγακον. 

Περῶντας ὃ δ) αὐτοὺς τὸν Αἴσηπον, ὅ τε ποταμὸς, τότε 

μάλιστα ἀρθεὶς μέγας, καὶ ἐπὶ τῷ ποταμῷ Λούκουλ- 
λος ἐπιδραμὼν, ἔφβειρεν. Ὦλε μὲν οἳ Κυζικηναοὶ πολ- 

λὴν βασιλέως παρασκενὴν διέφυγον, αὐτοί τε γενναίως 

ἀγωνισάμενοι, καὶ λιμῷ πιεσβέντος ὑπὸ Λουκηύλλου. 
ἈΑγῶνά τε αὐτῷ θέµενοι, µέχρι νῦν τελοῦσι, τὰ Λου- 

κούλλεια καλούμενα. Μιθριδάτης δὲ τοὺς ἐς Λάμψα- 
χον ἐσφυγόντας, ἔτι τοῦ Λουκούλλου παρακαθηµένου, 

ναὺς ἐπιπέμψας, ἐξεκόμισε σὺν αὐτοῖς Λαμψακηνοῖς, 

εχηςία εοτγαςτεί 548 γθδρεΓαπῃ. 5εἆ ρτορίες εαΙΟΓΘΗΣ ἱπορπᾶ τὰ 

Π6ΙΠΟ Ργοίπς ΙΓΓΙΠΙΡΕΤΕ 4π5ᾳ5 εί; ἱάσοπιε {ρςί ΟΥ2ἱεεπὶ 

πουία πηππΙΙοπεπη ΠΡ αἰίαπα 5αίταχογυηί, Ρετ εοξάεπι(υθ 

ἀἱες Ῥτοσεί]α γε]όππεης εοοτία γε](ηας τορίς πιαε]ήηας εἰς 

Ἰαεεταν{έ, αἱ Ἱπα(ῆ]ες τοάδοτοπίηΓ. 

ΤΧΧΥ. Ογζίοαπα απ Ώθπη ρετ]ήρθηί ἴῃ ἀοίειῃ α 1ογο ἀαίαιη 

Ῥγοκογρίηα» : εβπΊ(Πε ἆεαπη ΟΥ2ἱορπί γεποταπίητ Ῥτα οπηΠ]- 
Ῥας παπηπίρας. Οπ]α5 5ο]επηί τεάθυπία, ἵῃ 4ο αίταπη Ὦο- 

| Υεπα φο]θηί Ιπιππο]ατας Πέ, πη]]απα ἴα]οπη Ἰαῦεπίος, 6 ρᾶςί8 

Ππχοτυπί Ἰοδίίαπαι. Ἰπίογίπα αίτα Ὦος εκ αἰίο αἆ 1 Ύεπι 

Ρειπαίαν1έ, εἰ ἴπ οΓ6 ρογία5 ΡοΓ εἰααςίτα 5υῦ απαἱ5 εγας!{; 

αίαπε Πα ρε: πιεδίαπα α1Ώοπα οπτξα αἆ ἀεας Γεππρ]απῃ ἀε]αία, 

απίς 4ΤάΠΙ οοΠΣ ΕΠΙ: απαπα ΟΥ2ἱοεπῖ, ερτεβία 5Ρε εοπεθρία, 

ἱπππιο]αγυπί{. Όπο [αείο Μηάαά οοηδ]εραπί απηῖοῖ, αἲ 

αἨ 1Ώο 5αεταία οἸαξςεπα 5οἸγεγεί. δεᾶ τεν, πμ πποίας, 

αδοθηα[έ ἱπιππϊπεπίοπη ατβί πιοπίοπα Ῥπάγπασπα, οἱ αἲ 60 

ἀαχίῖ εοπ[ϊπεηίεπι αἆ πΊητος ατβίς Άσσετεπῃ, οἱ {πττος ἵπι- 

Ρον; κἰπιπ]απο πιαπία οπίου] 5αῇοςδα 5αδροπά{. 

Ἐσιος γετο, αποτάπι πας οἳ {πο ογαί αδας, ΙΠΗΓΠΙΟΦ 

Ριῶίειοα οκ Ιπεάία, αἱ οἳ Ίοηραπι πποταπη οἸαπά]σαηίες, 

Δγοιςίς αὐ Ποδίε Πηπετίθας παϊςῖέ ἵπ η γηίαπα, Όος Ἱω- 

ου]]α5 αἀονίας ἵπ ἰγα]εοία Ἠλγπάαοϊ, παρα οα[ία 5ίτασο, 

εορίί γίνογαπα αἆ απἰπάθεῖπι πη]]ία, ο(πογπ πηία σεν, 

ο ΙπιρεάΙπιοΠίοΓαΠα Π]αρπο ΠΠΠΠετο. Οσα ἆαπι αἆ ΟΥ- 

7ἴουπα σοταπίας, ΕάΠπασμα5, ΜΠμπίάα[ῑ5 ἆπς, ποπδιοπίβης 

ἱη[ρδίαης Ῥ]ηγρίαπα, πιπ]ίος Βοπηαπος Ιπίει[οοϊί οσπη Ηροτίς 

εί οπ]ασίρα5; Ρἰδϊάαδήαε οί Ἱδαιτος εί ΟΠἱείαπα 5αεσῖί 

ἀοπος Πεϊοίανας, ππας ο {εἰτατο]ῖς (α]ορταοἴα, Γεγοςῖας 

νασαπίειη τοργοβῖϊ, πιασηασπε εἶαάο α[[εςῖί. 

ΓΗΧΧΥΙ. Ιπίονίηα ΜΠ]άαίες, Ἠίοπηα 5αρετγοπ]επίαο, Πιᾶ- 

γἰπηῖ5 4ποαπο οοπθα μας, 5ἱ αποδ Παβριαεταί, ρταἴας 

αδί. Τίασπε οπ]ΠίΠο [απο ργεπεβαίας οχοτο ης : ας πια] 

απἰἀσπα οπποηεβα μίας αΏί ον {15 ΠΙΟΓΙΠΟΥΕΠΑ πΊογς Ῥαγρατίοο 

νεςοσραπίας» αλ Ίεγρας ταάϊορΣαιο γαηῖ ροπειῖς ἵπ οἴῬαπα 

νογίοπἀο, πιοιῬος 51ί οοπίταμεβαπί; ἀοπίσαε οἱ πΙοΓίποΓαΠὰ 

οαάαγοτα, ἵπ Ριορίπαιο 5ἶπο 5ορη]ίατα ῥτο]εσία, Ροίεπι 

Ἰπνοχογυηί παρουν. Ῥταραί [απιεη Μη ]άαίοςς 8ΡΕΓΑΠ5 

οἰίαπα ἴμπο, οχριρηανί ρο.56 ΟΥΣίοαπι αρποιίθαςδ, 4105 

ἀπεσναί α Ὠϊπάγιπο. Ὁϊ γετο οἱ ιο δα Πού σγαπί ΟνΥ2ἱεσηί, 

ἱπουπάστιπίαο πιασλήμας, οἱ, πο ἰριαν! Ποδίση) Γ4Πη8 6556 

ἀθβμιαίαπα, ογοῦιίς οἳ πα ογαρἰορίθας γοχναβαπε, ΜτΙάα- 

(65 αρα1α πησάίαίας οδί. ΡτοΓηρίί(αο ποσία, οἱ ἴρ5ο απἱάεπα 

οΠ1 ϱἸ4956 Ρτονδοίη5 εδ Ῥαπίαπα : τοσα οορία {εγγοςίιἳ 

{ήπενο ροεγαί Ταπηρρασ”. Ου ἆαπα Πα νίαπα ἰτα]οῖυηί 

ΡΟΡΙΠΑ, δοΠίο ἔππο πανί] (ηἱάἱοΓθΗὰ, Πλα]ίος {ρ5ο Πη- 

γίαδ, πππ]ίος Ποια Ἰωπου]]αδι αἆ Πανίαπα 05 ἱηδοσσίας, 

αὐδθιηδ, Τα Ογ2ἱορηϊ ἰαπίος αρραταίας οοπα{η5π6 τορῖς 

οναδοταηῖ, οἳΠα ααρίο γἱτπίο, ἴπι Ὀοποβοίο Του], αὐὶ 

ΕΠΗ ΓπΠηΟ ῥγοβδοταί, θὰ 4ο οχυδᾶ οδίσφαο Ἰ4ο5 {πι Ἰνο- 

ΠΟΓΟΙΩ Τα! ορ]εῦγαηέ, 41ος Ἰωαου]ίοα αρρεαηε. ΜΗ]: 

ἀαίο8 5108, 1 ΠΙΡΦΑΟΙΠΗ ῥτοῦημος οἱ οΏδοσκος Πα Ἰποπ]]ο, 

| Ἴαφο Π]αο Πιίσδα οχρογίαν απ οΠὰ {ροίς Παπιρρασσηίς, 

. εφ βίρς Φα 
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Μυρίους δ᾽ ἐπιλέκτους ἐπὶ νεῶν πεντήχοντα Οὐαρίῳ, [ ΤΠ γο]ίοῖς ἆσοθιι ΠήΠίρις ΦοἸοσίογιπα, οιή Πανίρυ 
πεμφθέντι οἵ στρατηγεῖν ὑπὸ Σερτωρίου, καὶ Ἀλεζάν- 
δρῳ τῷ Παφλαγόνι, καὶ Διονυσίῳ τῷ εὐνούχῳ κατα- 
λιπὼν, ταῖς πλέοσιν αὐτῶν ἐς Νικομήδειαν ἔπλει, Καὶ 
χειμὼν ἐπιγενόμενος πολλὰς ἕκατέρων διέφθειρε. 

ΙΧΧΥΠΙ. Λούχουλλος ὃ) ἐπεὶ τὸ χατὰ γῆν εἴργαστο 
διὰ τοῦ λιμοῦ, ναὺς ἐκ τῆς Ἀσίας ἀγείρας, διέδωχε 

τοῖς ἀμφ) αὐτὸν στρατηγοῦσι. Καὶ Τριάριος μὲν Ἀπά- 

µειαν εἷλεν ἐπιπλεύσας: καὶ πολλὴ τῶν Απαμέων 
συμφυγόντων ἐς τὰ ἱερὰ ἐγίγνετο σφαγή. ἈΒάρθας δὲ 
Προυσιάδα εἷλε τὸν πρὸς τῷ ὄρει, χαὶ Νίκαιαν ἔλαέε, 
τῶν Μιθριδάτου φρουρῶν ἐκφυγόντων. Λούχουλλος δὲ 
περὶ τὸν Ἀχαιῶν λιμένα τρισχαίδεχα ναῦς εἷλε τῶν 

πολεμίώὠν. Οὐάριον δὲ καὶ Ἄλεξανδρον καὶ Διογύσιον 

περὶ Άῆμνον ἐν ἐρήμη νήσῳ καταλαθὼν (ἔνθα δείκνυ- 

ται βωμὸς Φιλοχτήτου, χαὶ χάλχεος ὄφις, καὶ τόξα, 

χαὶ θώραξ ταινίαις περίδετος, µίμημα τῆς ἐκείνου πά- 
θης), ἐπέπλει μὲν αὐτοῖς ῥοθίῳ τε πολλῷ, καὶ μετὰ 
χαταφρονήσεως. Εὐσταθῶς δ᾽ ἐκείνων ὑπομενόντων, 
ἔστησε τὴν εἰρεσίαν, καὶ χατὰ δύο ναῦς ἐπιπέμπων, 
Ἠρέθιζεν ἐς ἔκπλουν. Οὐ σαλευόντων ὃ᾽ ἐκείνων, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ γῆς ἀμυνομένων, περιέπλευσε τὴν νῆσον ἑτέραις 
γαυσὶ, καὶ πεζοὺς ἐς αὐτὴν ἐκθιθάσας, συνήλασε τοὺς 
ἐχθροὺς ἐπὶ τὰς ναὺς. Οἱ δ᾽ ἐς μὲν τὸ πέλαγος οὐχ 

ἠφίεσαν, τὸν Λουχούλλου στρατὸν δεδιότες' παρὰ δὲ τὴν 
γῆν πλέοντες, ἔκ τε τῆς γῆς χαὶ τῆς θαλάσσης ἀμφίθο- 

λοι γιγνόμενοι, κατετιτρώσχοντο" καὶ φόνος πολὺς ἦν 
αὐτῶν χαὶ φυγή. Ἐλήφθησαν δ᾽ ἐν σπηλαίῳ χρυπτό- 
µενοι Οὐάριός τε, καὶ Ἀλέξανδρος, χαὶ Διονύσιος ὅ 
εὐνοῦχος. Καὶ αὐτῶν ὁ μὲν Διονύσιος, πιὼν ὅπερ 

ἦγετο φάρµαχον, αὐτίχα ἀπέθανεν. Οὐάριον δὲ ἄναι- 
ρεθΏναι προσέταξε Λούκουλλος: οὐ γὰρ ἐδόχει, Ῥωμαῖον 
ἄνδρα βουλευτὴν θριαμθεύειν. Ἀλέξανδρος δὲ ἐς τὴν 

πομπὶν ἐφυλάσσετο. 
Ῥωμβαίοις ἐπέστελλε, τὰ Τράμματα θάφνῃ περιθαλὼν, 

ὡς ἔθος ἐστὶν ἐπὶ νίχαις" αὐτὸς δὲ ἠπείγετο ἐς Βιθυνίαν. 
ΕΧΧΥΠΙ. Μιθριδάτη δ᾽ ἐς Πόντον ἐσπλέοντι, χει- 

μὼν ἐς δὶς ἐπιγίγνεται" καὶ τῶν ἀνδρῶν ἀμφὶ τοὺς 

µυρίους, καὶ ες ἀμφὶ τὰς ἑξήκοντα διεφθάρησαν' αἳ 

δὲ λοιπαὶ διεῤῥίφησαν, ὡς ἑκάστην ὃ χειμὼν ἐξήνεγκεν. 
Αὐτὸς δὲ, ῥηγνυμένης τῆς στρατηγίδος, ἐς ληστῶν 

σκάφος, ἀπαγορευόντων τῶν φίλων, ὅμως ἐνέβη" καὶ 
ἐς Σινώπην αὐτὸν οἵ λησταὶ διέσωσαν. "Όθεν ὁ μὲν 
ἐς Ἀμισὸν ἀπὸ κάλω διαπλέων, πρός τε τὸν κηδεστὴν 
Τιγράνην τὸν Ἀρμένιον, καὶ ἐς Μαχάρην τὸν υῖὸν, 

ἄρχοντα Ῥοσπόρου, περιέπεµπεν, ἐπικουρεῖν ἐπείγων 
ἑκάτερον. Εῖς τε Σχκύθας τοὺς ὅμόρους χρυσὸν καὶ 
ὄῶρα πολλὰ Διοχλέα φέρειν ἐκέλευεν. Ἀλλ᾽ ὅ μὲν, 
αὐτοῖς τε δώροις καὶ αὐτῷ χρυσίῳ, πρὸς Λούκουλλον 

ηὐτομόλησεν. Λούκουλλος ὃ) ἐπὶ τῇ νίκη θρασέως 
προϊὼν ἐς τὸ πρόσθεν, καὶ τὰ ἐν ποσὶν ἅπαντα χειρού- 

Οἵα δ᾽ οκ σν χώρας καὶ 
πολὺν χρόνον ἀπολεμήτου, τὸ μὲν ἀνδράποδον, τεττά-- 
βῶν δραγμῶν αὐτίκα ἐγίγνετο" ὁὃ δὲ βοῦς, μιᾶς" 

ενος, προὐνόμευεν. 

Καὶ Λούχουλλος περὶ τῶνδε Ί 

αππφπαρίπία, 50Ρ. Ὑππίο, ἆποο ἳρί α Βογίοτίο πηἶκεο, οἱ 
Αἰοχαπάτο Ῥαρ]ήαροπο, οἱ Πἱοηγ»ίο οΗΠΙΟΠΟ, 1ρ5α ΟΠ] 
πηα]ογΕ ρατίο ΠΥΙΗΠΗ ρο(ηί Νἰοοιποδίαη, ὙδγΠῃ ον μ{νίδᾳαθ 
6ΠΠΡΙΗΤΕ5, οοογία πιοκ {οππρορίαία, ρογίεγιηί, 
ΕΧΧΥΠ. Παιουβα5 Ροί(παΠη ἴογγα Ἰοφίσπη , απ1ο αά]ης,, 

ἀθν]οῖε, 1451 Πάγος, οχ Αδία οοπίγαείας, Ἰεραίῖς ειῖς ἀῑκίτί- 
η. Ἐκ Π]δ Τηαγίας, Αραπηοαϊη αρρυ]κας, 1 ηοπα γΥἱ ε6- 

ΡΙές εἰ ΑΡάΠΙΘΠΟΓΗΤΗ ΠΠᾶσΠαΠΙ οὔράθηα οὐ 1ά1έ, πο Ἠ]ς απίάεπα, 
απ! ἵη {οπηρ]α οοη[αροταπί, γοπία ἀπία, Έατμα γοτο Ῥτηδία- 
46η 548) πιοηίθ βίαια οἱ Νίσσαπη οοεαρανΙέ, ἀεδοιίας α ΜΙ- 

ἠη]άα εἰς γα ίά1ΐ5. Ἰωπου]]α5 αριιᾶ Αοἰιογαπη ροτίηπι εερῖε 

(πεάθοθια πάγος Ἰοφίίαπα, Ἰά6πι Ὑαπαπη οἱ ΑΙεχαπά τι 

εἰ ΠΙοπγδίαπα πασίας ἵπ ἀεδοτία Ἱηκη]α Ῥτορθ ΤΕΠΙΠΙΙΠΙ 

(αΕί πιοηςίγαίατ ατα Ρ]ος{6ἳἶς, εππη ὤπθο φογρεηίο, Δήοπ(1ε 

εί Ώιογασο γογἰπείο {α561ἱ5, ο[βείαπα πιοηςίταης εα]απη]ίαίοπ, 

ασ» Πάπα 1βί οἱἵπῃ Γείῖσοταί), οοπε(α{ἶς πανίριις οοΠ/{ΘΙΠΗΕΙΠΗ ἵΏ 

ϱ05 Ἰηγοσίας εδί. Οπἱρις οοηςίαηίογ ππαποηίίρας, ἱπ]ρια]έ 

τεπηϊσίαπη, οἱ Ρίπας ΠᾶὙες οχ ασππῖηο ἵη θοςάθπη Ππηπηίρης, 

εἰίοετο ἵπ ρΙσηαπη [οηίαγ. ΟΠΙΠΙ Ὑθγο Τηαγῖ 56 ΠΟΠ ϱΟΠ- 

πηῃ{εγοηί ΠΠ, 5οᾷ α ἵειτα 5056 ἀε[οπάστοπίέ, ο οπηηπηῖςςίς 

δΗἱ5 πανίρας, απ 4ἴγειδα ρατίο ροᾶ[ίος ἵη ἱηςμ]απῃ εχροπο- 

Ῥαπί, ἵῃ παγες οοπιρι]Π{ Ἰοδίο5. Ου] πο {παπα απἰάσιη [έπη 

Ρείενα ΤμπουΠ1 ηχεία απδῖ, οΓαΠΙ ]εσεβαπί; οἱ π(ίπαπε {ειτα 

ἃο ππαπῖ ΠπραρηαίΙ, πλη]ῖ5 αεοερίς γπενίρας οΏδο(πθ 

πΙᾶΡΠΟ 5ΠΟΡΗΠΗ ΠΗΠΙΕΓΟ , ἵπ Γασαπα {απάεπη 5απί οοπ]θοίΙ. Ἐέ 

Ώ]οχ 1ρ8ῖ {πες ἀιιοος ἵη δρε]ιπεο» Ιαίεῦτίς εαρίῖ 5απί: ο (αρα 

Ρἱοηγδίας αιπιεπας, αροίο αποά 56εΙΠΙ Παθεβαί γεπεπο,, 

πηοχ οχερίτανΙέ; Ὑαπίαπα Τωποι]ας, αποπίαπα ἵπ (γαπιρ]ιο 

ἀποὶ ΠΟΠΙΔΠΙΠΙ 5εΠΑίΟΓΕΠ ποή Ρίασεβαξ, οσοἷᾶ! Πας]; Α]ο- 

καπάοαι αἆ (ἱαπαΡΗΙ ΡΟΠΙΡᾶΠΗ 5οιταίης οδί. Ἐί Τει]]ας ἆθ 

τεβις α 56 σες!{ἱς Ιαηγοαίας Πίεγας, Ἡ{ πιος ο5ί γἱοίοηίρις, αἆ 

ΒΕΠΑ{ΠΠΑ ΠαδΙ{; Ῥγοίίπαδαιο Βἰηγηίαπη Ῥε[ί. 

ΙΤ ΧΥΧΠΠ. ΜΠμγϊίὰαίες Υεγο Ῥοπίαπῃ Γεροίεης, Π{6γΙΠα {θη- 

Ρεδίαίθπῃ ρᾶδ5.5, ΥΙΤΟΓΙΠΙ οἰτοίίον ἀθεθπῃ πη]]ία απηϊς]ε, οί 

ηάγΥος αἆ φοχαρίπία : γε]ίσια ἀῑς]οοίαο 5ιηί, τί απαππαπθ 

γεπίας αὐςίυ]ί. Ίρ5ε, Ργίοτῖα τἰποῖς (αΗἱςορπίς, ἵπ ρἰταίῖ- 

ουπα πανἰσίαπα, γείαμβρας Περί απηἱοῖς, ηςοσπα1ϊ : αἴᾳιο ἴία 

Ιπᾷς6 Απι- 

5υΙη ΤΕΠΙΠΙΟΟ 5αμγοοίας, Ργοίίπας αἆ 6οποτυπι Τίσταποπη, 

ΒίπΟΡεη ἃ Ργαάοπίρις5 Ρογγοσί5 εδί Ιποο]απιίς. 

Αγπιοπίω ΤΕΡΕΠ1, αἱ αἆ Μαεματοπι ΠΗΗΠα, τοσηαηίοπι ἵῃ Ῥο- 

«ΡΟΤΟ, πηὶςί{, αῖ Ρτορετα αὐΏ αίτοσιθ εοπ/ταπθτρηί αχ[ία. 

Αά Βογίμα5 αποαια ΠΠΙΙΠΙΟ5, οαπη πηι]ῖς ἀοπίς οἱ Πιασπο 

αιτὶ Ροπάςγε, Ώίος]επῃ 1γ6 ᾖη5δίέ : 5οᾱ 1]α οππι ἀοπῖς οἱ οΙΙΠΗ 

8ατο αἆ Ἰπουβαπι (ταηδβαρίί, Ἰωπο]ας, γἰείοία ἀδις, 

πΊᾶΡΠΟ Ἱπιρείη ἵπ Ἱπίογίογα τορίοηῖς Ργοπιογεβαί οχοΓοαπης 

εί οῬίίεγ οπηπία 5αβίσοης ἀερτωἁαραίαν, Μοχαπε, αἱ ἵῃ 

τοφίοπο Γογίππαία εί ἀῑα Ῥεί]ο Ππίασία, πιαποϊρίαπα Ὑεπάε- 

Ραΐατ ἀτασμηιῖς απαίπος, Ὠος ἀτασμπιας «αρ, 0ΥΕ5, Υ- 
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αἶγες δὲ καὶ πρόβατα, καὶ ἐσθὺς, καὶ τὰ λοιπὰ, τού- 
των κατὰ λόγον. Λούκουλλος δ) Ἀμισόν τε καὶ 
Εὐπατορίαν, ἥντινα τῃ Ἀμισῷ παρῳκοδύμησεν ὅ 
Μιθριδάτης, Εὐπατορίαν τε ὠνόμαζεν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ , καὶ 
βασίλεια ἡγεῖτο, παρακαθήµενος ἐπολιόρκει : καὶ ἑτέρῳ 
στρατῷ Θεμίσκυραν, 3 τῶν Ἀμαζόνων τινὸς ἐπώνυμος 

οὖσα παρὰ τὸν Θερμώλοντα ποταµόν ἐστι. Τούτων 
δ) οἵ μὲν τοῖς Θεμισχυρίοις παρακαθήµενοι, πύργους 
ἐπῆγον αὐτοῖς, καὶ χώματα ἐχώννυον, καὶ ὑπονόμους 
ὤρυττ 
γῆν ἀλλήλοις κατὰ πληθος ἐπιγειρεῖν. Καὶ οἵ Θεμι- 

σχύριοι ὁπὰς ἄνωθεν ἐς αὐτοὺς ὀρύττοντες, ἄρκτους τε 

καὶ θηρία ἕτερα καὶ σμήνη μελισσῶν ἐς τοὺς ἐργαζο- 

µένους ἐνέβαλλον. Οἱ δ ἀμφι τὴν Ἀμισὸν ἕτερον 
τρόπον ἐμόχβουν, ἀπομαγομένων αὐτοὺς τῶν Ἀμισέων, 

χαὶ πολλάκις ἐκθεόντων, καὶ ἐς μηνομαγίας προκχλου-- 

µένων. θριδάτης δ) αὐτοῖς πολλὴν ἀγορὰν καὶ ὅπλα 

καὶ στρατιὰν ἔπεμπεν ἐκ Καβείρων, ἔνθα κ. 
στρατὸν ἄλλον συνέλεγε. Καὶ συνηλθον αὐτῷ πεζοὶ 

μὲν ἐς τετρακισµυρίους, ἰππεῖς δὲ ἐς τετραχισγιλίους. 

ΙΧΧΙΧ. Ἱσταμένου 8) ἔαρος», ὁ μὲν Λούχρυλλος 

διὰ τῶν ὁρῶν ἐπὶ τὸν πα. ἐγώρει. Προφυλα- 

καὶ δ᾽ ἦσαν ἐκείνω, κωλύειν τ 5 Λούκουλλον, καὶ δια- 
αέρος εἴ τι Ἰηποιτο. καὶ 7 Ἴρχε τησδε 

τῆς φυλακῆς ἐκ Μιβριδάτου τις ἀγῆρ τοῦ βασιλείου γε- 

νους, ὄνομα Φοῖνιξ' ὃς, ἐπεὶ Λούκουλλος ἐπέλαζε, Μι- 

θριδάτη μὲν διεπύρσευεν, ἐς δὲ Λούκουλλον Ἠὐτομό- 
λησε μετὰ τῆς δυνάµεως. Καὶ ὅ Λούχρυλλος ἀδεῶς 

ἠδη τὰ ὄρη διεξελ βὼν, ἐς Κάδειρα κατέβη. }ενομένης ὃ) 

αὐτῷ τε καὶ Μιθριδάτη τινὸς ἱππομαγίας, κε τώμενος, 

αὖθις ἐς τὸ ὄρος ἀνέθορε. “Ὅ δὲ ἵππαρχος αὐτοῦ 
Πομπώνιος ἐς Μι θριδάτην τετρωµένος ἀνήγθη” καὶ πν- 
θομένῳ βασιλεῖ, τί ίνα γάριν οἳ περισωθεὶς δύνχιτο ἄπο- 

δώναι. Ἐι μὲν, ἔφη, σὺ φίλος γένοιο Λρυκούλλῳ, πάνυ 

πολλοῦ ἀξίαν' εἰ δ᾽ ἐχθῥὸς εἴης, οὐδὲ βουλεύσομαι. 
5 μὲν ὁ Πομπώνιος ἀπεχρίνατο. κι αὐτὸν τῶν 

 αρθάρων κτείνειν ἀξιούντων, ὃ βασιλεὺς εἶπ τεν, οὐκ 
τνδρί ίσειν ἐς ἀτυχοῦσαν ἀρετήν. Ἐχκτάσσων δὲ συνε- 
γῶς, οὗ χατιόντος ἐς μάχην τοῦ Λουκούλλου, περιιὼν, 

Κάί τις ἀνὴρ ἐν τούτῳ 

πυρσεύειν οἵ σ 

ἀνάβασιν ἐπ) αὐτὸν ἐζήτει. 
Σχκύθης, ὄνομα Ὀλκάβας, αὐτόμολος ὢν ἐς Λούκουλλον 

ἐκ πολλοῦ, καὶ παρὰ τήνδε τὲν ἴπ ππομαχίαν πολλοὺς 

περισώσας, καὶ δν αὐτὸ παρὰ τοῦ Λουκούλλου τραπέζης 

τε καὶ Ὑνώμης χαὶ ἀποῤῥήτων ἆ ἀξιούμενος, ζκεν ἐπὶ τὸν 

σκηνὴν αὐτοῦ περὶ µεσημβρίαν ἀναπανομένου, καὶ 
ἐπελθεῖν ἐθιάζετο, βραχὺ καὶ σύνηθες ἐπὶ τοῦ ζωστΏρος 

ἐγγειρίδιον περικείµενος. Κωλυόμενος δ᾽, ἠγανάχτει, 

καὶ γρείαν τ τινὰ ἐπείγειν ἔλεγεν ἐξ αναστῆσαι τὸν στρα- 
τηγόν. Τῶν δὲ θεραπευτήρων, οὐδὲν, ο αρα 

σιμώτερον εἶναι Λουκούλλῳ τῆς σωτ Ἱρίας᾽ ἐπέθη τ 

ἵππον αὐτίκα, καὶ ἐς τὸν Μιθριδάτην ἐξ ήλασιν, εἴτε 

ἐπιβουλεύων καὶ ὃ δόξας ὑποπτεύεσθαι, εἴτε σὺν ὀργῃ, 

περιωθρίτθαι νοµίζων. "Ἑτερόν τε Σχύθην, ὄνομα 

Σοράληκον, ἐνέφηνε τῷ Μιθριδάτη, βουλεύειν ἐς Λού- 

ν, οὕτω δή τι μεγάλους, ὁ ὡς ἐν αὐτοῖς ὑπὸ τὴν. 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ 

5ίε5,, εἰ τε]ίαια , ρατῖ γΠίαία ρτο(Π. Ῥείπαο Τπου]]ας οΡρη- 

ππανΙί Απιίζαπα, αἱ Ἑπραίοτίαπα, «παπα Ἰαχία Απιΐζυπι Μῖ- 

ἠπάαίες οοπάΙάΙε, εἰ ἆθ 51ο οορποπηίπο αρρε]αίαπι ρτο 

τερία 5 Ἰαρη, Ῥατ5 γετο θχεγοῖίας αἲ Τμρπιίογγαη 

ορρηρηαπάαπη Πηίςδα οδί, αἆ ΤΠεγπιοδσπίεπη θαγίαπη Μἰίαπη, 

ας αΏ ΑΠΙΑΖΟΠΘ (πα ἆαπα ΠΟΠΙΘΗ Ἰαρεί. Ηί οοηίτα Τοπηή- 

εοντίος (γήρας πἰοραπίητ οἱ ασσετῖρης, οἱ ουπίσμ]ος ἴαπι 

απηρ]ος Γοὐἱεραπί, αἱ ἵπ εἶς Ῥήρηα πιμ]ίοταπα Ἰοπηίπαση 

οοπηπη{ογοπ{Ητ 5ΗῬίθγγαπθς, Ἐο5 οππίοι]ος Τμεπηϊςογτῖϊ 

5ΗΡΘΙΠΕ αροπ[εραπί, οἱ ροτ ΓοΓαπηίηα πγ5ᾶς αΠαδααθ Ῥορ[ίας 

εἰ αρΙπα οχαπηῖπα ἀεπίοραπί ἵπ ορεγαιίο5. Οιῖ απίθΠι 

Απηΐζυπι ομρίάεραπ!, αἲῖς Ιαυοταβραπί ἀῑπου]ίαϊῖρας, Απ 

5οη»ίρις 5ίγεηαε τοραρπαπ!ἶρας, οἱ 5ρο ογαπρεηίίθας,, αἰ- 

απθ αἰῖαπι αἲ 5ἱηση]ατία ορταηῖπα Ῥτογοσαηίρας Ἰοδίθηῃ. 

Εο ΜΠημ]άαίε5 Ίαγβο εοπιπηεαίης, ατπια, πα [ος 5 πη[{ε- 

μαΐ ο Οα)ήνῖςς αβὶ Ἠήνεγπαης ΠΟΥΗΠΗ εο]ίσεραί οχετοΙαπη. 

Εἰ εοπγομοαηί αἆ θΙΠΙ Ρο έαπα χί., θᾳ πα αν πηλ]ία. 

ΤΧΙΧ. Ἰπουηίο αΠΙΘΠΙ Υεγα, Τπου]]α5 ρου πποπίαπα εοπίτα 

τοροπὴ ῥίο[οοί15 ο5ί; αἱ 5ἰαΐῖομες ἀἱδροδιθταί ειπα ργολΗί- 

(τας, οἱ Ιρηίριις γορί ἱρηϊβεαίανας, 5ἱ απἰᾶ αεοϊἀοτεί. Ηϊς 

υοιαί Ῥιαηῖν , υς τορῖῖ πεπειῖ5; απϊ ἀεάῖί απἶάεπι εκ 

Ραείο φἰσπυπι αἀγεπίας Ἰπο1{, γδγυπη {ρ5ε αἲ 6ΙΠΗ ἴγαῃς- 

Γηδίί ο 5ιἱς οορῖῖς. Εἰ Ἰωιου]]ας5, 5αρεγαίἶ5 ΙάΠ1 5εεµΓε 

πιομΙῖρης, ἀοδοσπά[ί αἆ Οαβίτα : 566 Τρί εφιεςίπ ρια]το 

νῖσίιι5 α τορῖϊς, γοίτο αἆ πποπίος 5ε τοεερί. Ἐ]αδ εφηίαπν 

ῥια[σεία5 Ῥοηρομία5, αἆ ΜΙλπάαίεπι αἀάποίας φαποἶα5, 

γοβαίιΙδᾳ16 ἃ Τοβο, 418Π1 στα Γἶαπα Ρτο 5α]αία ρο55εί τεάε- 

νο: α ΜΔΡΠΔΠΙ, Ιπαέ, οἱ ΠποΗ1 απῖσοας Γαοτί5 ; δἱη πηίπης, 

Ὢθ ἀο]ρογαιῖοπο φπἱάεηα ορα5 Ἠαβθο. » Ῥτορίος αποά το- 

5ΡΟΗΣΗΠΑ 411 οοοἰάθγο θΗΠ γε]]επί ατα, πδηπασαίη 

5ο 5Ο ΥΠΑ, αἲί τεχ, ἵπ υἰππίοπαι α- Γογίαπα ἀεςαίαπι, 

Ῥοϊπάο Ρος οοπ/Ίπιιος α[αποί ἀῑες ρνοδαο(ἶς ἵπ αεἴεπα οορῖΐ5, 

απ σηὰ Ἰωαου]]ας ἵπ 'ααππα Ἰοσῦπα πο ἀεδεθηάοτεί, ἴρ8ε οἵς- 

ομΙη, 41ο α5οσπάεγεί ΠΙΟΠίΕΙΑ , οἰτουπηδρίείεραί. ἸΤπίο- 

πα Οἶἰσαβα, όπιο Βογί]α, ααϊ πάσα αἆ πο ]απα ἔγαηδ- 

(ροναί, οἱ ἵπ Ργοχίπιο οᾳοςίπί Ρτ]ίο πηη]ίος 5ογγαγογαξ, 

οὗ οµΙή( 6 οαΗδαΠ1 αᾱ ΠΙΘΗΣΟΡ οοΠςΠΙογΗπ](6 ας βθοΓοίογπα 

«οοἰθίαίοπα ογαί αἀπηίδδας, Υοηίί αἆ ουσ, πιοηδαηίση ἴπ 

(οπίοπίο, γοἱοραίαιο πταιπροτο, Ὀτουί Ῥηβίοπο Ρτο ΠΊΟτΟ 

ποοἰποίας: (ΗπΙπ( ο ργοήροτοίας, ΙπάΙρπαίας ἀῑχίέ, πδύςς- 

αἰιαίοπα απαπιάσπα ροδίμ]ατο, αἱ οχοοίας Ἰπιροταίου. Ἐα- 

πηυ]ΐς ααίοπα ποραη(ἶθις απἰάσπαα. πηααίς πουθακα απ Ἰω- 

ομ]]ο, παπα αλαίσπη, Βογ να ῥτοίπης ϱΟΠ5ΟΘΗ5Ο ού10 αὖ 

ΜΠπἰάαίοα ἐεαηδουσηες, φἶνο φποᾶ τεγοτα ηδίάίας (πο 

Ππο](ης, οἱ ΏΠΟ ΦΗΑΡΟΟΙΙΠΗ 56 οοάἰά(έ; εἶνο ἱταίμδ, αὐσα 

οοπ(ηπηο]ία. 8ο5ς αΠοσίαπι ρυ(ατοί. Αρυά τοβεὴ Η{0Π1 ἄὖὐ- 

ΓΗ αἱαα 5ο Υ παπα, ποπηίπο ομαάκομΠα, φποά 46 ἑσπηκίν- 
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χουλλον αὐτομολίαν. 
γετο. 

ΙΙΧΧΧ. Λούχουλλος δὲ τὴν χάθοδον τὴν ἐς τὸ πε- 

δίον, ἱπποκρατούντων τῶν πολεμίων, ἐκτρεπόμενος, 

χαὶ περίοδον ἑτέραν οὐχ ὁρῶν, εὗρεν ἐν σπηλαίῳ Χυνη- 

γὸν, ὀρείων ἀτραπῶν ἐπιστήμονα: ᾧ χρώµενος ἡγεμόνε, 
χατὰ ὁδοὺς ἀτριθεῖς περιῆλθεν ὑπὲρ χεφαλῆς τοῦ Μι- 
θοιδάτου: καὶ κατήει μὲν, ἐκκλίνας καὶ τότε τὸ πεδίον 
διὰ τοὺς ἵππους, γαράδραν δὲ ὕδατος ἐν προθολἩ θέµε- 

νος ἐστρατ τοπέδευσεν. Ἀπορῶν δ) ἀγορᾶς, ἐς Καππα- 
δοχίαν ἔπεμπεν ἐπὶ σἵτον, καὶ ἐς τοὺς πολεµίους Ίχρο- 
βολίζετο' µέ έχρι φευγόντων ποτὲ τῶν βασιλικῶν, ὁ Μι- 

θριλάτης ἀπὸ τοῦ Ἰάραχος ἐπιδραμὼν, χαὶ ἐπιπλήξας, 

ἐπέστρεφεν αὐτούς' καὶ Ῥωμαίους οὕτω χατεφόδησεν, 

ὡς ἄνω 

Σοθάδακος μὲν δὴ συνελαμβά- 

διὰ τῶν ὁρῶν φεύγοντας οὐδ' ἀποστάντων αἱ- 
σθέσθαι τῶν πολεµίων ἐς πολὺ, ἀλλ᾽ ἕκαστον ἡγεῖσθαι 
τὸν συμφεύγοντά οἵ καὶ ἐπιόντα ὄπισθεν, εἶναι πολέ- 
µιον" οὕτω πάνυ χατεπεπλήγεσαν. Καὶ ὁ Μιθριδά 

περὶ τῆσδε τῆς νίκης πανταχοῦ γράφων περιέπεμ. μπε. 

Τῶν δ᾽ ἱππέων πολὺ µέρος, καὶ μάλιστα δὴ τὸ µαγι- 

μώτατ ον, ἐφεδρεύτιν ἔταξε τοῖς ἐκ τῆς Καππαδοχίας 

τὴν ἀγορὰν τῷ Λουκούλλῳ φέρουσιν: ἐλπίζων, ἐν ἄπο- 

ρία τροφῶν αὐτὸν γενόµενον, πείσεσθα: οἵον αὐτὸς ἔπαθε 
περὶ Κύζικον. απ ανς. ο ἕ 

ΓΧΧΧΙ. Καὶ τὸ μὲν ἐνθύμημα μέγα ἦν, ἀποχλεῖ-- 
σαι τροφῶν Λούκουλλον, ἐκ µόνης ἔχοντα Καππαδο- 
χίας. Οἱ δ᾽ ἵππεῖς οἳ Βασιλέως τοῖς προδρόµοις τῶν 

σιτοφόρων ἐν στενῷ περιτυ Χόντες, καὶ οὐκ ἀναμείναν τες 
ἐς εὐρυγωρίαν προελθεῖν, ἀχρεῖον, ὡς ἐν στενῷ, σφίσι 
τὸν ἵππον ἐποίησαν. Ἐν ᾧ καὶ Ῥωμαῖοις φθάσαντες 

ἐξ ἑδοιπορίας ἐς µάχην παρασκευάσασθαι, τοὺς μὲν 
ἔχτειναν τῶν. βασιλικῶν, βοηθούσης, οἷα πεζοῖς, τῆς δυσ- 

χωρίας" τοὺς δὲ ἐς τὰς πέτρας κατήραξαν ' τοὺς δὲ 
διέῤδιψαν ἱ ὑποφεύγοντας. Ὀλίγοι δὲ νυχτὸς ἐς τὸ στρα- 

τόπεδον δναδραμόντες τε, καὶ µόνοι περιγενέσθαι λέ- 
Ύούτες, μέγα ὃν σφίσι τὸ συμθὰν µειζόνως διεθρόησαν. 
Μιθριδάτης δ᾽ αὐτὸ πρὸ τοῦ Λουκούλλου πυθόµενόςτε, 
καὶ Λούχουλλον ἐλπίσας ἐπὶ τοσῇδε ἱππέων ἀπωλεία 

αὐτίκα" οἱ ως ο. φυγὸν ὅ ὑπ ἐκπλήξεως ἐπενόει, 

τοῖς φίλοις εὐθὺς ἐξέφερεν ἐν τῇ σχηνη. Οἱ 
ὲ τι ηεγέσ σθαι  παράγτελμα, νυχτὸς ἔτι σπουδῆ 

τὰ ἴδικ ἕκαστος ἐξέπεμπεν ἐκ τοῦ στρατοπέδου: καὶ 
ὠθουμένων περὶ τὰς πύλας σκευοφόρων πολὺ τὸ πλῆθος 
ἦν. Ὅπερ ἡ στρατιὰ θεωµένη, καὶ τοὺς 

/ 

φέροντας 
’ 

ἐπιγιγνώσχουσα, 
λ / υ 3 / 

καὶ τοπάζουσα πολλὰ ἀτοπώτερα, 
σὺν δέει καὶ ἀγανακτήσει τοῦ μηδὲν αὐτοις ἐπη γέλθαι, 

τὸν χάραχα σφῶν ἐπιδραμόντες ἔλνον, καὶ διέφευγον ὡς 
ἐκ πεδίου πάντοθεν ἀκόσμως, ὅπη δύναιτο ἕκαστος αὐ- 
τῶν, ἄνευ στρατηγοῦ καὶ ἐπιστάτου παραγγέλµατος, 
ὋΏν ὁ Μιθριδάτ )ς θξύτερόν τε καὶ σὺν ἀταξία Ὑνγνομά- 

νων αἰσθόμενος, ἐξέδραμεν ἐκ τῆς σχηνῆς ἐς αὐτοὺς, 
᾽ / 3 /{ ” .) 5 3 ή Γ) 

καὶ λέγειν τι ἐπεχείρει, Οὐδενὸς δ ἐσαχούοντος ἔτι, 
πυθλιδεὶς, έ ὡς ἐν πλήθει, χατέπεσε" χαὶ ἐς τὸν ἵππον 

ἀναθληθεὶς, ἐς τὰ ὄρη σὺν ὀλίγοις ἐφέρετο. 
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μἰοπάο αἆ Ἰωπου]απα οορἱίατοί : απ οἱ δ{α1πα1 ΟΟΠΑΡΓΡΊΥΡΗΡΙΑ 

οί. 

ΧΧΧ. Ποπ] 465οΡΗΡΙΙΠΙ ἵῃ 6ΔΠΙΡΟΣ ΟΆΥΘΠ5, μή ρρο]- 

Ἰοηίίρι5 εφυἰίαία Ποδίίρας, πθ(ι6 αΠαπη γίαία, ασα οἴτουπη- 

ἵτο ροβ86ί, γἰάθης, τορογί!ί ἵπ δρε]αποα ΥομαίοτοΠα, Ρ6ΓΙΓΗΠΗ 

ΠΙΟΠΙΑΠΟΓΗΠΙ οα]Π Πα : ἆπο ἀποίογο πδας, Ρος γίας πα] (τῖ- 

{α5 αργα αρα ΜΠγιάαἰς οἰγομπηγίί, ἀρθερπά[ίααο ἴππο, 

γ{ίαἰ5 ααἱάσπα οΜίαπηηπο οππηρῖς Ῥτορίοτ οαμ{ίο, εἰ ρο5ί 

ἰογοηίοπι αφαἱ5 {αγρίά πα οαδίτα Ροδυ1ί. ΤΟῖ γονο ἀο[μοϊσπίο 

οοπηπιθαία , (Γαπιοηίαίαπα τηϊςίε ἵπ Οσαρραάοσίαπα, οἱ οτοΏτο 

Ιπίοτῖπα γελαία5 οδί ουΙΙ Ἰοδίρας.  Εισίοπήρας απίοπα αἱ- 

ααπάο τοσῖῖς, ΜΠμγίάαίας, ο οαδίγῖν 46ΟΠΙΤΟΠΣ, 5105 οῇ- 

Ἰατραίος ο [ασα τογοτίογο οοεσίέ; (απίαπηαθ ΡαΥΟΤΟΠΗ 1Π6Ι5- 

5ἵί Βοπιαπς, αἱ, ἵπ πιοπίαπα τοβαρἰθηίος, αἷα πο 5οπ[Ιγοηί αῑ- 

ἀθπν, ἀθ5ί11ἱ55ε γορίος αλοι5ε(ποπάο, οἱ απῖδαπεα ργοχίπηαΠῃ ἃ 

ίοιϱο Γπσα 5οοἵαπα Ῥτο ἱη5ε(πεπίθ Ἰορίο Ιαβογοί : {απίας 

Ρανος ΟΠΊΠ65 οεοµβρανεταί. Ἐ]ας νιείονία παπαῖος ΜΠιγ]άα- 

ίο5 οἶτοα ΟΠΊΠΘ5 τΤορίοπο5 ἀῑπηϊδίέ, Εαπίαίας απίθίη ππασηᾶ Πα 

Ρατίοπι, εί οαπι αἰάθεια Ὠο]οοδίςδίπιαπα, Παβδίί Ἰηδιάίατί 

(πηοηία{οτῖραςδ ο σαρραάοσία Τωιοπ]]ο εοπηπιθαία5 α[ἴθγεῃ- 

εἴρις: 5Ρ6Υ4Π5, 56 6ΙΠ αἆ {αἱοπι Γοὐαείαγατη Ἱπορίαπα, απᾶ- 

Ίειη ἴρςο αἆ ΟΥ2ἴοπΠα Ρρᾶδς5 Γπθγαί, 

ΤΧΧΧΙ. Ε/ οταί 14 απἰάεπα οστερίαπα ΜΠ(Πιγ]άα{ῑδ «οΠῃ- 

πηίαπα, Τωπου]απα εοπηπηθα(ἴρας, απος 5ο]α σαρραάοεῖα 

ειρρεα[ίαραί, εχοἸαάετο. Ύεταπα οᾳπ]ίες τορ, απΠὶ πι 

ῬτΙπιΙΠὰ ἄσπηεῃ [ηπποηίαίογΙπα. 1π 1ρδῖς Πιο [αΠοἴΡΙΙΒ 

Ἰηο]άϊδδεηί, πρ πε εχδρεοίατθη{ ἆππα ἵῃ ρα[επίῖογα Ίοσα Ἰοςίΐς 

Ριουθάετδέ, Ιπιίί]ες 51Ρί οᾳπος, αἱ ἵπ αασαςῖς, {οορνπΠῖ. 

Βοπιαπϊ ΙπίεηίΠα, οε]εηῖίου οχ Πΐποτο 5ίγιο(ῖς ογάΙηῖριας, αἲῑος 

εκ τοαῖῖς οεεἰἀάθταπί, αἁ]α(1, πέροίε Ρθᾶ1ίες, ΙοσογΗΠῃ ἄ5ρο- 

τίαία, αἰῖος ρε ταρας Ἱπιρι]εγαπί Ρυοροῖρίίες, αἰίος ἵη {1- 

6απ1 ἀἱδροιδετιπί. Ἐν ααἱρας ραποῖ ποσία ἵῃ οαδίτα εΥᾷ56- 

τηπίς ααὶ, 4ΠΗΠΠ 50105 5α ἀἰεθιθηί 5Ηρογοςςθ ΙΠοοΙΙΠΙος, 

οἶαάῖς 5αΐἰς απἰάσπα Πιασησ» ΠΙΔΙΟΓΟΠΗ 4ΠαΠΠ “Ρο ο (ΑΠΠάΠΙ 

[οορτιπί. Έα [απ] ΠΟΠ ἴαπι οἷίο αἲ Τωπου]]απα παπα αἆ ΜΙ- 

μπιάαίεπα ρειγοπήί : απἰ, ταίας Ἰωπου]απῃ ἵη 56 Ρο5ί {απίαπη 

οαπίαίας οἰαάσπι απαπαΡΠΠΙΙΠΙ ΠΠρείΗΠΙ [αοίτάΠα, ἆο [ασα 

οοβίίαγ]έ ριῶ πεία, οἱ 14 οοης Πάπα απι]οῖς 5ίαξἴπῃ αρογηῖέ ἵῃ 

Ρια{οτῖο. Ἠ, πο εχδροείαίο 5ἶδηο Υαδα οο]]σεπᾶϊ, Ῥτο 5ο 

απίδαᾳαε απίθ Ίπ6εῃ πιᾶσηα [ε5ϊπαί[ίοπα 6 οα5ίτίς ηλ {εραπί 

φαγοἴπας; α4εο τἱ αἆ Ρονίας Ἱαπποηία ο Τη Ιππροάἴππεπ[ῖς ργῶ 

πα] {πάπα 5ο Ιητίσθηα οοπΙρΙΙΠΙΘΓΘΠ{. Τὰ οοηβρῖσα ἶ πλ] - 

ί65, σπΠὰ α[ἴαπα 605 ασποδοοτοηί, απὶ ἰπιρεάϊπεπία ἆθγο- 

Ἠοῦαπί, ΡαΥοΓ6 ασοηίε 5βρίοίοΠοΠα, Ιπάίσης Εογοηίος 

ποΙι 5ἱδί ἆποσπα σπιτι ἁαίαπα, τα]ο οσα ἵτα Πο Ἱππρεία 

ρειγηρίο, Ῥα5δίηι {οίῖς οαπηρί5 ηι]]ο ονἀϊπαο, απα απΐδαιο 

Ροίεγαί, ἀῑασεγαπί, ΠΟΠ εχδροοία [15 ἱπιρεταίοτῖς απ ργ- 

{οείογαπα Ἱππροτίϊς. Ου αΏὶ τον 5θηςίί (ππιυ]ατίο ρα”: 

Ῥτορεγεσιθ βοτῖ, ριοσμτῖί ο (οηίοτίο, οΟΠΙΠΙΟΠΙΗΓΙ5 5105. 

5οά απ απάἰγείατ α- Πθηίηο, δἱ οοΠηρεΘδΣις εἴίαπι Τη 

(ανρα οΠπούαθ Γαϊδδαί θχοµ5δΗ5, πιοχ ἵπ θα ππΠ1 Γασδας 5αῦ- 

Ιαΐ15, οΗΠ1 ραιιοῖς οἱ {ρ9ο αἆ πποπίες Ργορεγε Ρτο[αμί!. 
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ΙΧΧΧΙΠ. Λούχουλλος δὲ, τῆς περὶ τὴν ἀγορὰν εὖ- 
πραγίας πυθόµενος, καὶ τὴν φυγὴν τῶν πολεµίων ἰδὼν, 
ἐπὶ μὲν τοὺς ἐκφυγόντας ἔπεμπε διώχειν ἵππέας πολ- 

λούς: τοῖς δὲ συσκευαζοµένοις ἔτι κατὰ τὸ στρατόπεδον 

τοὺς πεζοὺς περιστήσας, ἐκέλενυε μὴ διαρπάζειν ἐν τῷ 

τότε µηδὲν, ἀλλὰ κτείνειν ἀφειδῶς. Οἱ δὲ, σκεύη τε 

χρύσεα καὶ ἀργύρεα πολλὰ καὶ ἐσθητας πολυτελεῖς θε- 
ώμενοι, ἐξέστησαν τοῦ παραγγέλµατος. Αὐτόν τε τὸν 

Μιθριδάτην οἳ καταλαμβάνοντες, ἡμίονόν τινα τῶν 
Ἰρυσοφόρων ἐς τὸ σάγµα κατάξαντες, προπεσόντος τοῦ 
Ἰρυσίου, περὶ τόδε γενόμενοι, διαφυγεῖν ἐς Κόμανα 

περιεῖδον' ὅθεν ἐς Τιγράνην ἔφυγε σὺν ἵππεῦσι δισχι- 
λίοις. “Ὅ δὲ αὐτὸν ἐς ὄψιν οὐ προσέµενος, ἐν γωρίοις 

ἐκέλευσε διαίτης βασιλικῆς ἀξιοῦσθαι. "Ότε δὴ χαὶ 
μάλιστα τῆς ἀρχῆς ἀπογνοὺς ὃ Μιθριδάτης, Βάκχον 

εὐνοῦχον ἔπεμπεν ἐς τὰ βασίλεια, τὰς ἀδελφὰς αὐτοῦ 
καὶ τὰς γυναῖκας καὶ παλλακὰς, ὅπη δύναιτο, ἄνε- 

λοῦντα. Αἱ μὲν δὴ διεφθείροντο ξίφεσι, καὶ φαρµά- 

χοις, καὶ βρόχοις, δεινὰ ποιοῦσαι. Ταῦτα δ᾽ δρῶντες οἱ 

φρούραρχοι τοῦ Μιθριδάτου, ἀθρόως ἐς τὸν Λούχκουλλον 

µετετίθεντο, χωρὶς ὀλίγων. Καὶ ὁ Λούκουλλος αὐτοὺς 

ἐπιὼν καθίστατο, χαὶ τὰς ἐπὶ τοῦ Πόντου πόλεις πε- 
ριπλέων, ὄρει ᾽Αμαστρίν τε καὶ Ἡράκλειαν, καὶ ἔτέ- 
ρας. 

ΙΤ ΧΧΧΠΙ. Σινώπη δ᾽ ἀντεῖχεν ἔτι καρτερῶς, καὶ 
διεναυµάχησεν οὐ κακῶς. Πολιορχούμενοι δὲ, τὰς 
ναὺς τὰς βαρυτέρας σφῶν διέπρησαν, καὶ ἐς τὰς χουφο- 

τέρας ἐμβάντες ἀπέδρασαν. Λούκουλλος δὲ τὴν πόλιν 
εὐθὺς ἐλευβέραν ἠφίει, δι’ ἐγύπνιον, ὃ τοιόνδε ἦν' Αὖ- 
τόλυκόν φασιν, ἐπὶ τὰς Ἀμαζόνας Ἡρακλεῖ συστρα- 

τεύοντα, ὑπὸ γειμῶνος ἐς Σινώπην καταχθῆναι, καὶ 
τῆς πόλεως χρατῆσαι" ἀνδριάς τε σεθάσµιος τοῖς Σινω- 

πεῦσιν ἔχρα. Ὃν οἱ μὲν Σινωπεῖς, οὐ φθάσαντες ἐς 
φυγὸν ἐπαγαγέσθαι, ὀθόναις καὶ καλωδίοις περιέδησαν. 
0ὐδὲν δ᾽ ὁ Λούκουλλος εἰδὼς, οὐδὲ προμαθὼν, ἔδοξεν 
ὑπ) αὐτοῦ κληβεὶς ὁρᾶν αὐτόν" καὶ τῆς ἐπιούσης τὸν 

ἀγδριάντα τινῶν περιθεθλημένον παραφερόντων, ἐκλῦ-- 
σαι χελεύσας, ἰδεῖν οἷον ἔδοξε νυκτὸς ἑωρακέναι. Τὸ 

μὲν δὴ ἐνύπνιον τοιόνδε ἦν. Λούκουλλος δὲ καὶ Ἆμι- 
σὸν ἐπὶ τῇ Σινώπη συνῴκιζεν' ἐκφυγόντων μὲν ὁμοίως 

τῶν Ἀμισέων διὰ θαλάσσης, πυνθανόµενος δ’ ὑπ Ἀθη- 
γαΐίων αὐτοὺς θαλασσοκρατούντων συνῳχίσθαι, καὶ, 
δημοκρατία γρησαµένους, ἐπὶ πολὺ τοῖς Περσικοῖς 
βασιλεῦσιν ὑπακοῦσαι' συναγαγόντος δ᾽ αὐτοὺς ἐς τὴν 
δηµοκρατίαν ἐκ προστάγµατος Ἀλεξάνδρον, πάλιν δου- 

λεῦσαι τοῖς Ποντικοῖς. Ἐφ οἷς ἄρα συμπαθὶς ὁ 

Λούκουλλος γενόμενός τε, καὶ φιλοτιμούμεγός γε καὶ 
ὅδε ἐπὶ Ἀλεξάνδρῳ περὶ γένος Ἀττικὸν, αὐτόνομον ἠφίει 

τὴν πόλιν' καὶ τοὺς Ἀμισέας κατὰ τάχος συνεχάλει. 
Ώλε μὲν δὲ Σινώπην καὶ Ἀμισὸν Λούκουλλος ἐπόρθει 

τε καὶ συνῴκιζε. Καὶ Μαχάρη τῷ παιδὶ τῷ Μιθρι- 
δάτου, Ἡοσπόρου τε βασιλεύοντι, καὶ στέφανόν οἱ 
πέµψαντι ἀπὸ χρυσοῦ, φιλίαν συνετίβετο. Μιθριδάτην 
ὃ ἐξήτει παρὰ Τιχράνους. Καὶ ἐς τὴν Ἀσίαν αὐτὸς | 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΗΙΡΕΒ 

ΙΧΧΧΗ. Ἰποσας ες [παππεπίαίογαπα γἱείοτία οδεῖίου [Δ- 

οἵμ5, γιάεηδαπε Γαραπα Ἰοδίηπα, πηϊςίϊ ΠΙΑΡΠΑΠΙ ΠΙάΠΙΠΙ 

εη παπα, απσρ Γαβίοπίες ρογεδηπετείατ. Ἐος Υοτο, ααἱ ἵπ 

οπδίτίς α4λο τε]ηα{ γᾶςα οοἱἠσεμαπί, εἰγοππιάρα1ί Ἱοριοπί- 

Ῥη5: εἀϊκίίαπε, πἱ {απιῖδρετ α ταρὶηϊς αΏςίπετεπί, σπα 

σράῖρης επφοί οππηυ]αίο φαἱἰ5[αοίαπη. Αἲ πι]ες, εοΠβροε(!8 

πμ] 15 ναρί5 αυτοῖς εἰ αγβοηίοίς, ργεἱοκίσαπε γεςίίρας, εδ ἰοιί 

οῬΗτη5 εδἰ. Εί αΏῖ ἵρεαπι αποσια ΜΠἨγ]άαίεπα, 4 πθπα Ίαπι 

ἵπ ππαΠίρας Ῥάπε Ἰαβεραπί, οοπείδα ππῖ απταπα [ογεπίῖς 

εαγεῖπα, ἆππα 4πτήΠΑ Ῥγο]αρδαπη οοΠσυηί, ραδεί 5υπί ἵη 66- 

πηαπα εναᾶρτο. Ἠϊπο Ἠ]α ουπι ἆπορας πι] ας οφ Ισπχ 

Ρτοβαρίέ αἲ Τίρταπεπη : απ, πθ ἵπ εοπερεείυπη απἰάεπι αᾱ- 

πΙΙΠα, ἵπ ργαά{ίς, γορῖο ἴ8ΠΠΕΠ ΠΠΟΓΕ, α]ί Παβδί. Τυπο 

ΠΙΠΙΙΓΗΠΗ πιαχίπιο Μη γίάαίος ἆς τερπο ἀθβροταῃς, Βασε]ναπα 

εαπαο απ] αἆ 5παπῃ τορῖαπη πηὶςίέ, πἱ 5Ο0ΓΟΓΘ5, ΠΧΟΓΘ, Ε2Η- 

οαβίπᾶδαιθ 5.5, 4ποσππ(πθ Πποᾶο Ῥοβ5εί, ἱπίογίπιετεί, 

Εἰ ἴ]α, πηῖτα οοηξίαπία, ρ]αᾶ]ῖς, γεπεπίς, Ἰαᾳποίς, 5Ροπίε 

γ]ίαπα Ππϊεταπί. Οα: Ἱπίο]Ηροπίες ργα{[εείῖ ργαςἰάΙογαΠι 

Μι ἡίάα1ῑς, 5ἰπηα] 9ΠΏΠΕ5, Ραιοῖς οχορρίίς, αἆ Πωπου]]απα 

(μαηδίεγιηί. Ἠε]απος Ἰπου]]ας, αἁπιοίο εἰπσα]ς οχετοῖία, 

ευρορῖέ; εί αἆ πιαγῖπιας 4ποααο Ῥοπί πτῶθς εἶαξεε 4ρ- 

Ρι]δα, ο«Πῃ α]ία ποππι]]ας οερῖϊ, ἴππα Απιαξίτίπι εἰ Ἠεγα- 

οεαπῃ. 

ΙΤ ΧΧΧΠΙ. ΒίΠΟΡεηςες Υετο αἆλαο τοβῖς(εὔαπί εοηξίαηίοτ, 

εί 5α1ἰ5 ΡγοδΡρετε ἀδραρηαταηί πανα! Ρτα]ίο.. 5οᾷ Ρροξί(ααπα 

ορριαρηατῖ εαρετυηί, {ππα τοτο, οοποτεπιαἶς ρτανγῖογῖρας 

παν]ρας, Ἰεγίοτες οοηδοεπάετυπί, απίασετηπία:θ. ϱαρία 

μίπο οἴν[ίαιἳ 5ίαἴπη Ἱωπου]]ας Ποτίαίοπη τοδΙᾶΙξ, 5οπηπῖο 

τα αἀπιοπί(α5 : Απἴοΐγουπι [δτυπί, οχροάἰοπίς αἲ Ηετεπ]ε 

ἵπ ΑΠΙΑΖΟΠᾶ5 5ηδοερί κοοἴαπα, (οπηροσίαίε αρρυϊδαπα 8ἰ- 
πορεΠ. , 1ί τεβηΠα οοσπρᾶ55ο : οἱ φίαΐία εἶας, ςἰηση]αιί τ6- 

Πρίοπο ου]ία, οτασμ]α οἀεραί Βποροηςίρας, Ἠαπο ἴππο 

ΒΙπορθηςες αἀςοιαγί [ασος οοπαἴθπα, ραηπίς ομγο]αίαπῃ 60Η- 

κἰγίηχοταπί Γαπίου]ΐ5, 5εά τὰ [ο5{ἱπα[ῖοπο ἀοροτίατε ἵπ πᾶ- 
Υεπῃ ποη Ροίπθγαηί, Ἰωπου]]ας ἱσπατας τεῖ, που ἃ αποσαδΠα 

πιοπίέα5, γίδας εδί 5ἱδί γἰάετο Απίοϊγοαπα 5656 γουβπίεπη : 
οἱ Ροίετο ἀῑα, (πππη ουγο]αία φίαΐίπα ργα {ος ευη [οσο ϱε- 

ςιαγοίης, 5ο]α15 ἱρδίας Ίά5δα ηγο]αστίς, (αΐεπι γἱάστε )δί 

γίδας ο5ί, απα]ΐς φρεοίο5 οἱ ποοία Γαογαί ομγειδαία. δίο 

Βἰποροηβίρας φοπημίαπα Του] ρτοζαί,  Ῥοδί Βίπορεπι, 

Απηΐσιση οµίαπα Ἰωπου]]ας τος ας 5υἱς οἰνίσας, αἱ ραπίοτ 

Ρος ππαγο ῥτο[αροταῦ{. ΟσΗΠά οηίπ απάἶςςεί, ἀεάποίαπα 60 

4ῦ. Αλοηϊοηείρας, ἆππα πιατῖς ἱπροτίαπα [εποῦανί, οο]ο- 

πίσσα, οἳ τορυ τος αἀπαληϊκίταοποπη οἶἵπα ή Ῥεπες ρορα- 
Ἰάπα [αἱδεο; ἀοίη ἀἵα φπἱάσπα Ῥεγεαγαπα πτεβίρας ραγαίκθα 
οἰν]αίοπα, 5οὖ τΗΓΦΗ5 οκ πιαπάσίο Α]εχαπάτί Ιογίαἳ ριῖ- 

είπα Γαἱ9ςο τοβίίαπα, ἆοπος 5οτνίτο ἆσπιαο Ῥοπ/1οἵς τὸ- 
μἶθας ο.οί ουαοία : πιἰκογαίας οπα Ἰωασυ]ίας, οἱ ΑΙοχαπότί 

ουμα Λ{Ιΐοος [Αν οσο ΦΗΙΠ5, ᾖαρρίί 65ο Πβοταπας ἴνθβ. 
απο ρτοίίπας ἵπ ραϊτίαπα, αἲ ἐροῖς ρελσίαα, οοπγοζανΗ, 
Ἱια ΒΙποροῦ Αππΐζιπισιο ἰάοπα Ἰπου]]ας ἀοφο]αν Τε τον ξ- 
απδ.  Ἰπάο ἵη απηἰοἰίαπη τοοσρίο Μασλανο, Μνάαεἰς Πίο, 
Ἠοβρουί τόμο, αἱ το ΗΑ γἱοιοτί οογοΠΔΙΗ Πλἰκογαξς οἱ παῖς» 
εἰ αἲ Τ{ρταποπα Ἰομαίς, αἱ ΜΗ νγιἁδίοπα αὖ ϱ0 περειετεηίς 
η Αδίαη [ποπ ας τορτοβδς οί. Οὐ 8) ο παπα πηα]είας ρ8ς-. 



ΡΕ ΡΕΙ1Ο ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

ἐπανελθὼν ὄφλουσαν ἔτι τῶν Συλλείων ἐπιθολῶν, τέ- ᾽ ) 

ταρτα μὲν ἐπὶ τοῖς ἐν, τέλη δ᾽ ἐπὶ τοῖς θεράπου- 
σιν καὶ ταῖς οἰχίαις ὥριζε. Καὶ ἐπινίκια ἔθνεν, ὡς δὴ 
τὸν πόλεμον κατωρθωκώς. 

ΙΗΧΧΧΙΥ. Ἐπὶ δὲ ταῖς θυσίαις, ἐπὶ τὸν Τιγράνην, 
οὐκ ἐκδιδόντα οἱ τὸν Μιθριδάτην, ἐστράτευε σὺν δύο 
τέλεσιν ἐπιλέχτοις, καὶ ἱππεῦσι πενταχοσίοι ἸΚαὶ 

τὸν Εὐφράτην περάσας, µόνα τὰ χρήσιμα τοὺς βαρ- 
θάρους αἰτῶν διώδευε. Οἱ γὰρ ἄνδρες οὐκ ἐπολέμουν, 
33) ΣΥ/ / ε / ὰ σι / 

οὐδ᾽ ἠξίουν τι πάσχειν, ἔς τε Λούχκουλλον χαὶ Τιγρα- 
μα νο / Δ ν. -. τε. / Φ Ἁδοὶ. / 

νην ἐπ᾽ ἀλλήλοις διακριθῆναι. Τιγράνη δ) οὐδεὶς ἐμήννεν 
3 / ’ « / . ο. Ἱ 

ἐπιόντα Λούχουλλον. ὍὉ γάρ τοι πρῶτος εἰπὼν χε- 
κρέµαστο ὑπ αὐτοῦ, συνταράσσειν αὐτὸν τὰς πόλεις 
νοµίσαντο.  ὋὩς δέ ποτε ἤσθετο, Μιθροθαρζάνην 

ν κο / τ / ’ α προὔπεμπε μετὰ δισχιλίων ἵππέων, Λούχουλλον ἐπι- 
σχεῖν τοῦ δρόμου. Μαγκαίῳ δὲ Τιγρανόχερτα φυλάττειν 
ἐπέτρεψεν' ἥντινα πόλιν (ὥς µοι προείρηται) ἐπὶ τῇ 

ο» ο» ο Δ .) 3 / / ας 

τιμῃ τῇ ἑαυτοῦ βασιλεὺς ἐν ἐκείνω σα τῷ χω- 
- ν 3 

βίῳ συνῴχιζε" καὶ τοὺς ἀρίστους ἐς αὐτὴν συνεχάλει, 

ζημίαν ἐπιτιθεὶς, ὅσα μὴ µεταφέροιεν, δεδημεῦ- 
σθαι. ἨΤείγη τε αὐτοῖς περιέθαλε πεντηκονταπήχη 
τὸ ὕψος, ἵπποστασίων ἐν τῷ βάθει γέµοντα’ καὶ βασί- 
λεια καὶ παραδείσους κατὰ τὸ προάστειον ἐποίει µα- 

Ν λ / ν οι ο κα δν ν 
κροὺς, χαὶ χυνηγέσια πολλὰ καὶ λίµνας' ἀγχοῦ δὲ καὶ 

’ ο / Δ / ο. / ῃ 

φρούριον ἄνίστη καρτερόν. Καὶ πάντα τότε Μαγχαίῳ 
ταῦτ ἐπιτρέψας, περιῄει στρατιὰν ἀγείρων. Μιθρο- 

θαρζάνην μὲν οὖν ὃ Λούχουλλος εὐθὺς ἐκ τῆς πρώτης 

συμθολῆς τρεψάμενος ἐδίωχε. Μαγχαῖον δὲ Σεξτίλιος 

ἐς Τιγρανόκερτα καταχλείσας, τὰ μὲν βασίλεια αὐτίχα, 
ἀτείχιστα ὄντα, διήρπασε" τὴν δὲ πόλιν καὶ τὸ φρού- 
ριον ἀπετάφρευε, χαὶ μηχανὰς ἐφίστη, καὶ ὑπονόμοις 
ἀνεχρήμνη τὸ τεῖχος. Καὶ Σεξτίλιος μὲν ἀμφὶ ταῦτα 
ἐγίγνετο. 

ΙΧΧΧΥ. Τιγράνης δὲ, 
ο -- ἀγείρας, καὶ ἱππέας ἐς πεντακισμυρίους, 

προὔπεμψεν αὐτῶν ἐς Τιγρανόκερτ α περὶ ἐξακισχιλίους" 
οἳ διὰ µέσων Ῥωμαίων ἐς τὸ φρούριον ὠσάμενοί τε, 

43 ο / μ] / 3 

καὶ τὰς παλλακὰς τοῦ βασιλέως ἐξαρπάσαντες, ἐπα-- 

νηλθον. Τῷ δὲ λοιπῷ στρατῷ Τιγράνης αὐτὸς ἤλαυ- 
νεν ἐπὶ Λούκουλλον. Καὶ αὐτῷ τότε πρῶτον Μιθρι- 
δάτης ἐς ὄψιν ἐλθὼν, συνεθούλευε, μὴ συµπλέχεσθαι 
Ῥωμαίοις, ἀλλὰ τῷ ἵππικῷ µόνῳ περιτρέχοντα, χαὶ 

τὸν γῆν λυμαινόμενον, ἑ ές λιμὸν αὐτοὺς, εἰ δύναιτο, 

περιχλεῖσαι' ᾧ τρόπῳ καὶ αὐτὸς ὑπὸ Λουκούλλου περὶ 

Κύζικον ἀμαχεὶ κάµνων τὸν στρατὸν ἀπολέσαι. Ὅ 
δὲ, γελάσας αὐτοῦ τὴν στρατηγίαν, προῄει συνεσχευα-- 

/ 3 /{ ε / / 5ν]1 

σµένος ἐς µάχην' καὶ τὴν Ῥωμαίων ὁὀλιγότητα ἰδὼν, 
ἐπέσκωψεν οὕτως" Εἰ μὲν πρέσθεις εἰσὶν οἵδε , πολλοί: 

/ ’ / 

εἰ δὲ πολέμιοι, πάµπαν ὀλίγο. Λούκουλλος δὲ λόφον 
εὔχαιρον ἰδὼν ὄπισθεν τοῦ Τιγράνους , τοὺς μὲν ἱππέας 
ἐκ μετώπου προσέτασσεν, ἐνοχλεῖν αὐτῷ, καὶ περι- 

- / ” 

σπᾶν ἐφ᾽ ἑαυτοὺς, καὶ ὑποχωρεῖν ἑκόντας: ἵνα τῶν βαρ- 
Ράρων, διωκόντων, ἡ τάξις παραλνθείη. ἘΤοῖς δὲ πε- 

οοἷς αὐτὸς ἐς τὸν λόφον, περιοδεύσας, ἀνήει λαθών οις ς ἐς τον Λλοφον, περ ς ἄνηξ ν 

να 3 / ασ, 
πεςώων ες πεντε κπι ειχοσι 
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ἱεπ α- γα ἱγγοραί πἆμαο ἀεβοτεί, οΘΗδΙΠΗ εἶ ἱπιρορη]ί 

αὐατίαι ρατίε (ποίααπα, οἱ εἰθηία το Φάἴππα πιοᾶο 

5ογγογπ](ε ΠΙΙΠΘΓΟ φο]γοπάα 5ἰα(μ. αππαιο γοίῖνα κα- 

σα, οὗ τος [ε]ἱοΙ{ου βεείας, ἀῑῖ5 Ἱπππογία]ίθας ρειφο]ν{{. 

ΗΧΧΧΙΥ. Ῥεγας(ἶς αοτῖς, οοπίτα ΤίρταπεΠα, ΠΟΠ θά ση- 

ἴ6υα εχροδοση! ΜΠηιηάαίεπα, Ἰωαου]]α5 πιον]έ, οππη ἀπαῦη» 

5ε]οοιῖ5 Ἰοριοπίθας εί οσφαἱ ας απἱηρεπίϊ, διρεγαίο(ιθ 

Εαρηνταίε, ἃ Ῥαγραί5, Ῥες 4ποΓΙΠΗ ᾖπος (γαηςίραΙ, θᾶ 50Ι 111 

εχίβεραί, απ αἆ α5άπ1 ογαηί Πθορςδατία. ἈΝάΠΙ ΤοΡΙΟΠΙΠΗ 

εαΓπῃ Ποσο] αὐἰοτνεραπί αὖ αγπηῖς, πεσιθ Ρ6ΠΙ εα]απηία- 

ρις 5οςε ορ/ίεετο γοἱεῦαπί, απί Ἱπίου ΤαουβαΠ αίαπε Τ- 

ΕΙΑΠΟΠΙ ΠΙΕάΙΟ5 5656 {Π56Γ6Γ6. Εί πθππο αἀνεπίαπα Τμου]ῖ 

ἸπάϊσαγΙέ Τἱρταπϊ : παπα αἱ Ῥεῖπιας οἶας ΠΙΟΠΙΙΟΠΕΠΗ {ρος- 

ταί, 5Π8ρεης5 οδί, {απαμαπι Ῥρορι] (ατραίογ. ὉὈί Υοτο 

ἰαπάσπη εοσπονΙ{ Τΐρταπες, ΜΠγοβαΥΖάΠΕΠΙ ριΦπαϊδ]ε, οαΠὰ 

ἀπορας πα]ίρας οσα, απὶ ΠωαουΠῖ οπτδαπα ἰπ]ήροτοί, 

ΜαπεΦιαπη Υογο Τίσιαποσαει{ᾶ) ]αδδίέας5ε ΡγδίάΙο: παπα Γ- 

Ῥαπα, αἱ 5ρία ἀῑκί, Ταχ ἵπ οποτε 5ΗΗΠῃ ἵΠ οα τορίοῃθ 

εοπάἰάσιαί, ποσάσπι Ῥίαπο αΏςδο]γογαί; ορππαρας απίσα 

εοάσπι εοπγοσα(ἶς πια]οίαπα Ιπροξιεταί, αἱ Ῥοπα (πΦομῃ- 

ααε Ί]αο ποπ {γαης[ογνεηίαν’, Πεγεηί ρυβ]ίσα. Ότροπι εἴς- 

εαπιάσίθιαί πιωπίριις ααἰπαπαρίπία ουβίίογαπα αἱ αάϊπο, 

ας ἵΠ Ιπῃο το[ογία εγαπί εΠαογαπῃ 5ίαβι]ῖς. Τη 5αρατρ]ῖς 

αὐίθῃ Τορίαπη Πη5[(πογαί, οἱ Ιογίο5 αΠΠΡΙΟς, 6ἱ {οΓαΓΙΠΙ Υἱ- 

ατία, Ῥίοίπαξ(αθ. ΑΤΕΕΠΙ 4ποααθ ἵπ ΡΓγοχίπιο γα]άαπι 

εχδίταχεταί. Ομἵρας οπ]ηίριας {από Μαποσῖ οοπηπηϊδεῖς Πά6ἱ, 

γοβίοηοπι οΕίραί Γΐριαπες, οχογοϊίαπι εο]σεῃς. ΟορίοΓΙπα 

ΜΙτοβαν7απεΠΙ ἸΠμιει]]5 Ῥνίπιο οοηςγεδ5α 5αρεγαίαπα, ἵῃ 

{ηδαπα οοπ]οεῖί. Ῥοαχί{ηίας τοιο, Μαποσο Ιπίνα Τίσιαποσει- 

ἴ8Π1 ΟΟΠΠΡΙΙ5Ο, Υοβίᾶπι ΠποΧ θλίνα πιαπία δἰίατη ἀῑτιραε, 

πτρίααε εί αγοί ἃσσειες εἰ πας]µίπας αἀπιονΙέ, εί οιπ]οι]ίς 

ευΠοά1ί πιαηία. 

ΗΧΧΧΥ. Ουἵρις τρις ἀππι οσουραία Φεχίίμας, Τίσια- 

πε5, 08615 {ΕΓΠΠθ 6601, ρεάἰίαπη, ο αἱέαπα Τ, πια, ῥγο»- 

Παϊςι{ Τϊσταποςεγίαπη οἰτοῖίου 5εχ πηἰ][ία ; απ Ρος πιοᾶἰος Βο- 

ΠΊ4ΠΟΣ ἵπ αΤοθΠΙ ΡειΓρετυη{, αἱ ετορίας τοάικειυη{ τορίας 

Οαπι τείαπο εχεγοῖία Τΐβγαπες 1ρ5α οοπίγα 

Ἱωαουβαπα ρτο[εσίας οί. Ουαῖ ΜΙημηααίες, {απ ΡΓΙΠΊΗΠΗ ἵῃ 

οοηδρεοίαπα αἀπ]ῖδειις, 5ιαάεβαί, πο 5ἶσπα επι Ἠοπιαπίς 

εοηίθιγεί» 564, οπι εσμίαία {απίαπι οἴτοιπιοιιδαπάο, 

ΔΡΙΟΣάΙ6 Υαδίαπάο, αά [ΑΠΊ6ΠΙ 605, 5ί ῃο55οί, τοάίσογοί : 

απεπαάΠιοά ΠΠ] ἴρςε ἃ Που]]ο ργες55 αἆ ΟΥ2ἱεΙΠΗ, 5ἶπε 66ἵ- 

14 οοη5ΙΠαπα Πάσης Τίστα- 

οοπουβίηας, 

ἰαπιϊης απηϊίς5εί οχαΓοΙίαπῃ. 

π65, Ρτοεθάεβαί Ιηδίτηεία αοἴε : οοπδρϊσαία5απο ΒΟΠΙάΠΟΓΙΙΗ 

ραποἹίαίοπα, ΙΠαάεης, αἲί : « 8ἱ Ἱεραίἶ 5υπί Ε, πια] ευη! 7 

5ἱΠ Ἰο»ίε5, ορρίἀο ραιοί. » Ἰωπευ]]α5, Ροδία παπι απἰπ]αάγου- 

Πΐ α ίσο Τἱρταπϊς ορροίαπαΠα ἑπππ]απα, οᾳα{ί6ς ἵπ {1οῇ- 

{οι ἱπηπηϊςίέ, ααὶ Ἰαοθβδογθηί Ἰοδίθπη δἱ ἵπ 5ε5ε γετίεγεηί, 

Δίᾳιο δίῖαπῃ π]ίτο οοάσγοηί, αἱ Ῥατρατί ρογ5εαπεπάο {αι Ῥατεηί 

ογά1πες 5ος : 1ρ5α, ροάϊ ίνες οἴτοα (απππ]απα οἰγουπιάαείἶδ, 

ἂ5οξΠάΙέ ποπ. επ επίίρας Ποςίΐρης. Ὁί νετο γἱάΙς 908 
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Καὶ ὡς εἷδε τοὺς πολεμίους ὑπὸ τῆς διώζεως, οἷα νι- 

κῶντας, ἐς πολλὰ διεσχεδασµένους, τὰ δὲ σκευοφόρα 
αὐτῶν πάντα ὑποχείμενα, ἀνεβόησε, Νικῶμεν, ὦ ἄν- 
δρες: καὶ ἐπὶ τὰ σκευοφόρα πρῶτος ἵετο δρόµμῳ. Τὰ 
δὲ, αὐτίκα σὺν θορύθῳ φεύγοντα, τοῖς πεζοῖς ἐνέπιπτε, 

καὶ τοῖς ἱππεῦσιν οἳ πεζοί. Τροπή τε ἦν εὐθὺς ὅλο- 
σγερής. Οἵ τε γὰρ ἐν τῇ διώξει μακρὰν ἀπεσπασμένοι, 

τῶν Ῥωμαϊκῶν ἵππέων ἐπιστρεψάντων ἐς αὐτοὺς, ἀπώλ- 

λυντο" καὶ τὰ σκευοφόρα τοῖς ἄλλοις ἐνέπιπτεν, ὡς ἐνο- 
χλούμενα. Πάντων τε ὡς ἐν τοσῷδε πλήθει θλιβο- 
μένων, καὶ τὸ ἀχριθὲς οὐκ εἰδότων, ὁπόθεν ἡ Ίσσα 
αὐτοῖς ἄρχοιτο, πολὺς ᾖ ἣν φόνος, οὐδενὸς σχυλεύοντος 

οὐδέν' ἀπηγόρευτο γὰρ ἐκ Λουχούλλου μετὰ ἀπειλῆς. 
Ὥστε καὶ ψέλλια καὶ περιαυχένια παροδεύοντες, ἔχτει- 
νον ἐπὶ σταδίους ἑκατὸν χαὶ εἴχοσιν, ἔστε νὺξ ἐπε- 
λάθετο. Τότε Σ ἀναστρέφοντες, ἐσκύλευον" ἐδίδου γὰρ 

ὁ Λούκουλλος ἤδη. 

ΙΝΧΧΧΥΙ. Γιγνοµένην δὲ τὴν ἧσσαν ὁ Μαγκαῖος 
ἐφορῶν ἀπὸ Τιγρανοχέρτων, τοὺς ἝἜ, λληνας, οἳ ἐμι- 

σθοφόρουν αὐτῷ, πάντας ἐξώπλισεν, ὑποπτεύων" οἳ σύλ- 
ληψιν δεδιότες, ἀθρόοι σχυτάλας ἔχοντες ἐθάδιζόν τε καὶ 

πὐλίζοντο, Μαγχαίου δὲ τοὺς βαρθάρους ἐπάγοντος 

αὐτοῖς ὡπλισμένους, διαδησάµενοι τὰ ἵμάτια ταῖς 

λαιαῖς ἀντὶ ἀσπίδων, μετὰ τόλµης ἐσέδραμον ἐς αὖ- 

τούς" χαὶ ὅσους ἀγέλοιεν, εὐθὺς ἐμερίζοντο τὰ ὅπλα. 

Ὡς δὲ ἐκ τῶν δυνατῶν εἶχον αὐτάρχως, μεσοπύργιά 
τινα χατέλαβον, καὶ Ρωμαίους ἔξωβεν ἐκάλουν τε, καὶ 

ἀναβαίνοντας ἐσεδέχοντο. Οὕτω μὲν ἑάλω Τηρωνά- 
χερτα' καὶ πλοῦτος διηρπάζετο πολὺς, οἷα πόλεως νεο- 

͵ 
καταπκεύου, φιλοτίμως συνῳκισµένης. 
δε τά Τιγράνης δὲ χαὶ Μιθριδάτης στρατὸν 

ἄλλον ἤθροιζον περιιόντες, οὗ τὴν στρατηγίαν ἐπετέτρα- 
πτο Μιθριδάτης: ἡγουμένου Τιγράνους αὐτῷ γεγονέναιτὰ 

παθήματα διδάγματα. Ἔπεμπον δὲ καὶ ἐς τὸν Παρθναϊ- 
ον, ἐπικουρεῖν σφίσι παρακαλοῦντες. Ἀντιπρεσθεύοντος 
δὲ Λουκούλλου, καὶ ἀξιοῦντος, ἤ οἵ συμμαχῆσαι, 3 

οτέροις ἐκστῆναι τοῦ ἀγῶνος: ὃ μὲν, κρύφα συντι- 

ενος ἑκατέροις, οὐκ ἔφθασεν οὐδετέροις ἀμῶναι. Ὁ 

Μ.ριλάτης ὅπλα τε εἰργάζετο κατὰ πόλιν ἑκάστην, 
καὶ ἐστρατολόγει σγεδὸν ἅπαντας Ἀρμενίου. Ἐπι- 

λεξάµενος δ᾽ αὐτῶν τοὺς ἀρίστους, ἐς ἑπτακισμυρίους 

πεζοὺς καὶ ἵππέας ἡμίσεας, τοὺς μὲν ἄλλους ἀπέλνσε' 
ἐς Όιας τε καὶ σπείρας ἀγγοτάτω τῆς Ἰταλικῆς 

συντάζεως χαταλέγων, Ποντικοις ἀνδράσι γυμνάζειν 

Προσιόντος δ) αὐτοῖς τοῦ Λουκούλλου, ὁ 

μὲν Μιριὸ άτης τὸ πεζὸν ἅπαν, καὶ µέρος τι τῶν ἵπ- 
πέων ἐπὶ λόφου συνεῖχε' τῇ λοιπῃ δ' ἵππῳ Τιγράνης 
τοῖς σιτολογοῦσι ᾿Ῥωμαίοις περιπεσὼν, ἡσσᾶτο. Καὶ 

μᾶλλον ἀλεῶς ἀπ οἱ ᾿Ῥωμαῖοι πλησίον αὐτοῦ 

Μιριδάτου ἐσιτολόγουν τε καὶ ἐστ ρατοπέδενον. Νο- 

Ἔ 
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τους ὁ 
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Υιορτὸς 2) αὖθις ἡγείρετο πολὺς, ὡς ἐπιόντος τοῦ Τι-- 

Ὑράνους" καὶ τὸ ἐνθύμημα ἦν, ἐν µέσῳ Λούκουλλον ἂμ- 
φοῖν γενέσθαι. ϱ ὃ”, αἰσθόμενος, τοὺς μὲν ἀρίστους τῶν 
ἱππέων προὔπεμψε ποῤῥωτάτω συµπλέκεσθαι τῷ Τι- 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ 

α πας! 14η γἱοίοτες, ἀἱδροιςος ἵπ ρειδεηυοηίο, οἱ ἱπηρθάι- 
πηθη{α ΘΟΓΗΠΙ οπηηία 5η {ηπηυ]ο Ἰοσαία, οχε]απιανἰί: « ]οϊ- 
πης, πη]ίος! » Ῥηίπηάδατε ουτε ἱππρεάίπποηία 6ογΗπΊ(Πο οἩ- 
5ίοάος ἱηναςίϊ : ααἰ, πιᾶσηο Ππρεία Γαριεπίες, ἱποιτγογιηί 

τη ροθ[ίος, εἰ Πή ΓΗΓΦΩΠΗ ἵη θᾳμἱίες. Μοχαπε εὔαςα οπηπίΗ η 

{αρα [αεία ο»ἰ. Ἀαπι αἱ ΠΠ], αἱ ρογδδφπεπάο Ἰοησίη» α εηῖς 

Ρτουυγγεγαη{, ἃ Ῥοπ]απο οφη(αία, ἵπ 605 ]8Πη 5ε5ε ϱΟΠΥΟΓ- 

ἰοπίο, ο ἀοραπίατ; οἱ Ιαπηθηί{α ο Πῃ ἱπιρεδ[πιεηείς {η αἰίειος. 

εχαρίίαία αμΐρρο, Ἱπευττεραηί.  Οοπιρηππεπίναδαπε ρο 

υἱ τη ἰαπία ππυ]Ηαάἶποα, οπιπίῬΗ5, πε(ιο ρίαπε 5εἰεπίίνας, 

υπά6 εδδοί εἰπας πίσσα , ἵησεης οσᾶ6ς ραίταβαίας. Χειε 

απἱδ(παπη αἆ βρο]απάσπα 5056 γετίεραί : 14 οπῖπα Ππου]]ας 

ει είο γείπεταί, 6τανθπη Ππίογππαία5 ρά Παπά 56615 Γαεἱθῃ- 

Πας. Ἰαφπο εἰ αγπη]ας εἰ ἴοταπες Ργαἰεγευπάο, οοπίῖ- 

πια γαηί οὔράΕΠΙ ρε οχχ κδίαδία; ἆοπεςο ποκ 5υρειγεπῖ, 

Αο ἴαπι ἀσπ]απῃ αἆ 5ροἱαπάππα, ρεγπηίομίο Ίαπα Ἰωπειπ]ίο, 

οοηγειςί 511. τς 

ΙΤ ΧΧΧΥΙ. Εαπι εἸαάεπῃ απατά Μαποφας εκ ΤίσιαΠΟ- 

εετία ῥτοδρεχίςδεεί, Πίος ππεγορπατίος (Π905, υἱ εί 

5Η5Ρ6είο5, εχαγηιαγἰ ο/ηΠς5. ΟΙ, γε, πο οοπηργείιση- 

ἀετοπίατ, αγγερίῖ5 Εα5ρας ἱπορδεραπί εἰ φαἱεςοεβαηί οοἩ- 

βτορα1.. Μαπειθο Υογο οΙΠ1 ατα [ἶς ματρατίς ος ἱηναδοπίο, 

ομνγοἰα{ῖ5 γοςίε ΏγασλΗ15 γἷοε ο]γροῖ, απἀεηίοτ ἵῃ ϱο5 [δευτ 

ἱπροίαπῃ : 6ί ποἰαποί οεοἰάἱδδεηί , θογ Πα αγηλα Σία ἴἴπι Ἰπίος 

56 ραγεραπίατ, ΟΠ ΗΠΙΠΠ6 5αῖς ΑΓΠΙΟΓΗΠΑ γἱάστοπίατ πας ῖ 

Ρο {εππροτε, οεευρα[ἶς αἰᾳποί ππατί Ρατ δας, γοςαβαπί αἆ 

50 ΠΟΠΙΔΠΟ5 ΟἨ56550Γ65, 60541ε αδεεπάεπίος τουρίεβαί 

πίτα πια πία. Πα Τϊβταποεθτία εαρία οί, εἰ ἱησεπίϊ ρταζα 

ἁλανῖί οχεγοίσπα, πἱροία πτΏς τουσης οοπά]ἶα, οἱ απη{(ῖο5δ 

οοπίταςἰἶ5 ππάί(πθ ἴποο]ί5 [γοσποεπίαία. 

ΙΧΧΧΥΠ. ζαπισαπε Τίσταπος οἱ ΜΠἠ]άαίος, οἱνειπάο το- 

βίοπος, αἰἴαπι οο]Ισεραπί οχογοαπας ου]ας Ρτα[οοίαγα ΜΙ- 

Ογιάα{ἱ οδί οτεδῖία, 416 14Π1 δαξἰς οὐ οσίαπα 5αἱ5 οα]απη[ᾶ- 

ενας Τΐρταπες οχἰκ παν]. Αα Ραγίμος αποφπα πετά, 

αἱ αἳ 5 ααχ]ία Ρείεγοπί. δεά παπα Ἰωπου]]ας «ηηος 

Ρος Ἱοραίος Γ6ΡΕ6Π 6ογΗΠὴ 5ο]οἰίαδςοί, αἱ απἲ 51Ρί ροής αἲ- 

χἰΠατοίατ, απί ποι(τῖ 56 αὐ]αησοτοί, ο, υἰτίααο οἶαπα Ρο] - 

Αί Μνγίάαίος ορρίάα πα Πηδίταχ τα 

ΔΤΙΠΟΤΗΠΙ [αυτίσαδ; οἱ, ἀε]εσίας Ἠαβοης, οοηςοηῖρείε [ογηνα 

οἵας, πας ποτ], 

ΟΠΊΙΠ65 ΑγΠΙΘΠΙΟ5 

μη νας ροδαπα, οἱ ἀἰπηάίο ππιετο οφ ίαπα, τε(αος 

το απἴθις, δοἱοοιῖς [οἱ τἵπιοσυπη αἆ Ένκ 

ἀἰπιϊνίί, Ἠος τόπο, η ἵαγπλας οἱ οὐἱοσίος, Ρεοχίπιο ἀῑφεῖ» 

ΡΙπαὰ Πα]ίσσία, ἀϊροσίος, ἰΓαά141 οχετοσ ος γἱεῖς οί» 

ἄψ. Οοπίτα (ος αἀνοπίαπίο Ἰωπου]]ο, ΜΠμηάαίος ροὐ[ία- 

(ωπὰ ΟΠΙΠΟΙΗ οἱ ραγίοῦὰ οᾳυἱίαίας ἵπ οσο οπή ί : οσπι 

τοἱίηής Τίρταπος Ἠουλαπος ατα (οηίαίογος, τερη]κς. 

οί. Ὅπάο Ρονίοᾶ φοουίας ή ἠαπηοπίαμαμίας, οσα ἐν 

ῥτορίηφαἰς Ἰουίς Με ἆαιί : οἱ οαδίτα αἀπιογοταηί ρπορία», 

ΤίρταΠοπη γογο Ταγδς αἀγοηίαπίοια ρΙαίηλας οοοσέας ρυἱ σι 

ἱπάιοαν{ε: οἱ ἀοοτεγοταηί τοµος, Που] αα ποια στο η πδ 

ἀἱο.. Οποά ο ἱπίε]ίμοῃς, Ρταπηίκίέ τοῦ οφ οσα; η 

414ΠΗ Ἰοηρκδίπης ρτογοο{, ου Τίργαπο οορΠ/βεγοηῖ, ΡΗ8” 

ι. 



γράνη, καὶ χωλύειν αὐτὸν ἐξ ὁδοιπορίας ἐς τάξιν χα-- 

θίστασθαι. Αὐτὸς δὲ τὸν Μιθριδάτην προκαλούµενος 
ἐςμάγην, "' καὶ περιταφρεύων, οὐκ ἠρέθιζεν' ἕως χει- 

μὼν ἐπιπεσὼν διέλυσε τὸ ἔργον ἅπασι. 
ΙΧΧΧΥΠΙ. Καὶ Τιγράνης μὲν ἐξ ὅλης Ἀρμενίας 

ἐς τὰ ἐντὸς ἀνεζεύγευεν, ὁ δὲ Μιθριδάτης ἐς τὸν Πόντον 

ἐπὶ τὰ λοιπὰ τῆς ἰδίας ἀρχῆς ἠπείγετο, τετραχισχιλίους 
οἰχείους ἔχων, καὶ τοσούσδε ἑτέρους παρὰ Τιγράνους 

λαθών. “Ὑφείπετο ὃ) αὐτῷ χαὶ ὁ Λούκουλλος , ἆνα- 

ζευγνὺς καὶ ὅδε διὰ τὴν ἀπορίαν. Φθάσας δ' αὐτὸν ὁ 

Μιθριδάτης, ἐπέθετο Φαθίῳ τῷ δεῦρο ἐκ Λουκούλλον 

στρατηγεῖν ᾿ὑπολελειμμένῳ: καὶ τρεψάµενος αὐτὸν, 
ἔχτεινε πενταχοσίους. ᾿Ελευθερώσαντος δὲ τοῦ Φαθίου 

θεράποντας, ὅσοι ἦσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, καὶ δὲ ὅλης 
ἡμέρας αὖθις ἀγωνιζομένου, παλίντροπος ἦν ὁ ἀγὼν' 

µέχρι τὸν Μιθριδάτην, πληγέντα λίθῳ τε ἐς τὸ Ὑόνυ 
καὶ ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν βέλει, κατὰ σπουδὴν ἄποχομι- 
σθΏναι, καὶ πολλὰς ἡμέρας τοὺς μὲν φόθῳ τοῦ βασιλέως 
τῆς σωτηρίας, τοὺς δὲ ὑπὸ πλήθους τραυμάτων ἠρεμῇ- 
σαι. Μιθριδάτην μὲν οὖν ἐθεράπευον Ἄγαροι, Σχυ- 
θικὸν ἔθνος, ἰοῖς ὄφεων ἐς τὰς θεραπείας χρώμενοι, χαὶ 

ἐπὶ τῷδε ἀεὶ βασιλεῖ συνόντε. «Φαδίῳ δὲ Τριάριος, 

ἕτερος Λουχούλλου στρατηγὸς, ἐπελθὼν μετ οἰκείου 
στρατοῦ, τήν τε ἀρχὴν παρὰ τοῦ Φαθίου καὶ τὸ ἀξίω- 
µα παρελάμθανε. Καὶ μετ οὗ πολὺ γωρούντων ἐς 
µάχην αὐτοῦ τε χαὶ Μιθριδάτου, πνεῦμα, οἷον οὖκ 
ἐμνημονεύετο γενέσθαι, τάς τε σχηνὰς ἀμφοτέρων διέρ- 
ῥιψε, καὶ τὰ ὑποζύγια παρέσυρε, καὶ τῶν ἀνδρῶν 
ἔστιν οὓς κατεκρήµνισε. Καὶ τότε μὲν ἀνεχώρουν 
ἑκάτεροι. 

ΙΧΧΧΙΧ. Ἀπαγγελλομένου δὲ Λουκούλλου προσ- 
εέναι, προλαθεῖν τὸ ἔργον ὁ Τριάριος ἐπειγόμενος, 
ἔτι νυκτὸς ἐπεχείρει ταῖς Μιθριδάτου προφυλαχαῖς. 

Ἰσομάγου δ ἐς πολὺ τοῦ ἄγῶνος ὄντος, ὃ βασιλεὺς, 

ἐς τὸ καθ) αὑτὸν µέρος ἐπιθαρήσας, ἔκρινε τὴν µά- 
ην" καὶ διασπάσας τοὺς πολεµίους, τὸ πεζὸν αὐτῶν 

κατέκλεισεν ἐς διώρυγα πηλοῦ, ἔνθα διεφθείροντο, 
στῆναι μὴ δυνάµενοι. Τοὺς δ᾽ ἵππέας ἀνὰ τὸ πεδίον 

ἐδίωκεν, ἐκθύμως τῇ φορᾶ τῆς εὐτυχίας καταγρώµενος" 
ἔστε τις αὐτὸν Ῥωμαῖος λοχαγὸς, οἷα θεράπων αὐτῷ 
συντροχάζων, ἐς τὸν μηρὸν ἐπάταξε ξίφει πληγὴν βα- 
ρεῖαν, οὐκ ἐλπίσας ἐς τὰ νῶτα διὰ τοῦ θώραχος ἐφίξε- 

σθαι. ἸἹΚαὶ τόνδε μὲν εὐθὺς οἳ πλησίον συνέκοπτον" 
ὁ δὲ Μιθριδάτης ἀπεφέρετο ὀπίσω' καὶ οἳ φίλοι τὴν 
στρατιὰν ἀπὸ νίκης λαμπρᾶς ἀνεκάλουν σὺν ἐπείξει 
βαθεία. Ἐνέπιπτε δὲ τοῖς µαχομένοις ἐπὶ τῷ παρκ- 
λόγῳ τῆς ἀνακλήσεως θόρυβός τε, καὶ ἀπορία, µή τι 
δεινὸν ἑτέρωθεν εἴη' µέχρι µαθόντες, εὐθὺς ἐν τῷ πεδίῳ 
τὸ σῶμα περιίσταντο, καὶ ἐθορύθουν' ἕως Τιμόθεος αὖ - 

τοῖς ὅ ἰατρὸς, ἐπισχὼν τὸ αἷμα, ἐπέδειξεν αὐτὸν ἐκ 
µετεώρου" οἷόν τι καὶ Μακεδόσιν ἐν Ἰνδοῖς, ὑπὲρ 
Ἀλεξάνδρου δεδιόσιν, ὁ Ἄλεξανδρος αὑτὸν ἐπὶ νεὼς θε- 
ῥραπευόµενον ἐπέδειξεν. “Ὅ δὲ Μιθριδάτης, ὡς ἀνή-- 

νεγχεν, αὐτίκα τοῖς ἀνακαλέσασιν ἐκ τῆς µάχης χατε- 

ΡΕ ΒΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΘ. 

--θθθθθῬθῬθῬῬῬθθθἍἼἼἜὭσπὍ 
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παπα ἄρηλοη οἶμ5 ον Πήπογα Πηδίγαθγοίατ τη ἀοἶσή. Ίμεο 
ἁπίοπα ΜΠΕ άαίοπη αᾱ οογ{αππθ ρτονοσαγ{ές σας γοτος 
ΦαΠΦ ΠΠ οἱ {ο5δα ναβοφο 61 οἴπρετο δημ], ρο(α(έ 
εἱίσονο, Αά οχΙΓΘΠΙΙΙΗ, Ππείάθης ΙεΠΙ5 οΠ]ηος ἱπίρεία το 
αλίτο ορορ!τ, 

1 ΧΧΧΥΠΙ. Ἐι Τίρταπες απἰάσπη ΤΠ ΙΠ{σΓΙΟΓΘΙΗ ΑΓΠΙΡΠΙΑΙΗ 
56 πεοορί!; ΜΠμπάαίος ἵπ Ροπίαπῃ αἆ τερηί ευ γε] ας ῥτο- 
Ροταν{. Ἠσπο εφπεραπίατ ῥγορτίογαπα. ΠΗΜΙέαπα 4 πάΙΙΟΥ 
η μία, οἱ (οἱάθπα α Τίρταπο αοθερίῖ.. Εί πιο ουπι Ἰηο]]ας 
4μοή416 δεεμία» εδί, οσασί5 εἰ ἴρ5ο τογοτίῖ ρτορίος τοί {γ- 
πιοηίατία αηραδίίας. 5ο ΜΙΠγίάαίες, οε]ογῖας οοΠ[οςίο 
ποτε, ἄρατεδςις οί Εαβίαπα, ἀποσπη δὶ α Τποι]]ο τοµσίαπη, 
αἱ η Γηραπα γουέ, πἱησεπ(ῖς ἵῃ ρηρηα οεοςῖς. Εαθίης Ρ0- 
»ίοτο ἀῑε, Προγα(ἶ 5οιγἰ5 αποίητιοί οαδίγα φοᾳποβαπέα, ΓΙ 
515 Ρο {οίαπῃ ἀἱθῃ ρηρπανΙί : 5οᾷ οἱ {ίππο τηήςας Ἱπο]ίπα νο 
ἨομηαποΓά σα ασἷες; ἆοποεο ΜΠιγίάαίες 5αχο ἰοίας η ρουα, εἰ 
ἴοιο 5Η8 οσμ]ο 5αποῖας, Ῥτα]ίο οε]ογίίοι οἶαίης οί. Εκ εο 
{εΠΊΡΟΓΕ Ρογ ϱΟΠΙΡΙΗΤε5 ἀῑδς ορβδαίππη ο5έ, 5ο]ΠεΙῖς 4ε ςα]πία 
τοῖς Μοδ, οἱ Ποπιαπίς Ρτορίοτ πι]Π(αάἴποπα Υ]πογΙΠὴ 
απἱοσοεπίίρας. Οπαβαπί απίθη τορθίη Αρατί, τοηεζ(ΐς ο 
εγρεηίυνη γἴγα οοη[οσ[ῖς. Βεγι]ῖσα οἳ ροης οί, οχ (ιᾶ 
8οηρετ ποπηυ, απῖ ππεδίσα σαιιδᾶ, ΤθΡοΠΙ οοπη(απίας. 
Αά Εαβίαπι απίθηη Πιον αἰῖας ον Ταου]ἱ Ιεσαῖῖς, Τνατίας : 

61 Ρτορν]ο εχογοῖέα αοερςεῖέ; ουῖ Εαδίας το]φ ας οορίαΓΠα 
εααΓΙπῃ εἰ ἀῑρηϊίαίθπα, 4ΠαΠῃ {ρ5α ροδδεγαί, {γαβίάΙ. ἈΝοη 
Πηη]ίο Ῥο5έ, ἵπ αοἶεπῃ Ργοσνδά(επίίριις Τείατίο οἱ ΜΠ]γίᾶαίς : 
Ργοσε]]α, απα]ίς πη]]α ροςέ Ἰνοπηίηπα πποηιογίαπη θχογία ε»ί, 
αἱκαπο ἵπ οα5ίτίς ἀῑδ]εοῖί {οηίοτῖα, Ιαπηοηία {ΓΒΠΑΥΘΙΣΙΙΠΙ 
ερῖί ρε 4εγῖα, ποπη]]οδᾳπε εἴῖαπα πα Πἔαπη ἰταγτέ ργοροἰρί- 
ἴ65. Εί απο απἰάθπα πίτῖσααο τθίτοσββδθγΠ({. 

ΕΧΧΧΙΝ. Ροδίᾳπαπα απο πιπεϊαίαπι δε, αἀγεπίαιθ 
ποιβίαπι, Παπίας, αΏφεπίο Π]ο, ἀεραριατο ουρίεης, αηίο 
Ιαοεπά Ἰηναςίί φἰαϊΐοπες ΜΙΗιπίάα!ϊς. ΤΡΙ απαπα ἀῑὰ ρατῖ 
υ]ππίο οεγίαδδεηί, {απάεπα Τεχ 1π Ίος, απί οοπίγα ἴρῃειῃῃ 
εγδηί Ἰοσα11, π]αρπο Ἱπιρεία ἵσγαθης, ἱπεερῖέ γἱείογίαπα, οἱ, 
ἀῑδίτασιῖς Μοδίίρας, Ῥοδ[ίαίαπη 6ογΙΠΙ ἵη Γοβ5αΠη (πα ηά σπα 
οΦΠΟΡᾶΠΙ οοπιρυΠέ, αβί οππἀεραπίαγ Ἱπριῃα, [αἱ]οπίο πη]- 
ἴε5 γεδιρίο. Απίπιοςθ ἀθίηάε αδιις Υείοτῖα, Ρειδοαπεβαίαγ 
Ρεῦ «3ΠΡΟ5 εφπ]ίο5; ἆοπες απἰάατη Ῥοπιαπας οεηίαπίο, ααϊ 
δΡοοῖε {απιπ]ϊ εαήδα ἄᾳααραί επαἰ(απίθΠα ΓβσθΠ1, ἵη [ΟΥ 
ευπῃ Ῥεγοιιδείί ρτανίίαν, αιιοᾷ {διραπη θἶας ΠοΏ 5Ροτατοί 5ο 
Ρ6Υ ΠογᾶσεΠα Ῥο55ε Ρογ[οἄστο. Ἐέ Ἠηπο ααἱάθηα ςἰαἰἶπι ἵη 
(γηδία οοποἰἀετιπί Ῥγοχίπαῖ. ΜΠ]η]δάαίος γεγο ἵηπ θτ{ΓΘΠΙΑΠΙ 
Δο1επῃ τε]αίι5 αεί. ὔάπη(πθ αιη]οῖ τορῖῖ φας, ορτομῖε γίποση- 
πδας, εἴσηιπι Ργάργορετο ἀοάσγιπί τεεθρίηῖ. 1, αἱ ἴπο- 
Ρἰπαίαπα, (γερίάα{ἴοπεπη [π]θοῖί ραρηαηίῖρις,, νοῖεῖς, πο [ωγίο 
Παπάς πια]! αἰᾳϊά αοοἰᾶϊςκοί. Ὠείη, το οοσηϊία, 5{αϊπι 
Γμὶ [η «3ΠΠΡΟ, οοπκίογπα(1, οἰτουπηςίείθγυηί οουριΙς γοσίπη; 

ἆοποο Τιπιοίμεις πιοδῖοις, οομΡίίο καπσηίπο, 5 ΙΠΠΘΠΗ 

εἶς τεσεπῃ οδίομα1ί : οἶομί ο]ίπα ἵΠ Ἰπάία Μασσάοπίρας, ἄθ 

Αἰεχαπάτο 5ο]οἷς ,τεχ, ἀάπι επγαραίας, ο παν 5ο 5ΡοοίαΗ- 

ἆσπι Ρα ριεταί. ΜΙ(λπίάαίος ροδί(υαπη τουο]]ορῖί απίπσπα, 

5ἰα{ἴπα τεργεμεηά1 οο5 αἱ εἱρηυπα τεερρίαἰ ἀεάειαπί, οἱ ϱ0 
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µέμφετο, χαὶ τὸν στρατὸν αὐτῆς ἡμέρας γεν αὖθις | 
ἐπὶ τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον. Οἱ δὲ καὶ ἐκ τοῦδε 
ἐπεφεύγεσαν ἤδη σὺν δέει, 3Σκυλευομένων δὲ τῶν νε- ᾿ 
κρῶν, ἐφαίνοντο χιλίαρχοι μὲν τέσσαρες καὶ εἴκοσι, 
ἑκατόνταρχοι δὲ πεντήχοντα καὶ ἑκατόν' ὅσον ἡγεμό- 
νων πλΏβος οὐ ῥᾳδίως συνέπεσε Ῥωμαίοις ἐν ὕἵττη μιᾶ. 

Χα. Ὁ δὲ Μιθριδάτης ἐς Ἀρμενίαν, Ἂν δὴ νῦν 
Ῥωμαῖοι βραχυτέραν Ἀρμενίαν καλοῦσιν, ἀνεζεύγνυε, 
τὰ μὲν εὐκόμιστα πάντα σιτολογῶν, τὰ δὲ δυσγερῃ δια- 
φβείρων τε, καὶ Λούκουλλον ἐπιόντα προαφαιρούµενος. 

Καί τις ἀνὶρ Ῥωμαῖος, ἀπὸ βουλῆς, Ἀττίδιος ὄνομα, 
διὰ δίκην φυγὼν ἐκ τῆς πατρίδος ἐς Μιθριδάτην πρὸ 

πολλοῦ, καὶ φιλίας ἀξιούμενος, ἑάλω τότε ἐπιβουλεύων 

αὐτῷ. Καὶ τόνδε μὲν ὅ βασιλεὺς, οὐ δικαιῶν βασα- 

γίσαι, Ῥωμαίων ποτὲ βουλευτὴν γενόµενον, ἔκτεινε" 
τοὺς δὲ συναµαρτόντας ἠχίσατο δεινῶς. ᾿ΑἈπελεύθεροι 
δ) ὅσοι τῷ Ἀττιδίῳ συνεγνώκεσαν, ἀπαθεῖς ἀφηκεν, 
ὡς δεσπότη διακονησαµένους. Λουχούλλου δ) ἤδη τῷ 
Μιθριδάτη παραστρατοπεδεύοντος, ὃ τῆς Ἀσίας στρα- 
τηγὸς περιπέµπων, ἐκήρυσσε, Ῥωμαίους ἐπικαλεῖν 
Λουχούλλῳ πέρα τοῦ δέοντος πολεμοῦντι, καὶ τοὺς ὑπ) 
αὐτῷ τῆς στρατείας ἀφιέναι, καὶ τῶν οὐ πειθοµένων τὰ 

ὄντα δηµεύσειν. Ὃν ἐξαγγελθέντων, ὅ στρατὸς αὖ- 
τίχα διελύετο, χωρὶς ὀλίγων" ὅσοι, πάνυ πένητες ὄντες, 
καὶ τὸν ζημίαν οὗ δεδιότες, τῷ Λουκούλλῳ παρέµε- 
νου. 

ΧΟΙ. Ὥδε μὲν δὴ καὶ ὁ Λουχούλλου πρὸς Μιθριδά- 
την πόλεμος ἐς οὐδὲν βέβαιον, οὐδὲ χεκριµένον τέλος, 
ἔληξεν. Ἀφισταμένης γὰρ τῆς Ἰταλίας, ἐνοχλούμενοι, 

καὶ ληστενοµένης τῆς θαλάσσης, λιμῷ πιεζόµενοι, οὐκ 

ἐν καιρῷ σφίσιν ἡγοῦντο πολεμεῖν ἄλλον τοσόνδε πόλε- 
μον, πρὶν τὰ ἐνοχλοῦντα διαθέσθαι. Ὃν καὶ ὅ Μιβρι- 
δάτης αἰσθανόμενος, ἐς Καππαδοχκίαν ἐσέθαλε, καὶ τὴν 
ἰδίαν ἀργὴν ὠχύρου. Καὶ τάδε αὐτὸν πράσσοντα οἳ 

Ῥωμαῖοι περιεώρων, ἐφ᾽ ὅσον αὐτοῖς ἡ θάλασσα ἐκα- 
θαίΐρετο. ὋὩς δ᾽ ἐκεκάθαρτο, καὶ ὁ καθήρας Πομπήϊος 

ἔτι ἦν ἐν Ἀσία, τὸν Μιθριδάτειον πόλεμον ἀνελάμβα- 
νον αὐτίκα, καὶ ἐπέστελλον καὶ τοῦδε τῷ Πομπηίῳ 
στρατηγῆσαι. Διό µοι δοχκεῖ, µέρος ὄντα τῆς Πομπηίου 
στρατείας τὰ περὶ τὴν θάλασσαν αὐτῷ πρὸ Μιθριδάτου 
κατειργασµένα, καὶ ἐς οὐδεμίαν συγγραφὴν οἰχείαν 
ἄλλην ἀπαντῶντα, ἐς τόδε τὸ µέρος συναγαγεῖν τε, 

καὶ ἐπιδραμεῖν, ὡς ἐγένετο. 
ΧΟΠ. Μιθριδάτης, ὅτε πρῶτον Ῥωμαίοις ἐπολέμει, 

καὶ τῆς Ασίας ἐκράτει, Σύλλα περὶ τὴν Ἑλλάδα πο- 

νουμένου, ἡγούμενος οὐκ ἐς πολὺ καθέζειν τῆς Ἀσίας, τά 
τε ἄλλα (ὥς µοι προείρηται) πάντα ἐλυμαίνετο, καὶ 
ἐς τὸν θάλασσαν πειρατὰς καθΏκεν' οἳ τὸ μὲν πρῶτον 
ὀλίγοις σκάφεσι καὶ μικροῖς, οἷα λησταὶ, περιπλέοντες 

ἐλύπουν, 
Ίνοντο, καὶ ναυσὶ µεγάλαις ἐπέπλεον. Γευσάµενοι δὲ 
κερλῶν μεγάλων, οὐδ”, ἠττωμένου καὶ σπενλοµένου καὶ 

τοῦ Μιθριδάτον, καὶ ἀναγωροῦντος, ἔτι ἐπχύοντο. Οἱ 
γρ βίου καὶ πατρίδων διὰ τὸν πόλεµον ἀφτρημένοι 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΡΕΒ 

| αποφαο ἱτερίάϊ ρτοίαρεταηί ΒοπιαΠ]. Ώπῃ 5ρο]απίυτ οαἆὰ- 

κ ” ' 

Ὡς δὲ ὁ πόλεμος ἐμηκύνετο, πλέονες ἐγί--' 

{ρ5ο ἀῑδ εα5ίτῖς Ἰοβίίαπα αἁπιογ]ί θχεγοῖίαπη : 5εἀ Ίαπι εχ 5. 

γετα, Γερετῇῖ 5υη{ οὐρςί (γῖρυπί καν, οεηίυποπες οἱ; αμαπία. 

Ργορ[εείοΓαπα ΠΙΠΠεΓΗΣ Ἰναιά Γαοί]ς ΠΠ(ΠΔΠΗ ἵπ πΏὰ ΒΟΠΙΔΠΟ- 

Γαπη εἶαάε ἀεείάεταίας ο». 

χο. Ηίπο ΜΠμγιάαίες ἵῃ Αγηιθηίαπα, (παπα ΠΙΙΠοΟτεΤΗ Ώυης 

Βοπιαηί γοσαηί, Γεργθςςι5 εδί; οοπηππεαία5 οπηπες, φαΐ φ- 

ἆοπι ἀοροτίατὶί Ροΐεταη{, 56ΟΗΠΠ 4ΠΠεΓΘ6Ης, ορίοτῖς Υοτο ϱὐτ- 

τηρίί5, πο 1 που]ο γεπ]επ!ΐ ε5δεπί ης. Όπο ἴδπιροτο Αί- 

ἠδΐας Ῥοππαπα5 5επαΐος, απἰ, ᾖαά1 οί ππεία ἀπάνπα ργοίασας 

αἆ Μημπάαίεπα, ἵπ απαἰοΗΠαπα 6ἶας Γαεταῖ τεεερίας, ἄερτε- 

Ἠθηςης οί τορί 5ίτπετε ἸηδίάΙα5. Όπεπι Πε, Ρο ἀϊρη[ίαιτς. 

Ρηςίῖπας γεγεγεπίία, γείαῖε (οτᾳ οτί, βἱπαρ]εῖατε Ππιοτίε ηθ- 

οαγ]έ; οοηςείος απίοπα εχετηοἰαγ]ί σταν]ίοτ. Ἰμβετίος τοτο, 

επι ααῖρας ΑΠΙάΙα5 οοπιπιππ]σαταί εοπς (σπα, Π]αςος ἁπηϊ- 

5ἰέ, υἱ ααἱ Ρα/οΠΟ πηἰπφίογΊαπα ποραγε ΠΟΠ Ροϊηίκκοπέ. ή 

γετο Του] ]απα ουπῃ ἨΠιπϊάαίο οοπ{α{ οαδίτα, Αδίας ρτο- 

εοη5Η], ἀῑπηϊδεῖς Ρος ργοσ]ϊπείαπη ργαοοπίῬης, οἀϊκῖε, ἱποιδαγῖ 

Ἱωπου]απα ἃ 5ομαία, σποᾶ Ῥε[απα ἁῑπίίας ]αξίο ρτοίταϊνοτεῖ : 

Ργοῖπάς 5επαἴΙπΙ ΠΙΙΡΣΗΠΗ {406Γ6 θ]α5 οχετοϊΐαπαι, εί Ῥοπα 

6ογΙπα, αι ποηπ ρατηϊςσεηί, ῬυρΗοαίάτατα. Ουπἵρης αἆ 

εχεγοϊίαπα ρεγ]α[ΐς, πιοχ ἀῑπαεραπί πηΠίες; εχεερίῖς Ρα- 

οἵς, απ, αἀπιοᾶαπῃ Ρ4ΠΡΕΤΕΣ, ἱάδοσιο πππ]είαπη Ώο ΕΠΠπεΠ{εΒ 

πια]αεταπί αριιᾶ Του Παπ ΡειτΠαπετο. 

ΧΟΙ. Αίάπο Ιία πες Τ που! ἀποία Ῥεϊαπα Μίδα [ἴεαπα 

Πποτη πα ταπα οργίππη ΗΓΠΙηΥε Ἰαδ. Εἰοπίπι οϐ ἀε[εοίῖο- 

ποπ Πα]ία Ἰαμοταπίος Ἠοπιαπί, οἱ [απ Ῥγαίοτεα ργεςῖ 

Ρτορίοτ οεουραία ἃ Ρίτα[ἶς πηατία, Ιηεππρεςίναπῃ ἀμχετιπί, 

ἰαΠίο Ῥε]]ο Ιπνο]νί, ῥαδαπαπα ἁπιοία ορδεπί Ργασοηίες 

ππο]οίία, Οτο αἴἴαπι Μπίάαίες Ππίε]ίσρης, τήτδας ἵῃ- 

γαςίί Οαρραάοσίαπα, εί Ργοργίαπα τορπάπα πηγες ἀῑδείπι- 

Ιαη/ίρς Ἠοπιαπῖ5, ἆοπες τοριγραία ο55οπί Πιαία, Οπίρς 

Ρουριγραί15, ἆππι Ρἰγαίαταπη Ργοβίραίος Ῥοπηρείης ἵπ Απία 

αὐαο γεγκααίυς, ατα τοδυπη απ οί εαν Μιά α 11 - 

ουπα, εἰ Ῥοπιροίῖο Ιπιροταίοτί οοπιπηΐευπῃ. Ουαρτορίες, 

αΠα ρᾶςς οἰπί Ῥοπηρείαπα εχροὀλομίς, απαν Ἠ]ο ἵπ πνατί 

μοφδῖῖ απίο Ῥοἱἑαη ΜΙνγἱάδίίοσπα, που {η αἶ]α αἰία Μκίοία- 

ΥΠ ΠΟΦΙΤΑΓΙΠΑ Ραγίο 5ο οι Ῥπορπίαπα Ἠαρεαμί, Ἰνοί παλ 

Ίϊου Ἰοςῦ ο ΡΟΓΟΙΤΤΕΤΟ, 

χο. ΜΙιπάαίος ἀάπα ΡΕ αἀγοτδας Ποπιαπος Ἰνο]- 

Ίσπι σοτοτοῖ, Αδίαπ(ιο οὐηοτοί, 8Υ]]α μταγίρης πορο ία 

οεσυρα{ο {η Οταοἷας Γὰἱ15, πο ἀπ γΏ η [ους {η Αδία δη 

ἱπιροτίπηας οἱ αἰᾖς πποᾶίς, ο φαί ρας ἀῑσοίαπα οδὲ, γαίανὰ 

Γ οπηπία, οἳ πιατὶ Ρἰταίας ἠπηπαϊκίί : αἱ ρΠάπη ραοἷς πανί» 

μῖίκ ρανίδααο ναρὶ Ἰατουπαδαπίας, Ου πο γετο Ἰομρίης 

ῥτογα]νογοίυτ Ῥοἱαπα, Δυροδαίατ Ρἰγαίαγυ η ποσα, απὶ 

1911 οἳ πια]ονί θα πανίρας οσρετυηὲ υἱἱ. Ὀοπίασς, ϱααἰς 

Ἰμοτίς που ΠηδδἰοστίθιΙς, ης Ἠείο φάση ἴππι οἳ ρασαίο 

Ὅ ΜΟΙ δαίος οἳ η ΓοΡΠΙΠΗ ΦΗΝΗΗ Τοβγοκο, ἀθείκίοαηί. Οἱ 

Ἱ οπίπ [που]ίαίος οἳ ραίτίας ῥτορίοτ Ὀοίηπη πιστοί, η, αἆ 
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καὶ ἐς ἀπορίαν ἐμπεσόντες ἀθρόαν, ἀντὶ τῆς Ἡῆς έκαρ- 

ποῦντο τὴν θάλασσαν, μυοπάρωσι πρῶτον καὶ ἡμιολί- 
αις, εἶτα δικρότοις καὶ τριήρεσι, κατὰ µέρη περιπλέ- 
οντες, ἡγουμένων ληστάρ χων, οἷα πολέμου στρατηγῶν. 

Ἔς τε ἀτειχίστους πόλεις ἐ ἐμπίπτοντες, καὶ ἑτέρων τὰ 

τείχη διορύττοντες ᾖ ς χόπτοντες» ἢ πολιορκία: λαμθάνον- 

τες, ἐσόλων' χαὶ τοὺς ἄνδρας, οἷς τι πλέον εἴην ἐς ναυ- 

λοχίαν ἐπὶ λύτροις ἀπῆγον. Καὶ τάδε τὰ λήμματα, 

ἀδοζοῦντες ἦδ δη τὸ τῶν ληστῶν ὄ ὄνομα, » μισθοὺς ἐκάλουν 

στ τρατιωτικούς. Χειροτέχνας τε εἶχον ἐπ᾽ ἔργοις δεδε- 

µένους, καὶ ὕλην ξύλου καὶ χαλχοῦ χαὶ σιδήρου συµ- 

φέροντας οὕποτε ἐπαύοντο. Ἐπαιρόμενοι γὰρ ὑπὸ τοῦ 

χέρδους, καὶ τὸ ληστεύειν οὐκ ἐγνωχότες ἔτι μεθεῖναι, 
βασιλεῦσι δ) ἤδη καὶ τυράννοις ἡ στρατοπέδοις μεγάλοις 

ἑχυτοὺς ὁμοιοῦντες, καὶ νοµίζοντες, ὅτε συνέλθοιεν ἐς 
τὸ αὐτὸ πάντες, ἅμαχοι γενήσεσθαι" ναῦς τε χαὶ ὅπλα 

πάντα ἐτεκταίνοντο, μάλιστα περὶ τὴν Τ ραγεῖαν λε- 
Ὑομένην Κιλικίαν, Ἂν κοινὸν σφῶν ὕφορμον 3 στρατό- 
πεδον ἐτ ἔθεγαο εἶναι" φρούρια | μὲν καὶ ἄκρας, χαὶ νήσους 

ἐρήι µους, καὶ ναυλοχίας ἔ ἔχοντες πολλαγοῦ. Ννυριω- 

τάτας δὲ ἀφέσεις ἡγούμενοι τὰς περὶ τήνδε τὴν Κιλι- 

κίαν, τραχεῖάν τε καὶ ἀλίμενον οὖσαν, καὶ κορυφαῖς 
µεγάλαις ἐξέχουσαν. Ὅθεν δὴ καὶ πάντες ὀνόματι 
κοινῷ Κίλικες ἐκαλοῦντο: ἀρξαμένου μὲν ἴσως τοῦ 

χακοῦ παρὰ τῶν Τραχειωτῶν Μιλίχκων, συνεπιλαθόντων 
δὲ Σύρων τε καὶ Κυπρίων καὶ Παμφύλων καὶ τῶν 
Ποντικῶν, καὶ σγεδὸν ἁπάντων τῶν ἑώων ἐθνῶν: οἳ, 
πολλοῦ καὶ χρονίου σφίσιν ὄντος τοῦ Μιθριδατείου πο- 
λέμου, δρᾶν τι μᾶλλον ἢ πάσχειν αἱρούμενοι, τὴν θά- 
λασσαν ἀντὶ τῆς γῆς ἐπελέγοντο. 

ΧΟΠΙ. Ὥστε πολλαὶ τάχιστα αὐτῶν μυριάδες 
ἦσαν. Καὶ οὐ µόνης ἔτι τῆς ἑώας θαλάσσης ἐκράτουν, 
ἀλλὰ καὶ τῆς ἐντὸς Ἡρακλείων στηλῶν ἁπάσης. Καὶ 
Ὑάρ τινας ἤδη Ῥωμαίων στρατηγοὺς ναυμαχία νενι- 
κήχκεσαν, ἄλλους τε τε, καὶ τὸν τῆς «Σικελίας περὶ αὐτῇ 
Σικελία. πλωτά τε ἤδη πάντα ἦν, καὶ ὁᾗ Υ; τῶν ἔρ- 

γων ἐνδεὴς, διὰ τὴν ἀνεπιμιξίαν. Ἡ τε πόλις ἡ Ῥω- 

µαίων ἤσθετο μάλιστα τοῦ καχοῦ, τῶν τε ὑπηχκόων 
αφίσι καμνόντων, χαὶ αὐτοὶ διὰ πλῆθος ἴδιον ἐπιπόνως 

λιμώττοντες. Τὸ δ᾽ ἔργον αὐτοῖς ἐφαίνετο µέγα χαὶ 
δυσγερὲς , ἐξελεῖν τοσάδε στρατόπεδα ἀνδρῶν ναυτικῶν, 
µεμερισµένα μὲν ἐς πᾶσαν ἐν κύχλῳ γῆν καὶ θάλασ- 
σαν, χοῦφα δὲ ταῖς χατασχευαῖς ἐς τὸ ὑποφεύγειν: οὐκ 
ἐκ πατρίδων ἢ φανερᾶς χώρας ὁρμώμενα, οὖδ οἰκεῖον 
οὐδὲν ἡ ἴδιον, ἀλλ’ ἀεὶ τὸ προστυχὸν, ἔχοντα. "Ὥστε 
πολὺς ὧν ὃ τοῦδε τοῦ πολέμου παράλογος, ἕ ἔννομον 

οὐδὲν ἔχοντος, οὐδὲ βέέαιον, οὐδὲ φανερὸν, 
ὁμοῦ καὶ φόβον εἰργάζετο. 
αὐτοῖς, οὐδὲν 

ἀμηγανίαν 
Μουρήνας τε, ἐγγειρήσας 

ἐξείργαστο μέγα" ἀλλ’ οὐδὲ Σερουίλιος 
Ἰσαυρυῶς, ἐπὶ τῷ Μουρήνα. Ἀλλ) ἤδη καὶ τῆς γῆς 
τῆς Ἰταλικῆς τοῖς παραλίοις, ἀμφί τε τὸ Βρεντέσιον 

καὶ τὸν Ῥυῤῥηνίαν, ἐπέθαινον οἵ λησταὶ σὺν χατα-- 
φρονήσει’ καὶ Υύναια -παροδεύοντα τῶν εὐπατριδῶν, καὶ 
δύο στρατηγοὺς αὐτοῖς σηµείοις, συνηρπάκεσαν. 

ση 

5Η ΠΙΠΙΠΙ ορορἰαίοµα τοὐαοί{, τοσο (ουτῖς, απ δίάΠὰ [ασίθ- 

εμαπί ο πια : Πηγοραγοπίρα5 ῬήπΙΙΠΙ οἱ ΠοπηίοΗ!ς, ἀθίηᾶς 

ἀἰστοιῖς οἱ (γοπαίρς, ]ίτο οίτοσφια πανγἰραπίος; ἀποιαπ(ῖ- 

Ῥα5 αγολρίτα(ἶς, γεἰαί Ἱεριπιί ΡΕΠΙ ἀπσῖδας. Ζαππφιο οἱ 

ορρίάα ΡαΗΠΙ πηπηίία Ἰπναδεῦαπέ, οἱ πηΠΙ(ογΙΠΙ ορρίάοΓΗΠι 

ΠΙΟΣ Ρεγ[ούΙεβαΠ!, ναί απἰοβίρας απαδξαβαΠί, αἰία οὐκίάίοπο 

οαρίεραπ{; εαρία(πο ἀορτα ἀαβραπίαν, οἱ ἀῑῑογος οἶνος ἵῃ 51 

Ιαα]α αράποσραπέ, τί ρτείίο 8656 ΠΠ τοδϊππστοπί. Ἐί 

Ραἰσαίο Ίαπα ρἰταίαγαΠα Ποπηίης, δροῖῖα ἰδία τηία. αρρε]]α- 

Ραηί πιογοεάειη. Ορίῆσες 4ποππε γἰποίος Παροβαπί, οἱ ΠΟΠ 

ἀοίπεραηί ππα(ονΊαπα Πβπογαπα, Γον, Φγΐδᾳπα, «ΟΠΡΡΙΟΤΕ. 

ύ4πα λαο! 5ἰαάἱο Πποίίαα, εί οδΓί ΡΕΙΠΙΔΠΕΓΟ ἵῃ ϱο γίί 

6ΕΠΕΓΕ, ΙαΠηαο 56 οΙΠΙ Τορίθα5 οἱ ἐγταηπ]ς οἱ πιαρηί5 οχει- 

οἴρια5 οοη[υγοηίες, 6ἱ Ἱποχριρηαβί]ες 5ο γαίῖ 5ἱ οοἶτοηέ ἵπ 

ΠΠΗΠΙ, ΠάΥες5 αἱ ΟΠΊΠ6 ἄΤΠΙΟΡΗΠΙ 6οηας5 5οἀμ]ο [αρτίοββα- 

(αν, Τὰ ππαχίπιε Πεαί ἵπ ΟἨΙοία, 4π Αβρογα οοσποπηῖηᾶ- 

απ; α απ ΟΟΠΙΠΊΗΠΘ οπ]πίαπα γουορίασπ]απα, οἱ γε]αΐ οοΠ1- 

πηηπία οχδίτα, εἰεσεναπί. Ἐί Ἰαβρεραηί απἰάσπα ρα5δίπη 

αδίε]]α, ἄγσες, ἀθδθιίας ἱηδ]ας, 5ίαἴοποδαιο οσση]ίας Πᾶ- 

γίαπα; 56εἆ ΡοΙ5ΣΙΠΠΠΙ εχουγεραΠ{ εχ Ίας ρατίε ΟΠίσία, 

ἂδροτα Ππρογίμοδασπα, οἱ αςεϊπιίς αδειγροηίο πιοηίίαπι 

οαευηπίρις : ππάε οπηπος οοπηπηΠ{ ποπηῖπο ΟἨ]ζες αρε]- 

Ἰαραπίς. Ας [ονίᾶδςε ΙΠΙΠΗ ἵπ ΑδΡετα ΟἰΠοία, οδρογαί Π]αά 

πηΒ]άΠΙ; ΕΔΠΙάΟΠΙ Ὑογο ἵπ δοοἱδίαίοπα εοἴεγαηί Φγτί, ΟΥΡρυΙ, 

ῬαπιρΗγ, Ῥοπί1οἳ, εἰ ον οπηπίρια5 [ογα ογ]επία[ίνης Ρορι.- 

115 Ἰοπιίηες, απ Ῥνορίεν ἀἰπαγηϊίαίοπα Ῥα]{ ΜΙΠπὶάα{ἰοί 

Ἰπ[διγε ἀαπιμα, απᾶπα ρειρείῖ, πηα]οπίος,, πιαν {ουγαπῃ ΠΊΙΙ- 

{αναηί, 

ΧΟΙΠ. Ἱία [αείαπα, αἱ Ῥνδγἱβδίπιο {επηρογα πλ] ρἰταία- 

γαπὰ πγγαάες οχογίαρ 9ΙΠΙ. Άεσαο Υετο ἴ]αά 5οἶάπ πλατο, 

αποᾶ Ονἱθηίϊΐς αλα ογα5, ἴη ια Ἰαβπογιηέ ροίορίαίο, 5εά 

άΠΙΥΟΙΞΗΠΙ, απαΠη Ἰαΐο Ραΐεί πδαιε αἆ Ηετουμ]ῖς «οΙάπηηας. 

Ίαπιάπε εἰ ρνῶίογε5 Ῥοπιαπος αῑᾳιοί γἱεθτυπί παγα[ίρης 

ριο]]ς, οἱ ἵπ Πὶ5 Ργαἴογθπι Βία αἲ ἵρεαπι 5ἱ6 ία ογαΠῃ, 

Χε(πε απ πηανο ]αη1 {πίο ροίεταί πανἰρατῖ, οἱ αστῖ Ρτο- 

Ρίευ Ππίεγναρία οοπηηηθγοἷα ἱπου]1 ]ποεβαηί. Ἐί ἴρδα 4ποσπε 

105 Πο η)α Πλακίη]ο ρευ5δη/ἴσεσραί Γιά ἱποοπηπιοᾶ Πα; αοᾶ 

εἰ νεχαραπίαν εἶας Ῥνογ]ησία, αἱ πτΏαπα πηπ]Ηᾶο σνανῖ 

ίαπιε Ῥγοπιοραίυγ. δ6ὰ πασηυπη ορα5 ἀϊῆοί]εαιπο αρρατε- 

γαΐ 6556, ἀε]εγε ἰαηίας πᾶνα]ες εορίας, ἴθιτα δεί πιανῖ ἀἴδρει- 

ία εἴτομπιαπασαθ, αἴαιο ἴία ἰηςίγασίας, αἱ [αοἱ]πιο ο[{ι- 

Εεγε Ροδ5εη{; ΠΟΠ οχ Ρα[γ]ῖς 55 απί αχ αρογίῖς Ιουῖς οχοι- 

γεηίες, πες Ίαγες π]]ος απί απἱάαπαπα ργορτίαπ Ἠαβοηίος, 

566 απἰάσυῖά Τη π]αΠΗ5 Ιποϊάθνοί, Οπαρτορίει ἱηδοΠία Ώθ]]ί 

Ῥη]α5 ταο, οπππίρας Ἱορίρας φο]αία, ἵπ σα πῇ οργίΠι 

ε5»οί, η]! εοπδρίειπα, ουπείίς οϐ ρογρ]οχ{ίαίεπι ογαί Γογηηί- 

ἀαμ[ΐ5. Ναπι ποο Μιτοηα, Ργάσπος Ἰο5οϱ ασρτοστις, 

αυἱάσ παπα εβεοῖί πηεπιοταβ{]α; ηθς ροςί οΗπη ΒουγΗζης ἵσαι- 

τοις. Βεᾷ Ίαπα οοπ{θηηίπα οχδοσπάεβαηί οίίαπι ἵπ Πα]ία 

πιαπίππα, οἶτεα Βνιπάμδίαπι ασ οἶτοα Εἰτιτίαπα» αὐτίρι- 

εγυπίαπε οχδρα[ἰαηίος αλαποί πορί]ας [οπιίπας, οἱ ἀμο5 

Ρ/ΦίΟΓ65 6ΗΠΙ 1ρδίς Ἱηβ]ρηϊρης. 
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ΧΟΙΥ. Ὃν οὖτε τὸν βλάδην οὔτε τὴν αἰσχύνην ἔτι 
. . -- ν) 

φέροντες οἵἳ Ῥωμαῖοι, τὸν τότε σφῶν ἐπὶ δύξης ὄντα 
- -. --- 3 

µεγίστης Εναῖον Πομπήϊον αἱροῦνται νόµῳ στρατηγὸν 

ἐπὶ τριετὲς αὐτοκράτορα εἶναι, θαλάσσης τε ἁπάσης, 
” ε / τα. τν 3 3 / 

ὃ στηλῶν Ἡρακλείων ἐντός ἐστι, καὶ γῆς ἀπὸ θαλάσ- 

σης ἐπὶ σταδίους τετρακοσίους ἄνω. ἨἈασιλεῦσί τε χαὶ 
λυνάσταις καὶ ἔθνεσι καὶ πόλεσι πάσαις ἐπέστελλον, 
3 / / ῳ 4 ) }γ ἐς πάντα συλλαμβάνειν τῷ Πομπηϊῳ. Καὶ αὐτῷ στρα- 
τιὰν καταλέγειν ἔδοσαν, καὶ χρήματα ἀγείρειν. Σνν- 
έπεμψαν δὲ καὶ παρὰ σφῶν στρατὸν πολὺν ἐκ κατα- 
λόχου, καὶ ναὺς ὅσας εἶχον, χρημάτων ἐς ἐξαχισχίλια 

τάλαντα Ἀττικά. Οὕτω μέγα καὶ δυσεργὲς ἡγοῦντο 
εἶναι, τοσῶνδε κρατῆσαι στρατοπέδων, ἐν τοσῇῃδε θα- 

λάσση, καὶ μυγχοῖς τοσοῖσδε διχλανθανόντων τε εὐμαρῶς, 
καὶ ὑπογωρούντων ῥαδίως, καὶ ἐμπιπτόντων αὖθις 
- -- 3 ΄ .ν / νο - ν4 8 

ἀφχνῶς. Ἁγήρ τε οὖὐδείς πω, πρὸ τοῦ Πομπηϊου, ἐπὶ 
Αντ ολ π . ικα πο ἡό- / 2» / λ τι 

τοσήνδε ἀργἣν αἱρεθεις ὑπο Ῥωμαίων ἐξέπλευσεν. Ὃ 
᾿ 1 -Ἀμα ι Ὕ ο ας σα / κ μ 

στρατιὰ μὲν αὐτίκα Ἡν ἐν δυώδεκα μυριάσι πεζῶν, καὶ 
.. ελ / / 

ἰππεῖς τετρακισχίλιοι' νες δὲ, σὺν ἡμιολίαις, ἑθδομή- 
ντ / ελ» αν η η. .- λΦ 

κοντα χαὶ διακόσια. “Ἱπηρέται ὃ ἀπὸ τῆς βουλῆς, 

οὓς καλοῦσι πρεσθευτὰς, πέντε καὶ εἴκοσιν' οἷς ὁ Πομ- 
/.. . ᾿ / λ -”- ”Ν/Α ἃ 

πήϊῖος ἐπιδιήρει τὴν θάλασσαν, καὶ ναῦς ἐδίδου, καὶ 
/ 

ἱππέας ἑκάστῳ, καὶ στρατὸν πεζὸν, καὶ στρατηγίας 

σημεῖα περικεῖσθαι. ἵνα αὐτοκράτωρ ἐντελὴς οὗ πι- 
τεύοιτο μέρους ἕκαστος ὑπάρ]οι' αὐτὸς ὃ,, οἷα δὺ στεύοιτο µέρους ἕκαστος ὑπάργοι αὐτὸς δ, οἷα δὴ βα- 

π - , ες / / 
σιλεὺς βασιλέων, αὐτοὺς περιθέοι καὶ ἐφορῴη μένοντας 

ἐφ ὧν ἐτάχβησαν, μήτε µεταδιώχων τοὺς ληστὰς 
- / .. .ἡ 2 ιά Υ Υ 3 ἕ 2 ᾿ 

περιφέροιτο ἐξ ἔργων ἀτελῶν ἔτι ὄντων εἲς ἕτερα, ἀλλ 

εἷεν οἵ πανταχόθεν αὐτοῖς ἀπαντῶντές τε, χαὶ τὰς ἐς 
ἀλλήλους διχδρομὰς ἀποχλείοντες. 

ΧΩΥ. Οὕτω διαθεὶς ὁ Πομπήϊος ἅπαντα ἐπέστησεν 
θηρία μὲν καὶ ταῖς Ἡρακλείοις στήλαις Τιβέριον Νέ- 

ρωνα καὶ Μάλλιον Τορκονᾶτον' ἀμφὶ δὲ τὴν Λιγυστι- 
. 

κήν τε καὶ Κελτικὴν θάλασσαν Μάρχον Πομπώνιον" 
Αιθύῃ δὲ καὶ Σαρδόνι καὶ Κύρνῳ, καὶ ὅσαι πλησίον 
νῆσοι, Λέντουλόν τε Μαρκελλῖνον, καὶ Πούπλιον Ἁτι- 

Λούχκιον Γέλλιον, καὶ 
Γναῖον Λέντουλον. καὶ τὸν Ἰόνιον ἐφύλασ- 
σον αὐτῷ Πλώτιός τε Οὕαρος καὶ Τερέντιος Οὐαῤῥων, 

. / - / Αλ . τὸ ε] 

μέχρις Ἀκαρνανίας. Ἡελοπύννησον δὲ καὶ τὴν Άττι- 

κὺν, ἔτι 5) Εὔδοιαν καὶ Θεσσαλίαν καὶ Μακεδονίαν καὶ 

- Ν 2 Σ/ 

λιον" περὶ δὲ αὐτὴν Ἰταλίαν, 
Σικελίαν δὲ 

/ ’ ν σ-- Ν λα / 3 

Βοιωτίαν, Λούκιος Σισιγνᾶς' τὰς δὲ νήσους, καὶ τὸ 
κ ν να Αα ψμιν ν να αν / 

Λἰγαῖον ἅπαν, καὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἐπ᾽ ἐκείνῳ, Λού- 
λα / α.ἲ ' / ' υ 

κιος Λόλλιος Ειθυνίαν δὲ καὶ τὴν Θράκην καὶ τὴν 
/ . . -- / ’ ’ ’ 

Προποντίδα καὶ τὸ τοῦ Πόντου στόμα, Πούπλιος Πεί- 
] σων" Λυχκίαν δὲ καὶ Παμφυλίαν καὶ Κύπρον καὶ ὧΦοι- 

΄ ΄ - ., - 4 3 - - ΄ 

νίκην, Μέτελλος Νέπώς. Ὥλε μὲν αὐτῷ διετετάχατο οἱ 
.. ᾽ . ’ ᾽ ή 

στρατηγοὶ, ἐπιγειρεῖν τε, καὶ ἀμύνεσθαι, καὶ φυλάσσειν 

τὰ τεταγµένα, καὶ τοὺς παρ᾽ ἀλλήλων ἐκφεύγοντας ὑπο- 

λαμβάνειν" ἵνα μὴ διώκοντες ἀφίσταιντο μακρὰν, μηδὲ 

ὡς ἐν δρόµῳ περιφέροιντο, καὶ Ἰρόνιον εἴη τὸ ἔργον. 

Λὐτὸς δ) ἅπαντας ἐπέπλει' καὶ τὰ ἐς δύσιν πρῶτα ἡμέ- 
, «3 ιο , ο. ο 

βαις τεσσαράκοντα ἐπιδὼν, ἐς Ῥώμην παρηλθεν, Ὅθεν 

ἐς Βρεντέσιον, καὶ ἐκ Βρεντεσίου τοσῷδε διαστήµατι τὴν | 

μἾ. πιο 

ΑΡΡΙΑΝΙ Τ1ΡΕΗ 

ΧΟΙΥ. Οµ05 οἶαάος ἱρποπηπίακααο Ἠοπιαπῖ πο Γογρηίες 

απυριίας, ΟΠ. Ῥοπιροίυπα, ου]α5 πι ρτα οείογῖς Ιπο]γία 

{απια εταῖ, Ίερο Ἰαΐα ππρεταίοτοπη οτρανεταπί ἵπ [ΓἱοΠΠΙΙΠΙ : 

απἰ {οίο πιατὶ αποά Ππίτα οοἱαππιας Ἠετου]ΐς εί, οἱ ἵῃ οσίς 

πια] ἡπαῖς, πδααα αὖ φπἰπαπαροξδίπιαπα α- πιατί η Πα α, 

5ΗΠΩΠΙΑΠΗ Ἰαλογεί Ρροίορίαίεπῃι. Εί τεβῖρας, ἀγπαςιίς, Ρο- 

ρα]ΐς, ον Πα ναδααε οπιηίρας, Ῥεγ Πεγας πιαπάαγαπέ, οἱ 

Ῥοπαρείαα γεῦας οπιηίρης ανατοπί. Οοπφετίῦετο 4ποφπε 
πηη]ίίος οκ ΡγονἱηοΙί5, Ῥεεμπίαδαπε εο]ρετε, εἶ ρετπήςο- 

τυπί, Εἰ εν οἴνίαπα Ἱερίοπίρας πιασηπα οχογοϊίαπα, {ππα πᾶ- 

νο αποίαποί Ἰανεραπί, οἱ παπιοταία ρουπία 5εχ πηϊ]]ῖα. 

(αἰοπίοταπη. Αἰοοταπα, εἰάεπῃ ἰταδίάρταπί. Αάεο πιαρηα 

τος ἀΙ[ΠοΙίδαπο γίδα οταί, ἰοί πανα]ες οχοτεῖίης 57ρετατα, 

ρου {απη ΑΠΙΡΙΗΠΙ πιάτο 4ἱδροιδος, {οἱ εἴπυππα τερρςείρης 

[ασ]α 5ε οεου]ίαηίος’, τε[ηβἰεηίος εχρεά[ία, τΗΓΞΙΠΠ(ΗΘ εχ 

ΠπΏρτογίςο Ἱεγαπαρεπίος. Ἀαθο υ]]ᾳ5 άπαπαΠα ΒΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ 

Ππιρεγαϊος, απίε Ῥοπηρείαπη , ΟΠΗ {απία ροίερίαίο ρτο[εςίης 

οδἰ.  Οσί θίαἰπα εχεγοῖίας ΓΗ οκχ πιῆ παπα ροά παπι, 

εσυίαπα. απαίος Πι]]α; Παγεδαι6, απΠΙΠεταἶς Πεπο]ς, 

οοιχνχ. Αάπιϊηϊςίτὶ Ὑθτο οχ 5οπαίοτίο οτά(ίπε, 4πος Τεραίος 

λοπιαπί αρρε]]αηί, αἀεταπί οἵ υἱρῖη απἶπαυε : ἆπος ρε 

πιατία ἀῑδιιρηί Ῥοπυρείας, ἀαῑῖ οπἶαπε πανίνας, οααΠῖ- 

Ρας, ρεάΙρας, εἰ ρτα {ος ἱπεϊρηίρας : Ἱία αἱ απἶδαπο ἵπ 

εα ρατία, απ Πάαἱ {ρδίας ε5ςεί ετεδϊία, Ρ]επαπη ροίείαίεηη 

πιρετίππ]απε Ἰαβεγθί; {ρ5ε τεγο, απαςί τον τοσαπα, οἴτοαπα- 

ομγδατεί, Ῥγαρβσεί(ιο 5ἱηρι]ΐς, αι ἵπ 5ἰαίοης 5αα απῖκαια 

Π]αποτεηί{ , π6, ἆππι 1ρ56 Πο Ίουο Ρειςεφπετοίατ ρἰταίας, ἵπ 

ἁἰίαπη ρατίοιη ἀῑδίταπεγείας, ποπά πα αΏδο]ήα νἱείογίας 5εὰ 

αἱ οδεθηί πρίααθ Ἱοσοταπα, αἱ ἴ]ις Γαβίοπίίδας οεευττετεΠ!, 

Ρτομρεγεηίαε πο αΏῖ αἆ αᾗος 5056 τοοῖροτθ ροβ5εΠ!. 

ΧΟΥ. Τία τρις οπιπί ρα ογά(πα(ἰς, Ἠἱραπίαπα οἱ [Γδίπι 

Ἠετοι]ειπα, ΤἱΡ. Νθδτοπεπη ππᾶ οῦΠΙ Μαπ]ίο Τοναπαίο 55] 

επτατο : σαΗἱουπα 1 ήβα5ίίοππ](θ πλατο αγ ρας Μ. Ῥοπηρο- 

πίο : ΑΠΙσαΠΙ ΟΠΠ βαγα]πία Οου5ίσασπε οἱ ρτορἰπααἶς Ἱηςα]ῖς 

1ιοπία]ο Ματοσ]Ιο οἱ Ῥ. ΑίΠΙο : οταπα Παϊία Τ,. ἄεΠΙο εἰ 

Οµ. Τιοπίμ]ο. βΙοΙία ομςίοάῖα οἱ Τοπ πιατῖς, Ἡξααο αἲ 

ΑοατηαΠΙαπα, ῬΡ]ο[ίο Ὑαάτο οἱ Τεγεπίίο Ὑαιττοπί ουδέ τ 

ΒΙ5θΗΠΙ5 ΡεΙοροηπεδς, Αίῑζα, Εαραα, Τ]οςδα]ία, Μαςε- 

ἀοπία, Ῥωαοίία : Ἱηδη]α γοετο εἰ Ἐρφαπι ΠλᾶγΘ ΙΠΙΝΟΓΚΗΠΙ 

οπι Ηο]]οδροπίο Τ,. 1ο]]ο : ΒΕἰωγπία, Τητασία, Ῥγοροπή1ς, 

οἱ Ῥοπΐ οδΐαπαι, Ῥ. ΡῬἰδοηί : Ἰῶγοία ἀοπίααο, Ῥαπηρηνίία, 

Δά Ἠυπο πιο σπα αἲ 

ο0 ἀἱκροδί δαπὶ ῥτσίοτος, απῖ οἱ Ππιραρηατοπί ῥτΦάοπος, 

οἱ ατοθτοη!, οἱ ρατίος ἱυί οοπηηίδδας ἀσ[οπάετοηί, εχεῖρο- 

Οσρτις οἳ Ρλαπίοα Μοίο]ο Χοροί. 

τορί(αο οο5 αἱ αὖ ἀλίς αἰαπάς ο55οπί οταρίια!, πθπο 

νοτο ρογδο(πομάο ργονολογοπίυτ Ἰοηρίας, πο νου! τη εἰαάνο 

οἰτομπιάποστοπίας, οἱ τος Ῥγοίγαλογοίατ ἵπ Ἱοηρπ). Ῥοιη- 

Ροίας ἔροο υπίνοικος ἱπερεσίαδαί; οἱ ρογακίταίο πίτα ἀῑσν 

αμα ὐταρίπία ἵτασία οσσἰάσπίαἰέ, Ἠουπαα ἵπ ΓΓαΠδευΓδΗ Τὸ: 

41, αἴηπο Ἰπάς Ἐτηπάαδίαπα νοηίί, Ἠίωο ραπ (οπροηία 



ΡΕ ΒΕΙΙ/Ο ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 
ἕω περιπλεύσας, ἐξέπληξεν ἅπαντας τάχει τε ἐπίπλου, 

καὶ µεγέθει παρασχευῆς, καὶ φόθῳ δόξης. ὍὭστε τοὺς 

ληστὰς, ἐλπίσαντας αὐτῷ προεπιχειρήσειν, ἢ οὐκ εὖ- 
µαρές γε τὸ κατὰ σφῶν ἔργον ἀποδείξειν, δείσαντας εὖ- 
θὺς τῶν τε πόλεων ἃς ἐπολιόρκουν ἐξαναχθῆναι, καὶ ἐς 

τὰς συνήθεις ἄχρας καὶ ναυλοχίας ὑποφεύγειν' καὶ 

Πομπηίῳ τὸν μὲν θάλασσαν αὐτίκα ἀμαχεὶ κεκαθάρ-- 
θαι, τοὺς δὲ ληστὰς ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἁλίσχεσθαι 

πανταγοῦ χατὰ μέρη. 

ΧΟΥΙ. Αὐτὸς δὲ ἐς Κιλικίαν ἠπείγετο, μετὰ ποιχί- 
λου στρατοῦ καὶ μηχανημάτων πολλῶν' ἐλπίσας, παν- 

τοίας μάχης καὶ πολιορχίας αὐτῷ δεήσειν ἐπὶ ἄχρας 

ἀποκρήμνους. Οὐδενὸς δὲ δὲ ἐδέησε. Τὸ γὰρ κλέος αὐ- 
τοῦ καὶ τὴν παρασχευὴν οἵ λῃησταὶ «χαταπλαγέντες, 

καὶ ἐλπίσαντες, εἰ μὴ διὰ μάχης ἔλθ θοιεν, τεύξεσθαι φι- 
λανθρώπου, πρῖτ τοι μὲν οἳ Κράγον καὶ Ἀντίκραγον 
εἶχον, φρούρια | μέ Ὕνστα, μετὰ ὃ᾽ ἐχείνους, οἵ ὅ ὄρειοι Κκί- 

ἅπαντες, ἑαυτοὺς ἐ ἐνεγείρισαν" ὅπλα λιχες, καὶ ἐφεξῃ ς 
ο ανν / ἔτοιμα, τὰ δὲ γαλκευόμενα, ε ὁμοῦ πολλὰ, τὰ μὲν 

παρέδωκαν' καὶ ναὺς, τὰς μὲν ἔτι πηγνυµένας, τὰς δ᾽ 

ἤδη πλεούσας 'χαλκόν τε χαὶ σίδηρον ἐς ταῦτα συνε- 

νηνεγµένον, καὶ θθόνας, καὶ κάλως, καὶ ὕλην ποικίλην" 
θος, τῶν μὲν ἐπὶ λύτροις, τῶν δὲ 

ἐπὶ ἔργοις δεδεµένων. Ὃν ὁ Πομπήΐος τὴν μὲν ὕλην 
ἐνέπρησε, τὰς δὲ ναὺς ἀπήγαγε" τοὺς δ) αἰχμαλώτους 

ἐς τὰς πατρίδας ἀφηχε' καὶ πολλοὶ χενοτάφια σφῶν 

κατέλαθον ὥς ἐπὶ νεχροῖς γενόµενα. Τοὺς δὲ πειρα- 

τὰς, οἳ µάλιστα ἐδόκουν οὐχ ὑπὸ µοχθηρίας ἀλλ᾽ ἆπο- 
βία βίου διὰ τὸν πόλεµον, ἐπὶ ταῦτα ἐλθεῖν, ἐς Μᾶλλον 
καὶ Ἄδανα χαὶ Ἐπιφάνειαν, ἢ εἴ τι ἄλλο πόλισµα ἔρη- 
μον ἡ 

αἰγμαλώτων τε πλ 

ή ἢ δλιγάνθρωπον ἦν τῆσδε τῆς Ἐραχείας Κιλικίας, 
συνῴχιζε" τοὺς δέ τινας αὐτῶν καὶ ἐς Δύμηντῆς Ἁγαῖας 

ἐξέπεμπεν. ὪὭλε μὲν ὅ ληστρικὸς πόλεμος, χαλεπώ- 

τε ἔσεσθαι νομισθεὶς, δλιγήµερος ἐγένετο τῷ Πομ- 

πηζῳ: χαὶ ναῦς ἔλαδε, τὸ - 

αὐτῶν παραδοθείσας, ἓξ καὶ τρια-- 
ς λ 

μήκοντα, τὰς δὲ ὑπ᾽ 

πόλεις δὲ καὶ φρούρια, καὶ ὁρμητήρια ἄλλα 

Λησταὶ δ ἀνηρέθησαν 

χοσίας" 
αὐτῶν, ἐς εἴκοσι καὶ ἑκατόν. 
ἐν ταῖς µά/αις ἀμφὶ τοὺς µυρίους. 

ΧΟΥΠ. ᾿Επὶ δὴ τούτοις, ὀξέως τε οὕτω χαὶ παραδό- 

ξως γενοµένοις, οἳ Ῥωμαῖοι, τὸν Πομπήϊον ἐπὶ µέγα 
ἔπαίροντες, ἔτι ὄντα περὶ Κιλικίαν, εἵλοντο τοῦ πρὸς 
Μιθριδάτην πολέμου στρατηγὸν, ἐπὶ τῆς ὁμοίας έξου- 
σίας αὐτοκράτορα ὅ ὄντα, ὅπη θέλοι, συντίθεσθαί τε καὶ 

πολεμεῖν, καὶ φίλους Ἡ πολεµίους Ῥωμαίοις οὓς δοχι- 
µάσειε ποιεῖσθαι' στρατιᾶς τε πάσης, ὅση πέραν ἐστὶ 
τῆς Ιταλίας, ἄργειν ἔδωκαν" ἅπερ οὐδενί πω παν- 
τάπασι πρὸ. τοῦδε ὁμοῦ πάντα ἐδόθη. Καὶ ἴσως αὐτὸν 

χαὶ διὰ τάδε Μέ" αν στρατηγὸν ὀνομάζουσιν" ὁ χάρ 

τοι πόλεμος ὁ τοῦ Μιθριδάτου καὶ ὑπὸ τῶν προτέρων 

στρατηγῶν ἐ Πομπήϊος μὲν οὖν, εὐθὺς 

ἐκ τῆς Ἀσίας : στρατὸν ἀγείρας, µετεστρατοπέδευεν ἐ ἐπὶ 
τοὺς ὅρους τοῦ Μιθριδάτου. Μιθριδάτη δὲ ἦν ἐπίλε- 
Χτος οἰχεῖος στρατὸς, τρισμύριοι πεζοὶ, καὶ ἱππεῖς τρισ- 

ΑΡΡΑΧΟΣ. 

«ξήνυστο ἤδη. 

ς μὲν ἁλούσας, μίαν καὶ {6δο- 
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βρα1ἱο ρογ ογἱεπίοπα οἴγουπανοσίας, Ρογομ]{ οΓηῃος ορ] επ] (αίο 
ἁἀγεηίης, εί αρραταία5 πιαρη(μάἶπο, οἱ ορ]οβγα[ἶς εμα» 
(εγογθ, Αάθο π{ ρἰταία, αἱ γάσραπίητ αἰίτο Ἰασσςς μή : 
Δαί οστία ἀἱβίοί]εια οἱ τοδΠανί γἱοϊοτίαπα, ρτά πηδία Ππον 
ορριρπα{ἴοπος ατβίαπα τοήη(πογοηί, 

οοηδηεία Ἰα{ρα]α 56 τουῖροΓοΠ!. 

οἱ ἵπ δμα5 α1ζος οἱ 

Πα πιατία β{α{ἶπα 5ἶπο ϱ6/- 

: ταπι]μο ἆ Ῥοπηροίο ραησαίας ρἰταίῶ γοτο α- ργ(ονίριις αΕί- 

Γαυς, Τη 5 οπ/άδαπο ργογ]πεία, ἵῃ Ροίοίαίοπη αΠί γοὐαο, 

ΧΟΥΙ. Ίρεε Ροπιροία» ἵπ ΟΠΙζαπα ργοροταν]έ, ο πα ναν]]ς 
πηΏἰίαπα εορίῖ5, αἱ ππαομΙπαΓΠΙ ΠΠᾶΡΠΟ ΠΠΠΙΘΤΟ; οχἰςί]- 
ΠΠΗ5, ΟΠΙΠΙ ΡΕΠΕΓΟ Ῥισηαπά{ ορια ΕΜΗΤΗΠΑ, ἁορδαπε 

' εογαπη Τη ταρίρης εἶίας πιοβῖς οπηπί ρα {οτο ορρρπαας. 

Ρεά η] Ἠἱ5 Παη]έ ορας..  8οἷα οηίπα εο]ευείίας ποπη]ηίς θἱ 
ἁπηρΗΙάο αρραΓαίας Ἱία Ῥγαάοπος Ροτίεγτησναί, μἱ, 5Ρ6- 
ταηίες 6]εππεπ[ίογεπη γἱείογεπι, οἱ αὐ5ήποτοηί α οργίαπηῖης, 
ΡΠΙΠΙΗΠΙ ἣἱ φπἲ Οταραπα οἱ ΑπίοαρΙπα {οποραηί, οαςίο]Ιά 
πηαΧΙΠΠᾶ, ἀειπάς πιοπίαπϊ ΟἨῖοο, ἀθπίᾳια ΟΠΊΠΕ5, αλ 
Ρο»ί α1ῑο5, 5ε εἶας Πάεῖ ρεγηίογοπί. Βίπια]αις ΠιαβΠᾶΠη 
ΥΙτη ΑΓΠΙΟΡΙΠ Υαἱ ]άπῃ ρετ[οσίογαπα» γα ἵπ (αγίοῖς Ἰπο]ιοαίο- 
τα, Ῥγς{εγθᾶ ἨάγΥεδ ΟΠΊΠΕς, αἰίας ποσᾷαπα Ῥοι[εσίας ἵπ 
παγα]ίρις, α]ίας Ἰαπη πανἰσαπίος, {πα ος ΓοΥΓΙΠΙ(1ο ἵπ {8- 
1ε5 π55 εοπηρογίαίαπῃ, εί Ππίεα, {απες, γατίαππ(ιθ ππαίς- 
Παπ, 4εηίαιεα οαρίγογαπα πηα]ἠπάίποπα, γἰποίογαπα τί γοι 
Ῥγείῖο 56 γεβΙπιεγεηί, γε] ορεγανοπίας ἵη ουσας(η]ῖς, (Γαάἱ- 
ἀεγιπί γἱείο. Ῥοπιρεῖας ππαίογίαπα Ἱπορπα[ε, οἱ Πάγος 
αράαν[έ, εαρίῖγος ἵπ ραβίας ἀῑπιϊςίε; 4πογαπα. πη]Ι ἵηνθ- 
πεγαηί ἀοπηὶ δι ορποίαρ]ία, {απαιιᾶπα πιοτ(αἰς Ροδίία. Ἐκ 
ΡἰΤα(ῖς γετο 605, ααὶ Ρο οοίειὶς γἰάσβαπίις ΠΟΠ 5παρίε 
πηαΗ ία, 5εὰ απηϊςςί5 Ώε]]ο Γαομ]ία νας, αἲ πιά νέα σοη5 
ἀεγεηίςεε, Μαϊαπη, Αάαπια, Ερίρμαπθαπα, οἱ 5ἱ αποά οταί 

δ1πά Ππ(ε(πεης ορρίάππη Αδρετα ΟΠἱοἷας, Παβίίαγο ᾖαςςῖί : 

ΠΟΠΠΗΙΟ5 εἴἶαπι οκ ῖς Ώσππεῃ παἰδΙί ἵπ Αοαίαια,  Αίσιο 

ία Ῥιγαίσυπη Ῥε]απα, ααοά ἀῑΠιοϊΠίππαπα {οτο ρυ(αδαίατ, 

[πίτα ΡαΠ6ο5 ἀῑος Ῥ6γ Ῥοπηρείαπα οοΠ{οΕΗΗ οδί; ἵπ απο πᾶ- 

γε» εχριρηα{ῷ δυΠί τχχ:, ἀεάῑία {πορεία εί 5εκ; ορρίάα, 

αδίε]]α, α[ασια Ῥιοράοπαπα τοοερίασπ]α οπρία ορηίαπα οἱ 

υβίηίῖ : εχ ρίγα(ἶ5 απίεπα, ααὶ Τορισηατο οοπαἵ ογαηΐ, οὔρδα 
5υπί οἶγοῖίοι ἀθοθιῃ πη]][ῖα. 

ΧΟΥΠ. Ῥο5ίγαπο Ισίταν {αη] 6θΙεΓΕΠΗ, οἱ ορίπίοπιο ΟΠΊΠΙΠΙ 

[ε[οίογεπα υἱοιονίαπη, 5επαία5 Ρορι]αδᾳιθ Ἠοπιαηης Ροπι- 

Ραίαπα, πιαση]βες Ποποταίαπα, ἆππι αἆμιο ἵπ ΟἨίοία γουςᾶ- 

ίατ, Ππηρεγαίογεπῃ ἀεείσπαν]έ αἆ Ῥο] απ ΜΜ ἁαἰἴουπας ρτο- 
τοραία ΠΠ εαάεπα Ῥοίεσίαία, Ὠο]απα ρτο αι Ὀἰέγαία 51ο οἶτε 

ἱπ[ογομα!ϊ »ἶνε οοΠηροπεμα!, Ποδίεδη6 πάἱσαπάϊ, γα] αἀςε- 

5οθηᾶ1 5ο6ἶο5, ρτοιί 4αεπιάπθ ἀΐσηιπη οχἰςππιαςσαί. Φἰπιι] 
εἶάθια Ππηρετίαπα {η οΠηηος οχοτεῖέας, αποίαποί ο65οηί α]ίγα 
ΤίαΠαπι. Οι οπηπία οἱ] ΠΙΠ( ΠΠ οπἰαααπα υπί απίθ 

απο οοπίπ]εταί ρορα]άς Ἠοππαπης. Ας [οτίαςςο απο (πο- 

απθ οϐ οπήδᾶπι Μασηυπη Ῥοπηρείαπη ποπιπαΠί : ΠαΠΙ ΟΗΠι 
ΜΙιητίάαία απίάεπα ]απ απίο αἲ αἰὶ 4ποαπο ἱπιρογα(οτίρης 

Γαεταί ἀερε[]αίαπι.  Ῥοπιρείας ἰβίατ, 5Ια πα οκ. Αδία 60Η” 
(ταςίῖς οορίΐ5, οοπίνα ΜΙΠγάαίεπα Ῥτο[εείας ε»ί..  Ηαθερα” 

Π]ε ἵππο α Ρτοργία ἀοπε Ἰοοςκίπιαπα οχογοῖζαπα χχχ. Ἡ. 

ρεδϊίαπι , (ίαπα παπα οφ ἱέαπας φαἱβαξουΠᾳ Τη ἴρ5ο γορηϊ 
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χίλιοι: καὶ προὐκάβητο τῆς χώρας. Ἄρτι δ᾽ αὐτὴν 

λουκούλλου διεφθαρκότος, ἀπόρως εἶχεν ἀγορᾶς ὅθεν 

αὐτομολίαις ἐπετίθεντο πολλοί. Καὶ τούσδε μὲν ὁ 

Μιθριδάτης ἐρευνώμενος ἐκρήμνη, καὶ ὀφθαλμοὺς 

ἀνώρυττε, καὶ ἔχαιε, Καὶ τὰ μὲν τῶν αὐτομολιῶν 

Ἴσσον ἠνώχλει, διὰ φόθον τῶν κολάσεων" ἐπέτριθε δ 

ᾗ ἀπορία. 

ΧΩΥΙΠ. Πρέσθεις οὖν ἐς Πομπήϊον πέµψας, ἠξίου 

μαθεῖν, τίς ἂν εἴη τοῦ πολέμου διάλνσι. Ὅ ὃ, ἐὰν 

τοὺς αὐτομόλους ἡμῖν παραδῷς , ἔφη, καὶ σεαυτὸν 

ἡμῖν ἐπιτρέψης. Ὃν ὅ Μιθριδάτης πυθόµενος, τοῖς 

αὐτομόλοις τὸ περὶ αὐτῶν ἔφρασε" χαὶ δεδιότας ὁρῶν, 

ὤμοσεν ὅτι οἳ τὰ πρὸς Ῥωμαίους ἐστὶν ἄσπονδα διὰ 

τὸν πλεονεξίαν αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐκδώσει τινὰ, οὐδὲ 

πράξει ποτὲ ὃ μὴ κοινη πᾶσι συνοίσει. ὍὉ μὲν δὲ 

ὧθε εἶπεν. Ὅ δὲ Πομπήϊος, ἐνέδραν ποι χαθεὶς ἵπ-- 

πέων, ἑτέρους ἔπεμπεν, ἐκ φανεροῦ τοῖς προφύλαξι τοῦ 

Βασιλέως ἐνοχλεῖν: καὶ εἴρητο αὐτοῖς, ἐρεθίζειν καὶ 

ὑποφεύγειν, ὥσπερ ῥπτωμένους" ἔστε πέρ οἳ ἐκ τῆς 

ἐνέδρας περιλαθόντες αὐτοὺς ἐτρέψαντο. Καὶ φεύ- 

γουσι τάγ᾽ ἂν καὶ ἐς τὸ στρατόπεδον συνεισεπήδησαν, 

εἰ μὴ δείσας ὁ βασιλεὺς προήγαγε τὸ πεζόν. Οἱ δ᾽ 

ἀπεγώρουν. Καὶ τέλος ἦν τοῦτο τῇ πρώτη Πομπτίου 

καὶ Μιθριδάτου πείρα ἐς ἀλλήλους καὶ ἵππομαχία. 

ΧΟΙΧ. Ἐνογλούμενος δ᾽ ὑπὸ τῆς ἀπορίας ὃ βασι- 

λεὺς, ἄκων ὑπεχώρει, καὶ ἐσεδέγετο Πομπήῖον ἐς τὴν 

ἑαυτοῦ: ἐλπίζων, καθήµενον ἐν τῆδε τῇ διεφθαρµένῃ 

καχοπαθήσευ. “Ὅ δὲ ἀγορὰν μὲν ἐπακτὸν ἐκ τῶν 

ὄπισθεν εἶχε' περιελθὼν δὲ τὰ πρὸς ἕω τοῦ Μιθριδάτου, 

καὶ Φρούρια αὐτῷ καὶ στρατόπεδα πολλὰ ἐς ἑκατὸν 

καὶ πεντήκοντα σταδίους περιθεὶς, ἀπετάφρευε, τοῦ 

μὴ σιτολογεῖν αὐτὸν ἔτι εὐμαρῶς. Καὶ ὅ βασιλεὺς 

ἀποταφρεύοντι μὲν οὐκ ἐπετίθετο, εἴθ) ὑπὸ δέους, εἴθ᾽ 

ὑπὸ ἀνοίας, 3 πᾶσιν ἐγγίγνεται πλησιαζόντων τῶν κα- 

χῶν. Κάμνων δ᾽ αὖθὶς ἐξ ἀπορίας, τὰ ὑποζύγια ὅσα 

εἶγε κατέκοπτε, τοὺς ἵππους μόνους περιποιούµενος. 

"Εστε μόλις ἐςπεντήκοντα διαχρχέσας ἡμέρας, νυκτὸς ἄπε- 

δίδρασκε σὺν σιωπῇ βαθείᾳ διὰ ὅλῶν δυσγερῶν. Ὡς δὲ 

αὐτὸν μόλις ἡμέρας ὃ Πομπήϊῖος καταλαθὼν εἴγετο τῶν 

ὑστάτων, ὃ μὲν, καὶ τότε τῶν φίλων ἐκτάξαι κελευόν-- 

των, οὐκ ἐμάγετο' ἀλλὰ τοῖς ἱππεῦσι µόνοις τοὺς πλη- 

σιάζοντας ἀναχόπτων, ἑσπέρας ἐν ὕλαις πὐλίσατο πν- 

κναῖς. Τη δ' ἐπιούση, χωρίον κατέλαβε περίκρηµνον, 

οὗ µία ἐς αὐτὸ ἄνολος ἦν, καὶ τέσσαρες αὐτὴν σπεῖραι 

προὐφύλασσον. Ἀντεφύλασσον δὲ καὶ Ῥωμαῖοι, μὴ 

διαφύ (εν Μιριδάτην. 

ϱ. Ἅμα 5) ἡμέρα, τὸν μὲν στρατὸν αὐτῶν ὤπλιζεν 

ἑκάτερος. Οἱ προφύλακες δ᾽ ἀλλήλων κατὰ τὸ πρανὲς 

ἀπεπειρῶντο' καΐ τινες ἰππεῖς τοῦ Μιθριδάτου γωρίς 

τε τῶν ἵππων καὶ γωρὶς ἐπαγγέλματος ἐθοήθονν τοῖς 

αφετέροις προφύλαξι. Πλειόνων δὲ σφίσι Ῥωμαίων 

ἵππέων ἐπιόντων, οἵ ἄνιπποι τῶν Μιθριδατείων οἵδε 

ἀθρόως ἐς τὸ στρατόπεδον ἀνεπήδων, ἀναβησόμενοί τε 

τοὺς ἵππους, καὶ ἐξ ἴσου τοῖς ἐπιοῦσι Ῥωμαίοις συνοι- 

καί ορηβπίο οοηφεάεταί. 5δεά ΙΡί, αποβίαπι Προς 64Π1 

τερίοπεπη Ἰωπου]]η5 γαδίαγεταί, Ῥτορίετ Ἱπορίαπι οΟΠΙΠΙΕΔ- 

{ασπα, πηπ]ία Περαπί ἱταηρ[ηρία. Εί ἵπ ἄερτεμεηξος απῖ- 

ἀοπι αἰτοσῖθας τεχ φαγ]εραί 5αρρ]εΙϊ5, απος ε[[οςςίς οεη[15 

ἵπ ογασεπα ασεραί, οί γἰνῖς αἆμπο ἴπεπα 5 ]οίεραί. ΌΟπο 

πιοία αΏρίεττεβαί απἰάσπα πππ]ίο, πο {ταης{ασετεπί; αἱ Πῖ- 

Ἠή]ο πιῖπας αξετεραί 6Ιπῃ Ἱπορία. 

ΧΟΥΠΙ. Τί πιῖςείς αἆ Ῥοπηρείαπῃ Ιεσαίίς, τοραῖναί ΜΙ- 

ἠιγάαίος, απἴρας Ῥοβςοί οοπά[οπίρας ἱπιρείτατε Ῥασεπι. 

Ἠεεροπά1ΐ Π]ε: « 5ἱ ἱταης[αρας ἰγαδϊἀετί5, εἰ ἴε ἵρευπι Πάεἳ 

ποβίτα οοπηπηδετῖ5.» Βεχ 14 αἆ (ταης[αρα» τεία]Η. Οπος 

απσπῃ γ]άρτεί {ετεῖίος, Ιαταγ{έ, 56 παπα παπα οππῃ Βοπιαηίς 

Ρασοπι Παβίέαταπη , Ῥτορίετ ἵρδοτυπῃ αγατίαπη; πες ἰταδῖίι- 

τΗΠΗ εἶς άΠεππ(παπα, πθο [αοίαταπα φπἱάσααπα ηἰςί ἵπ οοπ- 

ΠΙΙΠΟΙΏ μ(Ηαίοπι οπηπίαπὴ. Αἱ Ῥοπιρείας, οηαάρας οο- 

Ἰοσα:1ς ἵπ Ιηδίά115, αῑος πηϊςῖί απῖ Ρτορα]αΠ] 5ἴαίίοπες τερί5 

Ἰαερδδοτοηί» απος ]ηδείί Ρροδί ρτογοσα{οπεπα εθἆετα, αὐαδὶ 

ευρεταίο5. Ίάᾳπ6 ία [αείαπα : ἆοπεο Ἰορίος Ιοηρία5 ΡΓΟΥε- 

οἱο5 αχεορετυπί 1, αἱ ἵπ Ἰηςίά1ὶς εταπί ἀἱδροςί, εἰ {εγρᾶ 

γετίετο οοθρογυπὶ. Ας [οτίᾶβξο ππα επ Γηρίεπῦας ἵῃ 

οἈδίτα 64ποσα6 Ἱτγηρίςεεηί γἱοίοτος; ηὶ τεχ, Ἰου ἵρεαπα 

πιείμεῃς, ῥτούάμχίςςεί ρεδ]ίες : αἆ αποταπι οοηδρεοίαπα 

ΤΙ τοίτοσθβκοτυΠί. Ἠσπο [αί Ῥτίπια Ιπίετ ρατίες5 Ῥήρπα, 

επιοςίτίρας οορίΐ5 {εηίαία. 

ΧΟΙΧ. ΜΠλιτίάαίος ἀείπάς, ῬγεδδΗ5 Ἱπορία, Ιηγ]ίας ϱΡε- 

ἀαπι τείδγρης, Ῥοπηρείυπα πίτα Πες τορπί 5αἱ τεοερί!; 5ρ6- 
45, ἵη Γοβίοιθ γαδίαία πιοταπίθτη πι] ΦΕΠΦΙΓΗΠΗ ΙΠοοπ- 

πιοᾶα. 5ο6ἆ Ῥοπιροίας Ρο5ί 56 οοπηπηθαία5 ἀε[εγγί ]αδεγαί : 
Ρτοβτθβδησαο Πία, πἱ αἲ οποπίο ο5δεί Μάσα, γα μπι 

χχ {ογο πηαπα ραβδυυπΏ, οτορεῖ οαδίείς ἀῑδποίαπη, 
βτπηΐκᾳαθ ραβδίπι ργρίά(ῑς οακίοδἵέαπα, τορὶ οἰτοεαπιάθά[έ, 

αἱ ἀἱ/Ππο]οπα οἱ (παπηοηίαίοποπη γοἠάετεί. Τὰ ορα5 γεχ ΠΟΠ 

Ἱππρεά!νίέ, 5ἶνο πηθία , 9ἶνο πιθη{ῖ5 αποάαπη 5ἴαροτε, απἱ Ρ]ε- 

τήπη(αθ 5ο]θί αηίεεθἆεγε οδ]απηαίεπῃ. Οππιάάε τηγδάπα 

Ἰαμοτατοί ἱπορία, απἰάφαῖά Παπιοπίοταπη Ἰαῦοραί, πιαεαν 

οᾳπἱς {απίυπι φογνα(ἰ. 56ὰ πο δἷο απίάεπι ἆ φπἱηφπααο- 
βἰπππῃ πδα πα ἀἴθηα φα/Πείοηίο υἰοία , Ρτοῦαμίέ ποσία Μνηῖ- 

ἀαΐο5, πιαρηο 5Πεπ[ίο ρε: γἷας ἀἱβίοίες. Ας παπα Ροπροίης, 

Έντο ΘΙΠΙ ΠΙΠΠΟ αβδοσυία5, οχίτοπηΙπη Ἰαοεβετεί ἄβπΙΟη : 

τον, πογίαηείριας οίίαπη ἔππη απηἰοῖς, αἰ αἆ ργα απ ἠηδίγπεγο, 

πο]αξ ράρπατο, 5οᾱ, οοπίοπίας5 αρρτορίηαπαπίος Ἠοδίος 50- 

ΠπΟνοτο οημ{ίθας, Ύεδρογε ἵπ ἀθηρίκείηηίς αγ]νί5 8ο αἰίάΠ.. 

Τη5οαποη!{ ἀῑς Ἰοσυπα οσο πραν1ἳ οἰεοππαμασυο ταρίθας πα» 

πἰέσα : πα 4ποπι (παπα υπίοις ρα[εγεί ἄδεθησας, θπαἴπος 

ὠλλογβίηπα ργαἰά(ο αδορησΗπα. θυπη οαφἰοδ(γ{. Εἰ Ἠοπιαηί 
αποφιο οκ 4άγθιςο ΦΙΔΙΟΠΟΙΗ ορροφασταηί, πο εΠυροτοξ 
ος, 

ϱ. Πίπο ρήπια Ίασς αἰτίᾳπο οορία8 55 αγμᾶ ϱἈροτο ]19- 

φοτιηί. Ῥτορτονοϊ απίοπα αἰτίπαπο κἰαοπα γοἰαβαπίης 

Ρος ἀθοηνγία, οἱ ποππα] οἶαπι οᾳηἱέος τορῖ, 5ίπε οφαἱς 

οἱ ἱπ]ησδα, Ῥεά[οοογύη , Δοσαττοῦαηί αἆ οροΠ. δἰαἠοπαΠς 

ας (ργοπάσπα. Τη 4ποθ αδὶ οοπαρ]αγος Βοππαποσαπι θᾳυῇ” 

(ο ττησγηη!, τορίῖ, οᾳ 14 οἈγεηίος, ΠΡΟ αμππίηο οχδίσα οὔσδα 

μα ΠΕ, Ἠἲ εοηΦορηδία θᾳπία «4υο Ματίο ΟΗΠΙ Ἀοπιαηίς. 



ΡΕ ΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

σόµενοι. Κατιδόντες δ) αὐτοὺς οἵ ἄνω ἔτι ὁπλιζόμενοι 
σὺν δρόµῳ καὶ βοῇ προσθέοντας, καὶ τὸ γιγνόµενον οὐκ 
εἰδότες, ἀλλὰ φεύγειν αὐτοὺς ὑπολαθόντες" ὡς εἰλημ-- 
µένου σφῶν ἤδη καθ ἑκάτερα τοῦ στρατοπέδου, τὰ 
ὅπλα µεθέντες ἔφευγον. Ἀδιεξόδου δ᾽ ὄντος τοῦ χω- 

ρίου, προσέπταιον ἀλλήλοις ἀναστρεφόμενοι, μέχρι 

καθήλαντο κατὰ τῶν κρημνῶν. Οὕτω μὲν ἡ στρατιὰ 
τῷ Μιθριδάτη, διὰ προπέτειαν τῶν ἄνευ προστάγµα- 

ς τοις πβομάχοις ἐπικουρεῖν ἑλομένων θορυθηθεῖσα ἳ 

Ν λα το. Καὶ τὸ λοιπὸν ἔργον δλον ἦν τῷ Πομ- 

πηΐῳ, κτείνοντι καὶ συλλαμθάνοντι ἀνόπλους ἔτι, καὶ 

ν περικρήμνῳ συγκεκλεισµένους. καὶ ἀνῃρέθησαν ἐς 
ων καὶ τὸ στρατόπεδον ὅλη τῃ παρασχευἩ κα- 
τελήφθη. 

ΟΙ. Μιθριδάτης δὲ, μετὰ τῶν ὑπασπιστῶν µόνων 
ὠσάμενος ἐς τὰ κατάκρηµνα, καὶ διαφυγὼν, ἐνέτυχέ 
τισιν ἱππεῦσι µισθοφ Ῥόροις χαὶ πεζοῖς ὡς τρισχιλίοις, 

οἳ εὐθὺς αὐτῷ συνείποντο ἐς Σινόρηγα φρούριον, ἔνθα 
αὐτῷ χρήματα πολλὰ σεσώρευτο" καὶ δωρεὰν χαὶ µι- 
σθὸν ἐνιαυτοῦ τοῖς συμφυ]οῦσι διέδωκε. «Φέρων δ᾽ ἐς 

ἐξαχισχίλια. τάλαντα, ἐπὶ τὰς τοῦ Εὐφράτου πηγὰς 
ἠπείγετο, ὥς ἐχεῖθεν ἐς κος περάσων. Δρόμῳ 

δ) ἀπαύστῳ χρώμενος, τὸν μὲν Εὐφράτην ὑπερῆλθεν 

ἡμέρα μάλιστα τετάρτη. Τρισὶ δ᾽ ἄλλαις καθιστάµε- 
νος καὶ ὁπλίζων τοὺς συνόντας Ἄ προσιόντας, ἐς τὴν 

Χωτηνὴν Ἀρμενίαν ἐνέδαλεν" ἔνθα Χωτηνοὺς μὲν χαὶ 

Ἴθηρας, κωλύοντας αὐτὸν βέλεσι καὶ σφενδόναις, ἐλαύ- 

νων, διῇλθεν ἐπὶ τὸν Ἄψαρον ποταµόν. Ἴθηρας δὲ 
τοὺς ἐν Ασία οἳ μὲν προγόνους, οἵ δ᾽ ἀποίκους, ἡγοῦν- 

ται τῶν Εὐρωπαίων Ἰθήρων, οἳ δὲ µόνον ὁμωνύμους" 

ἔθος γὰρ οὐδὲν ἦν ὅμοιον, ἢ Ἰλῶσσα. Μιθριδάτης δ᾽ 

ἐν Διοσχούροις χειµάζων, ἤντινα πόλιν οἵἳ Κόλχοι 

σύμβολον ἡγοῦνται τῆς Διοσκούρων σὺν Ἀργοναύταις 
ἐπιβημίας, οὐδὲν σµ. ικρὸν, οὐδ) οἷον ἐν Φφυγῇ» διενοεῖτο" 
ἀλλὰ τὸν Πόντον ὅλον ἕ ἐν κύχλῳ, καὶ Σχύθας ἐπὶ τῷ 

Πόντῳ, καὶ τὴν αιώτιδα λίµνην ὑπερελθὼν, ἐς Ρό- 

σπορον ἐμθαλεῖν' τήν τε Μαχάρους τοῦ παιδὸς ἀρχὴν, 
ἀχαρίστου περὶ αὐτὸν γενοµένου, παραλαθὼν, αὖθις 

ἐκ μετώπου Ῥωμαίοις Ὑενέσθαι, καὶ πολεμεῖν ἐκ τῆς 

Εὐρώπης οὖσιν ἐν τῇ Ἀσία, τὸν Πόρο ἐ ἐν µέσῳ θέμε- 
νος" ὃν χληθῆναι νομίζουσι. δρ, ᾿]οὺς διανηξαμέ-- 
νης, ὅτε βοῦς γενοµένη κατὰ ζηλοτυπίαν Ἵρας ἔφενγεν. 

ΟΠΠ. Ἐς τοσοῦτον παραδοξολογίας ἐπειγόμενος [ 
Μιθριδάτης, ἐ ἐφικέσθαι ὅμως ἐπεγόει" καὶ διώδευεν ἔθνη 

Σχυθικὰ καὶ πολεμικὰ καὶ ἀλλότρια, πείθων, 3 βιαζό- 

μεγος. 

ο... 

Οὕτω, καὶ φεύγων καὶ ἀτυχῶν, αἰδέσιμος ἔτι 

φοβερὸς ν Ἡνιόχους μὲν οὖν, δεχοµένους αὖ- 

Ἀχαιοὺς δ) ἐτρέψατο διώκων’ οὓς, 

ἀπὸ Τροίας ἐπανιόντας, φασὶν, ἐς τὸν Πόντον ὑπὸ χει- 

μῶνος ἐκπεσεῖν, καὶ πολλὰ παθεῖν, ὡς Ἕλληνας, ὑπὸ 
βαρβάρων" πέμγαντας δ) ἐπὶ ναῦς ἐς τὰς πατρίδας, 

καὶ ὑπεροφθέντας, μηνῖσαι τῷ Ἑλληνικῷ Ύένει, χαὶ 

Σχυθικῶς ὅσους ἕλοιεν Ἔ λλήνων καταθύειν, πρῶτα μὲν 
ἅπαντας ὑπὸ ὀργῆς' σὺν γρόνῳ δὲ, τοὺς χαλλί ίσταιις αὖ-- 

χαὶ 
.) /“. 

τον» πο 
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οοπῄἰροτοηί. 95 Πίᾶ ΟΗΠΙ 6ΙάΠΊΟΓΕ οΙΓΦΗ( 16 ἱγτπθηίος 60η- 

ϱρίοα{ ο 5αρογίογε ]ουο αἱ αἀγιο αππαβΒηίΗΓς ΓΘΙΙ ΠΟΠ 

Ἰπ{6]ἡβοηίε», οἱ {αβογε Π]ος ταἱ, Ρτοβίπας, γε]ηί [απ οαρ(1ς 

40 α]ίογα Ἠὰο Ρατίο οπδίτίς, ἄγΠΙᾶ ρτοίοαπί (αραίπφµ6 σα- 

ρορδιηῖ. Ομ0π1 απίεΠη ΠΟΠ ραΐοτοί οκίία5, ορηγειςί Ἱπρίη- 

ρεραηί ἵπ 56 ἱηγίσςπα , ἆοπθο ρ6γ Ργαγηρία ἀερηίτοηί. Αἴαιο 

ἱία ΜΜτίάα 5 οχογοῖέα5 ρε έ, ρτορίετ (επιογήαίοπι ΘΟΓΗΠΗ, 

ααῖ, ἀάπα Ἱη]αδςί δίαἰοπαγῖϊς δἱ5 δαοοττογο γο]μηί, ἴθγγο- 

τοπ απη]ίαπηαα οχοϊίαγοτυηί{, Ἠείαααπα {αοῖ]ο 1 Ῥοπῃ- 

Ροῖο εοηῄεθτο, οσάθπίϊ ρτομεπάεπίααο ποπάμπι ατηιαίος, 

εί ργῶγαρίο Ίου 6ΟΠΟΙΗ505. Οδα δ1Π{ (βπιο ἆθοθίῃ πηηα 

οἱ οαδίτα οαρία ουπῃ οπηπῖ αρραταία, 

ΟΙ. ΜΙ]άαίος ου] βο]ἱ5 5α{δΠΐρας ρε ριατηρία εἶἰλ- 

[515, ἵπ {σα Ιποῖαϊί ἵπ οααῖίος ΠΟΠΠΙΙΟ5 Ππιογορπατίος, 

οί ροάἴίαπα οἰτοῖίει ἵτία πηϊ]]ία; απῖ ο 5ίαβῖπι οοπιία εί 

ειπί ἵπ οαδίοαπι ΘΙΠΟΓΕΡΕΠΙ, αβί πηπ]ίαπα ροσπία: οοα6θτ- 

γαγεταί. Ἰπά6 πιοχ, Πιπειίριις ἀαῑῖ αἱ απηιο 5Προπάϊο 

πιπηεταίο {ασα οοπλίρας, αβ]αίϊξαιια {6ΓΠΠΘ 5εχ ππ]Πθις 

(αἰεπίογαπα, αἆ [οπίος5 Εαρηγα(ἰ5 ΡγορογανΙί, ΟοΙέμος Ροῦτο 

ροίανας. Ἐί ααάπ παδαπαπα Ιπίθγπη[ετεί ο ΓδΠ1, ἀῑθ 

ααατίο Ἐπρηταίεπι (γαηδΗΐ, Ῥου ἱπάπαπι ἀεῖηᾶε ἀἱδροςίῖ5 

εί ανπια(ἰς Π5, απῖ επι οοπηΙτα(Ι θγαηί γε] ἀείποορς αοζθς- 

5ογαηί, ΟΠοίεπεη ἵηρτθςςιις ο5ί, Αγπηοηία ργα[δοίαταπα; αδί 

Ολοίεπος 1Ώαγοδαας, πηὶςςΗίριας ας σ]απάίριας Πίου Ιπιρεάῖγα 

εοηαίο5, Ρτορι]{, οί αἆ Αρδαγυπα Παγίαπι ροιγεηίί, Τῃθγο08 

Π]ος Αεἰαίίοος απἰάαπι Ῥυίαπί οοἶοπος ΤΏδγογΙπα Ετορῶο- 

ταπα; απἰάαπι οοπίτα, Ἠο5 αἲ Π]]ς ἀοτῖγαπί : αΠῖ ΠΟΙΠΘΗ {αη- 

ίαπα αἰγίδᾳαθ «ΟΠΊΠΊΗΠΕ ίαίπαπίέ, ααάπῃ πθς ΙΠ Πησια δἷέ 

5ἱππί]α αἰάα παπα, πθς ἵπ πποπίρας. ΜΠ]γιάαίες ἀείη Ἰήρει- 

παΠ5 Ῥἱοδουγίαᾶα ἵη 6ο]ομῖς {απαπι ατρεπι Οο]ομῖ πιοπι- 

πΙΕΠίΗΠΙ Ῥηίαηπί ρετορτϊπαἰοηίς ὨίοξδοΙΟΓΙΠΙ ΟΠΠ ΑΓΡΟ- 

πα[15), ΠΠ πιεάίοσα, απί αποά Ῥτο[ασαπα ἀοεεοτεί, 

οορίίαραί:. 5εᾷ, Ροτ]αδίταία ἵπ οἰτουπίία οτᾶ Ῥοπίϊσα, Ρος 

Φογ{ῃίοᾶς Ιπάε ροηίες, αἱ οἴνοιπι Μαοίάεπα Ῥαϊπάεπῃ Ρογ- 

γαάςτθ ἵπ Ῥοβρογιπι; 6ί οοεαραίο τ6ρπο Μασ]ανῖς, Ιηρταίί 

ΠΙΗ, α [τοπία τγδας Ῥε]ίαπα οκ Έπτορα οοης((ῖί Ππίεγα 

Ῥοπιαπίς, Αδίαπι {επεπίρα5; σα Τρί αἲ Ἐπτορα Ἰπίοτ]θοίο 

[γοίο ἴ]ο ἀῑπιπηίατ, ααοά α Ῥογε ποπιπαίαπι Ῥυίαίατ, ἵπ 

απαπῃ πηηίαία Το, Ζαποπῖ5 2εΙοίγρίαπι Παρίθης, ἴ]ας ἰγαηςιᾶ- 

γεταί. 

ΟΠ. Ηαο απαπ{μπηγῖ5 πογα 6ἱ ραγπι ρτοραβί]α οοηςΏ(α 
οχξοσαῖ {αππεη απδας ΜΙ]πίάαίε5, Ῥευ βογίμίσας βοηίο», 
Ῥο]1οσδας οἱ αοπας, Ῥατίϊπι νῖ, Ῥαγίίπη ρταίἶα, Υίαπα 8ἱΡί 
ρανανγ[έ; ἆἆεο Γαβίεης οἴαπη οα]απηϊίοδαδαπε, εί γεγεγοπάας 
οιἵαπα {σης οτγαί οἱ (εγτ]ρή!ς. Ἐί Ηοπίοσ]ος απἱάεπα , Πρεηίεγ 
οχοορίας,, (γαηβῖνΗ. Αελῶος Υογο, ομβἰςίογο 41505, Παρα. 

πῖ : 41ος, αἰπηί, α Ττοία τοθιηίαες, ἵπ Ῥοπίιπι 40ἴ05 {επ]- 
Ρεείαίἴρας, οἱ ΤΡΙ, αἱ ἄγῶΟ0Ο5, Πηη]ία ΡοΓρθ55ο ἃ Ραγυατῖς : 
αππππ(πο αἆ ραίτίας οἴγίίαίος πηϊκίδουί, αἱ ΠαΥε5 3 [5 
Ροίοτοπί; τορι]ξαΠι Ρ85505, {απίάΠα οάἴπΠΙ οΟΠΟΘΡΙ556 ΙΠ 
6γάεΙΠΙ 6εηα5, υ{, δἱ 41ος γῶ005 Τη Ρο[εδία{εΠῃ 54η γ6” 

ἀορίδφεπί, 605, 9ογίλίοο ΠποΓθ, πιαθίατεηί ϱρτο ΥΙΟΗΙΠΗ5 
ἱπίίο ααἱάθιη, (ογγοπίο ἵτα, οπηοίο5 ΙΙΙ ἀῑδογίπιίπο; Ρτο- 
ορᾶεπίο Υθτο {6ΠΠΡΟΓΟ , Ρυ]ο]εγτίπιαπῃ 4ποππ(ο; Ροδίγεπιο, 

17. 



τῶν μόνους" μετὰ δὲ, τοὺς χληρουµένους. Καὶ τάδε 

μὲν πεοὶ Ἀγαιῶν τῶν Σχυθικῶν. Ὁ δὲ Μιθριδάτης, 

ἐς τὸν Μπιῶτιν ἐμθαλὼν, ἧς εἶσι πολλοὶ δυνάσται, 

πάντων αὐτὸν κατὰ χλέος ἔργων τε καὶ ἀρχῆς καὶ ὃυ- 

νάµεως, ἔτι οἱ παρούσης ἀξιολόγου, δεχοµένων τε καὶ 

παραπεµπόντων, καὶ δῶρα πολλὰ φερόντων καὶ χομι- 

ζομένων ἕτερα" ὅδε καὶ συμμαχίαν αὐτοῖς ἐτίθετο, 

ἐπινοῶν ἕτερα καινότερα" διὰ Θράκης ἐς Μακεδονίαν, 

καὶ διὰ Μακελόνων ἐς Παίονας ἐμθαλὼν, ὑπερελθεῖν 

εἰς τὴν Ἰταλίαν τὰ Ἄλπεια ὄρη" γάμους τε θυγατέρων 

ἐπὶ τῆδε τῇ συμμαχία τοῖς δυνατωτέροις αὐτῶν ἐνε- 

γύα. Μαχάρης δ) αὐτὸν ὁ παῖς πυνθανόµενος ὁδόν 

τε τοσαύτην ὀλίγω γρόνῳ καὶ ἄγρια ἔθνη, καὶ τὰ κα- 

λούμενα Κλεῖθρα Σκυβῶν, οὐδενί πω γεγονότα περατὰ, 

διοδεῦσαι, πρέσθεις μέν τινας ἐς αὐτὸν ἔπεμπεν ἀπο- 

λογησομένους, ὡς ἀνάγκῃ θεραπεύσειε Ῥωμαίους. 

Ὀργὸν δὲ ἄκρον εἰδὼς, ἔφευγεν ἐς τὴν ἐν τῷ Πόντῳ 

Χεῤῥόνησον, τὰς ναῦς διαπρήσας, ἵνα μὴ διώξειεν αὖ- 

τὸν ὃ πατήρ. “Ἑτέρας δ᾽ ἐπιπέμψαντος ἐκείνου, προ- 

λαθὼν, ἑαυτὸν ἔκτεινεν. “ὍὉ δὲ Μιθριδάτης αὐτοῦ τῶν 

φίλων, οὓς μὲν αὐτὸς ἐς τὸν ἀρχὴν ἀπιόντι ἐδεδώχει, 

πάντας ἔκτεινε" τοὺς δὲ τοῦ παιδὸς , ἀπαθεῖς., ὡς ὑπη- 

έτας ἰδίου φίλου γενοµένους, ἀφπχε. Καὶ τάδε μὲν 

ἓ ἀμφὶ τὸν Μιθριδάτη». 

ΟΠ. Ὁ δὲ Πομπήϊος αὐτὸν εὐθὺς μὲν ἐπὶ τῇ φυγῇ 

μέχοι Κόλχων ἐδίωξε' μετὰ δὲ τοὺς Κόλγους, οὐδαμοῦ 

Σόξας αὐτὸν οὖτε τὸν Πόντον, οὔτε τὴν Μαιώτιδα λί- 

µνην περιελεύσεσθαι, οὐδὲ µεγάλοις ἔτι πράγµασιν ἐγ- 

χειρήσειν, ἐκπεσόντα" τοὺς Κόλχους ἐπήει, καθ᾽ ἵστο- 

ρίαν τῆς Ἀργοναυτῶν καὶ Διοσκούρων καὶ Ἡρακλέους 

ἐπιδημίας: τὸ πάθος μάλιστα ἰδεῖν ἐθέλων, ὃ Προμηθεῖ 

φασι γενέσθαι περὶ τὸ Καύκασον ὄρος Ἀρυσοφοροῦσι 

δ) ἐκ τοῦ Καυκάσου πολλαὶ πηγαὶ ψΨῆγμα ἀφανές' καὶ 
/ /Ν / .] ο ο / 

οἳ περίοικοι, χώδια τιθέντες ἐς το ῥευμα βαθύμαλλα, 

τὸ ψῖγμα ἐνισχόμενον αὐτοῖς ἐκλέγουσι. Καὶ τοιοῦ- 

τον ἦν ἴσως καὶ τὸ γρυσόμαλλον Ἀἰήτου δέρος. Τὸν 

οὖν Πομπήϊον ἐπὶ τῇ ἵστορίᾳ ἀνιόντα οἳ μὲν ἄλλοι 

παρέπεµπον, ὅσα ἔθνη γείτονα" Οροίζης δ᾽ ὁ τῶν Ἀλ- 

ῥανῶν βασιλεὺς, καὶ Ἀρτώκης, ὁ Ἰθήρων, ἑπτὰ μυ- 

ριάσιν ἑλόγων ἀμφὶ τὸν Κύρτον ποταμόν' ὃς δνώδεκα 

στόµασι πλωτοῖς ἐς τὴν Κασπίαν θάλασσαν ἐρεύγεται, 

πολλῶν ἐς αὐτὸν ἐμβαλόντων ποταμῶν, καὶ μεγίστου 

πάντων Ἀράξου. Αἰσθόμενος δὲ τῆς ἐνέδρας ὁ Π]ομ- 

πήϊος, τὸν ποταμὸν ἐζεύγνυ" καὶ τοὺς βαρθάρους 

συνελάσας ἐς λόχμην βαθεῖαν (ὕλομαχτσαι δ᾽ εἰσὶ 

δεινοὶ, κρυπτόµενοί τε καὶ ἐπιόντες ἀφανῶς), αὐτῃ 

λόγμῃ τὸν στρατὸν περιστήσας, ἐνέπρησε, καὶ τοὺς 

ἐκφεύγοντας ἐδίωκεν' ἕως ἂν πάντες ὅμηρά τε καὶ δῶρα 

ἄνεγκαν. Καὶ ἐθριάμβενυσεν ἐς Ῥώμην καὶ ἀπὸ τῶνδε, 

Πολλαὶ δὲ ἔν τε τοῖς ὀμήροις καὶ τοῖς αἱ /.µαλώτοις εἷ- 

ρέθησαν γυναῖκες, οὐ µείονα τῶν ἀνδρῶν τραύματα , ΠΙΠΟΓΑ ῥᾳ5δ45 41.1. γἱῖ γη]ηοτα, αμα ΛΠΙαΖοπος ε5ο ἀΐ ου: 

ἔχουσαι' καὶ ἐδόκουν Αμαζόνες εἶναι" εἴτε τι ἔθνος ἐστὶν | 

αὐτοῖς γειτονεῦον αἵ Ἀμαζόνες, ἐπίκλητοι τότε ἐςσυμ- 

| 
| 
| 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ 

5ογίο ἀπείο». Ἠασο ἀ4ε Αοἰιωῖς 5ογιη]οῖς ἀῑεία 5αμίο.. ο 

ἵγυπα Μηγίἀαίες ἵηρτεδςις τορίοπος Μαοίΐσας, πα {]ς 5η]. 

ἀῑϊας τορι5, οῦ Γαπιαπη ΓΘΓΗΠΗ βεκίατυπα τορηί(ηε εἰ ροίεη- 

ὕσ, απ εΜαπι ἴππα ποπ οοπίεπιπεπάα εἶ 5πρετεταί, αἲ 

οπηπίρας Πορρίία]ίετ εχερρία5, ἀεάποϊασαπα, πηπ]ία ἆσπα 

ἀεθί τοεερίίααε. Ἐί πογΙΠΙ ἴππο ας πιασῖς εἰαπι ΠγυΤη 

οοηςΠ(απῃ αΠΙΠΙΟ ΥΟΙΥΕΠς, ρε; Τηγαεῖαπα, εἰ ἴπάε ρογ Ἠαοε- 

ἀοπίαια, Ροβίτοιποαιθ Ρε Ῥαηποπίαπα , 5αρεταῖῖς Α]ρίρης, 

ἱρραια Πα]ίαπα ἱηρτρά[επά!; ἵπ 5οε]είαίεπι τερυ]ος Ἠ]ος Ρετ- 

ἰταχ]έ, οἱ ἀεεροηδαίἶς βΠαῦας ροίεπ{ἰβείππαπῃ σπεππ(ο Π]ο- 

ταπῃ 5ἱρί οοπ]πηχϊί. Ταπα γετο {ίας εἶας Μαεματες ροί- 

απαπῃ αγ 1ί, [απη Ῥγουγί {ΕΙΠΡΟΓΘ εΙΤΗ {οἱ [ογᾶς σεπίες, οἱ παν 

εἰαμδίτα 5ογ ία γοσαπίΗτ, πυΠΙ απίε Ρογπιθαία, [γαηρίςςο 

Ἰοσαίο» αἆ ραΐτειι πας, αἱ εχειδατεηέ, σποᾶ πθοεςς]ίαίε 

εοαοίᾳ5 Πομπαπος οο]ασηί. 5εά αποπίααη αἲ ἵταιι απαπι 

ΠΠαΧΙΠΙο ΡΤΟΠΙΠΙ ποτεταί, Ρτο[αρᾶ ἵπ ΟἨετδοποδασι Ῥοπίῖ- 

σα, ἱπορηδῖς ΠαΥΙΡΙ5, απο ρετςε(πεπά{ [αου]αίεπη ραὶ 

ἁάπιετεί. Οἱ υΡί αας πᾶγος οοπίτα ϱΠΠη οπη]ςί{, απίϊαῖραης 

Μασματες ΠΠΟΥΤΕΠΙ 51ρί ρ5α οοηδοϊν. Ἐν οἶα5 απηςῖς ΜΙ- 

ἠιγίάαΐος Ἠο5, απος ἵπ τοσηπα αΏοιῖ ἴρ5ο αἀ ἀῑάργαί οοπη]- 

ἴ65, οΠΊπος Ιπίογοπῖί : ΠΠ νοτο [απιΠίατες, πΗροίς ρεϊναία 

απιο]ία εἴάειῃ οὐςίνοίος, ἀῑπϊςι ἱποοίαπιες. 

ΟΠΠ. ΡῬοπιραίϊας Εαρϊοπίεια ΜΙάαίοπα παπι φωάεπι 

αᾱἆ ΟοΙεμος µ5απθ ογαί ρογςεομίας. Ὀ[ία 0ο1εος ααἴθῃα 

ΠΙΣ4ΙΔΠ1 ο, ταία5, οἰτομπηΐτο Ῥοπίαπα απξ Μαοάεπα ϱ8- 

Ιαάσπα Ῥο556, απί, οίἴαια 5ἱ οἸαβοτοίας, πῇ πιασηϊ απηρ]ας5 

δαδυτάπα; Οο]εμίάσπι ουΙγ]{, τοδίοπεπα 5ρεοααγας, ἵπ ααΠα 

Ατροπαπία: εί 0α5ίοΥ αἰᾳποε Ῥο]]αχ Ηοτοπ]εδμθ ο55οΠ{ ῥεΓε- 

σϊηα(1» οἱ Ίουπ] 6υ1ή ργαεἴρις γἰάστε επρίθη5, ἵπ απο Ῥτο- 

πηθί]ιειι5 [οί 016450 ΠιοπΙΙ Γαἱςςε αϊχης, Τη Π]ο πποπίθ 

πημ]{ Γοπίος δυηί, αιτὶ ταπηοπία Γοτοπίος πι ἱβδίπια εἰ νἷχ 

οοπδρίεια : ἄοσο]αῦ Υεγο τε]]θγα γ]]οσα {η τῖγος ἄθππδγβογε 80- 

Ιοηί, αἰ(το ἴία ααγοᾶς αΓεπ]ας Ἠῖς αἀἰιαγοδεσηίος οποτε, 

Ας [ογίαδςο {αἱα αἱ ἱπο]γίαπα Ἐεία απτοπὰ γε]]α5. Ἠαγηπι 

ΤΟΡΗΠΙ γἱδοηάαγαπα οαηδα π πιοπίαπα Ρτοβοϊςοσηίειη ἀθάι- 

εοραηί οὔίογα: ΟΠΊΠ65 βοηίο5, ο» τοβίοπες Ἰπου]εηίο. δεά 

Οτῶ565 οἱ Ατίοςθς, ΑΙβαπογαπα Πε γοχ, ή Τνεγογα Πα , οσα 

τχκ Ποπηίπαπη πηρα, ἱηδίάΐας οἱ εἰγαχοτυπί αραιά ΟΥΤΗΠΗ 

Πάνα; απἰ χι ο5Ηἱς παν {ρα ῆνας ἵπ πλαγο Οα5ρίαΠα Πα]: 

(1, πη]15 οχεορίῖς Παπηηίθας, οἱ ἵπ 5 Αταχο, ΠΙΑΝΙΠΙΟ 

οπηπίαϱ.  Ῥοπρείας, ἰπίο]οοιίς ἰηδίάδ, Ῥοπία ην 

Πανίαπα, οἱ Ῥαινανος ἵπ τας οοπαρι]ής ρογἡβδίπιος 

απίάσπα ραρηαηάί (αλίθας Ἰουῖς, οαπα δα πορηίο5 5ο, οἳ εκ 

ἱππργονίδο τη ήδα5 ἰπναἀοηίος Ποδίοπα : αἲ λα αἱ πα πο Η(- 

Ῥ5 οἰγουπιάσίαπα ἱποσπά(ε, οἱ ρτοῦαρίεπίες ρου5οουίας ον; 

ἀοπος, ἀαιΐν ἆοπίς οἱ οὐδίάίρας , 5ο5ο ἀράοτοηί, Άο 46 Ἰής 

4ποφς ροδίοα Ἠοπιο (απηρ]αν{ί Ῥοπαροίας. Μα] ἀίοΠη 

οἱ ἰπίοτ ομκίά ον οἱ Ιπίοτ οαρίἴνον {πγοη ία Πἱ ΠΗΝΙΙΕΓΟΝ, ΤΗ 

Ὀαηίατ : εἶνο φποὰ ρτορεία ασ άαηι βοΠ5 πἰπί ΑΠΙΑΤΟΠΕΣ, 

πίίπια ία γορίοπίδας, οκ απα ροπίο α(αογίηί ἔσης Ἰνορίή- 
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μαχίαν γενομεναι" εἴτε τινὰς πολεμικὰς ὅλως γυναῖκας [να Δαχ[ίας δἶνα αασᾶ ο ηΗΗΙ Ποπιίπο ῬοἨίοσκα, απαντά 

οἱ τῇδε βάρύαροι καλοῦσιν Ἀμαζόνας. 

ΟΙΥ. Ἐπανιὼν δ᾽ ἐντεῦθεν ὁ Πομπήϊος ἐστράτευ- 
σεν ἐς Ἀρμενίαν, ἔγκλημα ἐς Τιγράνη τιθέµενος, ὅτι 

συνεµάγει Μιθριδάτη" καὶ ἦν Ίδη περὶ Ἀρτάξατα τὴν 

βασίλειο. Τιγράνη δὲ οὐκ ἔγνωστο μὲν πολεμεῖν 
ἔτι. Παῖδες ὃ' ἐκ τῆς Μιθριδάτου θυγατρὸς αὐτῷ Ὑε- 
γέ ένηντο, ὧν δύο μὲν αὐτὸς ὁ Τιγράνης ἀνηρήκει" τὸν 

μὲν, ἐν μάγη, πολεμοῶντά οἵ. τὸν δ᾽ ἐν χυνηγεσίοις, 

αὐτοῦ πεσόντος ἀμελήσαντα, χαὶ τὸ διάδηµα περιθέ-- 

µενον ἔτι χειµένου. Ὅ δὲ τρίτος, Τιγράνης, ἐν μὲν 

τοῖς χυνηγεσίοις ὑπεραλγήσας τοῦ πατρὸς, ἐστεφάνωτο 
ὑπ αὐτοῦ" μικρὸν δὲ διαλιπὼν, ἀπέστη καὶ ὅδε' καὶ 
πολεμῶν τῷ πατρὶ, καὶ ἠπτώμενος, ἐς ο Μν ἐπε- 

φεύγει τὸν Ἠαρθυαίων βασιλέα, ἄρτι τὴν Σιντρίκου 
τοῦ πατρὸς ἀρχὴν διαδεδεγµένον. Ἡλησιάσαντος δὲ 
τοῦ Πομπηΐου, χοινωσάµενος Φραάτη, συγγωροῦντός 

τι κάκείνου, καὶ φιλίαν ἰδίαν ἐς τὸν Πομπήϊον µνωµέ- 

νου, χα τέφευγ υγεν ὃ παῖς ἴκέτης ἐς τὸν Πομπήϊον' καὶ 

ταῦτα, ὢν Μιθριδάτου θυγατριδοῦς. Ἁλλὰ µέγα ὃι- 
χαιοσύνης χαὶ πίστεως Χλέος ἦν τοῦ Πομπηίου παρὰ 
οἲς βαρβάροις. Ὦ δὲ πίσυνος χαὶ ὁ πατὴρ τπτ γράνης . 

οὐδ᾽ ο απσήηρς, ᾖει τά τε ἄλλα πάντα ἑαυτὸν 
ἐπιτρέψας ἐς τὰ δίχαια Ἠομπηίῳ, καὶ χατηγορήσων 

τοῦ παιδὸς ἐπὶ Πομπηΐου. Χιλιάρχους δὲ αὐτῷ καὶ 

ἱππάρχους ἐπὶτι μῇ κελεύσαντος ὑπαντᾶν τοῦ Πομπηΐου, 

οἵ μὲν ὄντες ἀμφὶ τὸν Τιγράνη , τὸ ἀκήρυκτον τῆς ὁδοῦ 
δεδιότες, ἕ ἔφευγον ὀπίσω. “Ὁ δὲ Τιγράνης ἦλθε, καὶ τὸν 

Πομπήϊον, ὡς κρείττονα, βαρθαρικῶς προσεκύνησεν. 
Εἰσὶ δ᾽ οἳ λέγουσιν, ὑπὸ ῥᾳθδούχοις αὐτὸν ἀγθῆναι, 
µετάπεμπτον ὑπὸ τοῦ Πομπηΐου Ὑενόμενον. Ὁποτέ- 
ρως δ᾽ ἆλθεν, ἐξελογεῖτο περὶ τῶν γεγονότων" καὶ ἐδίδου 
Πομπηίΐῳ μὲν αὐτῷ τάλαντα ἑξαχισχίλια": τῇ στρατιᾶ 

δὲ, δραχμιὰς πεντήχοντα ἑχάστῳ, καὶ λοχαγῷ γιλίας, 
καὶ (χιλιάρχῳ µυρίας. 

ΟΥ. Καὶ ὃ Πομπήϊος αὐτῷ συνεγίγνωσχε τῶν γε- 
γονότων, καὶ συνήλλασσε τῷ παιδί: καὶ διῄτησε, τὸν 

μὲν υἱὸν ἄρχειν τῆς Σωφηνῆς καὶ Γορδυηνῆς (αἳ νῦν 
ἄρα εἰσὶν Ἀρμενία βραχυτέρα") τὸν δὲ πατέρα, τῆς 
ἄλλης Ἀρμενίας, ἐπὶ τῷδε τῷ παιδὶ χληρονόμῳ. ἘΤὴν 
δὲ ἐπίκτητον αὐτὸν ἀρχὴν ἐκέλευσεν ἤδη μεθεῖναι. 

Καὶ µεθίει Συρίαν, τὴν ἀπ᾿ Εὐφράτου µέχρι τῆς θα- 

λάσσης. Εἴχε γὰρ δὴ χαὶ τήνδε καὶ Κιλικίας τινὰ ὃ 

Τιγράνης, Ἀντίοχον ἐκθαλὼν τὸν Εὐσεθη προσαγο- 
ρευθέντα. Ἀρμενίων δ᾽ ὅσοι τὸν Τιγράνη πρὸς Πομ- 
πήΐον ὁδεύοντα έγχατ ταλ Ελοίπεσαν, ἐν ὑποψία τοῦτ᾽ 

ἔχοντες, τὸν παῖδα αὐτοῦ , παρὰ τῷ Πομπηίῳ ἕ ἔτι ὄντα, 
πείθουσιν ἐπιθέσθαι τῷ πατρί. Καὶ ὁ μὲν ἐλήφθη χαὶ 

ἐδεθη” καὶ μεταξὺ Παρθναίους ἐρεθίζων ἐ ἐπὶ τὸν Πομ- 

πήῖον, ἐθριαμθεύθη καὶ ἀνηρέθη. Ὅ δὲ Πομπήϊος, 

ἐκτετελέσθαι οἵ τὸν πάντα πόλεμον ἡγούμενος, ὧχιζε 
πόλιν ἔνθα τὴν µάχην ἐνίκα Μιθριδάτην' Ἀ ἀπὸ τοῦ 
ἔργου Νικόπολις κληΐζεται, καὶ ἔστιν Ἁρμενίας τῆς 

πη]ΙεΓο» 48 ὀΓΙΠΗ ΓερίοπΗ η Ῥαγρατ{5 ΑΠΙΑΖΟΠΟΣ αρρε]Πεμίης, 
ΟΙΥ. ΑΡ Ίας γἱοίορία τεγετίεης ῬοπηρείΗς, οκογοῖαπχ πι 

Αππιοηίασι, οοπίνα Τίρταπεπα, πἱροίο ΜΙμάαεἰς εοσίσπα, 

ἀαχίέ: εί ]άπ1 Ἰιαιὰ ρτουυ] αἲὖ οἶας τορία, Αγίαχαία, αρεταί. 

ΤΊμταΠες απίαη οοηδ(Παοαί Ρο] [οΥίΗΠαΠΗ Πο. απηρΙη5 

εχροι]. Επογαηί ηῖο εκ βία Μη] ἆα είς ἴγος ΠΗΙ : ο ηπίρις 

ἀμο5 ἱρ5ο Ιπίεγ[οσσγαί; αΠίογὴ ἵπ ρτώ[ο, ααπα ατπια αἰ- 

γοιδ5 Ραίγοπα {]δδεί ; αἰίοΓΙΠΗ ἵπ γοπαοπα, ααοά ραίτοι 

Ρτο]αρδυπα περ]οχίςροί αἴίο]]ετο, οί ]ασσηίί αἀοπαίαπι ἀῑαδο- 

πηᾶ 510 Ιπιροβαἱςδεί οπρ. Τετίας βίας, ΤίρταΠες, 41 1Π1 

ἵη γοπαϊἶοπο ρταγ{ίαυ οοπίπἰδίαία5 γίδας θμἱδεί 6.5. ραΐτῖς, 

οοτοπα «μάπα {μεναί αΏ 1ο ἀοπαίμς; αἱ ραπ]ο Ροί Πίο 

ααοαιθ ἀε[εοῖί : ΥΙοίαδαπθ Ῥε]ο, [αφεγαί αἆ Ῥμτααίοπι, 

Ρατύιογαπα ΤερεΠα, απὶ {απι Τεσθης ΒΙΠίτίου ραΐγὶ 1π Τορηπι 

5ιοζθβδυΓαί. Ηο ]αγεηῖς Τίσταπθς, βοδίαπαπι αρρτορίη(ᾶ- 

γί Ῥοπηρεία5, το οοπιη]αηἰσαία επι Ῥηπααία, απϊ οί [αοῖ]θ 

14 ραιεραίας, εἰ ἴρ5ο ἱρί Ῥιϊγαἶπι απατεραί Ἱπιροταίοτίβ 

πϊοϊαπα, 5αρρ]εχ αἆ Ῥοπιρείαπι οοπ[ασῖί, απαπηγῖς Μ- 

Μμιάα(ἶς οχ Π]ία ΠεροΣ. 5εἆ Π]ασηα {απηα οταί αραιά Ῥαγβατος 

Παβία Ῥοπηρεϊϊ αὀ Πάει. Οπα οἴίαπι εοπβ5ας Τίριαπος 

Ραΐθυ, πο οαἀισθαίοΓε απἰάεπι ργῶπηίςςο, αἆ ουπηάεπα Ργοίθ- 

οας εδί, ΟΙΤΗ 1η α]ία οηληῖα 56 αγβ](τίο Ῥοπηρεϊ! ρεγπηίδδυτις͵, 

απ] Ὑογο βΠάΠΙ αριιά ἵρδιπα αοοαδαίατας. Οἱ αααπα Ῥοπι- 

Ρείας ΙΡπος εἰ ργα{[εσίος εφ έαπα οργίαπα πηϊδίςςοί Ποηουί5 

ιαίία; τορί οοπηίο5, Ῥαγαπι {πίαπι αάαπι τα, ου]α5 

Ροίορία5 ποή θ556ί ϱογ .οπἀιοθαίοΓεΠα ἱπιρείταία, γείτο {1ςο: 

τυηί. Τίριαηος Ὑετο ααοθβεῖί αἆ Ῥοπιρεϊαπι; 6ΜπιαΠε, 

{8Π6 ΠΠ ΡοίίογεΠῃ, αἀοταγ1ί ῬατβατοΓΙπῃ ποτε : άααπα αι 

5υηί, ααὶ ργοᾶση{, Ῥοπηρεϊ! ᾖ15951 ουΠῃ α Ποίογίρας αἀάποίαπα, 

Ὀίουπισιε {απιεη Υοι{, οχοιδανίίδθα, {8 α 56 [αεία 655εη{; 

ἀοηπαγίίααο Ιπιρογαίογεπι 1ρ5ΗΠ1 {αΙοπίογΙπῃ 5εχ πι] ρας, 

πι]]ίο5 Υονο ααἰπαπασίμία ἀτασλμηῖς εἴησα]ος, πι]οηίς ο6η- 

{ατίοπες, ἀοσῖος πη]]οηίς (1ρπος. 

ΟΥ. Ῥοπιρείας ργα(εγίογαπη οἱ ἀαάϊί γοπίαπα, οἱ ραΐσοπι 

εοποΏ{αγ]ί Πο; εοηδ[(αίααα, αἱ « ἴπ ΒορΠεπε οί ἄοτάῖεπε 

(απ πο Αγηηοηία ΠΙΙΠΟΓ γοσαπίατ) βίας Τίσταπος τορηα- 

τοί; τε]( παπι Αγπηεπῖαπι Ραΐοτ τείϊποτεί, Ίας Ίεεα, τί Ρος 

ἶα5 οΡΙ(αΠα 14εῦ1 Π]15 η οαΠῃ 5αεσθάστεί.» Ἠεμααῖς απίθι 

ΡΤΟΥΙΠΟΙΙ5, απας Ρε]1ο αοααἱς]γίςδςεί, ]άΠὰ ΠΙΟ 6Η ἀεσεάθγοθ 

{αβίί. Εί ἀθερδδίί Τΐρταπος {ἰοία δγιία, αἳ Ἑπριναίο αδααθ 

ἂά πιᾶτο : ΠΠ εἱ Ἠαπο, αἱ ΟΗἱοῖα 4ποσιε ρατίθι, ε]εείο 

ΑΠΙΙΟΟΠΜΟ Ρίο, ίεπιθνγαί. ΝοΠ πΙΠ]ίο Ρροδί εκ Αγπηοπιῖς ΗΙ, 

απὶ Τίρταεηι αἆ Ῥοππαπα οαδίτα Ιου {αοἰθηίεΠα ἀεδεγπεγαπ!, 

απαπῃ 1801 Ἱορίάῦα ΠΙΙΙ 5ἱρῖ οϱ 14 [ασίαπα οπηϊπαγθηίαγ, Πο 

τορῖ αἆμιο αραιά Ῥοπιρεϊαπα Πῶτοπί1 Ρουςιαδογαπ{, αἱ ϱα- 

(τεμ -εχ Ιηδιά[ΐς Ἡιγαάστεί, Εί ἀερτεμοηφις Ιαγεπῖς, ἵη 

γίπου]α ἃ Ῥοπηρείο οοπ]θοίας οδί. Οπιάιο Ῥαγέ]ος Ππέογίπι 

5ομἱοἴίατο εοπίγα Ἠοππαπος (οπίαγἰςσαί, ἵπ (γΠΙΡΙΟ ἀεπίαπε 

{ταάμεία5, οί ποραίας οδί ἵῃ 316616. ἆαπα Υογο Ροπηροίας, 

ἀερε]αίαπα αχἰδίίπιαης, ατΏοπα οοπά1άΙί ο0 Ίοσο αδί ΜΗτ]- 

ἀαίεπῃ ρε ]ο γἱορταί, ουῖ οχ το ΠΟΙΠΕΠ Ιπιροδηῖί ΝΙεοροίη, 
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βραχυτέρας λεγομένης. 
βασιλεύειν Καππαδοκίας" καὶ προσεπέδωκε Σωφηνὴν 

καὶ Γορδυηνὴν, ἃ τῷ παιδὶ µεμέριστο τῷ Τιγράνους, 

καὶ στρατηγεῖται Ὃν ἅμα τῇ Καππαδοχίᾳ καὶ τάδε. 

Ἔλωκε δὲ καὶ τῆς Κιλικίας πόλιν Καστάθαλα, καὶ 

ἄλλας. Ἀριοθαρζάνης μὲν οὖν τὴν βασιλείαν ὅλην τῷ 

παιδὶ περιὼν ἐνεχείρισε. Καὶ πολλαὶ μεταθολαὶ µέχρι 

Καίσαρος ἐγένοντο τοῦ Σεθαστοῦ. Ἐφ' οὗ, καθά- 

περ τὰ λοιπὰ, καὶ ἥδε ἡ βασιλεία περιῆλθεν ἐς στρα- 
/ 

τηγίαν. 
ΟνΙ. Ὁ δὲ Πομπήϊῖος καὶ τὸν Ταῦρον ὑπερελθὼν, 

ἐπολέμησεν Ἀντιόχῳ τῷ Κομμαγηνῷ, ἕως ἐς φιλίαν ὁ 

Ἀντίοχος αὐτῷ συνΏλθεν. ᾿Ἐπολέμησε δὲ καὶ Δαρείῳ 

τῷ Μήλῳ, μέχρις ἔφυγεν, εἴτε Ἀντιόχῳ συμμαχῶν, 

εἴτε Τιγράνη πρότερον. ᾿Ἐπολέμησε δὲ καὶ Ἄραψι 

τοῖς Ναβαταίοις, Ἀρέτα βασιλεύοντος αὐτῶν: καὶ Ἴου- 
δαίοις, Ἀριστοθούλου τοῦ βασιλέως ἀποστάντος: ἕως 

εἶλεν Ἱεροσόλυμα, τὴν ἁγιωτάτην αὐτοῖς πόλιν. Καὶ 
Κιλικίας δὲ ὅσα οὕπω Ῥωμαίοις ὑπήκουςε, καὶ τὸν 

ἄλλην Σνρίαν, ὅση τε περὶ Εὐφράτην ἐστὶ, καὶ Κοίλη 

χαὶ Φοινίκη καὶ Παλκχιστίνη λέγεται, καὶ τὴν Ἴδου- 
µαίων, καὶ Ἱτουραίων, καὶ ὅσα ἄλλα ὀνόματα Συρίας, 

ἐπιὼν, ἀμαγεὶ Ῥωμαίοις καθίστατο" ἔγχλημα μὲν οὐδὲν 
ἔχων ἐς Ἀντίοχον, τὸν Εὐσεβοῦς, παρόντα καὶ δεόµενον 
ὑπὲρ ἀρχῆς πατρῴας" ἡγούμενος δὲ, Τιγράνη τὸν κρα- 
τήσαντα τοῦ Αντιόχου τῆς γῆς ἀπελάσας, Ῥωμαίοις 
αὐτὴν κατὰ τόδε προσεκτῆσθαι. Ταῦτα δ αὐτῷ διοι- 

κουμένῳ πρέσθεις ἀφίκοντο Φραάτου καὶ Τιγράνους, 

ἐς πόλεμον ἀλλήλοις συµπεσόντων' οἱ μὲν Τιγράνους, 
ὡς φίιῳ συμμαγχεῖν τὸν Πομπήϊον ἀξιοῦντες" οἱ δὲ τοῦ 

Παρθναίου, φιλίαν αὐτῷ πρὸς Ῥωμαίους τιθέµενοι. 

Καὶ ὁ Πομπήϊος, οὐκ ἀξιῶν Παρθυαίοις πολεμεῖν ἄνευ 

Ῥωμαίων ψηφίσματος, ἔπεμψεν ἀμφοτέροις διαλλα- 
κτάς, Καὶ ὃ μὲν ἀμφὶ ταῦτα ἠν. 

ΟΥΠ. Μιθριδάτη δὲ ἡ περίοδος ἤνυστο τοῦ Πόν- 

του" καὶ Παντικάπαιον, ἐμπόριον Ἑὐρωπαῖον ἐπὶ τῆς 

ἐκθολῆς τοῦ Πόντου, καταλαθὼν, κτείνει τῶν υἱέων 

Ἐιφάρην ἐπὶ τοῦ Πόρου, διὰ μητρὸς ἁμάρτημα τοιόνδε. 
Φρούριον ἦν τι Μιθριδάτη, ἔνθα λανθάνοντες ὑπόγαιοι 

(ησαυροὶ πολλῶν σιδηροδέτων γαλκείων πολλὰ χρή- 
µατα ἔκρυπτον. Στρατονίκη δὲ, µία τῶν Μιθριδάτου 

παλλακῶν ὃν γυναικῶν, ἡ τοῦδε τοῦ φρουρίου τὴν ἐπι- 

στήµην καὶ φυλακὴν ἐπετέτραπτο, περιιόντος ἔτι τὸν 

Πόντον τοῦ Μιθριλάτου, τὸ φρούριον ἐνεχείρισε τῷ 

Πομπτίῳ: καὶ τοὺς θησαυροὺς ἀγνοουμένους ἐμήννσεν, 

ἐπὶ συνθήκη µόνη τῃδε, ὅτι οἵ τὸν νἱὸν Ξνφάρην ὁ Πόμ- 

πήϊος, εἶ λάβοι, περισώσει. 

σι ἐπιτυχὼν, ὑπέσγητο αὐτῃ τὸν Ἐιφάρην' καὶ ἐδελώ- 

Καὶ ὁ μὲν, τοῖς χρήµα- 

κειφέρεσθαικαϊτλίδια,. Αἰσθόμενος δὲ τῶν γεγονότων 
4 -- / ' -- ΄ 

ὃ Μιθριδάτης, κτείνει τὸν Ἐιφάρην ἐπὶ τοῦ πόρου, 

ἐφορώσης τῆς µ. τρὸς πέραθεν, καὶ ἐξέῤῥιψεν ἄταφον. 
-- ’ . / .. ΄ 

Καὶ ὁ μὲν υἱοῦ κατεφρόνησεν, ἐς ἁγίαν τῆς ἁμαρτού- 

σης. Καὶ πρέσβεις ἐς τὸν Πομπήϊον, ἔτι περὶ Σν- 

είαν ὄντα, καὶ οὐκ αἰσθανόμενον αὐτοῦ παρόντος, 

ΑΡΡΙΑΝΙ Τ1ΡΕΒ 

Ἀριοθαρζάνη ἓ' ἀπεδίδου ! αἴϊαπι ἵη πήποτο Αππποηία. Απίοζισμαμι γοτο τοµηυτα Ο3Ρ- 
ραάσείας τοάδἰά1ϊ , αεγῖναία εἰ 6ορΏεπε (οτάΐδηθαπε, αὖας 

Τιρταηί πηἰποτί ἀεάεταί : απσρ εάεπα πυΠο 4ποᾳπε ορΏςεΠίΗτ 

ἵπ Ρτογ]ποία Οαρραάοεία,. ἘΕἰάεπι ΟἨίοῖα εἴίαπι οἰγ[ίαιες 

ποπη]]ας, εί ἵπ Ἠΐς ΟαδίαβαΙα, ἀθάΠ. Οποά τοσηΗπα Ατίο- 

Ῥατζαπος ΙΠίερταπα γῖνας Πο (ταδαΙέ : πια]ής αὐ]ήπο τη - 

ιαοπίθας ορποχίαπα, πδαπε αἆ Αηριδίαπι Ο8154ΓεΠΙ; 41ο 

Ἱπιρεταπία, απεπιαάπιοάπα αἰία, Πα εἰ Ίου τερηΠτη ἵπ ΡΓο- 

νἰπεία ΓΟΓΠΙΔΠΙ τεαεΗπῃ ε5ἰ. 

ΟΥΙ. Ῥοπιρεῖας ἀεϊπᾶς, 5αρεταίο Ταπτο, Ῥε]απι ἱπιαε 

ΑΠΙΙΟΕΠΟ ΟοΠΠΠΙάΦΕΠΟς τορῖ, ἆοπεο αἱ Π]ε ἵπ απη]οΙΙαπη Τε- 

οερίας οί. Ῥαπίαπι 4ποαπε Μεάία τορεπι Ῥγοβίραν{{, νο] 

απία Ἰαγοταί ΑπΟΟΠαΠα, Υο] απἷα Τίρταπεπη αηίεα. ΑΤείαπι 

οιίαπα, Αταῦισι τοροπι Ναβαίφοτυπα, Ῥε]ο ρε; (απ εἰ 

πάσφος, αὐἱ αἲ Απὶςίορι]ο τορο 5πο ἀε[εοεταπί, 4πογυτη 

φαποΙςςίπιαπα τοπ ἨΗΙεγοδοΙγπ]α “οκριρπανί!. Ῥηοείεγεᾶ 

οὔιοῖα απἰάφᾳαἷᾶ ποπάμπα Βοπιαπῖς Ῥαγπεταί, εἰ βγτίαπα 

οΠηΠοΠΙ τεσπα, σπσς γε] Επρητα({ αἀ]ασεί, γε] 0516, εε 

Ῥ]ιωηίες, οί Ῥα]αςήπα γοσαίατ, Ἱάπππσαππαπε οί Ππτάαπη, 

ααςαια Βυτῖ Ῥατίο, σποσπππααθ ποπιπαο αρρεΠεπίατ, 

οῬουπάο, Βοπιαπίς 5ἶπο ορτίαπηῖπο 5αῇ]εοῖξ; ποπ αποᾶ ϱος- 

οαίαπη παπα Ίη ρορ]απῃ Βοπιαπαπῃ ομ/ίοθτο ρο5ςεί ΑΠΙΙο(πο, 

ΡΙ Πο, ααὶ {μπι Ῥγῶδεης Ῥαΐοτησπα τοβηυπα οοπαὈαίητ 

ἱπιροίτατε Ργεοίρα5; 5ο απία, εχρι]ςο Τίπταπε, αἱ ΑπΙΙΟ- 

επαπα γερταί, Ί1το Ῥο]ῇ 6.5 τοβίοπες Ῥορι]ο Ἠοπιαπο ἄς- 

ααἰβίίας ορηδομαί. Ἠσο οοη5(ἴεπεπίί Ῥοπηρείο 5αρειγεπετηπί 

Ἱοραίῖ α Ρητααίε οἱ Τίσταπα, ἱπίετ αος Ῥο]απα οχογίαπα εγαί, 

Αιπιοηηι, ἱαπααπα αἲ απηίεο, Ροίεραπί ααχία : Ῥαγηί ἵη 

απηϊοἰίαπα Ῥορυ]ί Ἠομπαπί ουρίοραπί τεοῖρί. Πε, ποῖεῃς 

Ραγίηῖς αγπηα Ἱπ[ειτο αΏδαπο βεπα(ηςοοηδι]ίο, πας απῖ 

Ράσθπη Ιπίεγ ρατίες οοποΙαγοηί. 

ΟΥΠ. Ουίῦας ποροιῖς ἆαπι Ῥοπιροίας ἀῑσιπείας, Μη γ]- 

ἀαίος Ίαπι Ῥοπίππη οἰτουπη]ηςίταγεταί : ουσαραίοσθ Ῥαπίϊ- 

εαρῶο, αποᾶ εδ ἵπ Έυτορα αἆ ο μπα Ῥομά επιροΓίαπα, 

Ἱαχία (είπα ἰπίογ[οοῖί Χρατεια βΗαπα, Ῥτορίος πιαϊῖς ου]- 

ΡαΠ1 ήαδπιοάί.. Ἠαραεταί Μη αίος οαρίεἸασα, οί ἵη 

οσσμ]εἶς (Ιιοδαυτὶς θα Ὀ{ογταπεῖς Ππλη]ία ὤτοα ναδα [ογγεῖς οἴτ- 

οπ]ίς γἰποία πιαρηαα γἷπα Ρεζυμία. ορ]αθαΠηί. Ἠπίο οα5ίε]ο 

Ρια[εεία Ρἰτα(οπίος, 108 ο τομῖῖ5 δἶνο οοπου (ης, 5ἶνθ αχο- 

πρας, ἰοραατογάπα οοηδοία, ἆππι αἆ λαο Ῥοπίαπι οτουΠ- 

Ἱτοί Μιγϊάαίος, οαδίοαπα. Ῥοπαροίο απα ουσ ουσ 15 11ο” 

φαηγίς ἰγαάἰάσταί; Ίου πα Ρραοία, οἱ οἱ ζογίο Ῥοπηροίης 

Χίρµατοπι ΠΗηπα ἵπ ροίερίαἴοπα τεὐίμετεί, παν 6Η 8ε- 

νατοί ΙποοΙαππσίη, Ἠ]ο ρο(αὀ ροσυη(ΐς, ΠΗΙ 5αλαίοπη οἱ ο5ί 

Ρο] οἵίης, αἰπππ]φας ρογηηἰσἰς τος 8.5 Ἰαρογο ΠπΙ]σΓΟΠΗ. 

Ηίς οομη(ἶα, τον Ἰπιογ[οοῖς Χἐρλιαγοη αἲ ΓΓΕΚΗΠΗ, Ππδρεσίαπίο 

πικίεο οχ ἀάνογκο Ἰήΐοτο, οἱ οπάανοτ ἱηδορυ]έαπα ργο]εοῖ, 

Πα ἵπ Βία οχιή{ ρίοίαίοπα, αἱ ππαἰτὶ ἀο]ογεια ογδαγεί, 4048 

ῥουεανοταί. λά Ροπηροίαπα γοτο, η Βγγία δα ἴππο Πιο” 

ΓΔΗΙΦΙΗ, ΠοποΙδμίθ (τς οῦΠα ΟἸιογκομοςί ἀάθαδο, πηςίε Ίο. 



ΡΕ ΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

ἔπεμπεν, οἳ τῆς πατρῴας ἀρχΏς αὐτὸν Ῥωμαίοις τελέ- 
σειν φόρους ὑπισχνοῦντο. ΠἩομπηΐου δ) αὐτὸν ἐλθόντα 
δεῖσθαι τὸν Μιθριδάτην κελεύοντος, καθὰ καὶ Τιγρά- 
νης ἀφίκετο" τοῦτο μὲν οὐκ ἔφη. ποτὲ ὑποστήσεσθαι, 
Μιθριδάτης γε ὢν, πέμψειν δὲ τῶν παίδων τινὰς καὶ 

φίλους. Ἅμα δὲ ταῦτ' ἔλεγε, καὶ στρατιὰν ἀθρόως 
κατέλεγεν ἐλευθέρων τε χαὶ δούλων" ὅπλα τε πολλὰ χαὶ 
βέλη καὶ μηχανὰς ἐπήγνυ, φειδόμενος οὔτε τινὸς ὕλης, 

οὔτε βοῶν ἀροτήρων ἐς τὰ νεῦρα. Εἰσφοράς τε πᾶ- 
σιν, ἐς τὰ βραχύτατα τῆς περιουσίας, ἐπέγραφεν. οί 
δὲ ὑπηρέται τούτου πολλοὺς ἐνύθριζον, οὐκ αἰσθομένου 

τοῦ Μιθριδάτου. ἸἈόσον γάρ τινα ἑλκώδη τοῦ προσώ- 

που γοσῶν, ὑπὸ τριῶν εὐνούχων ἐθεραπεύετο καὶ ἑωρᾶτο. 
ΟΥΠΙ. Ὡς δ' ἔληγε τὸ πάθος, καὶ ὅ στρατὸς αὐτῷ 

ἀγήγερτο ἤδη (ἐπίλεχτοι μὲν ἑξήχοντα σπεῖραι, ἀνὰ 
ἑξακοσίους ἄνδρας: πολὺς δὲ καὶ ἄλλος ὅμιλος» χαὶ 

νπες, καὶ χωρία ὅσα οἵ στρατηγοὶ παρὰ τὴν υνόσον 
ἠρήκχεσαν), ἐπέρα τοῦ στρατοῦ µέρος ἐς Φαναγόρειαν, 
ἕτερον ἐμπόριον ἐπὶ τοῦ στόµατος, ὡς ἑκατέρωθεν ἔξων 

τὰς ἐσθολὰς, ἔτι Πομπηΐου περὶ Συρίαν ὄντος. Κά- 
στωρ δὲ, Φαναγορεὺς, ἠκισμένος ποτὲ ὑπὸ τοῦ Τρύ- 

φωνος, εὐνούχου Βασιλικοῦ, τὸν Τρύφωνα εἰσιόντα 
κτείνει προσπεσὼν, καὶ τὸ πλῆθος ἐς ἐλευθερίαν συνε- 

κάλει. Οἱ δὲ, καίπερ ἤδη τῆς ἀκροπόλεως ἐχομένης 
ὑπὸ Ἀρταφέρνους τε καὶ ἕτέρων υἱέων τοῦ Μιθριδάτου, 
ξύλα περιθέντες, τὴν ἄχραν ο ο Εως ὁ μὲν 
Ἀρταφέρνης καὶ Δαρείος; καὶ Ξέρξης, καὶ ᾿Ὀξάθρης, 

χαὶ Εὐπάτρα, παϊδες τοῦ «Μιθριδάτου, δείσαντες ἐπὶ 

τῷ πυρὶ, παρέβοσαν ἑαυτοὺς ἄγεσθαι. Καὶ ἦν αὐτῶν 
Ἀρταφέρνης ἀμφὶ τεσσαράχοντα ἔτη μόνος" οἱ δὲ λοι- 

ποὶ, παϊδες εὔμορφοι. Κλεοπάτρα δὲ ἀντεῖχεν, ἑτέρα 
παῖς τοῦ Μιθριδάτου: καὶ αὐτὴν ὅ πατὴρ ἆ ἀγάμενος τῆς 

εὖὐ Ἡν) χίας, .δίκροτα πολλὰ ἐπιπέμψας ἐξήρπασεν. Ὅσα 

δὲ ἐγγὺς ἣν φρούρια, ἀρτίληπτα τῷ Μιθριδάτη, γενό- 
μενα πρὸς τὴν θερμουργίαν τῶν Φαναγορέων ἆ ἀφίστατο 
τοῦ Μιθριδάτου, Χεῤῥόνησός τε καὶ Θεοδοσία καὶ 

Νύμφαιον, καὶ ὅσα ἄλλα περὶ τὸν Πόντον ἐστὶν εὔχαιρα 
ἐς πόλεμον. Ὅ δὲ , τὰς ἀποστᾶσεις ὁρῶν πυχνὰς, χαὶ 

τὸν στρατὸν ἐν ὑποψίᾳ ἔχων, μὴ οὐ βέβαιος Ἡ ἡ διὰ τὴν 
ἀνάγχην τῆς στρατξίας, καὶ διὰ εἰσφορῶν βαρύτητα, 
καὶ τὴν ἀεὶ τοῖς στρατοῖς ἐς ἡγεμόνας ἀτυχοῦντας ἀπι- 

στίαν' ἔπεμπεν ἐς τοὺς Σχκύθας δι εὐνούχων τοῖς δυνά- 

σταις τὰς θυγατέρας ἐς γάμους" αἰτῶν, στρατιὰν κατὰ 

τάχος ἤδη οἳ παρεῖναι. Πενταχόσιοι δ) αὐτὰς ἀπὸ τοῦ 

στρατοῦ παρέπεµπον ἄνδρες: οἳ Μιθριδάτου βραχὺ 
διασχόντες, ἔκτεινάν τε τοὺς ἄγοντας εὐνούχους (ἀεὶ 
πρὸς εὐνούχους, χρατοῦντας τοῦ Μιθριδάτου, πεπολε- 

μωμένοι) καὶ τὰς χόρας ἐς τὸν Πομπήϊον ἀπήγαγον. 
6ΙΧ. Ὁ 2ὲ καὶ τέκνων τοσῶνδε, καὶ φρουρίων, καὶ 

τῆς ἀργῆς ὅλης ἀφηρημένος, καὶ ἐς οὐδὲν ἀξιόμαχος 

ἔτι ὢν, οὐδέτῆς Σκυθῶν συµµαχ ίας ἡγούμενος ἂντυ ανν, 
ὅμως οὐδὲν οὐδὲ τότε ἢ ταπεινὸν Ἄ συμφορῶν ἄξιον 

ἐνεθυμεῖτο" ἀλλ᾽ ἐς Κελτοὺς, ἐκ πολλοῦ Φίλους ἐ ἐπὶ 
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ραΐο5, απ (ηρηαία ρορυ]ο Ἠοπιαπο ρο]Ηεθραπίητ, εἳ γορΏ Πα 
ῥαΐότηιπι οἳ οοποεάετείατ. ΟΗὐΠΠΙ Ὑοτο ροβίμ]ατεί Ῥοπι- 

Ρεία5, υ{ τοχ ἴρδο ργοσαίαπή γοηίτοί, δἱοιί Τΐρταπες νομῖς- 
οί, ΜΙ(μγίάαίος, Ίου γε]αίο ΓΤΘΡΟΠΣΟ, πππαπαπα 56 1 {- 
οἵστάπα, αἲξ, ααοᾷ δα Ῥογδοπα ἱπάίσηππα ο5δεί; οχ Πϊς 
{απποη απη]οίδαπθ φαοβά απ πηβδύτήπη,  8εά επι] μἱ5 ἀῑσιί5, 
οοπ/ίπαο ἀε]δοίας ππαχίπιος Παβηέ ρτοπηΐδομ6, ἴαπι ο 5εΓ- 
γί8, αμαΠ1 εκ Ιησοηα5: αΓΠπα(Ιο πην]ία οἱ {εία [αὐγίαῦαί 
εί πιασµίπας, ηθο ππα(ετί ΡραΓοθΗ5 αΗ, πο Ῥορας απἱάεπα 

αταἰοτίρα5 Τη Π5ΙΠΑ ΠΘΙΥοτΗΠΙ, Τεϊριία 4ποαπε οππίρας, 
είαπα αἱ (επαϊςϊπιίς ο5δεηί [αου]ία(ίρας, ἱππροδαΠ. Ἐϊ 
νο απἰάσπα οπηία απ ππα]ίογαπα Ἱπ]απίς οχἰσοραπία ἃ 
ππϊςίτῖς', ποΠ βοη/ἰθπία ΜΠιηϊάαία; ομ]α5 [αοίεπα υ]οετοδβ 
ααἱάαπα ΠΙοΙΡΗ5 ἱηγαρεταί, απο Ποραί, αἱ α 5οἷίς ἱπίρας ο- 
πιολῖς αδρίοί ραΐοτείας, ααϊ ειπα οαταβαπ{. 

ΟΥΠΙ. Ῥετουταίο ἴ]ο πιοΓῬο, απάΠΙ ]4Π1 οἱ οχογοῖας Μ- 

Ο]άα{ί ραταίας αἀθςςεί, (εταηί απίεπΙ Τχ οοΠοΓίες, 5εχ- 

ορηίοτατα ΥΙΤΟΓΙΠΙ απῶαπα, εἰ αἰία Ῥιῶίετεα ΠΙΠΙΘΤΓΟΡά 

πιι]((πᾶο; εί εαδίε]]α 4ποαπθ πομηυ]]α, αρτοίαηίο τερε, ἃ 

ἀποίριας εἶας ᾖαογαηί οαρία), {Τα]θοῖί ρατίετη εχετοῖίας Ρ]ᾶ- 

πᾶροιίαπα, αἰίθγαπα οπηροτίαπα ἵη ο5{1ο (Μαοίἰάϊς Ῥα]αάϊς ) 

φἰέωπα, αέ αἀἰίαπα πἰίπααθ {εηοτεί, Ῥοπιρεῖο εἰἶαπι {σπα 

Ἠατοπίο ἵπ γγία, 5δεὰ Οαδίος Ῥ]απᾶροτεηδίς, ααἱ εοηία- 

πηε]ὶοδίας ἁΠᾳιπαπάο (τασίαίας Γαεταί α ΤΓΥΡΊΟΠΕ εΠΗΟ]Ο 

τοσίο, ἵρεαπι ΤΓΥΡΙΟΠΕΠΙ Ιπίταπίοπι αἀοτίας οοσῖάΙί, εἴ 

πω] (αἀἴποπα αἆ Προτίαίοπα εοπγοζαν. Οσα, απαπιγίς 

Ίαπα αἲχ {οπεγείατ αὖ Ατίαρίιογπο αΐσᾳια Μη ααἲῖς 15, 

οοηρος!ί5 οἴτοππιαπασπο Ισηίς, ατοῖ ἴσηεη 5α)]εοί. ΕΙ- 

οσπᾶ1ϊ πισία Απίαρμειπος, Ῥαγίας, Χθιχθς, Οχαίμτες, ΠΗΙ 

ΜΙι]γ]άαίίς, οἱ Ἑπραίτα Βἰία, ἵπ σαργἰίαίεπα 5ε5ε αὐάι- 

ορηᾶος (ναάϊάσγαπί. Ἐκ Ἠΐ5 5ο]ας Αγίαρηεγηος εγαί 50115 

αααἀτασίηία αηπος παίας,, τοἰῖααἱ Γογπιοδί Ραεπῖ.  ΟἸεοραίτα 

νοτο, ἀἰίοτα Π]ία, τεδΗ Πέ : ου]α5 σοπετοδΙπῃ απίπηυπα Ραΐετ 

αἀπηϊταίας, δαρηηὶςείς πηυ]ής ἀῑσγοίϊ οαπα επΠριί. Οποί- 

αποί απίοπι εγαηί ἵπ Ῥγορίπαιο οᾶδίε]]α, παρει ἃ ΜΙΗιτῖάαἲίς 

ἀπαῖρας οεοαραία, ααάαοϊ εχεπιρ]ο Ῥμαπαροτρηδίαπη Ῥε- 

πηοία, οποία ἀθ[οσστιπί, ΟΠ8Γ8ΟΠΕδΙ5, Τμοοάσσία, Ἀγπῃ- 

ΡΙΙΦΡΙΠΙ, αἰαᾳπα εἶτοα Ῥοπίππη Ῥε]ιο βογεπάο ορρονίαπᾶ. 

ΜΙ]γίάαΐος, οτεῦτᾶς γἰάρης ἀε[οοίῖοπες, δἵ 5αδρεσίαπῃ Ἰᾶ- 

Ροµ5 οχογοϊίαπα, ης Ράταπη σοηςίαπἰῖς ο5ςεί Π46ἵ, αιῖρρε 

οοαεία5 αἆ πηΠίαπα, Ῥγοδεγίπι ασοεἀεπίίρας ρτανῖρς 

οχασἰἰοπῖθας, οί αἀγοιςίίαίο Γογίαηα» δεπηρει ἱπίπία ἀποῖρας 

αραά πηπίαΡί]ες πεϊΠίαπη απίΠιος; β]ίας Βογ{μία τοσι]ῖς πι]- 

Ρέππα πηϊδίέ ει εΙΠΙΟΟ5, απ 5ἶπια] αὐ Πμῖ5 Ῥοίοτοηί, αί 

απαπρηίπγαπη ααχΗίατες οορία5 Πι({εγεηί τερί.. Ηᾶ5 4εάα- 

εοραπί ααἱησεηί1 πη]Ηίες; αἳ, Ρραπα α ΜΠ(γίάαίε ἀϊρτεςεί, 

αμπασ]ιος ἱπίογ[οσσγαπί (Ί8π1 Ῥείάσια Ιη{οηςὶ Ἠα]ς Ἰοπηῖηατη 

βοπονῖ, ργαρο]]επίῖ αριιᾶ τοβεπα), εἰ Ριε]]α5 αᾱ Ῥοπηραίαπα 

αράαχετιπ{, 

ΟΙΓΧ. Βακ {οἱ ]θθεῖς αἱ εα5ίε]]ίς (οίοαπε τοβιο 5Ρο[αίας, 

ααυπα Ῥαγαπα ορετοσιιῖη γἱίαπη εἶ αἆ Ῥε[απῃ σογοπάπῃ ιΙ- 

Ῥειθβδοί, πο(ιθ α 5ογ{ηῖς Ίαπι αακΏ φπἱά(ααπα απηρ]ία5 

εΡοτατοαί , {ποπ ο {ππῃ απἰάθπα Ἠαπηε αμἱάσααπα ααί Ργῶ- 

φοπ/{ οαἰαμηίίαίο ἀϊσηιπη οορίίαραί: 5οᾷ αἆ 41105, 4πογαπη 

τῷδέ οἳ γεγονότας, ἐπενόει διελθὼν ἐς τὴν Ἰταλίαν ἰ Ι8τη αΠίο Ίηᾶο ἀ9 οἈηδα ρᾶταγοταί απλίοἰίίας, Ἱίο; ἀρειίπαραί,, 
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σὺν ἐχείνοις ἐμθαλεῖν' ἐλπίζων οἵ πολλὰ καὶ ὃῆς Ίτα- 
λίας αὐτῆς, ἔχθει Ῥωμαίων, προσέσεσθαι" πυνθα- 
γόμενος, ὧδε καὶ Ἀννίέαν πρᾶξαι, πολεμούμενον ἐν 

Ἱθηρία, καὶ ἐπιφοθώτατον ἐκ τοῦδε Ῥωμαίοις γενέ- 
σθαι. δει δὲ, καὶ ἔναγχος τὴν Ἰταλίαν σγεδὸν 
ἅπασαν ἀπὸ Ῥωμαίων ἀποστᾶσαν ὑπὸ ἔχθους, καὶ ἐπὶ 
πλεῖστον αὐτοῖς πεπολεμηχυῖαν, Σπαρτάχῳ τε µονο- 

μάγῳ συστᾶσαν ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἀνδρὶ ἐπ᾽ οὐδεμιᾶς ἀξιώ- 
σεως ὄντι. Ταῦτα ἐνθυμούμενος ἐς Κελτοὺς ἠπείγετο. 

Τοῦ δὲ τολμήματος ἂν αὐτῷ λαμπροτάτου γενοµένου, 
ὁ στρατὸς ὤχνει, δι αὐτὸ μάλιστα τῆς τόλμης τὸ µέ- 
Ὑδοςν ἐπί τε γρόνιον στρατείαν καὶ ἐς ἀλλοτρίαν γην 
ἀγόμενοι, χαὶ ἐπὶ ἄνδρας ὦ ὧν οὐδ᾽ ἐν τῇ σφετέρα Ἆρα- 

τοῦσιν. Αὐτόν τε τὸν Μιθριδάτην ἡγούμενοι, πάντων 
ἀπογιγνώσκοντα, βούλεσθαί τι δρῶντα χαὶ βασιλιζό- 
μενον μᾶλλον, ἢ δι’ ἀργίας, ἀποθανεῖν' ὅμως ἐνεκαρ- 

τέρουν καὶ ἠσύχαζον. οὐ τάρ τι σμιχρὸς οὐδ) εὖκα- 
ταφρόνητος ἣν βασιλεὺς οὐδ᾽ ἐν ταῖς συμφοραῖς. 

ΟΧ. Ὥδλε δ᾽ ἐχόντων ἁπάντων, Φαρνάκης, ὁ τῶν 
παίδων αὐτῷ τιµιώτατός τε, καὶ πολλάχις ὑπ᾿ αὐτοῦ 
τῆς ἀρχῆς ἀποδεδειγμένος ἔσεσθαι διάδοχος, εἴτε δείσας 

περὶ τοῦδε τοῦ στόλου καὶ τῆς ἀργῆς, ὡς νῦν μὲν ἔτ 
συνγνωσοµένων τι Ῥωμαίων, ἀπολουμένης δὲ πάμπαν 
ὑλοκλήρως, εἰ ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν ὃ πατὴρ στρατεύσειεν" 
εἴθ) ἑτέραις καὶ λογισμῶν ἐπιθυμίαις, ἐπεβούλενε τῷ 
πατρί. Ληφθέντων δὲ τῶν συνεγνωχότων αὐτῷ, καὶ 
ἐς μα σάνους ἀγομένων, Μηνοφάνης µετέπεισε τὸν Μι- 

φον ο ή 

θριῥάτην, ὡς οὐ δέον, ἀποπλέοντα ἤδη, τὸν ἔτι οἵ τι- 

μιώτατον υἱὸν ἀνελεῖν. Εἶναι ὃ᾽, ἔφη, τὰς τοιαύτας 
τροπὰς ἔργα πολέμων" ὦν παυσαµένων, καὶ τάδε κα- 

βίστασθαι. Ὅ μὲν δὲ πεισθεὶς, προῦτεινε τῷ παιδὶ 
’ ε ναό / ) μ 

πυγνώμην. “Ὁ δὲ, δείσας τι μήνιμα, καὶ τὸν στρα- 
-- Ν ’ 

κατοχνοῦντα τὴν στρατείαν, νυκτὸς ἐς πρώ- 
/ -- 

Ῥωμαίων αὐτομόλους, ἀγγοτάτω τοῦ Μι- 
στρατοπεδεύοντας, ἐσπλθε' καὶ τὸν κίνδυνον 

οὂν εἰδὼς 

τους τοὺς 
θριδάτου 

αὐτυῖς ἰοῦσιν ἐπὶ τὸν Ἰταλίαν, ὅσος εἴη, σαφῶς εἰδόσιν, 
ταίρων, πολλὰ δὲ μέγονσιν ἐπελπίσας ἔσεσθαι 

προήγαγεν ἐς ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ πατρός. 
3 -- -- 4 λ Λ 

ϊς αὐτῆς νυχτὸς ἐς τὰ ἐγγὺς 
/ 

Συνθεµένων 

ὕπερεπ 

παρ᾽ ἑαυτοῦ 

Ὡς δ᾽ ἐπείσθησαν οἵδε, 
ἄλλα στρατόπεδα ἔπεμπεν ὁ Φαρνάκης. 

ἑ κἀκείνων, πρῶτοι μὲν ἅμα ἕῳ ἠλάλαξαν οἱ αὐτόμο- 

οι, ἐπὶ δ᾽ ἐκείνοις οἵ ἀεὶ πλησίον τὴν βοὺν.µετελάμ- 

δανον. Καὶ τὸ ναυτικὸν αὐτοῖς ἐπήγησεν, οὐ προειδό- 
τες ἴσως μὲν ἅπαντες, ὀξύῤῥοποι ὃ δ) ὄντες ἐς μεταθολὰς, 

καὶ τὸ δυστυγοῦν ὑπερορῶντες, ἐν δὲ τῷ καινῷ τὸ εὔελπι 

αεὶ τιθέμενοι. Οἱ δὲ, καὶ ἀγνοία τῶν συνεγνωκότων, 
ἠγούμενοι πάντας διεφθάρθαι, καὶ, µόνοι ἔτι ὄντες, 

ἔσεσθαι τοῖς πλείοσιν εὐκαταφρόνητοι, φόθῳ καὶ ἀνάγ- 

κη ο. ἡ ἐκουσίῳ Ἱνώμῃ συνεπήχουν. Μι- 
θριδάτης ὃ ἐγρόμενος ὑπὸ τῆς βοῆς, ἔπεμπέ τινας, 

ο κνον η ὅ τι γρήζριεν οἱ βοῶντε. Οἱ δ οὐκ 

ἐγκαλνγάμενοι, Τὸν υἱὸν, ἔφασαν, βασιλεύειν, νέον ἀντὶ 

Ὑέροντος, εὐνούχοις τε ἐκλ δεδομένου, καὶ κτείναντος ἔλη 
πολλοὺς υἱέας τε καὶ ἡγεμόνας καὶ φίλους, 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΒΕΒ 

υἱ ου εν ρου Αἱρος Παίαπα ιγαάετεί; ΦΡΕΓΑΗ5, πηυ]ίος 

Πα] Ρορυ]ο5 οὐἱο Βοπιάπογαπη εἳρί αἀ]αησρηάο». Απάϊ- 
γεταί επίπα, εἰ Απηϊρα Ίιου δποερρείςσε, Ροδίαπαπι ἵη Ηί- 
5ραπία (ἱς»οί οἱ α Ῥοπιαπίς Ῥε]απι Παίηπη, οἱ πιακίπιο Ἰήπο 
τογοἨἳ [αΐςε Ρορ]ο Ἠοπιαπο. Οµίη εἰ πηρες ΟΠΊΠες [στο 
1αἰ1οἵ ποπηϊηϊς 5οοἶο5, πογεταῖ, αὖ οἷς ριβ]ίοο οὐῖο ἀο[ο- 

ρε, 6 Ῥε]απα οΠΏ εἷς ρεεῖςςο ἀἰπίπνπππη , ἀἴηπο οἴίαπι 

Βρατίαςο εἰαδίαίοτί, πα ]]τας ἀἰση]ίαιἶς Ποπηη!, οοπίγα θοβάδῃι 

[αγ]. Ἠσο αππιο γο]υίαης, ἵπ σαΗΐαπα ργοβοϊκοῖ ρτορο- 

ταραί.. 5εᾷ πιασηῖβοος 05 οοπαίας ἀετηί εχενοῖίας, ἆθ- 

(ογηίης ρεα αιζαεία πιαρηϊιπάἶπε, εί εχροδΠἶοπῖς Ἰοημίίη- 

ἀϊπα; ἴαπι φαοᾷ ἀποετοπίατ οοπίτα νἶτον, ποτ γἶπι πε 

ἀοπηί αμἱάεπῃ φΗ5ίίπενε ροίμϊςεεπί, Ἐκιςήπιαραπίαπο Μί- 

ἠμπάαίεπη, τερις ες ἀθδρειαίίς, νο]]ε [ογίοι ροίίας ας 

τορῖο γ]ίαπι Πηῖτο, απαπα ἵπ οίίο.. Ῥυγαβαπί {αππθη εἰἴαπη- 

ΠΙΠΗ αλα απ [Ιςρευ, εἰ πΙη] ππογεβαπί :. Πα πο ἵπ οπ]απηῖ- 

(αινας απἰάεπα γῆῖς ααἲ οοπ{επη(αῖ [αεῖο ορποχῖας εταί 

ΤΕΝ. 

ΟΧ. Τη εὉ Τ6γΙΠΙ αΠΙΠΙΟΓΙΙΙ(ΗΕ εἰαΐα, Ῥμαιπασες, απϊ 

ΜΙΜν]άα{{ εαϊδείπηας οταί ΕΠοναπα, οἱ 5ρο αἲ 6ο Γηοταί 

γορηῖ μῶτες ἀθε]αταίας; 5ἶνε αποᾶ ρετίομ]οςαπα Ρυἱατεί σι 

εχρεάΠίοπεπα, 5ΡεΓαγείτε εἰίαπα {παπι γοπίαπα α Βοπιαβίς οἱ 

τος μμ ἴοπθπη ἵπ ΤοβηΙΠη Ρο55ε Ιπιροίταγε, (παρ 5ρος [απάτης 

οπηηίπο Ρενίταί, 5ἱ Πα]ίαπα ραΐοι Ιηγαςίς5εί; 5ἶνο αῑς οααςῖς 

οπρίἀΠαραδγε οοπΙπιοίΗ5; ρα(γί φἰταχ[ί Ἰηδίάίας. ϱαρίῖς 

Δπίεπα οοη5εῖ!5., οἱ αἲ {ουίπταπη αἀπιοί[ῖς, Μοπορβαπες 5ᾶ- 

5ἱΐ{ τοσί, ΠΟΠ ορογίθταπΠο, ο1ΠΙ ἵπ ρτοσϊποία 5ἰαταί, πεσατὶ 

βΙάπα αἆ οπα ἀἴεπῃ ϱαΓΙΡΦΙΠΙΠΙΗ : 5οἶοτο οηἵπα Ἠ]α5πιοᾶί 

πημία[ἴοπες οχ5[ίενο Ῥε[ογα {οπιροτες ααἴρας ορςδαπ{]- 

Ῥα5, εἰ ἴ]]ας οοπφπἱθ5οεγο. Βίο Μνηάαίες ρει5ᾶδας, Τὲ- 

πίστη ΠΙΟ ορ{αΠ. ΑΙ 1]α, ἵνα Ππιθης πηοπίε τεροδίίαπα, 

ποια ΙσηαΓΗ5, θχδγοΙΠι ΔΠ6Πο 6556 αΏ εχρεζΠίοπα απῖ- 

Πο, Ποσία ΠΟΠΙΔΠΟΣΗΠΑ ΡΙΙΠΙΙΠΗ (ταης[ασας αάΠί, Ῥτοχίπια 

ΜΙμπΙάαίεπα (οπάσηίος; οἱ ροτίοπ]άπα, δἱ απ Παλίαπα Ιτουί, 

ἱραῖς ΠΟΠ ΙσηοίΠΠ1, οχᾶβσθίαης, Πημ]ίασπε, 5ἳ πΙαπετεηί, 

οἰδάσια ροµἱσσῃς, Ιποϊίαγ]ί 605, αἱ α ραΐτο ἀε[οστεπί, Οηἶ- 

Ρα5 απ 14 ρουςιᾶςίςδεί, π]οχ οπἆθπῃ ποείο αὐ α]ία Ῥτο- 

Ρίπατα οαδίγα πποῖος ἀἰπηϊδιίι Ῥαγηασςς. Εἰ 5 4ποφπο 

ἵπ οαπιάσ φοπίοηίαπα ροι(ναοιἶδ, παπο ρα ἱγαηδίαρα 

οοπο]απιανοταηίς απἱρας ῥργοχἰπιί φπίσας, οἱ πιοχ αλ ρο5 

Ἰιο, οΙαπογοπη τοὐδἰἀσταηί, αἴη πο οιἶαπα παναἰἰ5 εχογοῖτας : 

[οτίαβςο ΠΟΠ ΟΠΊΠΟ5 ρΓλομ, 5ο 5ααρίο Ἰενίίαίο ρτοηί αἆ 

εοπ{σΠΠΟΠ ΣΙ ΠΙΙΣΟΓΙΠΗ, οἱ ΠΟΥ ΓΗΠΗ ΤΟΓΗΠΗ Φ6ΠΠΡΟΤ ορίά1, 

ΑΠΕ, οοηδοίοταα {ρηατί, Ρα θαπί οΠΊηο» οοτγαρίος; ταίσινε 

86 50105 ΠΟΠ Ῥοβ5ο γοίνίογο ραπ ρας, πουρβρίίαίο πιαρίς 

Ύ παπα γο]αηία[ε ποο]απιαδαλέ σα οαρἰοείς. Μμηάαίος, ο 

ΦΟΠΙΠΟ οχοἰαία5 οἸαπποτο, Πας φποδάαπα τοβαίαπα, απἷὰ 

εἰρί ροδεργοη{ οἰαπιαηίος 2 Εἰ ΕΠ πο. ἀἰδθη]απίος, Παν 

ΓοµοΙΗ 86 Ροΐσγο, αἰθθαπί, ]άΥοΠΟΠΑ ργο 8οπ6, ουπομής ἆς- 

ἀἵο, οἳ ππ]ίογαπα Ίαπα Εἰίοταπα, εἳ ἀποαπι αποοτυηφαε 

ἱπίογ[οςίοτο, 



ΡΕ ΡΕΙΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

χι. Ὃν ὁ Μιθριδάτης πυθόµενος, ἐξήει διαλεξό- 
µενος αὐτοῖς. ἸΚαί τι πλῆθος ἐκ φρουρίου τοῖς αὐτο- 

µόλοις συνέτρεχεν. Οἱ δ οὐκ ἔφασαν αὐτοὺς προσ- 
ήσεσθαι, πρίν τι ἀνήκεστον ἐς πίστιν ἐργάσασθαι" 

δεικνύντες ὑμοῦ τὸν Μιθριδάτην. Οἱ μὲν δὴ τὸν ἵπ- 
πον ἔφθασαν αὐτοῦ κτεῖναι φυγόντος, καὶ τὸν Φαρνάκην, 
ὡς ἤδη κρατοῦντες, ἀνεῖπον βασιλέα" καὶ βύθλον τις 
πλατεῖαν φέρων ἐξ ἱεροῦ , ἐστεφάνωσεν αὐτὸν ἀντὶ δια- 
δήµατο. περ ἄνωθεν ἐκ περιπάτου θεώµενος, 
ἔπεμπεν ἐς τὸν Φαρνάκην ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ, φυγὴν αἷ- 

τῶν ἀσφαλη. Οὐδενὸς δὲ τῶν πεμποµένων ἐπανιόν- 
τος, δείσας, μὴ "Ῥωμαίοις ἐκδοθείη, τοὺς μὲν σωµα- 
τοφύλακας αὐτοῦ καὶ φίλους ἔτι οἱ παραμένοντας, 

ἐπαινέσας, ἔπεμψεν ἐς τὸν νέον βασιλέα, καὶ αὐτῶν 

τινας προσιόντας ἔχτεινεν ἡ στρατιὰ παραλόγως. Αὐτὸς 

δὲ παρχλύσας ὃ περὶ τῷ ξίφει φάρµαχον ἀεὶ περιέχειτο, 

ἐκίρνη. Δύοδ᾽ αὐτῷ θυγατέρες, ἔτιχόραι, συντρεφόµεναι, 
Μιθριδάτις τε χαὶ Νύσσα, τοῖς Αἰγύπτου καὶ Κύπρου 

βασιλεῦσιν ἐγγεγυημέναι, προλαθεῖν τοῦ φαρμάκου παρε- 
κάλουν, καὶ σφόδρα εἴχοντο, καὶ πίνοντα χατεχώλνυον, 
ἕως ἔπιον λαβοῦσαι. Καὶ τῶν μὲν αὐτίκα τὸ φάρμκαχον 

ἥπτετο" τοῦ δὲ Μιθριδάτου, καίτοι συντόνως ἐξεπίτη- 

δες βαδίζοντος, οὐκ ἐφικνεῖτο, διὰ ἔθος καὶ συντροφίαν 

ἕτέρων φαρμάκων, οἷς ἐς ἄμυναν δηλητηρίων ἐχρῆτο 
συνεχῶς' καὶ νῦν ἔτι φάρμαχα Μιθριδάτεια λέγεται. 
Βίτοιτον οὖν τινα ἰδὼν, ἡγεμόνα Κελτῶν: Πολλὰ μὲν 

ἐκ τῆς σῆς, ἔφη, δεξιᾶς ἐς πολεμίους ὠνάμην" ὀνήσο- 
2-υ 

ο μ / νά 

μαι δὲ µέγιστον, εἰ νῦν μὲ χατεργάσαιο, κινδυνεύοντα 
2 λ 3 λρ / Ν /. «ω 
ἐς πομπὴν ἀπαχθῆναι θριάµθου, τὸν µέχρι πολλοῦ 

ον ο. / λ / 2 ο 

τοσησδε ἀργτς αὐτοχράτορα χαὶ βασιλέα: ἀδυνατοῦντα 
ἃ τ ο 1 / ἐκ φαρμάκων ἀποθανεῖν, δι εὐήθη προφυλακὴν ἑτέρων 

Ἠ] “ ’ .] ’ 

Φαρμάκων. Τὸ Ὑὰρ δη γαλεπώτατον καὶ σύνοικον 
. . - 

. .ἆ .ω η / 
ἀεὶ βασιλεῦσι φάρµακον, ἀπιστίαν στρατοῦ καὶ παίδων 
καὶ φίλων, οὐ προειδόµην, ὃ τὰ ἐπὶ τῇ διαίτῃ πάντα 

ο Ἅ) ) ο ᾧ ς λ αλ / 3 

προϊδὼν καὶ φυλαξάµενος. “Ὁ μὲν δὴ Βίτοιτος, ἐἔπι- 
5” , / -. ο 

κλασθεὶς, ἐπεκούρησε γρήζοντι τῷ βασιλεῖ. 

ΟΧΙ. Καὶ ὅ Μιθριδάτης ἀπέθνησκεν, ἔχκαιδέκατος 
9 

ὢν ἐκ Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου Περσῶν βασιλέως, ὄγδο-- 
.) .] Δ ν/ -. Ν/ 3 / 

ος δ᾽ ἀπὸ Μιθριδάτου, τοῦ Μακεδόνων ἀποστάντος 
) / λ ν κ) / 2τ.9/ ο) 

τε, καὶ κτησαμένου τὴν Ποντικὴην ἀρχήν. Ἐθδίω ὃ 
. ὃν / . ν ” «Ν / εῤ Δ ’ 

ὀκτὼ ἢ ἐννέα ἐπὶ τοῖς ἑξήκοντα ἔτεσι. Ἰαὶ τούτων 
ἑπτὰ χαὶ πεντήχοντα ἔτεσιν ἐθασίλευσε" ἐς γὰρ ὀρφα- 

Ν 4 .. -, “ α /” ο) ν / 

νὸν ὄντα περιηλθεν ἡ ἀρχή. ᾿Εχειρώσατο δὲ τὰ περίοικα 
τῶν βαρθάρων, καὶ Σχυθῶν ὑπηγάγετο πολλούς. Καὶ 
Ῥωμαίοις τεσσαραχκοντούτή πόλεμον ἐγκρατῶς ἐπολέ- 

ο. 4 3 / / Ν 
µησεν' ἐν ᾧ Βιθυνίας ἐκράτησε πολλάκις καὶ Καππα- 
ας / 2 /{ ον /“Ν λ /{ λ 

δοχίας' Ἀσίαν τε ἐπέδραµε, καὶ Φρυγίαν καὶ Παφλα- 

γονίαν καὶ Γαλατίαν καὶ. Μακεδόνας" ἔς τε τὴν Ἑλλάδα 

ἐμβαλὼν, πολλὰ καὶ μεγάλα ἔδρασε, καὶ τῆς θαλάσσης 
ἀπὸ Κιλικίας ἐπὶ τὸν Ἰόνιον Ίρξε' µέχρι Σύλλας αὐτὸν 
τσ 3 4 (αρ -ᾱ κ. / κ /ν 

αὖθις ἐς τὴν πατρῴαν ἀρχὴν συνέχλεισεν, ἐκχαίδεκα 
.ω / -” / 

στρατοῦ µυριάδας ἀποβαλόντα. Καὶ τοσῷδε πταί- 

σματισυμπεσὼν, ὅμως ἀνεχίγησε τὸν πύλεμον εὐμαρῶς. 
κ. / αν { 

Στρατηγοῖς τε συνενεχθεὶς ἐς µάχας τοῖς ἀρίστοις, 
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ΟΧΙ. Ηἰ5 αμθῖς ΜΕιπάαίο», αἰ]οσμίητας 2ος, 6ργοβεΙΙ 
οδί. ΒΙππ]αο ργαβΙΔἱαγΙΟΓΟΠΗ Ππαῦ5 4παράαπα οοΠ[οτοῦαί 
56 44 (Γαη5[αρα5 : φαἱ δε ον, πἰς! ἱγγοραταΒ{] αἰἴ(ιο Γαείπογο 
Π4 61 οοΠβΒΓΠΙαΡΒΟΗΙ, πάπιίβδαΓος Ποσαῦαη!, τοσεπ] ο ἀἱρ]- 
[15 πποηρίταραη!ί.. Νας γογο ΤΠ οαποίαπίαν, 5ο Γαρίθη(1ς 
γορῖ5 64Η 1Π1. οοπ[οάιαπές Ἰαπιάπα ΡΙαγΠασθΠη, απαςδῖ Υοιί 
οπηροίο8, ΤοβεΠΙ αρρο]]αηί : οἱ ταρίαιη αἰίαᾳαῖς ο ρτοχίπιο 
ἱεπηρ]ο Ἰαίαπα ΡάΡΥΤΗΠΗ, {ηδιατ ἀἰαάσπια!ἶ5, οαρΏῖ οἷας ἵπι- 
Ρομῇί. 14 οοηβρίοπίης δοῃεχ ο 5αρετίοπί ρογίΐοι, α[ίος ροςί 
8]ίο5 ηιϊδίτ αἲ Ῥμανηασθίη, ααῖ (πέσπη αΡΙΡΙΠΗ αῦ σ0 Ροΐργθηί : 
564 4πΠ οΓΗΠΗ ΠοΠΙΟ γοάῖτοί, γουίας, πο Ποπιαμίς ἆσλᾳ- 
νοίας, οοαιάα{ος α{ε]] (ος εἰ αιπῖσος, απἱ αά Πας αριιᾶ ΘΗΠΙ 
Ρογ»[{ογαμί, αᾱ ΠΟΥΙΠΙ τεροπι ἀῑπιϊκίί: (ποΓΗΠΙ. ΠΟΜΠΗ, 

ἆπι αοοθάἀΠ!, Ῥνωίοι ορἰπίοποπη ἰπίοιΓοοἶ 5υΠί α η ήριας. 

1ρ5ε ΝΜΠμηάαίες, εχαπη{Ηπῃ οκ ΙΗΥΟΊΗΟΓΟ ΥΘΠΕΠΗΠΙ, ααοά 

6ΠΊΡ6Γ {αχία ρἰαδϊαπα σοδίατο οοη5εγοταί, παϊου]τ. [οί 

4μ Ιω αάμαο ρπο]], απ αριᾶ ἵρυπη οἀποαβαπίης, 
ΜΠιπάα[1ς εἰ Ἓγδρα, ’βγρίϊ ΟΥριίαπο ἀεξροηρα τοµίρας, 
τοραβαηί ραίτοια, αἱ απίο Π]απα Ρο[ίοηθίη Υοπεπαίαπα 5ι- 
ποτε 1ροῖ5 οεγοί; εἰ επίχο {ηδίαναπί, γοίαραπίαε δα Ε- 
μετα, ἀοπες ἴρδα Ρτίογος Παιφεγιηί. Εί Ίαν απἰάεπι γο- 

πεη! νῖ5 ρεηείταν]έ οοπίπαο : {πα ΜΙΕμγίάαίοπι Υοτο, απαπιν]ς 

ἀαία ορετα απιρα]απίεπη οοποϊαίας, ΠΠ] ασεραέ, Ρτορίος 

σποΠάίαπαπα ΡΠαΓΠΙασογαπ οοηδιθίπάἴποπα, απρας 5ο ουη- 

ἴτα γεπεβοος αρείἆμε ρταπιιηίνοταί; απ πυπς 4ποαπε νο 

οαπίατ ΝΠηγάα[ῖεα Ῥμαγη]ασα. Τάφο εοπερίεαία5 ἆπερηι 

απεπιάαπι ἄαοταπα, Βίας Μαίππα, ἱπαπέ, πα 

ἀαχίτα πημῖ Ρτοβα]{ 1η ργα]ῖς; 5ο Ίου οἳξ νο] πια ΙπαΠι 

{ασπη ππογίέαπα, δἱ ΠΙΠΟ π]ο Ιπ{εγοπηοεῖς, Ρετίοαπίοπι αἆ 

{παπαρΕΙ Ῥοπιραπα αράποῖ; απ {απίο {6ΠΠΡΟΤΟ {ΑΠ ἄΠηΡΙΟ 

τεβηοΟ ΡγῶΓΙ, εἰ ΠΙΟ ὙσεΠεπΟ Πε(πεο οπιοῖ, οοπίτα αποά 

5ία]ίας πιο ργαπιππ]νί τεπιθάῖῖδ; παπα ΡγάσἈγοτο ροίαί 

ἱκβκίπχαπα οί ἀοππερίίοατη τορῖρας οπιπῖΡ5 ΥΕΠΕΠΙΠΙ , Ἱ]- 

Ῥεγογαπα απίσογΙΠΊ(πθ οἱ οχογοῖέας Ροτβάίαπας παπα, απ 

ἃᾱ νἱσαπα ρογϊπθηί, Ῥγδοανοτίπι οππία. Ἠΐς Ρογπιοίη» 

Βίας, ροξία]απίί τορὶ ο[ϊοίαπα ργωςΙΗ. 

ΟΧΠ. δίο ορΗί ΜΠηάαίες, δοχίας ἀθεῖπιας α Ὠατίο 

Ηγειαδρ!5 Π]ίο, τερε Ρε!δᾶτΙΠα; οσίαγα5 α Μγ]άαίς Π]ο, αἱ 

Ριήπηα5, ἀεδοιίίς Μασεάοπίρας, Ῥομίί τοσηυπι δ1ρῖ γἰπαῖσα- 

γεταί. Ὑ]κ]ί οείο απί ΠΟΥΕΠΙ ΔΠΠΟΣ 5ΗρΓᾶ 5εχασίηία; ο ᾳη]- 

Ρι5γορηαγ Ιένα; ραρή]α5 επίπη ΓεσηΠῃ εγαί αἀθρίας. διῦ- 

αρῖί ΠπΙπιος Ῥαρατος, Ῥοπαπηαπθ Ρρατίοπι δογ(μία, Οπι 

Βοπιαπῖς ρου απαἀταρϊπία αππος Ῥε]]απῃ ΄σος»1{ {ογΗίος : ἵη 

41ο α(ποίες Βγγηίαπα ροβδεάῖί οἱ 6αρραάοσῖαπα : ΠποΙΓ- 

αγΙίαια Αδίαια , Ῥμηγσίαπα, Ραρμασοπίαπα, σα ]ομτα ἵαπα, 

Μαοθάοπίαπι : αἱ ἵπ τοοίαπη (ταδποίῖ οορῖϊς ππεππογαβίία 

[αοίποτα οαἷαΙ, αἱ πιατῖς Ἱππρεγίαπι α ΟἨΙοῖα π5δᾳπο αἆ Τ0- 

πΙωπη Ῥε]ᾶσιις {επυ]ί; ἆοπεο α 8Υ]]α πίτα ρα[ετηί Γεβη! [εῦ- 

ΠηΙΠΟ5 ΤΙΓΗ5 οοπο]αςς δέ, απηϊςςί5 οκ. παπα πη Βία», 

Αο0 {απία οἸαάρ α[[εοίας.,, {απ1οη Ῥε[απα τεάἰπίρσταν]ϊ Γας16, 

Οαπι δυπηπηῖς οοπῃἰσίαίας ἱπιρεγαίοτίρας, α ΒΣ]]α φπίάεια 



δὲ ΑΡΡΙΑΝΙ ΠΙΒΕΒ 
. 4 Σύλλα μὲν ἠττᾶτο καὶ Λουκούλλου καὶ Πομπηΐου, 

ο. . / ΄ 4 

πολλὰ καὶ τῶνδε πλεονεκτήσας πολλάκις Λούχιον δὲ 
... / 

Κάσσιον, καὶ Ὅππιον Κόϊντον, καὶ Μάνιον Ἀκύλιον, 
ψ 

αἰχααλώτους ἑλὼν, περιήγετο" µέχρι τὸν ἔκτεινεν, αἴ- 
τιον τοῦ πολέμου γενόµενον, τοὺς δὲ ἀπέδωχε τῷ Σύλλα. 
Ἐνίκα Σὲ καὶ Φιμβοίαν, καὶ Ἀουρήναν, καὶ Κότταν μοριαν, ᾿ . 

/ Ν 3 

ὕπατον, καὶ Φάξιον, καὶ Τριάριον. Τὸ φρόνημα ἦν ἀεὶ, 
- - / / 

κάν ταῖς συμφοραῖς, µέγας καὶ φερέπονος. Οὐδεμίαν γέ 
Π / λ ὲ αὔ δν ῃ ’ 

τοι χατὰ Ῥωμαίων ὁδὸν ἐς ἐπιχείρησιν, οὐδ ἠττώμε- 
/ - / 

νος, παρέλιπεν' ὃς καὶ Σαυνίταις καὶ Κελτοῖς συνετί- 
θετο, καὶ ἐς Σερτώριον, ἔπεμπεν ἐς Ἰθηρίαν. Ἔρω- 
βείς τε τὸ σῶμα πολλάκις ὑπὸ; πολεµίων, χαὶ ἑτέρων 

”- ΄ 

κατ ἐπιθουλὰς, οὐκ ἀπέστη τινὸς οὐδὲ ὣς, καίπερ ὢν 

πρεσθύτης. Οὐ μὴν οὐδὲ τῶν ἐπιθουλῶν τις αὐτὸν 

ἔλαθεν, οὐδὲ ἡ τελευταία" ἀλλ᾽ ἑκὼν ταύτην ὑπεριδὼν, 

ἀπώλετο δι αὐτήν. Οὕτως ἀχάριστον ἡ πονηρία, 
συγγνώµης τυγχάνουσα. Φονικὸς δὲ καὶ ὠμὸς ἐς 

/ τ κ ω / ν | Αν ἀδελφ 
πάντας ἦν, καὶ τὴν μητέρα ἔχτεινε, καὶ τὸν ἀδελφὸν, 

-- -” .”. . 

καὶ τῶν παίδων τρεῖς υἱοὺς καὶ τρεῖς θυγατέρας. Τὸ 

σῶμα δ᾽ ἦν µέγας μὲν, ὡς ὑποδεικνύουσιν ὅσα ὅπλα 
αν ον ε/ .] / Λ [ή ή Ν 

αὐτὸς ἔπεμψεν ἐς Νεμέαν τε καὶ Δελφούς' εὔρωστος δὲ 

ὡς µέχρι τέλους ἱππεῦσαί τε καὶ ἀχοντίσαι, καὶ χίλια 
στάδια τῆς ἡμξρας, περιµενόντων αὐτὸν ἐκ διαστηµά- 

σα δν . Δ εά { 

νων ἵππων, δραμεῖν. Καὶ ἅρμα ἤλαυνεν ἐκκαίδεκα 

ἵππων ὁμοῦ. Καὶ παιδείας ἐπεμέλετο Ἑλληνικῆς, διὸ 
4 -- - ν -- ετ. -. κ 

καὶ τῶν ἱερῶν ἤτθετο τῶν Ἑλληνικῶν, καὶ μουσικὴν 
- / ” ’ ς 3 ὰ ια) / Ἀ ᾿ 

ἠγάπα. Καὶ σώφρων ἐς πολλὰ καὶ φερέπονος ὢν, περὶ 

µόνας ἠττᾶτο τὰς τῶν γυναικῶν ἡδονάς. 

ΟΧΥΠΙ. Ὁ μὲν δὴ Εὐπάτωρ τε καὶ Διόνυσος ἐπι- 
κληβεὶς Μιθριδάτης ὧδε ἐτελεύτα. Καὶ Ῥωμαῖοι µα- 
θόντες ἑώρταζον, ὡς ἐχθροῦ δυσγεροῦς ἀπηλλαγμένοι. 

-- . . 

Φαρνάκης δὲ Πομπηΐῳ τὸν νέχυν τοῦ πατρὸς ἐς Σινώ- 

πην ἐπὶ τριήρους ἔπεμπε, καὶ τοὺς Μάνιον ἑλόντας" 
ὅμηρά τε πολλὰ ὅσα ἦν Ἑλληνικά τε καὶ βαρθαρικά’ 
δεόµενος, ἡ τῆς πατρῴας ἀρχῆς ἡ Ῥοσπόρου γε βασι- 
. ’ / σρ - η) . / αν Ν 3 -. 

λεύειν μόνου, Ίντινα καὶ Μαχάρης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
βασιλείαν παρὰ Μιθριδάτου παρειλήφει. ΗΠομπήϊος 
-” ὲ- ῳ .. .. -- λΙ [ Σ ξ.. .: . / Υ ) 

δ) ἐς μὲν τὸ σῶμα τοῦ Μιθριδάτου χορηγίαν ἔδωχε, καὶ 
θάψαι βασιλείῳ ταφἩ τοῖς θεραπευτΏρσιν αὐτοῦ προσέ- 

ἔε,καὶ ἐν Σινώπη τοῖς βασιλείοις ἐνθέσθαιτάφοις, ἀγά ταξε, καὶ ἐν Σινώπη τοῖς βασιλείοις ἐνθέσθαιτάφοις, ἀγά- 
μενος αὐτὸν τῆς µεγαλουργίας, ὡς τῶν καθ᾽ αὑτὸν βα- 

4 4 / ν 3 - “” , 

σιλέων ἄριστον. Φαρνάκην δὲ, ἁπαλλάξαντα πόνου 

πολλοῦ τὴν Ἰταλίαν, φίλον καὶ σύμμαχον Ῥωμαί- 
/ 1 3 / Υν ς . . 

οις ἐποιήσατο. ἸΚαὶ βασιλεύειν ἔδωκεν αὐτῷ Ῥο- 
/ / Α / - 3 

σπόρου, γωρὶς Φαναγορέων' οὓς ἐλευθέρους χαὶ αὐτο- 
΄ .. --- / “ . . ’ 

νόμους ἀφτκεν, ὅτι πρῶτοι μάλιστα οἵδε ἀναῤῥωννυμένῳ 

τῷ Μιθριδάτη, χαὶ ναῦς καὶ στρατὸν ἄλλον καὶ ὅρμη- 

τήρια ἔχοντι, ἐπεχείρησαν, ἡγεμόνες τε τοῖς ἄλλοις 

ἀποστάσεως ἐγένοντο, καὶ Μιθριδάτη καταλύσεως α- 

τιοι. 
ΟΧΙΥ. Αὐτὸς δὲ, ἑνὶ τῷδε πολέμῳ τά τε ληστήρια 

καθήρας, καὶ βασιλέα καθελὼν μέγιστο: καὶ συνενε- 
χθεὶς ἐς µάχας, ἄνεύ τοῦ Ποντικοῦ πολέμου, ἸΚκάό) Τοις 

τε καὶ Ἀλανοῖς καὶ Ἴθήρσι καὶ Ἁρμενίοις καὶ Μήδοις 

γἰοίας ο5ί, οἱ Ἰωπεα]]ο, εἰ Ῥοπηρείο; απαπανίς Ἠΐς 4ποπαθ 

αἰᾳποίίες φαρετίογ. Οσίεταπι Τ,. Οαδδίαπ, Ο. Ορρίαπη, 

Μαπίαπι Ααπίασι, ἵπ ροϊοκίαίεπι τοασίος, 56οππη εἴγοιπῃ- 

ἀμν{ές; ἆοπος Ἠαπο ἰπίετ[εοῖί, ααἲ ΡεΠ1 απείοτ ρταεῖραις 16: 

ταί, ]ο5 γοτο 5Υ11α τοάϊάἰε, γαι εἴἴαπι Εἰππρπίαπα, Μα- 

ΤΟΠΑΠΙ, Οοίίαπι εοπδι]οπ, Ἐαὐίαπι, Τπαπαπι. ΑΠΙΠΟ 

Φ6ΠΠΡΕΓ πιᾶρπο οἱ [ογ, απἰραδοαπαιο ἵπ οα]απηήία σας, Γαἵξ. 

Οοπίτα Βοπ]απος οοτίο πη]]απῃ , πο γἱοία5 απἶάεπα, ταἵοπείη, 

απα ο05 αρρτοεάετείατ, Ιπίρπίαίαπα τε]αυί : ααϊ εἰ οὐπι 88- 

πιπίρι5 οί ουπα (α15 Γαάθτα Ιαηχ{{, οί αἆ 5εγίοτίαπῃ ἹθραίοἙ 

πηϊςίι ἵῃ Ηἱραπίαπῃ, Ἐἰνυ]ηθταίαςδαρίας, οΠῃ αἩ οδίίρας, 

(απα αὖ Ἰηςίάϊαίοτίρας, πο εἷο απἰάεπα απἱάφπαπα τεπϊς]ε, 

απαπηγῖς οἰαίο εἴίαπα ρτανῖς. Ἀθο τετο Ιηδίάία απ] ΘΙΠΙ 

Ἰαίποτυπί, πο ἴ]α πογὶςδίπι απἰάθπα; 5εὰ ἆππι οοηςη]ίο 

Ία5 Ρυπ]το πορ]οχ]έ, Ρογ εα5άεπῃ Ρο: αἀεο Ἱηρταία τες εδ 

πια ία γοπίαπα πασία, Ἐταί απίεπ οταάε]ῖς ἵπ οππες εξ 

εαησυἱπατία5ς πιαἰτῖς [ιαἰτίδαιε ἀπίοτ[εσίος, οἱ ἐγῖαπῃ ΠΙΙΟΓΙΙΠΗ 

αο ΠΠαταπι {οάσπι. Οοτροτο Γμἱ ρταπά1, 5ἰοιί ατπῃα ἆθ- 

πιοηςίκαπί{, αἩΏ 1ρ5ο Νεπιθαπι Ώο]ρ]ιοδαια Πηῖδδα; {αππαιθ 

τοβιςίο, πί αἆ οχίτοπηΙπη πδαιε εφυ(αοπίθας Ιαοπ]αοπί- 

Ῥμαδαπο να]αοτῖί, εἰ πιῖ]]α εἰαᾶΐα 110 ἀῑς πππία(ἶς οπαῖς, απἱ 

οχ Ιπίοινα]]ῖν ἴῃ τά ἀϊδροςί εταπί, οοπῇερτο Ῥοβδεί. Οπτ- 

τΗΠῃ τοροβαί οοῄαροιη. (ταοογυπῃ 4ποσπο Η{ετῖς ἀεάεταί 

οΡθΓαΠ1, αίαπο αὖθο δαστα οογΙπα Ρετοερία Παβεβαί; εί π]α- 

εἶσα θίίαπῃ ἀε]οσίαβαίατ. Βοβτίας αἱ Ρ]αγΙπΊΠΠη ας ἸαΏογάπη 

Ραΐΐοης; οἴτσα πηα]δῦτος {απίάπι γο]αρίαίος ΙπίδππροΓαΠΙΙΟΓ. 

ΟΧΙΠ. ΤαΙϊ (ποιαί ΜΙτιάαίες Ἠ]ο, απὶ Εαραίου εί Γ{ο- 

ηγσης εταί οοσηοιηϊπαίας. Οσ]ας πιοτίο οοσηϊία, Βοπιαπὶ 

[ο5ίο5 ἀῑος οσογυΠί, αἱ σταγἰ5δίππο Ἰχορίο Ιογαῖ,.  Ῥίατηα- 

65 Ροπιρεῖο οἈάαγει ραίεῖς 5ίποΡεη ἵπ (τοπ (γαηςπηϊςίε, 

5ἱηπ]άιε ο05 απἰ Μαπίυτη οδροταΠ{, οἱ οὐδίάος πηπ]ίος αταοί 

Ῥατρατίσφαο βεποτῖδ; ΤοδαΠ5, αἱ ααἲ ραίείπαπα τεβηυπα, ααξ 

ΒοβροταΠΙΠΙ δα]ίοπα 5οἵαπα, αποά Μασ]ατος [αίοτ α ΜΠλτή- 

ἀαίο αοοθρεταί, ἴοηοτο 5ἱδί Πεθγεί. Ῥοπηροίας εοτρα5 ΜΙ- 

ἠμπ]άαίῖς τορίο 5ορεΠεπάαπαι πηηϊςίτὶς εἶας αἀάῑίο 5απιία 

(ταδίά1έ, οἱ [οτί ]αδίί ἵα υτῶο Φίπορο πιοπαπηθη(ἶς τορίΐα; 

αἀπηϊταίας, οὗ βοδίογΗπα οχοσοπίίαπα, αἱ τορπα Φα 5 αρ 

ῥταδίαηἱςίππαπα,  ῬΠαγπα οσα Ύοτο, αἱ πιυ]ς ρεγομ]] 

οχοπηοταί ΠαΜαΠΑ, απηίοαα δοοππαο αρροβαν{ί ρορυ]ἱ Βο- 

πιαηί; οἱ Ώοδροταπ Πα ΤΡΙΤΗ οἱ οοπορδςίέ, οχοορίῖς ἴαπιδα 

ῬΙαπαμοτοηρίθη5; απσς Ἰρογος 51ο Ίαγο γίνοτο {αβδίε, ααοά 

Ρηπηί τουοΠἱμοη! γἶτος ΜΜ α11, Ἰαππφ 5 οἱά586Π1 οἱ εκου» 

οἴέππα οἱ πουας Εο)Η ἄαγοος Ἰναβοηί!, 8ο.ο ορροςιἱκεοη!, οἱ ἀ4θ- 

(ο οπίς οχοπηρ]ο αίς ἀαίο, οπαδα Γαἱδεοηί οἷας ποπ. 

ΟΧΙΝΥ. Ίρεο Ροπηροία5, απο Ίχου Εο]ίο 5αδ]α[ἷς {οίο πικ 

μίγαΐκ, Ργο5ίγαίούπο τορο οπηπίαπα ππακίπιος οἱ οο]αἰς αἲ- 

μηΐς, Ρίο; Ῥοπίίσας ροπίος, επ Οοο]ής, Απίςν Το» | 

εἰκ, Αεπηοπηις, Μοζίς, Αταλζας, ὁπάσής, αἰήκααε ΟΠεηίς 

ο ως... Ἐν... ο. -ῖ.ῖ.ῖ-Ἅ-Ἅυ-- 



Ε ΡΕΙΙ.Ο ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

καὶ Ἄραψι καὶ Ἰουδαίοις, καὶ ἑτέροις ἔθνεσιν ἑώοις | 

τὸν ἀργ3ὃν ὡρίσατο Ῥωμαίοις | μέχρις Αἰγύπτο. Ἐς 

δὲ Αἴγυπτον αὐτὴν οὐ παρΏλθς, χαίτοι στασιάζουσαν 
ἐς τὸν βασιλέα, χαὶ καλοῦντος αὐτὸν αὐτοῦ βασιλέως, 

καὶ πέµψαντος αὐτῷ δῶρα καὶ χρήματα ἐς τὸν στρατὸν 

ἅπαντα" εἴτε δείσας μέγεθος ἀρχῆς ἔτι εὐτυχούσης, εἴτε 

φυλαξάμενος ἐχθρῶν φθόνον ἡ γρησμῶν ἀπαγόρευσιν, 

εἴτε ἑτέροις λογισμοῖς, οὓς ἐξοίσω κατὰ τὰ Αἰγύπτια. 

Τῶν δὲ εἰλημμένων ἐθνῶν τὰ μὲν αὐτόνομα ἠφίει, συµ- 
μαχίας οὕνεχα" τὰ ὃ) ὑπὸ Ῥωμαίοις εὐθὺς ἐγίγνετο" τὰ 

ὃ' εἲς βασίλεια διαδίδου, Τιγράνη μὲν Ἀρμενίαν, χαὶ 
Φαρνάκη Βόσπορον, Ἀριοβαρζάνῃ Καππαδοχίαν, καὶ 
ὅσα προεῖπον ἕτερα" Ἀντιόχῳ δὲ τῷ Κομμαγηνῷ Σελεύ- 
χειαν ἐπέτρεψε, χαὶ ὅσα τῆς Μεσοποταμίας ἄλλα χα- 

τέδραµεν. 

μὲν, οἱ νῦν εἶσι Γαλάται Καππαδόχαις ὅμοροι, Αηϊό- 
ταρον, καὶ ἑτέρους: Παφλαγονίας δὲ Ἄτταλον, καὶ 

Κόλχων Ἀρίσταρχον, δυνάστην. Ἀπέφηνε δὲ καὶ τῆς 
ἐν Κομάνοις θεᾶς Ἀρχέλαον ἱερέα, ὅπερ ἐστὶ δυναστεία 

βασιλική: καὶ τὸν Φαναγορέα ἹΚάστορα, Ρωμαίων 

φίλον. Πολλὴν δὲ καὶ ἑτέροις χώραν τε καὶ χρήματα 
ἔδωχε. 

ΟΧΥ. Καὶ πόλεις ὤχισεν, ἐν μὲν Ἀρμενία τῇ βρα- 

᾿χυτέρα Νικόπολιν ἐπὶ τῇ νίκη: ἐν δὲ Πόντῳ Εὐπατο- 
ρίαν, ἣν αὐτὸς μὲν ὁ Εὐπάτωρ Μιθριδάτης ἔχτισε, καὶ 
Ἐὐπατορίαν ὠνόμασεν ἀφ᾿ ξαυτοῦ, ὑποδεξαμένην δὲ 
Ῥωμαίους καθηρήχει" χαὶ ὃ Πομπήϊος ἐγείρας, Μα- 

γνόπολιν ἐκάλει. Ἐν δὲ Καππαδοχία, Μάζακα, ὑπὸ 
τοῦ πολέμου λελυμασμένην ἐς τέλος, ἤγειρεν αὖθις. 

Καὶ ἑτέρας πολλαγχοῦ κατενεχθείσας ἢ βεθλαμμένας 
διωρθοῦτο, περί τε τὸν Πόντον καὶ Παλαιστίνην καὶ 
κοίλην Σνρίαν, καὶ Νιλικίαν, ἐν ᾗ δὴ καὶ µάλιστα τοὺς 

ληστὰς συνώῴκιζε, καὶ ἡ πόλις ἡ πᾶλαι Σόλοι νῦν Πομ- 
πηϊούπολίς ἐστι. Ἐν δὲ Ταλαύροις, Ἡ ἤντινα πόλο ὃ 
Μιθριδάτης εἶχε ταμιεῖον τῆς κατασχευῆς, δισχίλια 

μὲν ἐκπώματα λίθου τῆς ὀνυχίτιδος λεγομένης εὑρέθη 

χρυσοκόλλητα, χαὶ φιάλαι καὶ ψΨυκτῆρες πολλοὶ, καὶ 
ῥυτὰ, καὶ χλῖναι, καὶ θρόνοι κατάκοσµοι, καὶ ἵππων χα- 
λινοὶ καὶ προστερνίδια καὶ ἐπωμίδια, πάντα ὁμοίως 

διάλιθα καὶ κατάχρυσα" ὧν ἡ παράδοσις, διὰ τὸ πλῆθος 

ἐς τριάκοντα ἡμέρας παρέτεινε. Καὶ ἦν τὰ μὲν ἐκ 
Ἀαρείου τοῦ 'Ὑστάσπου, τὰ δὲ ἐκ. τῆς Πτολεμαίων ἆ ἁρ- 
χΏς, ὅσα Κλεοπάτρα Κώοις παρέθετο, χαὶ Κῶοι Μι- 

θριδάτη δεδώκεσαν' τὰ δὲ καὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ Μιθριδάτου 

κατεσχεύαστο καὶ συγείλεχτο, Φιλοκάλου καὶ περὶ κα- 
τασχευὴν γενοµένου. 

οΧΥΙ. Λήγοντος δὲ τοῦ χξιμῶνος, διέδωχκεν ὁ 
ος ἀριστεῖα τῷ στρατῷ, καθ) ἕκαστον ἄνδρα 
χιλίας πενταχοσίας Ἀττικὰς, καὶ τοῖς ἡγουμένοις αὐτῶν 
ἀνὰ ζω χαί φασι Ὑενέσθαι τάλαντα μύρια καὶ ἕξα-- 
χισχίλια. Αὐτὸς δ᾽ ἐς Ἔρεσον χαταθὰς, διέπλευσεν ἐς 

Ἐποίει δὲ καὶ τετράρχας, Γαλλογραικῶν 
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ροηίίριας; ἱππρογία ία ΠΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ Τσ Βγρίαϊη πδαια ρτοππον]έ, 
'.«Ἐβυρίαυι (άπΙΟΠ ἵρδαπα που αΠέ, φααπαγί γοσαίας α τορο 
οοπίτα 5εἀΠἶο5ος, εί ππαπονῖθας ροσμηίΐξᾳαθ αὐ θο ας γθίῖ- 
Ρα5 ἵη ἴοία5 οχογοῖία5 αδαπι ἀοπαίας : οἶνο [πιρης γορη] 
είαπα ἔππα [ογαπαίί απηρ]αά{Ποπη; 5ἶγθ ΠΠΠΙΙΟΟΡΙΠΙ «ΆΎΘῃς 
ην ἰάίαπα, ααἲ ογασπ]ογΙΙΗ. τοἱἱρίοποπ ; οἶγα οὐ. αἶίας τα(ίο- 
65, ἵη θα Ἐργρ[ίασαναπα Ηϊδίοτία α πορίς το[ογοπᾶας. 
Ειδαρασἰῖ5 απἴθιη βοη (ρα, αἰίας Ἰροίαίο ἀοπαγίέ, 5οεἱοδ(ιο 

Ρορυ]ἱ Ῥοπιαπί [οοῖί; αἰίας ἵπ. ργογἱποίαγαα ΓΟΓΠΙΠΙ εἰαίΐπι 
γοάρρίέ; αἲίας αθαῖΕ τορῖνας, Τἱρναπί Απποηίαπα, Ρ]αΓ- 

παοί ΒοδροΓΙΠ., ΑγιοῦαιζαΠὶ Οαρραἀοσῖαπι εὔπῃ εἶδ αῑας 

ἀἰκ[αρρεπάίαίρας.  ΑπΙΙΟΟΊΟ ΟοΙΠΠΙΡΟΠΟ οοπηπηϊςίί 5ε]οι- 

οἵαπα, δἱ απάᾳαῖά οκ ἵπειγδα οορογαί ἵη Μοξοροίαπηία, Το- 

(γαγζ]ιᾶς οοηδΗμα[ί σα Πορτα οἷας, απο πυπο αα]α[ία οί, ζαρ- 

Ραάοσία Ππίίπια, Ὠε]οίαταπη, οἱ αἲοδ,  Ῥαρμίασοππι 

Αἰίαΐάπ1, Οο]ό]λογαπά Απδίατο]απη, Γοοῖς τερι]ο5. Ἐ]ας 

είαπι ἀοσ, σα Οοπιαηῖς οοΠέας, ΑγοζεΙαπι Γοοῖί Παπιῖ- 

πα, 41 τερῖα ἀῑσηϊίας οοηδείαγ.. Οᾳ5ίΟΓΟΠΗ ΡΠΑΠΑΡΟΤΘΗ- 

86Π1 ἀΠΙΙΕΙΠΙ Ῥορι]{ Ῥοππαπί αρρο]]αν{. 

πυ]{ος νο] ἀῑβοηίρις ααχ]έ νο] ρεομη]ῖς. 

Ε{ αἲῖος Ρταίοτρα 

ΟΧΥ. Ότρος οοπά(άῑί : ἵη παπονί Αγπηοηία Νἱοορο!/πα, οχ 

γιοίοπία εοσηοπαἰπαίαπα» ἵπ Ῥοπίο Ἑπραίοτίαπα, απαπα ΜΙ- 

Ώπϊάαίος Ἐπραίου, ἃ 56 οοπάἴίαπι ἀεποπιπαίαππααθ, οὗ 16- 

οερίο5 Βοιηᾶπος ΤΗΤ5Η5 ἀϊγασγαί; {ρ5ο γοτο ἱηςίαιγαίαπῃ γο- 

οαγΙί Μασπορο]ίπι. Τη σαρραᾶοσία Μαζασαπι, Ώο]]ο ναφίαίαπῃ, 

τοραταν]1{ 4επιο : εί αἶίας, πηπ]15 Ἰοοῖς, φἶνο ἀῑτιίας »ἶνα 

Ρταν!ίου α[[εσίας γεδ(1έ, ἵπ Ῥοπίο, ἵη Ρα]Ωδίίπα, ἵη 6α]ε5γ- 

τία, ἵη ΟἨΠ]σία, ἵ απα πιαχίπηο ρἰταίας οο]]οσαγ{{; αβί οἰνίίας, 

απ ο](πῃ Ρο] ἀϊοεραίαγ, παΠο οδί Ροπιρεϊορο!ΐ. Ηαβριεταί 

ΜΙιπίάαΐες ρτοπη(πα γα Πα γαδογαπη οἱ 5αρε]]οσΠαπι Τα]αι- 

υπ, (Ῥοπ{ϐ) προ. 1ρί Ἰπγεηία δαηΠί πο πηϊ]]ία Ροσι]οΓΙΠΙ 

εχ οπΥΟΠθ 6εππια Γασίογαπα, ἄπποἄαθ οοΠΥρασίοΓΙΤΑ; {ππα 

ία] πηπ]{α) , γαδασε τε[γ]σοταίοτία , οα]ΐσες,, 1οο1, φε]]α, 

ογπα[Ιβείπια οπηηία; {Γεπᾶ ῬογΓο ϱαπογΙΏ, οἱ Ῥ]α]ογῶ: ρθ- 

οίογα]ε». Παππεγα]οδαια, ροιηπηῖς Ῥατίίοτ οπηπία ἀῑδίποία εί 

4πχο Πα]σοηίία : απαταπα Τη {αηία Γαἰέ πππ]Η(αᾶο, τί οἷς 

τοοΙρῖεπάΐς Ρογεθηδεπάίδᾳπθ χχκ ἀῑες αιῶςίου ἱπδιπηβογί{. 

ΕατΙπι ρᾶῖς α Βατίο, Ἡγςίαδρίς Πο, 5αοοδδεογίρι5 Γαογαί 

τε]οία : Ῥαγίεπι εχ Ῥίο]επιῶογιπῃ τεριΠ1 σαζα ΟἸοοραίτα Ρθ- 

ηθ5 0005 ἀδροδιεγαί, απάο ΜΙϊάαίος α οἰγίρας {ταδῖία 

ἀδροπίανεταί : Ῥατίεπι ἴρ5ο τεχ Ῥαπαγοταί οοἹεσεταίαπο, 

σσαπα ρα] (παπί, αἱ ἵπ αἰῖς τοῦ», οἷο οίίαπα ἴπ 5αρΡε]- 

ασ μας, (αἱςςεί 5ίπἀϊοςιις. 

ΟΧΥΙ. 548 βποπα οἷα5 Πἱαπηῖ, Ῥοπηρείας οχοτοαί τι 

οἰοτῖ Ῥγορηία ἀῑς(νοιε, γΙτιάπα πι] ααἱπσοηίας ἀτας μπας 

ΑΠΗΙΟ35, αἱ Ρτο ταία (τραπῖς ας ερη(αγίοπίβας : οἷας Ρουυηία 

Τη ΒΗΠΙΠΙΑΠΙ Ῥτοάιηί Γῖβςο {αἰοπίοταπα κΥΙ πια, 

τὸν Ἰπαλίαν, χαὶ ἐς Ῥώμην ἡ ἠπείγετο, διαφεὶς ἐν Βρεν- | ΈΡ]ιοςο «ο1νοῃς, Π{α]ίαπα 6Ι1Π1 οἶᾶςσο Ροαέ, Βοπιαπιαπθ ῥγο- 

τεσίῳ τὸν στρατὸν ἐς τὰ οἰχεῖα. Ἐφ᾽ ὅτῳ μάλιστα, 

ὣς δημοτικῷ, τοὺς Ῥωμαίους ἐξέπληξε. Καὶ αὐτῷ προσ- 

Ρονανῖΐ, ἀῑπηϊςεῖς ΕγηπάαδίΙ πα θας : απο Γαοίαπα ππαχίπις, 

π{ρορι]ατο, αἀπηϊγα[ίοπο Ρετου]έ ΒΟΙΙΠΟΣ. Ὑοπίεηῖ οϐ- 



ΑΡΡΙΑΝΙ ΙΙΡΕΒ 

νίαπι ΓΓεηποπίε Ἱέαπα ο5ί :Ιοηρίςείπιεα ]αγεπίθης, ἀθίΠο 4 

υἱ αποτΗππσπο Γετεῦαί αία5; Ροξίτεπιο α 5επαία, ἀραιίταηία 

ροδίοταπῃ πιασηίβοση{ίαπι. Ἀεπιο οηίπα αἆ ευπῃ ἀῑεπα, {απο 

Ἠορίο αμ]αΐο, {απίαπ 5ἶπιπ] ργουἱποίαγα η ἱπρετίο αὐ[απνο- 

ταί, οί Ἠοππαπα Ροππώτίᾶ π5απθ αἲ Επρηταίεα Ρτοππονστα!. 

Ἠϊπο Ττῖππαρ]ο Ίοησαε οπιπίαπα, απὶ απίο επι [πεταηί, 

Ρ]οπά(αἰςείπιο Ότηεπα Ῥοπιρείης εδί ἵηρτοξδης, φπίπαυε 5ῦ» 
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ιόντι ἀπήντων κατὰ µέρος, ποῤῥωτάτω μὲν οἵ νέοι, 

ἔξες δὲ ὡς ἠλύναντο καθ᾽ ἡλικίαν ἕκαστο:' χαὶ ἐπὶ πᾶ- 

σιν ἡ βουλὴ, θαυμάζουσα τῶν γεγονότων. Οὐ Ἱάρ πω 

τις ἐχθρὸν τηλικοῦτον ἕλὼν, τοσάδε ὁμοῦ καὶ μέγιστα 

ἔθνη προσειλήφει, καὶ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἐπὶ τὸν 

Εὐφράτην ὡρίχει. “Ὁ δὲ ἐθριάμβευσεν ἐπὶ λαµπροτά- 

της καὶ ἧς οὔτις προτοῦ δόξης, ἔτη ἔχων πέντε χαὶ 

τριάκοντα, δύο ἐφεξης ἡμέραις, ἐπὶ πολλοῖς ἔθνεσιν, 

ἀπό τε τοῦ Πόντου καὶ Αρμενίας καὶ Καππαδοχίας χαὶ 

Κιλικίας, καὶ Συρίας ὅλης καὶ Ἀλθανῶν καὶ Ἡνιόχων, 

καὶ Ἁγαιῶν τῶν ἐν Σχύθαις, καὶ Ἰδθηρίας τῆς ἑώας. 

Καὶ παρΏγεν ἐς μὲν τοὺς λιμένας ἑπτακοσίας ναὺς ἐντε- 

λεῖς, Ἐς δὲ τὸν πομπὶν τοῦ θριάμβου, ζεύγη καὶ φο- 

ρεῖα, γρυσοφόρα χαὶ ἕτερα κόσμου ποιχίλου, καὶ τὴν 

Δαρείου τοῦ  στάσπου χλίνην,, καὶ τὸν τοῦ Εὐπάτορος 

αὐτοῦ Βρόνον, καὶ σκΏπτρον αὐτοῦ, καὶ εἰκόνα ὀκτάπη- 

χυν ἀπὸ στερεοῦ χρυσίου παρῆγε, καὶ ἐπισήμου ἀργυρίου 

μυριάδας ἑπτακισγιλίας καὶ πεντακοσίας καὶ δέκα. Ἁμά- 

ξας δὲ ὅπλων ἀπείρους τὸ πλΏβος, καὶ νεῶν ἔμβολα' κἀὶ 

πλἜθος αἴγμαλώτων τε καὶ ληστῶν, οὐδένα δεδεµένον, 

ἀλλ ἐς τὰ πάτρια ἐσταλμένους. 

ΟΧΥΠ. Αὐτο δὲ τοῦ Πομπηίου προῄγον ὅσοι τῶν 
πεπολεμημένων βασιλέων ἠἡγεμόνες Ἄ παϊδες Ἡ στρα- 
τηγοὶ ἦσαν, οἵ μὲν, αἰχιμάλωτοι ὄντες, οἵ δὲ, ἐς ὅμη- 
ρείαν δεδοµένοι, τριακόσιοι μάλιστα καὶ εἴκοσι καὶ 
τέσσαρε. Ἔνθα δὴ καὶ ὁ Τιγράνους ἦν παῖς Τιγρά-- 

γης, καὶ πέντε Μιθριδάτου, Ἀρταφέρνης τε καὶ Κὔρος, 
καὶ Οξάθρης, καὶ Δαρεῖος, καὶ Ἐέρξης' καὶ θυγατέρες, 
Ὀρσάθαρίς τε καὶ Εὐπάτρα. Παρήγετο δὲ χαὶ ὅ 

Κόλχων σκηπτοῦχος Ὀλθάκης, καὶ Ἰουδαίων βασιλεὺς 
Ἀριστόβουλος: καὶ οἵ Κιλίκων τύραννοι, καὶ Σχυθῶν 

βασίλειοι γυναῖχες' καὶ ἠγεμόνες τρεῖς Ἰθήρων, καὶ 

Ἀλβανῶν δύο, καὶ Μένανδρος ὃ Λαοδικεὺς, ἵππάρχης 
τοῦ Μιθριδάτου γενόμενος. Τῶν δὲ οὐκ ἀφικομένων 

εἰκόνες παρεφέροντο, Τιγράνους καὶ Μιθριδάτου, µα- 

γομένων τε καὶ Μιθριδά- 

του δὲ καὶ πολιορχία, καὶ ἡ νὺξ ὅτε ἔφευγεν, εἴκαστο, 

καὶ { σιωπή. 

/ .) / 

γτκωμ.ενων χαι Φευγοντων . 

Ἐπὶ τέλει δὲ ἐδείχθη καὶ ὡς ἀπέθα- 

νεν, αἵ τε παρθένοι αἱ συναποθανεῖν αὐτῷ ἑλόμεναι 

πχρεζωγράφηντο, καὶ τῶν προαποθανόντων υἱέων καὶ 
θυγατέρων ἦσαν γραφαί: θεῶν τε βαρθαρικῶν εἰκόνες, 

καὶ χόσμοιπάτριοι. Παρεφέρετο δὲ καϊπίναξ ἐγγεγραμ- 

µένων τῶνδε' ΝΗΕΣ ΕΛΛΩΣΑΝ ΧΛΑΚΕΜΒΟΛΟΙ ΟΚΊΤΛ- 
ΚΟΣΙΛΙ.ΠΟΛΕΙΣΕΚΤΙΣΟΗΣΑΝΚΛΠΠΛΛΟΚΩΝΟΚΤΩ, 

ΚΙΛΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΚΟΙΛΗΣ ΣΤΡΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ: ΠΑΛΛΑΙ- 

ΣΤΙΝΗΣ ΔΕ, Ἡ ΝΙΝ ΣΕΛΕΥΚΙΣ. ΡΒΡΑΣΙΛΕΙΣ ΕΝΙ- 

ΚΗΘΗΣΑΝ, 1ΙΓΡΑΝΗΣ, ο ΑΡΜΕΝΙΟΣ: ΑΡΤΩΚΗΣ, 

Ι1ΡΗΡ’ ΟΡΟΙΖΗΣ, ΛΛΡΒΑΝΟΣ ΔΑΡΕΙΟΣ, ΜΗΔΟΣ: ΑΡΓ- 

ΤΑΣ, ΝΑΒΑΤΑΙΟΣ: ΑΝΤΙΟΧΟΣ, ΚΟΜΜΛΑΓΗΝΟΣ. Το- 

σαῦτα μὲν ἐλήλου τὸ διάγραμμα, Λὐτὸςδὲδ Πομπήϊος 
ἐπὶ ἅρματος ἦν, καὶ τοῦδε λιβοκολλήτου, {λαμύδα ἔχων, 
ὥς φασιν, Ἀλεζάνδρου τοῦ Μακεδόνος, εἴ τῳ πιστόν 

ἐστιν" ἔοικε ὃ) αὐτὴν εὑρεῖν ἐν Μιβριδάτου, Κώων παρὰ 
Κλεοπάτρας λαβόντων. Εἴποντο δὲ αὐτῷ μετὰ τὸ 

εοτοραί, 

| 

τα (πὶρίπία 4ΠΠΟ5 παία5. Ὠυτανίί Ῥοπιρα Ῥετ Ῥάσαι; 

ἐταδιοξῖς {απα παν] 15 σοη[ῖρας, Ῥομ[Ιοἵς, Ατπιοηις, ζαρρα- 

ἀοοΐρας, ΟΠἱοἵας, απίνθιδ θγτία παβοπίρας, Α]ὐαηῖς, 

Ἰπ Ροπίης αἀάννίί Ηεπίοσλμίς, Αοοῖς, Φογμΐς, 1ρογῖς. 

παγθ5 Ρος πίορτας : ἵπ ροπηρα γετο (ταδαχ]ί οατρεπία εί [οι 

ου]α σπα αΠΓο {απῃ αλίς νατ] σεποτῖς ογπαπηεη{ῖς οπΗςία; ἵῃ 

5 Ἰοσίαπα Πατ, Ηγςίαςρίς ΠΠ, οἱ 5ε]]απῃ ας 5οερίταπι 

1ρδίας Επραίοτῖς, ε]αςάσππααο ο[Πρίεπι οσίο ουρίίογαπα ες 

φο]ἱάο απτο οοπ/[δοίαπη, αγπεη (ο 5ἱσπαἳ δερηροπίτε» απἵῃ- 

απασίος 5επ]εΙ οεοπίεπα πηϊ]]]α ἀτασμππαταπα. Ῥ]αδίτογαπη 

γετο (αἱ ρς αγηιᾶ {ταηδυοεία απ, Ἱπβηϊέας Γαἱ ΠΙΠΙεΓΗΣ : 

{πα τοδίτα πανάπῃ : Ρο5έ Ίο πηπ]Ε(ᾶο εαρίνοταπι ας ρί- 

ταίαταπη 4ποΓΗΠΙ ΠΕΠΙΟ γ]ποίας οταί, 5ο ραΐτίο ου]έα νο- 

5έϊέης απίσαπα Ιποεάεραί. 

ΟΧΥΠ. Τπηρµαπ{ῖς Ῥοππροί ουτγάπῃ ρταοράεβραπί 5α- 

{ταρος γε] ἆπσος γα] ΠΙΠ, φποίαποί αἀεταπί, τορυπη, αλ θας- 

οσα Ῥδ]απα Γαεταπί σεδίυπα, ρατίΐπι οαρινῖ, ρασἶπι οί» 

465; ποΓΗΠΗ 5ΙΠηΠΙα ΓΗ αάΟΟΟΧΝΙΥ. 

βΙΐα5 Τίσταπίς : αἱ απίπααα ΠΠ ΜΠΠπίάαΙἰς, Ατίαριστηςς, 

Οντά5δ, Οχαίΐμτες, Ώατίας, Χειχες : Πα, Ουδαβατίς εἰ Ἐν- 

Ραΐτα. Τταδιποίας εί εἰ ΟοΙεμογαπ τε ΟΙήνασες, οἱ δη- 

ἀσοταπα Απδίορα]ας, ἰγταηπίαπο ΟΠίοαπα, Βογίαγαπα 

ἱίερῃ τρία; Γεπλίηος, ἆπσες ἴτες Ἰροτογάπα, ΑΙ απογαπα ἆπο, 

εἰ Μεπαπάετ Τιαοᾶϊσεηςίς, ααῖ ργα[οσίας οη η Παρα Γαογαί Μ- 

μιάα(ἶδ. Αμδοπίαπη απἴεπα (ταπδγομεραπίατ Ιπιαρίηος, 

Τὶβιαπίς οἱ ΜΠπίάαίϊς, ρασπαπίίαπα, οεάσοπ ανα, Γαβίση- 

Πσπη. ΜΠιπίάα[ῖ νοτο εἰἶαπα οὐδίάϊο, εἰ ποοία ἰαεῖία [αρα, 

ΕχρΓεβδα ο{αί ἃο τεοργῶδοηίαία : 8ο ΡοδίΤΟΠΊΟ 4ποσαςθ Ποςς 

οἷας εαρ]εοία. βρθεἰαίογαα. οομ]ῖδ; αρρίοσααο νἰταῖπες, 

πιογῖ5 ο]ας 5οοἶα» : αἴήο οἶαπα οαρίογοΓΙΠα τορίογαπη Πογο- 

ΤΗΠα α{Πηδα 6 5οχ5, ἀπίο ραἵγειη ἀοαποίογαπα, αἀθγαπί ἴπια- 

μίπος. 

Τη{ες Ίος Τίρταῦος, 

Ῥοπίφια ἀδογαπα βαν αγίου ἤρητα, οσα οτηαία 

ραϊίο, Ργα[εγοραπίας, Έυπα (ταηδ]αία τααία οδί, πδοτίρία 

Ίου ΕΗμ]ο: ΝΑΥΕΡ ΒΟΡΤΗΑΛΤΕ ΟΛΡΤΕ 5 ντ ρο0σσ. 

ΤΠΡΕΣ ΟΟΝΡΙΤΕ ΤΙΝ ΟΛΡΡΑΡΟΟΙΑ ΥΠ: ΤΝ ΟΠΙΟΙΑ 

ΟΙ ΕΡΥΒΙΛΟΙΕ ΧΝΑΙΝΡΑΛΙΗΕ ΤΥΡΤΙΝΑΛΟ  ΕΝΙΝΟΣΕ- 

1 ΕΟΙΣΡ Ε5ΤΈ. ΝΕΟΣ ΥΙΟΤΙ, ΤΙΟΠΛΝΕΡ ΛΑΜΕΝΗ 5, 

ΛΗΤΟΟΕΣ ΙΡΕΝΙ 5, ΟΝΟΕΖΕΣ, ὈΛΛΙ 5 ΜΕΡΙ, ΛΗΕΤΑ 

ΝΑΡΑΤΕΡ, ΑΝΤΙΟΟΗΙΣΟΟΝΜΜΛΟΕΝΙΣ. Πως μας 

ρα Ῥοπιροίας οἵ στα νολοαίας ποπηπαῖς ρτα[α]- 

βομίο; απλίοίας, αἱ [ογίας, ΑΙοχαπάτί Μαοσάοπίς οήαπογάο, εἳ 

[α5 οδί οτοάστος αὐσ) ἠπγομία [αἶκεο ρα ναί ς ἵπ ΜΕ άαίκ 

5αρε]οοΓΗ{, 411 Ε]ο η ἰνοίς ΟΙοοραίγα α Οοἱς ἁεοδρεταξ, 

Ου ΥΓΠΙ οφ εαηΊήτ ρα [ος ίαση, Ῥασείπα οσο, ας. 



ΡΕ ΡΕΙΗΙΟ ΜΙΤΗΒΙΡΑΤΙΟΟ. 

ἅρμα οἱ συστρατευσάµενοι τῶν ἡγεμόνων, οἵ μὲν, ἐπὶ 
ἵππων, οἱ δὲ, πεζοί. Παρελθὼν δ᾽ ἐς τὸ Μαπιτώλιον, 

οὐδένα τῶν αἰχμαλώτων ἔχτεινεν, ὡς ἕτεροι τῶν θρι- 
/ 6 7 ἀλλ’ 3 ὰ (δ ἔ ᾽ δ. 

άµθους παραγόντων, ἀλλ᾽ ἐς τὰς πατρίδας ἔπεμψε δη- 
/ / - - 

µοσίοις δαπανήµασι, χωρὶς τῶν βασιλικῶν. Καὶ τού- 

των μόνος Ἀριστόθουλος εὐθὺς ἀνηρέθ ὶ Τιγράν μόνος Ἆριστ ς εὐθὺς ἀνηρέθη, καὶ Τιγράνης 
ή ιά / 

ὕστερο. “Ὅ μὲν δὴ θρίαµθος ἦν τοιόσδε. 

ΟΧΥΠΙ. Ώδε μὲν Ῥωμαῖοι Βιθυνοὺς καὶ Καπ- 
{. ο) 3 .. ι/ 4 3 / 

πάδοχας, ὅσα τε αὐτοῖς ὅμορα ἔθνη ἐπὶ τὸν Πόντον κα- 
- Ἡ νν»” ή / / 

τοιχεῖ τὸν Εὔξεινον, βασιλέα Μιθριδάτην τεσσαράχοντα 

δύο ἔτεσι μάλιστα καθελόντες, ὑπηγάγοντο σφίσιν 
.-- Ὑ εν δν μας / λ / Δ 
ὑπήχοα εἶναι. ῦῷ δὲ αὐτῷ πολέμῳ χαὶ Κιλικίας τὰ 

µήπω σφίσι κατήκοα, καὶ Συρίας τήν τε Φοιγίκην καὶ 

Κοίλην καὶ Παλαιστίνην καὶ τὴν ἐς τὸ µεσόγαιον ἐπὶ 
ποταιὸν Εὐφρά δὲν ἔτι τῷ Μιθριδάτη προσή- ποταμὸν Εὐφράτην, ο ἤ ριδάτη προσή 

΄ .”. 3 ο / / / 

χοντα, ῥύμῃ τῆσδε τῆς νίκης προσέλαθεν' χαὶ φόρους 
Θα / τοῖς δὲ ἄστς » Ἔ Παολ 
ος μὲν αὐτίκα, τοῖς δὲ ὕστερον, ἔταξαν. αφλαγο- 
΄ - η) δν λ αμ, ια) Φ ή Ν ὴ ὅ 

ιαν τε χαι α Ἰατιανα Χχι ΡυΥΤαΝ, χαι τὴν μ.0ρον 

τη Φρυγία Μνσίαν, καὶ ἐπὶ τοῖσδε Λνδίαν καὶ Καρίαν 
ς .Ἡ , / κ . σ Ὕ 3” ’ . . ο) ” 

καὶ Ἰωνίαν, καὶ ὅσα ἄλλα Ἀσίας τῆς περὶ τὸ Πέργα- 

μόν ἐστι, καὶ τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα, καὶ Μακεδονίαν 

Μιθριξάτου περισπάσαντος ; ὀξέως ἀνελάθοντο' καὶ τοῖς 
. -- ψ / « / Σ ας Ἡ 

πολλοῖς αὐτῶν, οὕπω σφίσιν ὑποτελέσιν οὖσιν, ἐπέθηκαν 
’ .ᾳ / ο ., να / 

φόρους. Δι ἅ µοι καὶ µάλιστα δοχοῦσι τόνδε τὸν πό- 

λεμον ἡγεῖσθαι µέγαν, καὶ τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ νίκην Μεγαά- 
τ . - λ / .. 

λην Νίχην καλεῖν, καὶ τὸν στρατηγήσαντα Πομπήϊον, 
- -” σ -. -” 

Μέγαν, τῇ ἰδία φωνῃ μέχρι νῦν ἐπονομάζειν' ἐθνῶν τε 
/ ; ω άρο Μή ἁ / ᾽ / 

πλήθους ἕνεκα, ὧν ἀνέλαθον Ἡ προσέλαθον’ καὶ χρόνου 
µήχους, τεσσαρχκονταετοὺς γενοµένου" τόλμης τε αὐτοῦ 

/ μὴ 

Μιθριδάτου, καὶ φερεπονίας, δυνατοῦ σφίσιν ἐς ἅπαντα 

ὀφθέντος. 

ΟΧΙΧ. Ὦ νπες μὲν Ίσαν οἶκεῖαι πολλάκις πλείους 
τετρακοσίων, ἴππεῖς δ᾽ ἔστιν ὅτε πεντακισμύριοι, χαὶ 

λος /9 / .. -Ψ ο) 5 ὶ Δ 

πεζῶν µγριάδες πέντε καὶ εἴχοδι, καὶ μηχαναὶ καὶ βέλη 
κατὰ λόγον. Συνεµάχουν δὲ βασιλεῖς καὶ δυνάσται, ὅ 
τε Ἀρμένιος, καὶ Σχυθῶν τῶν περὶ τὸν Πόντον, ἐπί τε 

γ 

Μαιώτιδα λίµνην καὶ ἀπ᾿ ἐκείνης ἐπὶ τὸν Θράκιον Ρό- 

σπορον περιπλέοντι. Ἔς τε τοὺς Ῥωμαίων δυνατοὺς, 

στασιάζοντας ἀλλήλοις τότε μάλιστα, καὶ Ἰθηρίαν 

ἀνιστάντας ἐπὶ Ῥωμαίους, περιέπεµπε' καὶ Κελτοῖς 
ή .. ὁ [4 λ νῶ) 3 σω το λ 3” ./ 

φιλίαν ἐτίθετο, ὡς καὶ τῆδε ἐσθαλῶν ἐς τὴν Ἰταλίαν" 

ληστῶν τε ἐνεπίμπλη τὴν θάλασσαν ἀπὸ Κιλικίας ἐπὶ 
στήλας Ἡραχλείους, οἳ πάντα ἄμικτα καὶ ἅπλωτα ταῖς 
πόλεσιν ἐς ἀλλήλους ἐποίουν, καὶ λιμὸν ἐπίπονον ἔξειρ- 
γάσαντο ἐπιπλεῖστον: ὅλως τε οὐδὲν ἀνδρὶ δυνατὸν ἐξέ- 

ᾱ 

λιπεν, Ἄ πράττων, Ἡ διανοούμενος, ὡς µέγιστον δὴ τόδε 
τὸ χίνηµα ἐξ ἀνατολΏς ἐπὶ δύσιν γενόµενον ἐνοχλῆσαι 

αμ ᾱ ..” / ῳ 
πᾶσιν, ὥς ἔπος εἰπεῖν, η] πολεμουμένοις, ἡ συμµα- 

.. / κά 

χοῦσιν, ἢ ληστευοµένοις, Ἡ γειτονεύουσι. Τοσόσδε εἷς 
ος ν " / ., νο / 
οὗτος πόλεμος καὶ ποικίλος ἐγένετο. Καὶ ἐς τὰ μέγιστα 
. / / Ῥ / Ὡω / ὰ ἐ )) ῶδ 

λήγων συνήνεγκε Ῥωμαίοις. ρίσαντο γὰρ ἐπὶ τῷδε 
" / 

την ἡγεμονίαν ἐκ δύσεως ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην. 
Διελεῖν ὃ) αὐτὰ κατὰ ἔθ ὐκ ἦν, ὁμοῦ γθέντ δ) αὐτὰ χατὰ ἔθνος οὐκ ἦν, ὁμοῦ τε πραχθέντα 
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(πι ροδίος, απ! Πας οχροάΠ1οπῖς Γαεταπί δοοἳῖ, Τί τονα 

ἵπ Οαρίίοαπα ρογγοπῖί Ῥοπηρεῖα5, ποπίπεπη οαρίἴταπι ηε- 

οανίε, αἱ αἰίας ο]εηί (παπαρ]ιαηίεςς 5οὖ ρυ)]οῖς Ἱπυροηδί» 

τοπηϊς]ί 6ΟΓΙΠΙ 4ΠεπΠάο ἵπ 5Η ΠΠ Ραϊτίαπα, εχοθρ!ῖ» τορῇς : 

ο ααἴρας 5οἶἱα5 Απἰδίορα]α5 πιοχ Ιπίσγοπηίης οδί, οἱ αᾳπαπίο 

Ρο5ί Τβιαπο5. Αο ἱπαπιρ]ας απἰάσαι Ῥοπιρείί ἵπ απο 

πιαχίπηθ πού σπα 56 ἸαβιΠτ. 

ΟΧΥΠΙ. Ηαο Ιβίατ ταῖοπε Βοπιαπί Βἰωγπίαπη οἱ αρ- 

ῥαάσσἴαπα, αΙαδαπε Ροπίο Εαχίπο βπΙΗπιας ρτον]ηςσῖας, Τοβθ 

ΜΙ]γϊάαίε ροδί 5οουπάαΠ1 Τεγο 6αργα (πα ἆταραςΙπηυ Πα ΑΠΠΙΗΠΗ 

5αβ]αίΐο, αἀ]δεετυπί 51ο Ἱπροτίο. Ἐοάεπιααο Ρε]ο, ΟΗεῖα 

Ρατίοπι 6απι, ασ ἱρεῖς ποπάιπι ραγιεταί, ἴαπι σπα «ΟΠ]- 

πιυηϊ ΘυΥτία ΠΟΠΙΙΠο οοηδοηίατ τθρίοηθς, Ῥμωπίσθη, Ῥαἱα- 

5Ηπαπα, Όγτίατ ΟΦ]εῃ, Εαρηταίεηςδιηαο πιθάΙΠίέγγαπεαα, 

πμ αἆ ΜΠπάαίοπα αποηίος, αγθοίῖ ε]αδάεπι γἱοίοτίαν 

πρεία, παπα 5αρ]αρατηπί; οἱ (Πραία αΏῖς κἰαίΐπι, αἲῖς αἰῖ- 

απαπίο ρο»ε, Ιπιροδαοσγηηί.  Ῥαρμ]ασοπίαπα απίθπα, (44]0- 

στοοίαπα, ΡΗγγσίαπα, εἶπιο οοπίογπῖπαπι Μγδίαπα, {απα Τιγ- 

ἀϊαπῃ, Οατίαπη, Τοηίαπη, αλἱα5α πο Αξία. ρατίε5, απ Ῥεγραππεπα 

ἁλοηῖς οἰῖπι Γπεταπί, ἀεπίαια γείετεπι αταείαπα 6ἱ Μαςθ- 

ἀοπίαπα, οοομραίας α ΜΙη]άαΐς,, οἴίο γεοερογΗηί : 40 ΡΙΘΓΟΣ- 

απο οκ Πῖς Ρορυ]ΐ5, οππῃ απίθ τά ίοπιρας Ιπιπιαπες [ἱ55εηί, 

φμ{ροπάϊατίος Γοεεταπί. Οµπῖριας απἱάεπι 4 εαυςίς τε] ργῶ- 

αρπο πημῖ γΙἀεηίατ οἱ Ῥε]απα πος, πΙαρηπα, αἱ Υἱείογίαπι 

εο Ῥε]]ο Ῥατίαπα ἨΊασπαπι Ὑἱείοτίαπι Υοζατε, 6αππααθ, ε- 

α5 απδρίοῖ]ς το οὐ σα5{ορ 5απέ, Ῥοπωρείαπι, ἂἆ ποδίγα πδαιθ 

ί6πιροτα ΜΙασπαπι οοσηοπιίπατα; Ῥτορίετ Ρτογ/ποίατΙπη γε 

τοοερίαταπα γε] ἆο ποσο απῶ5ίίαγαπα πα αάίπεπα; ἴαπα 

γετο Ρτορίοτ Ἰοησϊέαάἴπεπα (οπιροΓῖ5, σπαἀγασεδίπἹαπη 6χέ6- 

ἀθπίῖς αππαΠη; ἀθηίαπα Ρνορίες {ρδίας Ἠοςίΐ5 αιἀαείαπα εί 

Ιαβογυτη (οἸογαπίίαπα, ααὶ Ργωροίθηίεπι 5ε5ε οπηίρης πιοςίς 

ἀθπποηςίτατεγαί. 

ΟΧΙΧ. Επσταπί οπίπι ΜΙΠλτίάα παγες Ρτορτίς 5αρρἵα5 
υἩτα οσος; οσα πίαπι αιίοπα ἱπίετάαπι ααἰπαπασίπία πια; 
ρεάίαπι ἀποεπία αἱ φαἱπαπαρβίηία πηϊ]ία; πιασμίπαγΙπι(αθ 
οἱ αγΠΙΟΓΙΠΙ (απίμπα, απαπίαπα {αηία εορῖα ροξίπ]αβαπέ. 
Αωχἰ]ία τετο οαἵ (π]ογαηέ ΑγπιοηϊοτΙπι τες εί 5ογ{ΠἰσαΓΗΠΗ Τ6- 
σα ροπίῖαπα, αποίααοί Ῥοηπίαπι Μαο[άεπιααε Ραϊαάεπι, 
αἱ Ιπάς Ῥοττο αἆ Τητασίοαπα α5ααθ Ῥοδρογαπα ασεο]απῖ. 
Εί 1ῃ5ογΙΠα ΒΟΠΙάΠΟΓΙΠΙ Ρηϊηοίρες, οἴνηίριας ἀῑςδια[ῑς πα 
πιαχίπιε Ιπίοτ 5ο οοπεθτίαπίες, 6ί Ηἱςραπίαπα αΏ ἱπιρεγίο Γ6- 
ιγαιεηίος, 5οϊοϊίαγεταί ρεῖ Ιεσαίο5; 6ί ο«πι ἀα[ῖς απη]ε]- 

Παπι πίστας, αἱ εί ας Ρατίε Ιη[εσίατεί Τίαἰίαπι. Εἰταϊίσαυε 
τορ]εγεταί πηατία, ἃ ΟἰΠαία πδαπθ αἆ Ηετοι]ῖς οοαπηας; 
απῖ, κυβ]α[15 πανἰραἰοπίρις αἱ οἰγ[ίαίαπα Ιπίεγ 56 ΟΟΠΙΠΙΕΙ- 
οἵἵς, σταταίη ΓΑΠΊΕΠΙ Ρ6Γ ΙοηβΠΙ {επαρας πγεχετυπί. Οπηπί- 
ποσιθ ΠΠ, ααοά Ύπἰάεπι ἵπ Ἠοπηϊπίς οαᾶαί ροίεδίαίεπα, 
πο[ῇοοίαπι ααί ἱπίοπίαίαπα τοαπ]έ, απο εο Ρεγίπετεί, υἱ 
ππις ἰδίο Ίσησο παχίπ]ης πποίας, αὖ Οπίθηίε ἵπ Οεοἰάεηίεπι 

πδαιθ Ρογίίησθης, ΟΠΊΠΕΣ, αἱ ΥεΓΏο ἀϊσαπα, Ρορι]ος τεχαταί, 

εἶνα ααοάἀ 5πο ποπιῖπο Ῥεί]απῃ σεγετεη{, 5ἶνα ϱΙΠΗ α1ῆς αγπια 
«οοἵατοπί, 5ἶνε α Ργοάοπίρας Ἱπ[εδίατοπίατ, 5ἶνε οκ Υἱοῖηῖα 

Ιίογαπα πιαἰοταη ππο]οδίατεπίατ. Ταπίαπι Γαειαί, {αππααο 
νατίαπα, ἴ]ιά Ῥο]]απα, ααοά (απάεπα πιαχῖπιαϊη ἀοςεΣδΙΟΠΕΠΙ 
τοῦα5 Βοπιαπῖς α(αΠέ : απο οοπηροςί{ίο, Ἱπιροτίαπι Ῥοηιᾶ- 
ΠΙΠα, 4Ώ πίπιο Ῥτορτοδίεης οοσἰάοπία, Επρηταίο Πάγο 
πἰοραίαγ. Ἀεαια γεγο ροίαῖ ργονἱποίαίπι τες ἰδίας ἀΐρο- 

Γπετα, απαπάοφυἱάθπη ςἰπιυ] σορίο υπ, εἰ Ιπίες 5ε5ε οοπηρ]ί- 
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καὶ ἀλλήλοις ἀναπεπλεγμένα. Ἂ δε καὶ ὣς ἐλύγατο 

αὐτῶν κεχωρίσθαι, κατὰ µέρη τέτακται. 
/ 

ΟΧΧ. Φαρνάκης δ ἐπολιόρχει Φαναγορέας χαὶ τὰ 
--- -” / 

περίοικα τοῦ Βοσπόρου, µέχρι τῶν Φαναγορέων διὰ 
᾿ / / / -- να ι 

λιμὸν ἐς µάχην προελθόντων ἐκράτει τῇ μάχη’ χαὶ 

βλάψας οὐδὲν, ἀλλὰ φίλους ποιησάµενος, καὶ λαθὼν 

ὄμηρα, ἀνεχώρει. Μετ) οὗ πολὺ δὲ καὶ Σινώπην εἴλε, 
4 Γ. 

καὶ Ἀμισὸν ἐνθυμιζόμενος, καὶ Καλουΐνῳ στρατηγοῦντι 
/.. ο 2 .] 

ἐπολέμησεν, ᾧ χρόνῳ Ἠομπήϊος καὶ Καΐσαρ ἐς ἀλλή- 
λους ᾖεσαν' ἕως αὐτὸν Ἄσανδρος ἐχθρὸς ἴδιος, Ῥω- 

µαίων οὗ σχολαζόντων, ἐξήλασε τῆς Ἀσίας. Ἐπολέ- 

µησε δὲ καὶ αὐτῷ Καίσαρι, καθελόντι Πομπήϊον, 

ἐπανιόντι ἀπ᾿ Αἰγύπτου, περὶ τὸ Σχότιον ὄρος, ἔνθα ὅ 
3 -” / σω 3 / 3 / 

πατὴρ αὐτοῦ Ῥωμαίων τῶν ἀμφὶ ριάριον ἐκεκρατή- 
χει: καὶ ἠττηθεὶς ἔφευγε σὺν χιλίοις ἱππεῦσιν ἐς Σινώ- 
πην. Καίσαρος δ) αὐτὸν ὑπ᾿ ἀσχολίας οὐ διώξαντος, 

ἀλλ᾽ ἐπιπέμψαντος αὐτῷ Δομίτιον, παραδοὺς τὴν Σι- 
νώπην Δομιτίῳ, ὑπόσπονδος ἀφείθη μετὰ τῶν ἱππέων. 
Καὶ τοὺς ἵππους ἔκτεινε, πολλὰ δυσχεραινόντων τῶν 
ἱππέων: ναυσὶ ὃ᾽ ἐπιθὰς ἐς τὸν Πόντον ἔφυγε, καὶ Σκυ- 
θῶν τινας καὶ Σαυροματῶν συναγαγὼν, Θεοδοσίαν καὶ 

Παντικάπαιον κατέλαβε». ᾿Επιθεμένου δ) αὖθις αὐτῷ 
κατὰ τὸ ἔχθος Ἀσάνδρου, οἳ μὲν ἴππεῖς, ἀπορίᾳ τε 

-” Δ λ 

ἵππων, καὶ ἁμαθία πεζοµαχίας, ἐνικῶντο" αὐτὸς δὲ ὅ 

Φαρνάκης μόνος ἠγωνίζετο καλῶς, µέχρι κατατρωβεὶς 
ἀπέθανε, πεντηκοντούτης ὢν, καὶ βασιλεὺς Ῥοσπόρου 
πεντεχαίλεχκα ἔτεσιν. 

ΟΧΧ. Ὥδε μὲν δὴ καὶ Φαρνάκης ἐξέπεσε τῆς ἂρ- 
χῆς: καὶ αὐτοῦ τὴν βασιλείαν Γάΐϊος μὲν Καΐσαρ ἔδωχε 

τ .” -” ; 
Μιθριδάτη τῷ Περγαμηνῷ, συμμαχήσαντί οἳ προθύµως 

τ.. ) ” 

ἐν Αἰγύπτῳ. Ἀῦν δ) εἰσὶν οἰκεῖοι. Πόντου δὲ καὶ 
/ , / ΑΝ. ας ο . Ν / 

Βιθυνίας πέµπεταί τις ἀπὸ τῆς βουλῆς στρατηγὸς ἐτή- 

αιος. Τὰ δ) ἑτέρις ὑπὸ τοῦ Πομπηΐου δεδοµένα ὁ 
{.. 3 /{ - α“. ὅ 4“ 

μὲν Γαΐϊος, ἐπιμεμψάμενος τοῖς ἔχουσιν, ὅτι Πομπηϊῳ 
κατ αὐτοῦ συνεµάχουν, ὅμως ἐφύλαξε' πλὴν τῆς ἐν 
Κομάνοις ἱερωσύνης, ἣν ἐς Λυχομήδην µετήνεγκεν ἀπὸ 
3 ΤΝ, / .] η... ᾽ / ᾽ 

Ἀρχελάου. Πάντα δὲ οὐ πολὺ ὕστερον, καὶ τάδε, καὶ 
ὅσα Γάΐος Καΐσαρ Ἡ Μάρχος Αντώνιος ἔχειν ἑτέροις 
ἐδεδώκεσαν, ἐς στρατηγίας Ῥωμαίων περιῆλθεν, ἀπὸ 

τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος, ἑλόντος Αἴγυπτον, ὀλίγης ἔτι 
Ῥωμπίων προφάσεως ἐς ἑκάστους δεοµένων. "ὍὋθεν, 

αὐτοῖς τῆς ἡγεμονίας ἐπὶ τῷδε τῷ Μιθριδατείῳ πολέμῳ 

προελβούσης ἔς τε τὸν Πόντον τὸν Εὔξεινον, καὶ ἐπὶ 
ο” τὸ ν΄ οὐ, ὶἐ ας ᾿ 3 / Ψάμμον τὴν πρὸ Αἰγύπτου, καὶ ἐς ποταμὸν Εὐφράτην 
ἀπὸ Ἰβήρων τῶν παρὰ στήλαις Ἡρακλείοις, εἰκότως ἤ 

τε νίκη Μεγάλη, καὶ ὃ στρατηγήσας Πομπήϊος, Μέγας 
- - . - . ’ [ / 

ἐκλήθη. ἜἛγχουσι δ) αὐτοῖς καὶ Λιβύην, ὅση µέχρι 

Κυρήνης (Κυρήνην γὰρ αὐτὴν Απίων βασιλεὺς, τοῦ 

Λαγιδῶν γένους νόθος, ἐν διαθήκαις ἀπέλιπεν), Αἴγυ- 

πτος ἐς περίοδον τῆς ἐντὸς θαλάσσης ἔτι ἔλειπεν. 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΜΙΤΗΗ. 

σαἵὦ, Ου γετο 5ερατατί ροΐιετυπέ, 64 5δογσίπῃ οἱησι]α 
εχρορηί. 

ΟΧΧ. ΟΦίεγαπη Ῥμαγηασες Ῥ]απαρογθηςες ορρασηαγ!έ, 

Ρορυ]οδαπε ΒοΒΡοτο ΠΠΗΙπΙο5. Ῥμαπαροτεηςες, ᾳπἱάθηα Ρτθ- 

πποη{ο [4Π16 πἆ ΡΙΗΡΠΑΠΙ ΡΓΟΦΤΕΡΦΟ5, ΡγοΡ]ο φαρεταν{{. Όπος 

ἀσίπᾶς Ἠμεςος, ορδιάΐρι5 (απίαπι αεοερίϊς, τοορρίέ ἵπ απηῖ- 

οίαπι.  ΧεΠαθ ΤεΓο πιπ]ίο ρο5ί, ίΠΟΡεΠ οορίί : οἱ Απιι- 

5ηΠ1 4ποαπε αβρρείθης, ΕΙΠΙ Ἠοππαπο εἰίαπι ἆπορ Οᾳα]τίπο, 

απο ἴοπηροτε Ῥοπηρεῖα5 οἱ 0ᾳδατ Ππίετ 5ε οοπίρπάργυηέ, ε]- 

ἸάΠ1 ρε851{; ἆοποο αΏ Αδαπάτο, ρε]ναἶπι Ιπ]παῖσο, Βοπιαηίς; 

αΏδί οσουρα[5, εχ Αδία αΏςίτασίας θδί. Μοκ γετο οί οὐΠι 

Ο0.δατα, Ρο5ί ἀαγιοίαπι Ῥοπιρεϊαπι εκ Ἐργρίο τεάειπία, 

ραρπανίί αραά Βεοαπι πιοπίεπι, αῬί Ραΐετ οἶας τερταί 

Ττιατίαπα :. απο ργα]ίο γἰείας, τεβαρῖε ΦΙπορεπ οπι πι]]]α 

εαιήρας. Ου πας Ο0ᾳατῖ ΠΟΠ γασατεί 6Ηπ Ροτεεσι!, 

πηῖ5δο οοπίτα 56 Ώοπη]ῖο 5ΙπΟρεΠ (γαδῖά[ί; εἰ ρᾶςο αεθερία 

ἀῑπιΐδεις οαπι οηαίθας, οαπο5 Ππίοτ[εοῖί, Ιπααἱςείπιο ἰά 

Γεγοηίίβι5 οᾳπἱρας. ἸΤπάς εοπςερηςίς πανίρας ἵη Ῥοπίμπι 

(ροέζιδ, ἵπ ῬΒοβροτιπι) Παρί; οοΠεσίαφαο 5ογίματΙπι ἃςο 

Ῥατπιαίαγαπι π]απα, Τμοοδσδίαϊα Ῥαπίοαρφαπιαπε οοσαρα- 

υ. Πο παπα τδας αἲ Αδαπάτο Ῥε]ίο ρείετείης, οᾳαΐος 

εἷα5, οᾳυἱς ἀα5Ηία{1, που αβ5ποίῖ ροάεςίτῖ ργΦ]ίο, γῖεΙ ϱ65- 

5ογυπί : 5ο]α5 Ῥμαγηασος ορτερῖο ρησπανΙε, 5εά τµιοτίρας 

ἰαπάεπη εοη[δοία5 οθεο]άΙ, απἰπαπασεπατίας, ροδίαπαηι τη 

ΒΟΒΡΟΓΟ 4ΠΠΟΡ τορηαγεταί χγ. Ρίο πάσι εί Ῥμαγπαςο» 

τοσηο οχοἰά1ε. 

ΟΧΧΙ. Ρμαγπασϊς ταση απ Ο. 0ᾳ,5ατ ΜΠ]άα{ί ἀθάῖί Ῥεν- 

ΡΑΠΙΕΠΟ, ου]5 ἵπ Ἠπγρίο οστοσία πδις ογαί οροτα. Νυπο 

Δυ{π (Ῥοροταπί } ἀοπιεςίίεος Ἰαβοπί ρηϊποῖρο. Οαΐο-- 

ΤΙΠΙ ἵπ Ῥοπίαπῃ αο ΒΙγγπίαπα ρταίου αποίαπηῖς οχ 5εμα[ογίο 

οτάῖπε πηΜτίατ. ἈἨε]ίαπος, ααϊ α Ῥοπιροείο ἀΠοπες αεθερθ- 

ταπί, Οᾳδαν, ΤΘΡΓΕΠΕΗΣΟ5 απἶάεπι ᾳποά οοπίτα 56 το Π]ο 

5ίεἰ]δοπί, οοπβτπιαγ1{ {απιεῃ ἴπ 55 άποππΠπθ ροςβδεςςἱοπί- 

Ῥ5; οχεερίο Οοπιαπα ἆθα Παιπίπα, απο 5αοθτάο σπα ἵη 

1,οοππθάσπα αἲ Ατολοίαο (αηδία. δεὰ ποῦ πΙΜΙΙΟ Ρροδί 

οἱ Ἠσρο οπηπία, οἱ αἰάαιίά ου 0. 0ωδατ ααί Μ. ΑποπΙΙς 

αἰῖς ἀεάσταπί, ροςί εαβ]αβαίαπα αἲ Ααῤηδίο 0ᾳ.54γο Ἐσγ- 

Ρίαπα, Ργονἱποῖῖς Ποπιαπῖς δυπί αἀ]αποία; παπα Ίαπ1 ποὮ 

ηἰςί Ἰουἱδίπ]α οεθᾶδίΟΠ6 αἀγογδια5 θογΗπα 4ὐᾳπε Ιπάίσετεπί 

Ἠοπιαπί, Ἱασπο αποπίαπα Ρος Μγίάα οσα Ίος, ααοά 

οχροφαίηας, Ῥουπα, αἆ Εσχίπαπι πδσαπο Ῥορίυπα, εἰ αἲ 

ἄτομας ασ Ἐργρίαη ῦ Αξία ἀῑνίάνπί, ἀεπίαπο αἲ Ἐα- 

Ρἰιγαίοπα Πα γίαπα, Ἰπάς αὖ Ηἱεραπία οτί οἱ Ηογου]ῖς εοἶα- 

πηηίς, ΡΥΟΠΙΟΓΗΠΑ Γα1ἱ Πο ΠΙΑΠΟΓΗΠΗ ἱπιροτίαπα :Ίατο πποίοφπο 

αἳ 5 γἱοιοτία Ίνρο Μαρια, οἱ ῬοπρείΗς, απο Ιπιροταίοτα 

ῆ]α ρατία οί, Μαρηνς οδί αρρο]αία5. Ου γετο αἱ ΑΠΠ- 

οαπα [οποτοπί, ΟΥΤΟΠΟΠ αδαο (πάπα ἱρδαπ Ογτεμαίοσηη 

ΑΡίοῦ τον, οχ Ἱ,αρίάαγαπα ρεηοτο ποίας, ος [ορίαπιοηίο Γο- 

«Πηπογαί ρορα]ο Βοπηαπο), ἱάπ δά ρ]οππα πιο [ἑογγαποί πλατῖ» 

απηΡί(απα 5οἷα εἶν αὖλαο ἀθοταί Ἐρυρίη». 

-υ- --...λ ὓᾠµρλΓΠϱὐ͵ὐὖὐϱμ-- 



ΑΠΗΙΑΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ 

ΡΩΜΑΙΚΟΩΝ 

ΙΠΛΑΥΡΙΚΗ. 

στ ων θοϱ ----- 

Ἰλλυριοὺς Ἕλληνες ἡγοῦνται τοὺς ὑπέρ τε Μαχε- 

δονίαν καὶ Θράχην ἀπὸ Χαόνων χαὶ Θεσπρωτῶν ἐπὶ 

ποταμὸν Ἴστρον. Καὶ τοῦτ' ἐστὶ τῆς χώρας τὸ μῆ- 
χος. Εδρος ὃ) ἐκ Μαχεδόνων τε χαὶ Θρφιῶν τῶν 

ὀρείων, ἐπὶ Παίονας καὶ τὸν Ἰόνιον καὶ τὰ πρόποδα 
τῶν Ἄλπεων. }αὶ ἔστι τὸ μὲν εὖρος, ἡμερῶν πέντε" 
ὸ δὲ μῆχος, τριάχοντα, καθὰ καὶ τοῖς Ἕλλησιν εἴρη- 

αι. Ῥωμαίων δὲ τὴν χώραν µετρησαμένων, ἔστιν 
πὲρ ἐξαχισχιλίους σταδίους τὸ μῆχος, χαὶ τὸ πλάτος 

ἀμφὶ τοὺς χιλίους χαὶ διαχοσίους. 

Π. Φασὶ δὲ, τὴν μὲν χώραν ἐπώνυμον Ἰλλυριοῦ, 
τοῦ Πολυφήμου, γενέσθαι. Πολυφήμῳ γὰρ τῷ Κύ- 
χλωπι καὶ Γαλατεία Κελτὸν καὶ Ἰλλυρων καὶ Γάλαν 
παϊῖδας ὄντας, ἐξορμῆσαι Σικελίας, καὶ ἄρξαι τῶν δι᾿ 

αὐτοὺς Κελτῶν, Ἰλλυριῶν, καὶ Γαλατῶν λεγομένων. 
Καὶ τόδε µοι μάλιστα, πολλὰ μυθευόντων ἕτερα πολλῶν, 
ἀρέσχει. Ἰλλυριῷ δἐπαϊῖδας, Εγχελέα, καὶ Αὐταριέα, 
καὶ Δάρδανον, καὶ Μαἴδον, καὶ Γαύλαντα, καὶ Πεῤῥαι- 
ϐὸν γενέσθαι" χαὶ θυγατέρας, Παρθὼ καὶ Δαορθὼ καὶ 
Δασσαρὼ, χαὶ τέρας. "Όθεν εἰσὶ Ταυλάντιοί τε καὶ 

εῥῥαιθοὶ καὶ Ἐγχελέες, καὶ Αὐταριεῖς καὶ Δάρδανοι, 

καὶ Παρθηνοὶ, καὶ Δασσαρήτιοι καὶ Δάρσοι. Αὐτα- 
ριεῖ δὲ αὐτῷ Παννόνιον ἡγοῦνται παῖδα ἢ Παίονα γενέ- 

σθαι" καὶ Σκορδίσκον Παίονι καὶ Τριθαλλόν: ὧν 

ὁμοίως τὰ ἔθνη παρώνυµα εἶναι. 

ἀρχαιολογοῦσι μεβείσθω. 

ΠΙ. Γένη δ) ἔστιν Ἰλλυριῶν, ὁ ὥς ἐν τοσῇδε χώρα, 
πολλά. Καὶ περιώνυµα ἔτι νῦν, χώραν νεμόμενα 

πολλὴν, Σκορδίσκων καὶ Τριθαλλῶν: οἳ ἐς τοσοῦτον 
ἀλλήλους πολέμῳ διέφ Φθειραν, ἆ ὡς ΤἘριόαλλῶν εἴ τι ὑπό- 

λριπον ἦν ἐς Τέτας ὃ ὑπὲρ Ἴστρον φυγεῖν, καὶ Ἰένος, 

ἀχμάσαν µέχρι Φιλίππου τε καὶ Ἀλεξάνδρου, νῶν ἔρη- 
μον καὶ ἀνώνυμον τοῖς τῇδε εἶναι: Σκορδίσκους δὲ, 
ἀσθενεστάτους ἀπὸ τοῦδε γενοµένους, ὑπὸ Ῥωμαίων 

ὕστερον ὅμοια παθεῖν, χαὶ ἐς τὰς νήσους τοῦ αὐτοῦ 

ποταμοῦ φυγεῖν' σὺν Ἰρόνῳ δέ τινας ο δν καὶ 
Παιόνων ἐ ἐσι ατιαῖς παροικῆσαι" ὅθεν ἐστὶ καὶ νῦν Σκορ- 
δίσκων Ὑένος ἐν Παίοσι. Τῷ δ᾽ αὐτῷ τρόπῳ καὶ 
Ἀρδιαῖοι, τὰ θαλάσσια ὄντες ἄριστοι, πρὸς Αὐταριέων 

ἀρίστων ὄντων τὰ κατά γῆν, πολλὰ βλάγαντες αὐτοὺς 
ὅμως ἐφθάρησαν. 

Καὶ τάδε μὲν τοῖς 

Καὶ ναυτικοὶ μὲν ἐπὶ τοῖς Ἀρδιαίοις 

ἐγένοντο Λιό Αυρνοὶ, Ὑένος ἕτερον Ἰλλυριῶν, οἳ τὸν Ἰό- ' 
γιον χαὶ τὰς νήσους ἐλῄστευον ναυσὶν ὠχείαις τε καὶ ᾿ 

2τέρι κούφαις” ὅθεν ἔτι νῦν Ῥωμαῖοι τὰ χοῦφα καὶ ὀξέ 

δίχροτα Λιθυρνίδας προσαγο ρεύουσι, 

ΑΡΡΙΑΝΙ 
ΑΠΕΧΑΝΡΗΙΝΙ 

ΒΟΜΑΝΑΒΟΜ ΗΙΘΤΟΒΙΑΛ{ΝΜ 
ΠΙΒΕΕ 

ΡΕ ΒΕΡΟΣ ΠΙΝΧΗΒΙΟΙΕ. 
στ ο 90 «------ 

Η]γνῖος ναοί γοσαπί, απἱεαπαπα 5ωρτα ΜΙασεάοηῖαπα 
ο Τιασίαπι α Ολαοπία αίᾳιο Τβερτοίία αἲ Ιδίταπῃ τ9- 
απο Πυπ]θη ἱποο]απί.  Ηϊ τοσοηῖς ἴῃ Ἰοηρίίπάίπεπα βῃες. 
1αΠίαάο α Μαεοάοπία ϱἱ πιοπίαπῖς Τητασίρας αἲ ΡαπΠΟΠΙΟ5 
εἰ Αἀπαίἴσυπι πιαγε οἱ γαᾶῖσες ΑΙρίαπι ργοίεπάϊίατ. Έα Ἰα{ῖ- 
(πάο 1ἴποτο απἵπαπε ἀῑεγαπα (ταηίίας: απ αι Ἰοησϊαάο ἵπ 
(πβίηία απηρ]ία5 Ραΐθαί : αποππαἁπποά σπα, Πάσπι ρετ]ήρεηί 
Οτωοί 8οΠρίοΓ65. Δά γα(ἴοπθιη απίθίη Ἠοππαποταπα, απϊ 
ΠΙΕΗΣΗΤΑΠΙ τερὶοηϊῖς Ππίεγαπί, Ἰοησιίαάο α]ίτα Ῥοσ, Ἡ. ρᾶδ- 
5Η 1Π1 οοΗἱρίέ, ἸαΜαάο οἴτοίιίθγ ος, Ἡ. 

Ἡ. ἈΟΠΠΕΠ απίεῃ αεεερίς5ο ΤερίοΠθΠα 6ἳπη ροτ]μίροηπί αὐ 
Ἠιγπίο, Ῥο]γρ]επηϊ ΒΗο.  Θπἴρρο Ῥοϊγρμεππππι εχ (α]αίοα 
6οπ]1βε ΟεΙέαπῃ εί Ἠ]γπίαπη ε{ 6αἶαπι β]ῖος Παραίςςε ; Ἠοδαιθ 
ἃΏ 5ἱ6Ι]α ἀἴσγοςδος ἱπηροτίίαςςο Ρορι]5, αἱ ἰπᾷο οειία., 
Ἠ]γηίαπε, εἰ Εαἰαία 5απί αρρε]]αίΙ. ΑίΠπε Ίπα-ο ἱπίου πιι]- 
ία5 Γαρη]ας, απ ἃ πηπ]ῖ5 Ίος Ίοςο ΓοβογιΠίΗσ, Πηαχίπια 
τη ῬγοβἛπίαν. Π]ψείο ἀείηᾶς β]ίο, Ἐπομείειπι, Απία- 
πειπη, Ῥανάσπιπι, Μπράππα, Τα]απίοπι, Ῥουγ]ια πι, [αἱςςο 
(ταάσηίς β]αςᾳπο Ῥαγί]οπεπα, ΤᾶοΓίΠΟΠΕΠΩ, Ώᾶ5δ4ΓΟΠΟΠΗ, 
εί αἰίας : α απἱρας Ταπ]απΗ, Ῥο]ια)ί, Επεμεῖθος, Απία- 

σίεηςες, Ώαγάαηί, Ραγί]οπῖ, ΏαξςαγοΙ!, Ώαιςὶ (υεί Ώαις!]), 

Ρτοάἱεηῖηί. ΤυΠῃ Απίατίεο Ῥαπποπίμπι 5ἶγο Ῥῶοπα σρηῖ- 

ἴαπα 6556, Ῥῶοπο απίεπι Φοογάίδειπα οἱ Τιήρα πα, ααἶρας 

5ΙΠ]Η {ο οοσποπηίπες Ρορι]ος Ἰαβεπηας. 564 ἰδία ᾳπἱάθπα 

απησυ{ία(ἰς ς{πά]οςῖς γο]οία απο. 

ΠΠ. ἄεηίος Π]γτίογαπα, πί 1 {απι απηρ]α τοσίοπο, πηπ]έορ 

5υηί. Ἐν 5 Ἱπε]γία αἰῖαπι παπο 5οοτάϊδεοταπα δί Ττίρα]]ο- 

τηπῃ ποπηῖπας φπῖ, απ απ Ρ]αγΙπ]αΓῃ Ἰαΐθ (Θγγαπα ἱποο]αίδσεηί, 

84εο 5650 ΙΠΥΙεθΙ Ιη[εςς αἰίτίγοτα Ρε]ῇς, αἱ Τεϊρα[ογατα 

τα υ] ἴταης Τδίταπι αἆ ἄείας οχεεςδεΓίηί, εί Παίίο, αἆ 

ΡΙΜΗΡΡΙ εί ΑΙεχαπάνί α5απε {δππρογα Ἰαΐα ροίεης Ποτεησαπο, 

Ρῶπε οχδπεία 5ίί, εί ἵπ Ιδάσπα τοσϊοπίριας απας οἶζπι ἵη- 

οο]αθταί, υὶκ ποπιίηε Ἰοᾶία ποία; Βοοτᾶἰςοῖ Υογο, θα ἆθπι 

46 εαδα α 5ΙΠΗΠΙΔΠΙ Ἱπῃγπη[ίαίθπα τοάας(ῖ , οἱ ςἰπιῖ]ί ἀεϊπάς 

οἶαᾷε α Ῥοπιαπίς α[[οοί, ἵπ οἰαςάσπι Πιπιηίς {ηςυ]ας 505ο 

ταζθρεηηί. ἸΠ{ει]θοίο {απια» “9ΠΡΟΤΟ, ρᾶτς Πογπῃ τεγεεςί 

ἵπ. ΘΧ{ΓΘΠΙΑΠΙ Ῥαπηοπίαηι 56 «ταηςίυ]θγαπί : 4ο Γαείπι, 

αἱ εῖαπα ηυπο ἵπ Ῥαπποπία 5οογάίδεογΙπα σοηα5 5αροτί!. 

ΒΙΠΙΙΗ Γαίϊοπο Ατάϊαϊ, αἱ πιανῖς ἱπιρεϊηιϊς γα]αοταπί, αἲ 
ΑπίαπΙθηδίρας, αἱ (αυτα ργα γα]εραπί, Ρροδίαπαπα Ἠο5 πηι]- 

{ἱς α{[οορταπί ἁαπηπίς, {απιοπ ογογςί 5υΠί. Ρος Ατάΐαο5 

πανΙρ5 ΡΙΗΓΙΠΙΗΠΑ γαἱαστυπέ Τά ρατηί, αἰία Ἠ]γτίοα πα[ῖο, 

ασ γε]οεῖρας Ἰονίρασαιαα πανἰσίϊς Τοηίαπα π]ατο εί Ἱηςη]ας 

ἀορταάατῖ εοηδιθγοταί; απάο Γαοίαπα, αἱ οἴἴαπι πάης Ῥο- 

πιαηί οοΊθγος οί οχροά[ίας Ῥίτεπιος Πργηῖσας αρρε]επί. 
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τν. Αὐταριέας δὲ καὶ ἐκ θεοθλαθείας Ἀπόλλωνος 

ἐς ἔπχατον κακοῦ περιελθεῖν. Μολιστόμῳ γὰρ αὐτοὺς 

χαὶ Κελτοῖς τοῖς Κίµθροις λεγομένοις ἐπὶ Δελφοὺς 
συστρατεῦσαι, χαὶ φθαρῆναι μὲν αὐτίκα τοὺς πλέονας 
αὐτῶν, πρὸ ἐπιγειρήσεως, ὑετῶν σφίσι καὶ θυέλλης καὶ 

πρηστήρων ἐμπεσόντων ἐπιγενέσθαι δὲ τοῖς ὕπο- 
στρέψασιν ἄπειρον βατράχων πλῆθος, οἳ διασαπέντ ες 
τὰ νάµατα διέφθειραν. Καὶ ἐκ τῆς Ἡῆς ἀτμῶν ἀτό- 
πων Ὑενοµένων, λοιμὸς ἡ ἦν Ἰλλυριῶν, χαὶ φθόρος Αὺ- 

ταριέων μάλιστα μέχρι φεύγοντες τὰ οἰχεῖα, καὶ τὸν 

λοιμὸν. σνίσι περιφέροντες» οὐδενὸς αὐτοὺς δεχοµένου 

διὰ τοῦτο τὸ δέος, ὑπερπλθον ὁδὸν ἡμερῶν εἴκοσι καὶ 

τριῶν' καὶ τὴν Γετῶν ἑλώδη καὶ ἀοίκητον, παρὰ τὸ 
Βασταρνῶν ἔθνος, ὤκησαν. Κελτοῖς δὲ ὁ θεος τὸν ἵν 

ἔσεισε, καὶ τὰς πόλεις μετάνεμε: χαὶ τὸ καχὸν οὐκ 
ἔληγε, µέχρι καὶ οἵδε τὰ οἰκεῖα φεύγοντες ἐνέῤπλλον 
ἐς Ἠλλυριοὺς τοὺς συναμαρτόντας σφίσο, ἀσθενεις ὑπὸ 

τοῦ λοιμοῦ γενοµένους' καὶ ἐθήωσάν 
τοῦ λοιμοῦ µετασγόντες ἔφνγον, καὶ µέχρι Πνρύνης 

ἐλεηλάτουν. Ἐπιστρέφουσι ) αὐτοις ἐς τὴν ἕω, Ὦω- 

μαῖοι δεδιότες, ὑπὸ μνήμης τῶν προπεπολεικηκότων 

σφίσι Κελτῶν, μὴ καὶ οἵὸ 

ἐσθάλοιεν, ἆ ἀπήντων ἅμα τοῖς ὑπ 
διώλλυντο. Καὶ 

Κελτῶν ἐς ὅλην 

Μάριον ἑλόμενοι 
Λιθύων τοῖς Νομάσι καὶ Μαυρουσίοις ἐγχρατῶς πεπο- 

λεμηκότ αν τοὺς Κίμβρους ἐνίκων, καὶ πολὺν φόνον αὖ- 

τῶν εἰργάσαντο πολλάκις, ὥς μοι περὶ Κελτῶν λέ Ὕοντι 

εἴρηται. Οἱ δὲ, ἀσθενεῖς τε ἄρη Ὑενόμενοι, χαὶ πά- 
σης γῆς ἀποκλειόμενοι διὰ τὸ ἀσθενὲς, ἐς τὰ οἶἰκεῖα 

ἐπαντζλβον, πολλὰ καὶ ὀράσαντες καὶ πχθΏόντες. 

Ύ. Τοιοῦτον μὲν δὴ τέλος τῆς ἀσεβείας ὅ θεὺς ἐπέ- 

βηχεν Ἑλλυριοῖς τε χαὶ Κελτοῖς. Οὐ μὴν ἀπέσγοντο 

τῆς ἱεροσυλίας" ἀλλ) αὖθις, ἅμα τοῖς Κελτοῖς, Ἰλλυ- 

μα οἱ Σκορδίσχοι μάλιστα, καὶ Μαϊδοι καὶ Δάρθανοι, 

ν Μακελονίαν ἐπ τέδραµον Ἑλλάδα 
καὶ πολλὰ τῶν ἱερῶν, καὶ τὸ Δελφικὸν ἐσύλησαν' πολ- 

λοὺς ἀποθαλόντες ὅμως καὶ τότε. Ῥωμαῖοι δ᾽, ἔγον- 
τες ζδη δεύτερον καὶ τριακοστὸν ἔτος ἀπὸ τῆς πρώτης 
ἐς Κελτοὺς πείρας, καὶ ἐξ ἐκείνου πολεμοῦντες αὐτοις 

ἐκ διαστημάτων, ἐπιστρατεύουσι τοῖς Ἀλλυρισῖς ἐπὶ 
τῆδε τῇ ἱεροσυλία, {γουμένου Λευκίου Ῥχιπίωνος, ᾖδη 

τῶντε Ἑλλήνων καὶ Μακελόνων π προστατοῦντες. καί 

φασι τοὺς μὲν περιχώρους οὗ  ρν όν τοῖς ἱεροσύ- 

λοις, ἀλλ ἑκόντας ἐγκαταλιπειν 
΄ 

θήτους, μνήμη τῶν δι Λὺτ ταριέας ἐς πάντας 

τε τὰ ἐκείνων, χαὶ 

ε ἐς τὴν) Ἰταλίαν ὑπὲρ Ἄλπεις 

ἔτοις, καὶ πανστρατιᾶ 
τὸ πάθος τοῦτο Ῥωμαίων µέγα δέος 
τὸν Ἰταλίαν ἐνέθαλε: µέχρι Γάΐον 

σφῶν οἵἳ Ῥωμαῖοι στρατηγεῖν, ἄρτ 

δμον χαὶ τὴν 

τῷ Σκιπίωνι ἄβοη- 
Ἰλλνριοὺς 

συμπεσόντων' Σχιπίωνα δὲ, Σκορδίσκους μὲν διαφθεῖ- 
ραι, καὶ εἴ τι λοιπὸν αὐτῶν ἦν, ἐς τὸν Ίστρον καὶ τὰς 

νήσους τοῦ ποταμοῦ μετοικῆσαι φυγόντας” Μῄαίδοις 

δὲ καὶ Δαρδανεῦσι συνθέσθαι δωροδοκήσαντα τοῦ { ἱεροῦ 

Ἰρυσίου. Καί τις ἔφη τῶν Ἰταλικῶν συγγραφέων, 

διὰ τοῦτο μάλιστα ᾿Ῥωμαίοις πλεόνως μετὰ Λεύκιον 
τὰ ἐμφύλια ἥκμασε, µέχρι µοναοσχίας. Καὶ πε ὶ μὲν 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΤΙΒΕΒ 

"Υ. Διιαγεηδίνας Ἰπ[θιδαπη Αροβίηϊς πάπηδη οχ{(ῖο [αἱςθε 

ἱταδματ. Ἠος επίπι Μο]φίοπαί οἱ Οεἰίαταπα , ααἲ Οἰπιῦτῖ νο- 

οαπίας, ἵπ εχρεζ[ίοπο Ὠοεἱρ]ίσα 5οεἷος Γαἱςςο ρε ροηίς 

εἰαἴἴπιαπε ρ]αίπιος ΘΟΓΗΠΗ, απίθ(υαπη αρστεάετεηίαγ [αεῖπας, 

ἱπίρηίσδες ἱπρηίρας ἵπ 05 ουσ ρτουεΗ!ς {αρα ῦαδασε 

ἀεκαγ]οπίίθας, Ηϊς5 νετο ααἱ ἀοππάπα τοβῖςεηῖ, Ἱπβπίίαπα 

ταΠΑΤΗΠΙ γἷπῃ 5αβοτίαπα, ασ, απ ρυίγεδεργοΠῖ, ἄ4παΠ1 

οοιγηρίςδοηί; ἀεῖπᾶςε αἲ ποχῖῖς ἴειτα γαροπίρας Ιηκεσπίαπα 

Ῥορίεπι α]ιχίςςαο Π]γηῖος, εἰ Απίατίεηςες Ππιαχίμ]θ Ετᾶτ!»- 

5ίιπα εἶαάε α[Ποοῖςςα; Ἰοςαι6 {απάεπι ἀἆοππο ΡΓΟΓΙΦΟ5, 80 Ρ6- 

5ίοπι ΠπΙ]]ο 5θοῖα5 5εοππι οἰτουπη[ετοπίος, απάπῃ ἃ πεπηῖηθ 

Ρνορίοτ οοπἰασἰοπῖς πιείαπα τεορετεπίας, ἱπίαπα αἱ τἱβϊη(ϊ 

ἀἴοταπῃ Πίου Ῥτορτοςςος, ἵηῃ ρα]αςίτί αο ἀεδετία ΟεἰαΓΙΠη Τε- 

βίοπθ, Ῥτορο Βαξίαιπας, οοηςεάΐ»ςσα.  Οεἰίαγαπα γεΓο {ε]- 

Ἰατθπὰ. Υεμαεηχεηίῖ πποία ἀεα5 οοπομςδείε, πτηεςφπε γαι. 

ΟΙ ΓΗΠΗ σαἱαηχίαίαπα ααάπα πη]]ης ο55εί Ππίς, Μή αποφπε 

Ραϊνία οχοεξξοτηί, οἱ Η]γπίογαπα Γοβίοπεπα, εεε]ετῖς εἰ -ᾱ- 

επἰ]ορῖῖ 5οεἵογΙΠα, ΠΙΠΟ Ρεδίο ἀερμίαίογαπα, Πέ Ἱηργεςςί 

ρίασα, ἆππι ρτ6ἆαπα αξαΠ!, οἱ ἱρ5ί οοηίασίοπο πιοτῦί εοττῖ- 

ρἰαπίαν, Πασαε οε]εηίοτ ργο[αβίθηίες, αἆ Ῥγτεπααπῃ Ἡδ- 

ας Πιοπίοπι ροριἱαἰοηίρας σγαρδαίί 5ηπί. Ἰπάς ααυπι 

τήΓδης Ὑοιςδς ΟΓΙθηίθιη 5656 οοηγτογ/ϊςδεπΕ, Βοπιαηϊ, Π1θ- 

Π]ΟΓε5 σαἱαμαἴαηὰ α 5αροτίοτίρας 06115 αοοθρίαΓα πα , Π]θ- 

πεηίοδαια πε ἱ 4ποααθ6 5αρεγα[ἶς Α]ρίθας ηγαάοτεηί Τἱ8- 

Παπ, οοηδα]α ος αἰἰᾳιοί οχεγοῖας αἀγθιςις ο05 αηήκεγαηί, 

ααἱ οσεἰάίοπε ἀεἰείί δαπί. Οπιπίδᾳπε οα οἶαάε αἲ Οεἰίσυαι 

ποΓλος Ταἰία οοπ(γεηλα!: ἆοπες ἆπεε εἰεοίο Ο. Ματίο, απῖ 

Γ6ςθης Ὀθ]]ο οοµίτα Ναπιίάας ΜαΠαποξα πο [ογΗ{ος βεςίο ἵη- 

εἰατασγαί, νἰοεγαπί Οπῃτος, αἱ ππα]15 πιασπίςααε οἸαάῖυας 

α[[οοεναηίς φπεππαάπποάσπα η ταιπα Οεσαταπα Ηςίοτῖα 

εχροδυ(π]ᾳ5. Τπάεαά 5άΠΙαΙΙ γίταπα Ἱηβγπηλίαίοπη γτοάαε!, 

εἰ οἳῦ οαπιάεπα Ἱπῃβγηίαίεια οπηπίρα5 οχο]αςῖ Γετῖς, Εταν]- 

Ρις 1αἰἶ5 αοοερ[ίδη ο εἰαάίρας, Ραΐτίας 5εζος τορθίἰογαηί, 

Υ. Ταιίς ἱρίίας εχίας Ἱπρίείαιἶ Ἠ]γπίοταπι Οεαταπῃ- 

φια ἀῑνίπο εοηδἰίΠο Γµἱ. Ἀθεσαα Υοτο ϱο 5θοἷα5 αλ Πθιη 

Ην οί ροριἱ, βοονάϊςα ῥριραα, Μαάί(πε ας Ώατάαηί, 

ΤΗΥ5Η5 παπα ου 0615 ἵπ Μασεάοπίαπι οἱ οτασἶαπα Ππρεία 

[πείο, ο ὰ πηπ]ία αἰία, πα Ὠοἱρ]ήοαπα {εβωρίάΠα, εχδρο]ίᾶ- 

παπί Ρα α5 {απ1οη 5άοΓΗΠΗ ἔαπο 4ποσπο απηϊςεί. Ἠουιᾶ- 

πίήιο, εΊαρςο αἱίοιο ας ἰπ]ορδίπιο ροδῖ ρεπα ην Ῥοῦαπα οσα 

Οσ115 4ηπο, Ἰαπ]ας 5αρίς ποια ο Ταγῖς {επιροί σας 

ο. οἱ εοηρτοςςί, Ῥεαα αἀἆγειδας Ἠἰγτίος φαοτορίί 

ας οαηδα 5η5εοροτανί, ἀποία Τ,, δοἱρίομί5, (01 ΑΙΠΑ 

Οσα Μαοράοπίωααο (οπογοῦί προσ.  Εουπίαυα, 

Ππίηιος Ρρορα1ο5, ΠιοΠΊοἕες ολ] αίσπα 4 πας οἱίὰ ρτορίογ 

Φαοτγί]ομον 
ποῦ αγ{5δο ααχ (5, 5οὰ Βδἱρίοηί γἰπορηος υ]ίτο τοφαίκ»ο, 

ΕΙ 5οογάδοον φπἰάεπα Πιαχίπ]ᾶα ΡαΤοΠΙ οοΠοίςος ε5δ 4 

Φερίοπο; ονίραας θΟΥΗΠΗ τοἰφυἷας α Τδίτάπα θαραίας, οἱ εἳ 

ἵῃ Πηδ](ς Γεἰτί οοηςοάἶςο : Μα ς νότο Ὠαγαηίδᾳυε Ρα0θα 

οὐπορκκἰκδο δοἱρίοποπα, καοπὶ πἰθηίτηπα ααπή πηηποτίρας 49 

Πήαπα,  Ἐ Ποηκηοτα δορίοταα Ποσο αἲεν Ἴνοο 

ΠΑΝΙ {η οδαδὰ Ἀομηαηίς (ἱδο, αἱ ρονί Τ,, 5ροπείὸ τα” 

γοίνας οἰνοα Ἰοίοταπα πιοίίνας οοπβ(οίαίί απῖ, αὐοφά 

ΑπίαιΙσηΣες υπίνογδαπα Πγτίοαπα α[Πἰκίςδοηί, 

δα, 



ΡΕ ΒΕΡΙΟΣ5 ΗΠΙΥΒΙΟΙΡ. 
- . --- -- / 

τῶν νομιζοµένων εἶναι τοῖς Ἕλλησιν Ἰλλυριῶν τοσαῦτά 
μοι προλελέχθω. 

.- 3 

γΙ. Ῥωμαῖοι δὲ καὶ τούσδε, καὶ Παίονας ἐπ᾽ αὐ- 
- κ 

τοῖς, καὶ ᾿Ραιτοὺς, καὶ Νωρικοὺς, καὶ Μυσοὺς τοὺς ἐν 

Εὐρώπη, καὶ ὅσα ἄλλα ὅμορα τούτοις ἐν δεξιᾷ τοῦ 
πα ο / - 

Ἴστρου καταπλέοντι ὤχηται, διαιροῦσι μὲν ὁμοίως τοῖς 

Ἕλλησιν ἀπὸ Ἑλλήνων, καὶ καλοῦσι τοῖς ἰδίοις ἕκά- 
ώ / ε.α η ΄ 3 { .α.. 

στους ὀνόμασι" χοινῃ δὲ πάντας Ἰλλυρίδα ἡγοῦνται. 
θεν μὲν ἀρξάμενοι τῆσδε τῆς δόξης, οὐκ ἔσχον εὑρεῖν" 
χρώμενοι δ᾽ αὐτῃ καὶ νῦν ὅπου καὶ τὸ τέλος τῶνδε 
κ” -- ς ,. ο [ο 
τῶν ἐθνῶν, ἀπὸ ἀνίσχοντος Ἵστρου µέχρι τῆς Ποντι- 

κῆς θαλάσσης, ὑφ᾽ ἓν ἐκμισθοῦσι, καὶ Ἰλλυρικὸν τέλος 
λ « 

προσαγορεύουσυ. Όπως δὲ αὐτοὺς ὑπηγάγοντο Ῥω- 
κ. ο) / / -- μαῖοι, ὡμολόγησα μὲν καὶ περὶ Κρήτης λέγων, οὐγ. 

ων - .,ω ’ Ελ, η μα ρ, 
εὑρεῖν τὰς ἀκριθεῖς τῶν πολέμων ἀρχάς τε καὶ προφά- 

ο μ / ος ων 
σεις, καὶ ἐς τοῦτο τοὺς δυναµένους τι πλέον εἰπεῖν πα- 

Ὅσα δ) αὐτὸς ἔγνων, ἀναγράφω. 

ΥΠ. Ἄγορων ἦν βασιλεὺς Ἰλλυριῶν μέρους, ἁμοὶ 
Υρ ι . , Ἡ έ ' Γ 

λ .” / /” 

τὸν κόλπον τῆς θαλάσσης τὸν Ἰόνιον' ὃν δὴ καὶ Πύῤ- 

ῥος ὁ τῆς Ἠπείρου βασιλεὺς κχτεῖχε, καὶ οἵ τοῦ Πύῤῥου 
διαδεξάµενοι. Ἄργων δ) ἔμπαλιν τῆςτε Ἠπείρου τινὰ 

- 2. . 

καὶ Κέρχυραν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ ᾿Επίδαμνον καὶ Φάρον κχ- 
λ ψ κά λε. / φὐ, κ ν 

ταλαθὼν, ἔμφρουρα εἶχεν. ᾿Επιπλέοντος ὃ αὐτοῦ καὶ 
Ν 3 .. .ω αρ αὲ νι 3 ὴἐ / 

τὸν ἄλλον Ἰόνιον, νῆσος, ἡ ὄνομα ᾿σσα, ἐπὶ Ῥωμαίους 
/ ς 3] / ν ”. 3 / / 

κατέφυγεν. Οἵ δὲ, πρέσδεις τοῖς Ἴσσίοις συνέπεµψαν, 

εἰσομένους τὰ Ἄγρωνος ἐς αὐτοὺς ἐγχλήματα. ἘΤοῖς δὲ 
/ Ε/ / 3 7 3 λ 

πρέσθεσιν, ἔτι προσπλέουσιν, ἐπαναχθέντες Ἰλλυρικοὶ 
λέμβοι, τῶν μὲν Ἰσσίων πρεσθευτὴν Κλεέμπορον, τῶν 
δὲ Ῥωμαίων Κορογκάνιον, ἀναιροῦσιν' οἳ δὲ λοιποὶ 
:διέδρασαν αὐτούς. Καὶ ἐπὶ τῷδε Ῥωμαίων ἐπ᾽ Ἰλλν- 

ριοὺς ναυσὶν ὁμοῦ καὶ πεζῷ στρατευόντων, Ἄγρων μὲν 

ἐπὶ παιδίῳ σμικρῷ, Πίννη ὄνομα, ἀποθνήσχει, τῇ 
γυναικὶ τὴν ἀρχὴν ἐπιτροπεύειν τῷ παιδὶ παραδοὺς, 
κχχίπερ οὐκ οὕση μητρὶ τοῦ παιδίου. Δημήτριος δ᾽, ὁ 
Φάρου ἡγούμενος Ἄγρωνι (Φάρου τε γὰρ αὐτῆς ἦρχε, 
Φα ᾱ ων ” / /8 Υ « ’ 

χαὶ ἐπὶ τῆδε Κερχύρας), παρέδωχεν ἄμφω Ῥωμαίοις 

ἐπιπλέουσιν, ἐκ προδοσίας. Οἱ δ' ἐπὶ ταύταις Ἐπί- 

δαμνον ἐς φιλίαν ὑπηγάγοντο" καὶ τοῖς Ἴσσίοις χαὶ 

᾿Επιδαμνίοις, πολιορχουµένοις ὑπὸ Ἰλλνριῶν, ἐς ἐπι- 

χουρίαν ἔπλεον. Ἰλλυριοὶ μὲν δὴ, τὰς πολιορχίας λύ- 
σαντες, ἀνεχώρουν. Καί τινες αὐτῶν ἐς Ῥωμαίους, 

.) ) / / λ -. ο] 

οἵ Ἀτιντανοὶ λεγόμενοι, µετετίθεντο. Μετὰ ταῦτα δὲ 
ᾗ Ἄγρωνος γυνὴ πρέσθεις ἐς Ῥώμην ἔπεμψε, τά τε 

εν) / 3 Αα 7 2 » λ λ 3 
αἴχμάλωτα ἀποδιδόντας αὐτοῖς, καὶ τοὺς αὐτομόλους 
ἄγοντας" καὶ ἐδεῖτο συγγνώµης τυχεῖν τῶν οὐκ ἐφ' 
ἑαυτῆς, ἀλλ᾽ ἐπὶ Ἄγρωνος γενοµένων. Οἱ δὲ ἀπεχρί- 
ναντο" Κέρχυραν μὲν, καὶ Φάρον, καὶ Ἴσσαν, καὶ 
᾿Ἐπίδαμνον, καὶ Ἰλλυριῶν τοὺς Ἀτιντανοὺς, ἤδη Ῥω- 

- 
µαίων ὑπηκόους εἶναι" Πίννην δὲ τὴν ἄλλην Ἄγρωνος 
ἀρχὴν ἔχειν, καὶ φίλον εἶναι Ῥωμαίοις, ἣν ἀπέχη τε 
τῶν προλελεγµένων, καὶ τὸν Λίσσον μὴ παραπλέωσιν 

/ - { 

Ἰλλυρικοὶ λέμθοι δυοῖν πλείονες, καὶ τούτοιν δὲ ἀνό- 
πλοι. Ἡ μὲν δὴ ταῦτα πάντα ἐδέχετο. 

ΥΠΙ. Καὶ γίγνονται Ῥωμαίοις αἴδε πρῶται πρὸς 
ΑΡΡΙΑΧΙ5. 

ρεκάλουν. 

’ 
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Αἴθπο ας ἆᾳ ρορη]ΐς, ααἱ α οταςίς 
Ἠ]νηϊ Παβοηίε, α πας! ρτοαηἳ Ίοῦο, ἀῑεία Πίο. 

ΥΤ. Πουιαη! γοτο ΠΟΠ ος ἀππίαχαί, 5οᾷ Ῥαπηοπίος Ρία- 
ἰοτοα, οἱ Βμωίος, Νοπίορδαπα, οἱ ΜΥδίο5 Εατορα!ή ἱΠου]σῃ- 
ἴ65, ἀἱοδηο Ἰή5 η { (πιο Ρορη]ος, αἱ ρος Ι5ΙΓΗΠΙ ἀσκζοῃ- 
ἀεπίθας οοομσγπη( α ἀθνίτα, - Οτα οἱ αμἶάεπε, ΠΟη 6ροµς 
4ο 1ρῖ Οοτωοί, ἀἰδηραππί, οἱ ργορίϊ5 4ποηπα ποπηηίριας 
5[ησυ]ο αρρεί]αηί, ουπεῖος αμ{εια ραγί{ος Π]γγῖος αδτραπί, 
εἰ οπηο» Ιδίας τορίοµες σου Η γα! Ποπηίηο 6ΘΠΙΡΙ6- 
οηίας, Ομ]μς θἶνε ορηίοπὶς »ἶγο ἀεποπηϊμαιἰοῃίς πάς 
ἀμκονηί ΙπίΠυπα, ποῦ ροαΐ τορετίτα. 9ο6ἆ οᾳ αἆ Ἠπῃς «4Πς 
41οπι ουΜΠοί : 4παπα εί (ρα ίαπη ἰφίογαπῃ Ρορυ]ογΙπῃ , ΔΡ 
15ίπί ἴπάς [οπίρι5 αἆ Πιᾶτθ π5άπα Ῥοηίίουπα, 5ἵπχα] οἱ πο 
ποπηίηο οἰοσαηί, Ηἰγπίοπππαπε (τραίαπα αρρε]]απί.. Ουα τα- 
Ποπο απίεΠη Ἠ]ος Ἱπιροτίο 510. δαἡ]θοργίηί Βοπιαη!, σπσγο 
[αοηη{ ΙησηΙοΓΟΠά ῬδμογΗπ Ἱπ]ία αἴιπο οοσβδίσηος, ΊάΠῃ 
Ργο[ρδριΙ5 6ΙΠ1, 41 1Π1 4ο ΟΓεία 5ο ΡοΤΘΠΗ, πηΙΠί ΠΟΠ 5α1ΐς ο55ϱ 
οοπηρειίπη} : 6οαπε Ποτίαίιας οἰἴαπα αἱίγο σπα, αἱ οἱ ααῖς 
οργίῖας5 απἱἀρίαπι ἀ4ὲ τερις Π]γγίοῖς Ἰαμοτοί, ἵά ἵπ πιοδίαπι 
εΗῖ ῥγοίδτγε. Ἰπίεγοα ας μη] μί απἰάεπα Που]ί ἐοπιρετίτε, 
εχροάἴαπῃ. 

ΥΠ. Αρτοη ραπῖ5 Ἠ]γτίοί τεκ ΓΗ, αυ αἆ Τοηῖί πιατῖς 

Ρογίῖηοί δίπηπα, ου]ας δἶπις Ἱπρογίαπι ρθηος ΡΥιτπΠα, Ερί- 

τοίαταη Τεβεπῃ, οἱ απὶ ἀείπεερς ῬγΙτΗοΟ 5ποορβδθγη{, Γαθταί. 
15 Αρτοη γΙοϊδείηι οί Ερὶτί ραγίοαι αἰἴ(παπα, εί Οοτογγᾶπη 

Ργῶίεγεα, εί Ερϊάαππηαπα, Ῥματυπησαε, Ὀε]]ο οπρία, ργοςῖ- 

ἀῑῑ5 εηοραί. ΟΠ απίεπι οπρίθτο 4ποπΠαθ Αἀτίαίίσο ΙΠιπ]ίῃθ- 

τεί, ἵηδιία απ ἆαπι, ου Τ55α ΏΟΠΙΘΠ ο5ί, ΒΟΠΙΑΠΟΓΗΠΙ ἵπι- 

ΡΙοταν]ί ααχἠ(απι.  Η{ Ἰοραίο επι Τ5ἱΐς πηϊδθγυπί, απῖ 

εοβηοςεοτεη{, 4ΠαπΙΠαΠΙ οἱραπα Αστοη Π]ίς ἐπίριστοί. Τη 

ο αὖμιο πανἰσαπίος ἱπιρείαπῃ [αοἵπηί Π]γτῖοί Ιοπι!, οἱ 15- 

Προτίαίοπι απηϊδογυί. 

5ἴογπῃ Ιοραίαπῃ ΟΙ6οπήρογαπ, Βοπιαπογα η Οογαποσπίαπι 

ἹπίογΠοῖαπί; το]σαί (πρα ογαδοταπί. Όπα ἆο οααςα ἆππι 

Ῥοπιαπ] Π]γτίος (εττα πιατί(πε Ώε]]ο ρείαηΐ, πιογῖέαγ Ιπίθ- 

πππα ΑΡΤΟΠ, η[αηία ΠΙΟ φαρετ»[ίε, οαί Ῥίηπες ΠΟΠΙΘΗ θγαί 

ου]5 (πίθ]απ] ΠΟΥεΓΟςΡ οοπηπιίφοταί ραΐογ. Ποπιοίτίας α:ι- 
ἴεπα, Ῥμαπί ργα[εείας, εαΠΙ Ἱηδυ]απα, ἱίοπιαις ΟοΓογταΠι 
(πίτάσαε επίπα ΊΠ ἀΠίοπε Αρτοηϊς βαθτα!), Βοπιαπίς Π]ας αρ- 
Ροεπίίρας ργοδίάΠ. Οἱ, Εριάαπιηθηδίθας 4ποφιθ αἆ 
ἁπηοΙΙαπα 5παπ. ἀἀ]ωπείϊς, ἴαπι αἆ Ίδδαπ, ᾳμάπι αἆ Ερ- 
άαπηαπῃ, αἲ Π]γγῖῖς οΏφοςκας, ααχ]]α πιίφοτα. Νεπιθ γαςίγα : 

παίη Ἠ]γγῇῖ ΠΟΠ. 5ο]απῃ οπηίσδα οὐδίάίοπθ 5056 γεεθρογιη!, 

5οἆ αἵ ρατ5 6ογΙΠ, Απίαπί απ γοσαπίατ, αἲ Ἠοππαπος 

(ταηβῖεταε. Ῥο5ί Ἠῶο Αρτοπῖς πχΧοΓ ΠηςΙέ ΒοπιᾶΠη Ἰοραίος, 

απῖ εί εαρίίνος τεάάετεπέ, εί (ταηςβισας (ταάρτεηέ, Υθ- 

ΠΙΠΊ(ΠΕ οταγεη{ εοταπα, σι ΠΟΠ 51ο, 5οᾷ πιατ, 5ιῦ 

Ἱπροτῖο ε5δεπί [αεία. Ἠεδροηδιπῃ αοθρετο ]οραίί : ΟοΓΟΥ- 

γα", Ῥμάγαπη, Ἰδδαπα, Ἐρίάαπηπαπη, οί οχ Π]γεῖϊς ΑΙΠίαπος, 

ἵπ Ρορι]{ Βοπιαπί ἀϊίοπε ]άπι 6559. ΡίπΠθη τοἨ( απ ΡαΐοΓ- 

ΏΠΗ ΡΟΒΒΕΡΞΗΓΗΠΗ, αΠΙΙΟΙΠΙ(ΙΕ {οτε Ρρορ]1 Βοπιαπ!, οἱ 48 Πἰ5, 

σπῶ ἀῑεία φαί, αὈδί]ποαί ατη]α; ἀοίᾳιε οΡΘΓΑΠΑ, πο Ρίητος 

5ἰπιι] ἆπαπῃ ἆπο Ἱεπιδί Ἠ]γτια, εί Πῖ αιἰάσπη ἐρί ἵποτηες, 

πίτα, Ἰήδευπα πανίσοπί. Ίος πιοτα Γηῖέ ἵη Πιπ]ίοτο, απίτ 

ἴδία οπιπία αοοἱροτοί. 

Ξ ΥΠ. Πω ρε Βοπιαπογαπῃ ουπ] Π]γτῖῖς οσΏἴεΠ{ίοῃες, 

19 
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Ἰλλυριοὺς πεῖραίτε καὶ συνθῆχαι. Ῥωμαῖοι δ' ἐπ᾽ αὖ- 

ταῖς, Κέρκυραν μὲν καὶ Ἀπολλωνίαν ἀφηκαν ἐλευθέ- 

ρας" Δημητρίῳ δ᾽ ἔστιν ἃ χωρία μισθὸν ἔδοσαν τῆς 

προδοσίας" ἐπειπόντες, ὅτι ἐν τοσῷδε διδόασι ., τὸν 

ἀπιστίαν τοῦ ἀνδρὸς ὑφορώμενοι. Ἡ δὴ καὶ ἡρζεν 

αὐτοῦ μετ ὀλίγον. Ῥωμαίων γὰρ Κελτοῖς ἐπὶ τριε- 

τὲς τοῖς ἀμφὶ τὸν ᾿Ηριδανὸν οὖσι πολεμούντων, ὁ Αυ- 

µήτριος, ὡς ὄντων ἐν ἀσχολία, τὴν θάλασσαν ἐληίζετο, 

καὶ Ἵστρους, ἔθνος ἕτερον Ἰλλνριῶν, ἐς τοῦτο προσε- 

λάμβανε, καὶ τοὺς Ἀτιντανοὺς ἀπὸ Ῥωμαίων ἀφίστη. 

Οἱ δὲ, ἐπεὶ τὰ Κελτῶν διετέθειτο, εὐθὺς μὲν ἐπιπλεύ- 

σαντες, αἱροῦσι τοὺς ληστάς" ἐς νέωτα δὲ ἐστράτευον 

ἐπὶ Δημήτριον, καὶ Ἠλλνριῶν τοὺς συναµαρτόὀντας 

αὐτῷ. Δημήτριον μὲν δὴ, πρὸς Φίλιππον τὸν Μαχε- 

δόνων βασιλέα φυγόντα, καὶ αὖθις ἐπιόντα, καὶ λη- 

στεύοντα τὸν Ἰόνιον, κτείνουσι, καὶ τὴν πατρίδα αὐτῷ 

Φάρον συναμαρτοῦσαν ἐπικατέσκαψαν. Ἰλλυριῶν δ' 

ἐφείσαντο διὰ Πίννην, αὖθις δεηθέντα. Καὶ αἴδε δεύ- 

τεραι πεῖραί τε καὶ συνθῆχαι πρὸς Ἰλλυριοὺς αὐτοῖς 

ἐγίγνοντο. 

ΓΚ. Τὰ λοιπὰ δ᾽ οὔτι µοι πάντα χρόνῳ καὶ τάξει 

μᾶλλον, ὃ κατὰ ἔθνος ἡλλνριῶν ἕκαστον, ὅσα εὗρον, 

συγγέγραπται. Ῥωμαῖοι Μακεδόσιν ἐπολέμουν, Χαὶ 

Περσεὺς ἦν ἤδη Μακεδόνων βασιλεὺς μετὰ Φίλιππον. 

Περσεῖ δὲ Τένθιος, Ἑλλυριῶν ἑτέρων βασιλεὺς, ἐπὶ 

χρήμασι συνεµάχει, καὶ ἐς τοὺς Ῥωμαίων Ἠλλυριοὺς 

ἐνέθαλε" καὶ πρέσθεις Ῥωμαίων πρὸς αὐτὸν ἐλθόντας 

ἔλησεν, αἰτιώμενος, οὐ πρέσθεις, ἀλλὰ κατασχόπους, 
ἐλθεῖν. ᾿Ἀνίχιος δὲ, Ῥωμαίων στρατηγὸς, λέμθους 
τε τοῦ Γενθίου τινὰς εἷλεν ἐπιπλεύσας, καὶ κατὰ γῆν 
αὐτῷ συνενεχθεὶς, ἐκράτει τὴν µάχην, καὶ συνέχλεισεν 

ἔς τι χωρίον. “Ὅθεν αὐτῷ δεοµένῳ, ὁ μὲν ᾽Ανίχιος 
ἐκέλευσε, Ῥωμαίοις ἑαυτὸν ἐπιτρέψαι: ὃ δ) ἐς βουλὴν 
ἤτησε τρεῖς ἡμέρας, καὶ ἔλαθεν.. Ἐν δὲ ταύταις τῶν 
ὑπηκόων αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἀνίκιον µετατιθεμένων, ἠξίωσεν 

ἐντυχεῖν τῷ Ἀνικίῳ, καὶ γονυπετὴς ἐδεῖτο αὐτοῦ πάνυ 
.. .] / 

αἰσχρῶς. Ὅ δὲ αὐτὸν ἐπιθαῤῥύνων κατεπτηχότα, 
ἀνίστη. Καὶ καλέσας ἐπὶ ἑστίασιν, ἀπιόντα ἀπὸ τοῦ 
δείπνου προσέταξε τοῖς ὑπηρέταις ἐς φυλακὴν ἐμθαλεῖν. 

Καὶ τόνδε μὲν ἐς θρίαμθον ἅμα τοῖς παισὶν ὁ Ἀνίκιος 

ἐς 'Ρώμην ἤγαγε. Καὶ ὁ Γενβίου πόλεμος ἅπας 

εἴκοσιν ἡμέραις πεπολέμητο. Εβδομήκοντα ὃ) αἲ 

πόλεις οὔσας, Λἰμίλιος ΠαΌλος ὁ τὸν Περσέα 

τῆς βουλῆς ἐπιστειλάσης ἐν ἀποῤῥήτῳ, ἐπανιὼν ἐς 

Ῥώμην, παρώδενεν ἐπίτηδες, Καὶ δεδιόσιν αὐτοῖς 

ὑπέσχετο συγγνώσεσθαι τῶν γεγονότων, ἐὰν ὅσον ἔγου- 
Ὕποδε- 

ξαµένων δ) ἐκείνων, συνέπεµπεν αὐτοῖς τοῦ στρατοῦ 
µέρος ἐς πόλιν ἑκάστην, δρίσας ἡμέραν τοῖς στρατη- 

χοῦσι τοῦ στρατοῦ πᾶσι τὸν αὐτήν' καὶ ἐντειλάμενος, 
ἅμα ἔῳ κηρύσσειν ἕκαστον ἐν ἑκάστῃ πόλει, τρισὶν 
ὥραις ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ χρήματα φέρειν' συνενεγκόν- 

των δὲ, τὰ λοιπὰ διαρπάσαι. Οὕτω μὲν ὁ Παῦλος 
ἑθδοιμήκοντα πόλεις διήρπασεν ὥρα μιᾶ. 

. / / . ’ / 

σιν ἀργύριόν τε καὶ γρυσίον εἰσενέγκωσιν, 

ΑΡΡΙΑΝΙ Ι1ΡΕΒ 

Ῥτίππασπε [ῶάστα, [πετο. Ουρ εοπιροδί{5, Βοπιαπί ΟΥ: 

οσταπα εί Αροϊιοπίαπη Ηβογίαίο ἀοπαταπί; Ὀοιποίτίο αίθτη Ἡλ 

ΡγοδΙἱοπί5 πιεγορᾶεπη οαδίε]]α απ ἆαπα οοπεββδογη!, ἀῑςετίο 

αθ]εσία οοπά(ίοπα, ἵπ ἰαπίηπῃ εα ἀατῖ, φποαᾶ ἵπ 46 εδεεί 

ΡειπαήδΗγς. ὀ8Π1 {ππι οΠἵπῃ φαδροεία οἷς βάες υἱνῖ οαί. 

Νεππε ἀἷι Π]ο ἀῑδί]ί ἱηροπίο 5ο αἱ. Έαπα οπίπα Ῥε]]ο 

ομπι σας εἴτοα Ῥαάσπι Πανίαπα Ἱποοεπίρας, αποά ροτ 
65 ἆπΏπος ἀπτανίί, οεσοαραίί ἀῑδίτασίίαπε εταπῖ Ποπ, 

Ῥεππείγία5, οκρία ο οεθαδίοπε, αά ἱπ[οςίαπά σπα Ἰα[τος]ηῖῖς 
πιατο 56 οοπ{](τ, αἀ]αποιῖς 51ρί ἵπ οαπι τεπα Τ5ίτίς, α[ία Ἠ]γ- 

το ποπίο : Απίαπίδαπο αποίος ΓΗ ἀρπείδορπάϊ ἃ Ἠοηλαπίς, 

Ἠοπιαπί απ{θπα, αἱ ΡΙΠΙΗΠΗ οοπηρος{{ορ τος επ (σα]ἱ5 ποτε, 

Ρἰταία5 5{α11π1 ο]ά.56 ρει5εει{ α5ίυ]εγαπί. Ῥεππείτίο, εἶας- 

απο ἀε[εςιοπίς 5οο(ἵδ, 5οηθη(ί 4ΠΠΟ ατπιᾶ Ἰπίπ]ετο. Άο 

Ῥεπιείτίαπα απἰάσπα, απαπα αἆ ΡΗΙρρυπα Μασεάοπία ΓΘΡεΠΙ 

εοπ[ρίΦδεί, 6ἱ πιοχ τονθιςας5 ἀἆεπιο Δάπίαιἴοαπα πΊατε ε5δεῖ 

ἀεργαδαίας, Ἱπίοτίοορτηπί; ραϊπίαππαπθ εἶας Ῥμαγαπη , οῖ- 

ΠΙΙΠΗΠΗ 5οοἴαπα, ἀε]εγετηπί. Ἠ]γηῖς απ{επα, Ρίηπος (αρα, 

Πίογαπῃ ἀθρτοσαπ[ῖς, Υεπία 6οποθςςα ϱ5ἰ. Εἰδεοππᾶα φπἰάεπα 

ἨΟΠΙΑΠΟΓΙΠΙ οὐ Π]γήῖς οοπίεμίο, εἶαξαπο οοπιροδίΠο, 

η] αςπιοάί ϱΗ11. 

ΙΧ. Ου δοᾳπυπίας, ΠΟΠ {απα ππίγδιδα 5αἱ5 {επιροτίρας, 

απαπι θἵησα]ας Ρο παϊίοπες Π]γτίοταπα, Ρτουί πατε το» 

Ρο, ἃ ΠΠ ῬειδοΠρία 5υΠἱ. Ου {οππρεξίαίο ρορυ]Η5 Ἠο- 

πηΣΏ5 Ῥο]]άπη ϱοτεβαί αἆγειδιας Μαοράοπας εἴ ΤΟβΕΠΗ Ῥ6ίξεη, 

αιἰ ΡΙρρο 5αεοεςςοταῖ; σεπίρίας, αἰἴογαπη τεχ Π]γτίογαπα, 

Ροομπία Πηγ]ίαίας, 5οοἰσίαίοπα αΓΠΠΟΤΙΠΟ ΠπΠί οὐ Ῥευςεο, 

εί ἵη Π]γτίοεαπι Βοπιαπαϊα ρτογἰπείαπα ἱππρείαπῃ [εοῖί; Ἱερα- 

ίοδᾳ1ο οᾳ ἆ9 το αἆ οΠῃ αἲν 5οπα{α πηίδςος εοπ]θοῖί ἵῃ ν]πευ]α, 

εχρ]ογαίογος 1105, Ώοῃ Ἱοραίος 6556, οαΗδαΐᾳ5.. Οοπίτα απεπι 

Απίοϊα5 α Ποπισηίς 6Π1 64956 οχοτοα πηῖςδας, πιατῖ Ίεπιῦος 

ΠΟΠΠΙΗο5 (οπίΙ οδρί{; ΠΙοχ(Πθ ἴοιτα 611 0 6οἩΡίθδξης, 

Δοῖα αρεγα(πη, ἵῃ αἲος απαἆαπη οΏδοά1{; Ἱπάεσαο 5αρρ]ίοσηης 

Ποπησηϊ5 5056 ἀθάθνα, ᾖαδείί. Οοπίίας, (πα αϊ ερα[ίο τὰ 

ἀε]εγαπά απ Ρο5ίυ]αίο Ππροίταίοσπο, «Πα Πίς ἱροῖς ἀἱο- 

Ῥη5 σθη5 μπίγειςα οἱ 5αβ]θοία Ποπιαηίς 5ο5ο ἰγαδίάϊςσοί, οσα» 

Υ, αἲ ἱρδυπῃ Απίοϊαπι αἀϊτο 5ἰδί Ποοτοί : οἱ αἆ 6επυᾶ εἶας 

ῥνογο]αία5, αρ]εοία αϊααθ ταίῖοπο Υοπίαη αΏ ϱο Ρτοσα{ας 

οδί.. Απίοία5 ἱτορίάαπίοπα ογοχίέ, οἱ ποη 5οἶάπα γονυῖς ση 

βπαν, δε οαπα. οίἶαπα αλλ ραί,  Βοουπίοπα θΗ{εῃ ἃ 

οσα εοπηρτε]οπά ἃ Ποίοπίρας, οἱ ἵπ γἰπου]α οοπ]τοἳ Παβίές 

πἹοχ(ο απα ουπα 15 ἐπαπιρμαπά σπα Βοπλαα αθαυνα. Ει 

οπα σοπίμίο απἱάσπα πίτα υἰβϊπί ἀἱον ἀοὐολαίαπη ονί. 

Ῥορίυααϊπία απίοπι ορρίάα, ασ ΠΠ ρατασταπί, Ἐπιήας 

Ραμ]15, οοη[οοίο Μασσάοπίοο Ῥο]ἱο, 5οογοί α 5οπαἴα ΠΙΗ- 

ἀα1ῖς αοοθρ{ῖς, απάΠα τοὐίγοί {η Πα]ίαα, ἆς πδαδίτία ἐγαηςί- 

ες πιοιαοη ΕΙ Ὀαδαθ νοπίαΠα οούὰ. πα οοπηηκογαηΕ Ίο 

οὐπάΓ{οπο ρο]Ιοίἵας οί, δἱ, φπἰάφαἷά αὐγί αβοπ φας νάνο» 

τοπί, οοπ{υςδοηί (ταδἰάἰςεοπίααο, Οσο Ύπαπα ΕΠ πο 

αὈηαθτοη Ες πηἰδἰί η απαππαπαπ]σαο ον [αίοπα ρατίοπα οορία- 

ΓΗΙΗ  θοά σπα οπιπίθας ἀποίριας ἀἱο οοηςΗ(αίο, φασ αἲ αὐτὸ 

Γ4Πὰ. ΠΠογαπα. φπίκααο ορρίἀαηίς ρου ῥοοποα Ρουυηίαπη 

πένα ἴτον Ἰπογας ΟΠΟΙΑ ἵπ [ογάπα οοη[ογοπάαπα οἀ[σσοῖν 

παπα νότο αθ]αΐα ροσυμία, πια] τοἰίφσα ουρία ἀπρετεί. 

Ρίο α Ῥαμ]ο πα Ίογα οριαααίπία ορρίάα ϱροϊαία 501, 
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ΡΕ ΒΕΡΌΟΣ ΠΙΥΒΙΟΙΣ. 

Χ. Ἀρδεῖοι δὲ καὶ Παλάριοι, γένη ἕτερα Ἰλλνριῶν, 

τὸν ὑπὸ Ῥωμαίους Ἰλλυρίδα ἐδήουν' καὶ οἵ Ῥωμαῖοι 
δι ἀσχολίαν πρέσθεις ἔπεμψαν, ἐπιπλήξοντας αὐτοῖς. 

Οὐ µεταθεµένων δὲ ἐχείνων, ἐστράτευον ἐπ᾽ αὐτοὺς 
μυρίοις πεζοῖς καὶ Ἱππεῦσιν ἐξακοσίοις. Οἱ δὲ, πυθό- 

μενοι, καὶ ἔτι ὄντες ἀπαράσκευοι, πρέσθεις ἔπεμψαν, 

μεταγινώσχοντες καὶ δεόµενοι. Καὶ ἡ βουλὴ τὰς βλά- 

όας αὐτοῖς ἐχέλευσεν ἀποδοῦναι τοῖς ἠδικημένοις. Οὐκ 

ἀποδιδόντων δὲ, ἐστράτενεν ἐπ᾽ αὐτοὺς Φούλθιος Φλάκ- 
χος. ἸΚαὶ ὅ πόλεμος ἄρα µέχρι καταδρομῆς ἔληξε µό- 

νης' οὐ γὰρ εὗρον αὐτοῦ τέλος ἀχριθές. Ἰάποσι δὲ, 
τοῖς ἐντὸς Άλπεων, ἐπολέμησε μὲν Ῥεμπρώνιος, ὁ 
Τουδιτανὸς ἐπίκλην, καὶ Πανδούσας Τιθέριος. Καὶ 

ἐοίκασιν οἵ Ἰάποδες αὐτοῖς ὑπαχκοῦσαι" ἐοίχασι δὲ καὶ 
Σεγεστανοὶ Λευχίῳ Κόττα καὶ Μετέλλῳ: ἀμφότεροι δ) 
οὐ πολὺ ὕστερον ἀποστῆναι. 

ΧΙ. Δαλμάται δὲ, Ὦλλυριῶν ἕτερον γένος, Ἰλλυ- 

ριοὺς τοὺς ὑπὸ Ῥωμαίοις χατέθεον, καὶ πρέσθεις ἄφι- 

χοµένους περὶ τοῦδε Ῥωμαίων οὐ προσίεντο. Ἔτρα- 
τεύουσιν οὖν ἐπ᾽ αὐτοὺς οἵ Ῥωμαῖοι, Μαρχίου Φίγλου 
σφῶν ὑπατεύοντός τε καὶ ἐς τὸν πόλεμον ἡγουμένου. 
Οἱ δὲ, ἄρτι τοῦ Φίγλου παραστρατοπεδεύοντος, τὰς 

φυλακὰς ἐνίκων ἐπιδραμόντες, καὶ αὐτὸν ἐκ τοῦ στρα- 

τοπέδου κατήραξαν ἐς πεδίον πρανὲς, µέχρι ἐπὶ Νάρω- 

να ποταμὸν ἦχεν ὑποφεύγων. Ὡς δὲ οἳ μὲν ἀνεχώρουν 
(ἀργ3 δὲ γειμῶνος ἦν), ὅ Φίγλος, ἐλπίσας αὐτοῖς ἀδοχή- 

τως ἐπιπεσεῖσθαι, συνεῤῥυηχότας εὗρεν ἐκ τῶν πόλεων, 
πρὸς τὴν ἔφοδον αὐτοῦ. Καὶ συνήλασεν ὅμως ἐς πόλιν 

Δελμίνιαν" ὅθεν ἄρα καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῖς ἐς Δαλματέας, 

εἶτα Δαλμάτας, ἐτράπη. Οὐδὲν δὲ πρὸς ἐχυρὰν πόλιν ἐξ 
ἐφόδου δυνάµενος, οὐδὲ μηχανήμασιν ἔχων γρῆσθαι διὰ 
τὸ ὕψος, ἥρει τὰς ἄλλας ἐπιθέων, ἐρημοτέρας ἀνδρῶν 

ὑπὸ τῆς ἐς τὸ Δελμίνιον συνόδου γενοµένας. Εἶτα διπή- 
χεᾷς κορύνας, πίσση καὶ θείῳ καὶ στυππίῳ περιθαλὼν, 
ἐς τὸ Δελμίνιον ἐκ χαταπελτῶν ἐσφενδόνα. Αἱ δ᾽ ὑπὸ 

τῆς ῥύμης ἐξεκαίοντο, καὶ φερόμεναι χαθάπερ λαμπά- 
δες ὅπου τύχοιεν ἐπίμπρασαν' ἕως πολλὰ μὲν κατε- 

πρήσθη , καὶ τέλος ἄρα τοῦτο ἦν τότε Φίγλῳ τοῦ Δαλ- 
ματῶν πολέμου. Χρόνῳ δ᾽ ὕστερον Καιχίλιος Μέτελλος 
ὑπατεύων οὐδὲν ἀδικοῦσι τοῖς Δαλμάταις ἐψηφίσατο 
πολεμεῖν, ἐπιθυμία θριάµόου. Καὶ δεχοµένων αὐτὸν 
ἐκείνων ὡς Φφίλον, διεχείµασε παρ) αὐτοις ἐν Σαλώνη 

πόλει' καὶ ἐς Ῥώμην ἐπανΏλθε; καὶ ἐθριάμθευσε. 
ΧΠ. Το δὲ Καίσαρος ἡγουμένου Κελτῶν, οἱ Δαλ- 

µάται οἵδε, καὶ ὅσοι ἄλλοι Ἰλλυριῶν τότε μάλιστα 
διευτύγουν, Λιθυρνοὺς, ἕτερον ἔθνος Ἠλλυριῶν, Πρωμό- 
ναν πόλιν ἀφείλοντο. Οἱ δὲ, σφᾶς Ῥωμαίοις ἐπιτρέ- 
ποντες, ἐπὶ τὸν Καίσαρα ἐγγὺς ὄντα κατέφευγον. Ὅ 

δὲ ἔπεμψε μὲν, καὶ προηγόρευσε τοῖς ἔχουσι τὴν Πρω- 
µόναν, ἀποδοῦναι τοῖς Λιθυρνοῖς, οὐ φροντισάντων δὲ 

ἐκείνων, τέλος ἔπεμψε στρατοῦ πολλοῦ, οὓς ἅπαντας 
ἔκτειναν οἱ Ἠλλυριοί. Καὶ ὁ Καΐσαρ οὐκ ἐπεζηλθεν" 
οὗ γὰρ ἦν οἵ σχολὴ τότε στασιάζοντι πρὸς Πομπήϊον. 

Ἐκραγείσης δὲ ἐς πόλεμον τῆς στάσεως, ὁ μὲν Καΐσαρ 
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Χ. ΑΓάΘΟΑ (υεῖ Ὑατάςοθ) εί Ρα]ατίος, αἶῑο Π]γγία ρορι]ος, 

ου πα Η]γγίομπη Πο ππαΠαπα ΡγοΥΙΠΟΙΚΠΗ Πηγαδίδδοηί, Ποπση!, 

αῖς ἀῑξίταςίί ομτί5, Ρο Ἱεραίος αὖ Ἱπ]ητιϊς αὐδίογγογο οοπα(ἱ 

αυπηί,. Οµμρας απ πη ΠΠ πο ραγιίδδοηί, οχθΓΟΙ ΓΗ οοπίγα 

οο5 ἀθόθπα πηΗίαπα ροά[ίαπα, δεχοσηίογαΠα εφαἰέυπη, οοοΓί- 
ῥδογυπί. Οσο ροδί(παπα Π5 οδί τεπποἰαίαπα, απ μπι αἆ 14 
Ῥε]απι αιιά δα1ῑς ο55οηί ραταίΙ, πηπίαίο οοηβΗ {ο Βοπιαπι 
Ἱεραίο». πιίδοιυπ{, γοπίαπι οταίαπῃ. βοπαίας5 4ΑΠΙΠΟΓΙΠΙ 

ο8ΗΠΙα{ΙΟΠεΠΙ Πἱ5, απος Ἰπ]ατῖα α[[οοίδδοηί, οχδο]νογο 1]ος 

Παβείί, Ουσά ααάπα πορΗρεπίίας [αουτεπέ, Ευἰγίας Εἰασσς 

οοπίτα ἑ05 οµπ1 οχογοῖέα πηῖδεις οί. 5δεά τά αμἱάσπι Ώο[]απα 

ΠΟΠ Πη]ίγα οχΟΙΙΓΘΙΟΠΕΠΑ ῥτουθβδίέ; πθσπθ οπίπι οἱ οθγίάΠα 

ΏΠεΠΑ Ἱπιροδίίαπα γερεΓίο. Αάτοιδιδ Ταργάα», αμἱρης Πίτα 

Αἱρο5 5εἆ65 ο5ί, Φεπιρτοπία5 Ταάἴίαπας, οἱ Τϊρετίας Ῥαπάυδα 

6οβ56γο Ῥε]]Ηπῃ. Ὑεπίαια βἰπ]]ο οδί, αἲ ὶς αἆ Ἱππρεγαια 

{αοἱεηᾶα εοπιρΙ]βᾶΠ] 6556 Θ4Π1 βοηίθΠ1; Πίεπιαμε Βοροδίαπος 

α Ἐ. Οοίία εί Μείε]]ο : ὙαγΙπΙ ΠΟΠ ΠΙΙ]ίο ρο5δέ ἀε[οςῖδδο 
π{ΤΟ5416. 

ΧΙ. Ῥαἱπαίας, αἰία Ἱίαπα Π]γτίογαπα Πα{ίο, αάπῃ ἴῃ Πγνίος 

Ρορι]ο Ῥοππαπο 5αβ]εοίος ΙποιγεῖοΠεπη [βεΐβδομί, Ιεσαίοδαιθ 
εα 46 οβιιδᾶ Ἠοπια γοπἱεηίες ποη τεοθρίδδεηί, Ώ6]ο Ρο 

ευπί, Μ. Εϊσι]ί οοηδι]5 ααβρίοδ. Ἠσπο ρτίπιο αἀγεπία, 

ἆσπι οαδίτα πηοίαίας, Ἱπιρεία ἵπ ῬγαδἰάΙαπῃ [αείο, οσα 
Ρτοβἱσαίο, αἀοτίαπ{αγ Ἠοδίος; οαδίτγῖδαιε ε[εσίππα ἵπ ργος]]- 

γες 6ΔΠΊΡΟ5 ἀερο]ιηί, αἱ αἆ Νατοπεπῃ πξαπο ΠΗγίαπῃ {αρα 568 
ταείρεγε οοριηί. Ἠϊπο ααάπα ἆοπ]απῃ Ἠορίες 655εη{ τογεγςὶ 

Πάπα οηἵπῃ Ἠΐεῃης αἀεταί), Εϊσι]ας, 5Ρεταης Ἱπορίηαηίθς α 56 

ορρτϊπϊ Ῥο556, θο5ά6π1 αἆ αἀγεηίας 5η {αΠΠαΠΙ ]αΠ1 ΤΗΤΑΙΙ5. 
οκ ορρἰᾶΐς Ῥτορετθ οοηρτοσαίος ἱηγοηίέ. Ἐησαίος {4ΠπθΗ,, 

Ίη Τε]ηΙΠΙ πα ΤΏΕΘΠΗ (α ο]ά5 ποπηῖηε {οΐίας τορίοηῖς Ἱποο]α,, 

Ἰεγί [αοία πηπἰαίῖοπα, Ὠα]παίεηςος, ας ἀεϊπάο Ὠαϊηιαία 

γοσα({ 5π8), οοπαρυΠ{. Ο1ΠΙ αΠί6Π αχ Ιήποτα εκρΙΡΠατο 

ἩΓΏθΠη Υα]άᾳ6 ΠΙΙΠΙἴάΠΙ ηΘΏ Ῥο556ί, 6ί πιαοΒῖπας αάπιογοτο 

αἰήίαάο Ἰοοί, απο δἷία ατΏς ογαΐ, τείατεί; ἵη αἰία ρηῖης οΡ- 

Ρίᾶα, απ οἨ οοπεΓΘΙΠΗ ἴπ Γε]ηλϊπίαπη Ιη[Γοαποπ{ίοτα ογαηὲ, 
ἱππρείππα΄ Γοοί. Οπἴρας αχρασπα(ῖς, αἆ Γεππίαπα ΤεΥεΓ- 

5µ5, Ῥἱουβίία]ες οἶανας, Ῥίοο 5α]/ατεαπθ οῬ]ίας είαπρασπε 

ορ]ραίας, οχ οαἰαρα]ῖς ἵπ πτβεπη ]αεπ]αΐας οξί : ασ ἵρεο 

Ἱπαρεία 5Π6ςθηδΟ», αἱ {8ευΠΙ Ἰηδίατ ατἀεπίίαπη τοἰίαηίες, 

άπομη(αε αἰ[σίδεηί, ἱππαπηπιαραπί, αἱ Π]ασπα Ῥατς Ὁτ- 
5 ἱπορπάϊο ἀο]αγαείατ. Ίδαιε Πηίΐς Η1{ Ῥε]]ί αάγοτειας Ταἱ- 

πηαία5 α Εἰρι]ο ρε5ί1. ἸΙπίογ]εοίο {6πιροΓθ, ΟΦοϊας Μείε]- 

Ί15 εοηκ!, απαπα πλ ἀομαιίςςεπί Ὠαπιαία., (γαπαρηϊ 

οπρίἀϊπα Ῥοτ[εοῖί, αἱ Ῥεϊαπα φαἱς απςρίοἰῖ5 αἄτοιδιας Τα]- 

πιαίας σοτοπά πα ἀεοθγηστείαν.. Α ααἶθας απππῃ οξςοί απηῖοθ 

οχεθρία5, 541οπΏ αριά εος5 Πρεγηα θρῖί : ΒοππαΠΙαΠθ ΤΟΥΟΓ- 
55, (τιαπηρασί{. | 

ΧΠ. Οπο γοτο {6ΠΊροΓο (α]]α ρτογἰποία μπι Ἱπιροτίο 

Ρια[αῖέ 6.ας, Πάεπι ΠΠ Ώα]πιαία, αἰῆσια Τ]γτῖ, αποτυπῃ 
(πη πηαχίπηο το Πογοη/ίοτες θυαπί, ΤῬγηΐς, αΠί Ρορι]ο; 

Ἠ]γτῖοο, Ῥτοπιοπαπῃ πτρεπη αβδίπ]εναπί. Ἰωρατηϊ, Ροριί 

Ῥοπιαπί Πάθἱ 5ε56 ρογπίεηίες, Οσατίς ἵη ρτορίησιο αΡθη- 
[5 ορεπα ἵππρ]ογατυπί{. Ἐί παϊδίέ 0..5αγ ααί (οπεη{ίθι5 Ῥτο- 
πιοπαπΙ ἀσπυποίατοπέ, αί Ἰωρατηϊς τοάστεπί ορρίάππη. 

Οποά ἱπιροπίαπαῃ πάπα ή οοπίθηηοτεηί, ΥαΠάαπα αΓΠΙΑΙΟ- 
ΤΙΠΙ ΠΙΑΠΙΠΑ θα πηϊςί; ααὶ οπηπος αἲ Π]γτῆς επί οοποῖεί, 

Νεσια πας οδί 14 [αοίπας Οωκατ, αποπίαπι Ῥοπιρείαπαρ 
ἀἰδοογαία» Ἱπρ]]οῖίο 5α1ῑς ἴπ 6αΠ1 ΤΘΙΗ ΠΟΠ Ρα]ΐ οὐ, Ῥοδίαπαπα 
απίεπη ἵπ Ῥδ]]άπα ογαρί{ ἀῑδοοταῖα, 05.5 ο ε0ΡΙΙ5, 48 

18. 
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μεθ ὅσων εἶχεν ἐκ Βρεντεσίου γειμῶνος τὸν Ἰόνιον 
ἐπέρα, καὶ Πομπηίῳ κατὰ Μακεδονίαν ἐπολέμει. 
Τοῦ δ᾽ ἄλλου στρατοῦ, τὸν μὲν Ἀντώνιος ἐς τὸν Μα- 

αφ -” / .- Ν ν 1 
χεδονίαν ἦγε τῷ Καίσαρι, περῶν καὶ ὅλε τὸν Ἰόνιον 
γειμῶνος ἄκρου" σπείρας δὲ πες πεντεχαίδεχα, 

καὶ τρισχιλίους ἱππέας, Γαβίνιος γεν αὐτῷ διὰ 
τῆς Ἰλλυρίδος, περιοδεύων τὸν Ἰόνιο. Οἱ δὲ Ἰλλυ- 
ριοὶ, φόθῳ τῶν οὐ πρὸ πολλοῦ γεγονότων ἐς Καίσαρα, 
τὸν νίκην αὐτοῦ γοµίζοντες ὄλεθρον Ὑενέσθαι ἑαυτοῖς, 
κτείνουσι πάντα τὸν ὑπὸ τῷ Γαθινίῳ στρατὸν, ἔπιδρα- 

΄ η) 3 -- / ) / / 

µόντες, χωρὶς αὐτοῦ Γαβινίου καὶ ὀλίγων διαφυγόν- 

των. Καὶ ἐς γρήµατα τότε μάλιστα καὶ τὸν ἄλλην 
ἰσχὺν ἐκ τοσῶνδε λαφύρων ἔστησαν. 

ΧΠΙ. Ὁ δὲ Καΐσαρ ἠσγολεῖτο μὲν ὑπ ἀνάγκης ἐς 
Πομπήῖον, καὶ, Πομπηΐου καθαιρεθέντος, ἐς τὰ ὑπό- 
λοιπα τῆς ἐκείνου στάσεως, πολυμερῇ γενόµενα. Κα- 

’ αἲ / 3 -ω ε ’ " 

ταστησάµενος δε πάντα, ἐπανηλθεν ἐς Ῥώμην, καὶ 

ἐστράτευσεν ἐπὶ Γέτας τε χαὶ Παρθναίους. Ἔνδεισαν 

οὖν οἵ Ἰλλυριοὶ, μὴ ἐν ὁδῷ σφίσιν οὖσιν ἐπιθοῖτο, 

Καὶ πρέσθεις πέµψαντες ἐς Ῥώμην, ἴτουν τε 
συγγνώµην τῶν γεγονότων, καὶ ἐς φιλίαν ἑαυτοὺς 

᾿ / ΣΝ/ 4 Ε/ 3 { / 

καὶ συμμαγχίαν ἐδίδοσαν, ὡς περὶ ἔθνους αἀλχίμου µά- 

λιστα σεμνολογούμενοι. Ὁ δὲ ἐπειγόμενος ἄρα ἐς 

Παρθναίους, σεμνότερον ὅμως αὐτοῖς ἀπεχρίνατο' 
φίλους μὲν οὐ θήσεσθαι τοὺς τοιαῦτα δεδραχότας 

συγγνώσεσθαι δὲ, εἶ φόρους ὑποσταῖεν, καὶ ὅμηρα δοῖεν. 
/ 3 3 / -- ’ 

Ὑπισχνουμένων δὲ ἐς ἀμφότερα αὐτῶν, Οὐατίνιον 
ἔπεμγε σὺν στρατοῦ τέλεσι τρισὶ , καὶ ἱππεῦσι πολλοῖς, 
φόρους τε ὀλίγους τάξοντα ον, καὶ τὰ ὅμηρα λη- 
ψόμενον. Ἀναιρεθέντος ὃ ἑ τοῦ Καίσαρος, ἡγούμενοι 

τὴν Ῥωμαίων ἰσχὺν ἐν τῷ Καίσαρι γεγονέναι τε καὶ 
α. / ”νἲ " Μ α- - 3 / / ν 

διεφθάρθαι, οὐδὲν ἔτι τοῦ Οδατινίου κατήχονον, οὔτε 

ἐς τοὺς φόρους, οὔτε ἐς τὰ ἄλλα. Βιάζεσθαι δὲ ἐγχει- 

ροῦντος, αὐτοὶ πέντε τάξεις, ἐπιδραμόντες, ἔφθειραν, 
κ ο , .ω /»- (ϱ 4 ἃ λα 

καὶ τὸν ἡγούμενον τῶν τάξεων Ἠαΐθιον, ἄνδρα ἀπὸ 
ΝΕὶ ο. μὲν, σὺν τοῖς ὑπολοίποις, ἐς 

Ἡ δὲ Ρωμαίων βουλὴ τὸν 

μην τόνδε, καὶ Μακεδ βονίαν ἐπ) αὐτῷ, καὶ Ἰλλυριοὺς 

ὅσων Ἴρχον, μας Βρούτῳ Καιπίωνι, τῷ κτείναντι 

Συρίαν Κασσῳ, 

δροφόνῳ Γαΐου γενοµένῳ. ᾿Ἀλλὰ καὶ οἵδε, πολεμού- 
µενοι πρὸς Ἀντωνίου καὶ τοῦ δευτέρου Καίσαρος, τοῦ 

Σεβαστοῦ ποοσχγορευθέντος, ἐς οὐδὲν ἐσ/[όλασαν Ἰλ- ἴ Ας Ἡ |, / 

ἀϊον, ὅτεπερ καὶ καὶ τῷδε ἀν- 

λνριοῖς. 
ΧΙΥ. Οἱ δὲ Παίονες εἰσιν ἔθνος µέγα παρὰ τὸν 

Γ  / “” 3 /. κ 4 α’ ’ 

ἱστρον, ἐπίμηχες ἐν [απόλων ἐπι Δαρδάνους' Παίονες 
ου... .υυὃ φαδ . - 

μὲν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων λεγόμενοι, καὶ τὶ Παν- 
τε. / 

Ἰλλυρίδι, 

Διὸ καὶ περὶ τῶνδέ µοι δοκεῖ νῦν κατὰ 

ιά } .. 

Ρωμαῖσ 
, ΄ αἲ , ο , - 

νόνιοι" συναριθµουμενοι δε ὑπὸ Ῥωμπίων τη 

ὡς προεῖπον. 
. ΄ 

ἁ Ἰλλυρικὰ εἶπειν. δ) 

ϱ Ἀγριᾶνας: οἳ, τὰ μέγιστα Φιλίπ 
/ 

Ππίονές εἶσι τῶν ΤΕΝ Παιόνων, 

Ίνλοτοι ὃ) εἰἶσὶν ἐκ Μακεδόνων, 

ο. «ἲ πω καὶ Ἀλεζάνδρῳ 
ή « 
|λ- 

1.1. { 5 4 4 / ΄ , 
Επεὶ ὃ ἐπὶ τοὺς Παίονας ἐστράτευσε 

χατεργασάμενοι, 
}υριοῖς ἄποικοι. 
Ἀρνήλιος, κακῶς ἀπαλλάξας, µέγα δέος Παιόνων 

τα ο οΠάΙ. 

ΑΡΡΙΑΝΙ Ι1ΡΕΒ 

5οοὐπῃ Ἠαρελαί, Ἠθπιο Ῥγυπάηδίο 5οἴγθης λάτίαιίομπο (τὰ- 
1θοῖ, Ῥοπυρεῖοαιε ἵπ Μασεάοπία γεγκαπ{ί ἱπία]ί Ῥο]απη. 

Ῥο[αυ! απίεπῃ εχοτοῖ5 Ῥατίεπι Απίοπίης, οἱ ἵρο 5Ηπηπηᾶ 

Ἰήοπιο Αἀτίαιίοπα ἐγαηςπηίΗοης, ἂἆ Ο40ςαΓοπῃ ἵπ ΜασοοπΙαΙη 

ἀυκί. Οο]οτίος γετο ρε απῃ φαἰπάθοῖπα, εαπα (πῖθις πο ]- 

Ῥα5 ἑαίσπα, σαβήηίας εἶάεπῃ 0ᾳφατῖ ροτ Ἠ]γτίαπι αἀάπεστο 

ἱηςητα[ε, ογα Δάπαβοί εἰτουία Ῥεταρταία. Π]γηίααε, {ἰ- 

ππρηίος 5ἱρί Ῥτορίετ ϱα απα Ῥαμ]ο απίο οοπηπηϊδίςεθηί ἵῃ 

Ο09054Γ6Π1, Γορη(απίθδε γἱειοτίαπη Οαᾳδαγῖς οχ{μο ἱδί [ι- 

{ωταπη, ἱππρεία {αείο, ππίγεγδαπα αΡίη αχοποϊἑαπη (οχορρίο 

ρ5ο ΟαΡίπίο, Ραποΐδαπο {ησα εἸαρςῖς) Ἱπίοτ[οοθτιπί : πιᾶ- 

6ηάπη(πε ἔππα πιαχίπης, εχ {απῇϊς 5ρο]5, οπα ροουπῖεο τίπι, 

{ππα αΠογΗπῃ Ρο αρραταίσαπα οορίαπα, ορ παοταπέ. 

ΧΠΙ. Οπδαι Ρε τὰ {επιρης σεγεηᾶἶς αἆγεγεας Ῥοπηρείαπῃ 

τερης, οἱ, πιοτίπο Ῥοπηρείο, γε]ᾳαῖῖς οαγαππάεπα ραγῖαπη 

Ρτοβἱσαπαἶς, απσν πη](2) ας νατία φαρογογαη!, ογαί ἀῑσίοπίας. 

βεᾷ τερι5 οπηπίρις οοπηροδῖξ, απ, Ἠοπιαπῃ Γ6ΥδΓΣΗ5, 

Ῥο[απη αἄγειειις (οείας οἱ Ρατί]ιος ραγατοί, πιοίπρηίος Π]γ- 

Ἡ, ης 5ο ἵῃ Ιπετο Ροδίΐο5 ααστοάετείητ, Ἠοπ]απ Ἱοραίος 

πι]δογυηί, αι Ῥγα(εγίογαπΙ γοπίαπη Ροδεθτοηί, 5616 ἵπ 

απηϊοΙαπα Οᾳ,5απἱ5 5οοἱδίαίθπη(μο ἀατοπί; Η]γτίογΙπη σοηίοτη, 

γο]α({ [ου πε Ίοηρο ργςίαπΙΙςδίπιαπα, Υετβίς εχίοΠεπίες. 

0ῶ.ρατ, απαπαπαπα αἆ Ῥε]απα αἄγειςδας Ῥαγί]μος Γεςϊπατεί, 

{απησΠ Ῥτο ἀῑπηϊίαίε ρορι]ῖ Ῥοππαπί γοδροπά(ΐ: « ΑππΙΕΟΓΗΠΙ 

απάδπῃ Ίοσο ΠΙΙΠΙΠΊθ 56 Παβίίαγαπα ϱο5, απ {αῑϊα ραΐταςδεη! 

γοπ]απῃ {αππθη ἀαίαγαπα, δἱ 56 {π]ρηα{ο 5αρ]ίοστο , οΏδίάεσαο 

4ατο γο]]οπί.» ΟπογΗῃ απάΠΙ πἱγησαε ρο]σετοπίη Η]γ- 

τῇ, Υαϊπίαπη ουη (τρις Ἱερίοπίθης οἱ πιασπο ΠΙΠΙΟΤΟ οᾳῖ- 

(απ πηϊςίέ, απί Ἱεγία απαἄαπα οἷς Γπραία Ιπιροποτοί, οὐςί- 

ἀοσαπο ταυἱρεγεί. Φε Ιπίογ[εοίο 095416, υπ τοῦ ρορα]{ 

Ποπιαπί ἵη 1ρ5ο 0ῳδατο οχ5[ᾖ]ςδο οἱ ου πῃ οοάθπη Ἰη{ογίςςε 

Ριίατοπί Γαἱπιαία., Ὑ αἰἰπ]ί ἀῑσ[ῖ5 ]απ1 πδαπε απσαά πσοία, 

πεσιθ α[ία α]]α {η το, αΠηρ]ία5 απἀἰθηίος ογα{. Εἰ ροδίσααπα 

Υ{ οΙΠΗ οἱς Άσογε εαρίί Ὑαπίης, {ρ5ῖ φίπατο οο]λοσίος, ΟΠΗ 

θαΗπῃ ἆπορ Ῥαβίο, 5οπα {οἱ ογδ1ηῖς γίτο, οὐποϊἁάσταηί. Όσο 

[ποίο Ὑαἰληίας ουηα το]ϊφαἶς ΕρίάαΠΙΠΗΠΗ 56 τοοσρίξ. ΕΙ θὰ 

οχρτοΙαπη, δἱπλα] ου πα Μασράοπία ρτουν]ηοῖα οἱ Π]γτῖοϊ ο ρατίο 

ἱπίοι[οσσγαί, δοπαία5 Ποιπαηας ἱταδία τες απο ἴδπηροτο εἰ 5Υ- 

τίαπ Οας5ΐο, ο]αςάσπα οσοαῑς 5οσἰο, τοβοπάσπη οοπορς»Η. 5εᾶ 

ή 4ποήαο, Ὀο]]ο αἀγθιδης ΑπίομΙΙΠΙ οἱ αἰίογυπη 0081γοπη, 

οαἱ Αιριςδίο οποίο Γης, ἀἰδίοπί, πΙ ΙΙ αἰάφπαπα αἀγοτ- 

5η5 Π]γτίος ᾳετοπά δρα αυ να οα!. 

ΧΙΥ. Ρ0Π65 νο Ραπποπί ρορα]ας δαπί αἆ Τδίηα ϱ)Δ- 
Ες, ο]15 5οὖ65 α Ταργαἴρς τη Ἰοηβα Πα αἆ Ώαγάαπος αδ4ς 

ρονηρυηίαη, Ῥα0οπα5 Οταν, Τα πί Ῥαπποπίος, τουβηί. 

ΑΠ ΜΗΙ καπ! απ{οπα α Πομπαπίς Ἠ]ντίσο, αἱ ]άπ1 απῖς ἀῑκί : 

οπήυ6 ἆς οαδα πημῖ, Ώος Ἠ]ντίσας οχδοφ ποπ, πο επί 

Μασηα απ{οπη σοη[ῖς οδί οἸατίηάο α Μαςο- 

4 ση {πάς (ομροπίρης, Ρτορίος Αμταμᾶς, 410ΓΕΗΠΗ ορογα 

Ίοημο ργαν απ νδίηνα ΡΕ ίρρης οἱ ΑΙοχαμάος αδί καηί, Ῥα00- 
πο οσο μία ΕΠ οκ ἠπ[ονογί Ῥανομία καπέ, Ἠ]γτίογυπη οοἱοπία, 

ΓΡ ΑΠΠΟΠΙΟΓΩΠΗ Δπἱομα, Ροδὲ Οογποή οχροὀ (οποια αάγογδης 
θ05. ἠπίο οἱ ονίία δακοδρίαν, βίας οσο ἠηναςί! λος 

ασ ομιαπα; ἁλοηῖς ογαί, Βτηίο σαρίοηί, οἳ, αἱ 009 8ΗΘΠΗ 
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Ἰταλοῖς ἅπασιν ἐνεποίησει καὶ ἐς πολὺ τοῖς ἔπειτα 
ὑπάτοις ὄχνον ἐπὶ Παίονας ἐλαύνειν. Τὰ μὲν δὴ πά- 
λαι τοσαῦτα περὶ Ἰλλυριῶν καὶ Παιόνων ἔσχον εὑρεῖν. 
Εν ὲὲ τοῖς ὑπομνήμασι τοῦ δευτέρου Καίσαρος, τοῦ 
κλήθεντος καὶ Σεῤαστοῦ, παλαιότερον μὲν οὐδὲν οὐδ) 
ἐν τοῖσδε περὶ Παιόνων εὗρον. 

ΧΥ. Ἰλλνριῶν δέ µοι φαίνεται χωρὶς τῶν εἰρημέ- 

νων ἐθνῶν καὶ ἕτερα Ρωμαίων προὐπαχοῦσαι. Καὶ 

ὅπως μὲν, οὐκ ἔγνων. Οὐ γὰρ ἀλλοτρίας πράξεις ὁ 

Σεθαστὸς, ἀλλὰ τὰς ἑαυτοῦ συνέγραφεν. Ὡς δ' ἆπο- 

στάντας ἐς τοὺς φόρους ἐπανήγαγεν, χαὶ ἑτέρους ὡς 

ἀρχῆθεν ἔτι ὄντας αὐτονόμους εἷλε, χαὶ πάντας έκρα- 

τύνατο ὅσοι τὰς χορυφὰς οἰκοῦσι τῶν Ἄλπεων, βάρ- 

θαρα καὶ µάχιµα ἔθνη, καὶ χλοπεύοντα τὴν Ἰταλίαν 
ὡς γείτονα. Ἰαέ μοι θαΌμά ἐστιν, ὅτι καὶ πολλοὶ καὶ 
μεγάλοι Ῥωμαίων στρατοὶ ἐπὶ Κελτοὺς χαὶ Ἴθηρας 
διὰ τῶν Ἄλπεων δδεύοντες, ὑπερεῖδον τάδε τὰ ἔθνη" 
χαὶ οὐδὲ Γαάϊος Καΐσαρ, εὐτυχέστατος ἐς πολέμους ἀνλρ, 
ἐξήνυσεν αὐτὰ, ὅτε Κελτοῖς ἐπολέμει καὶ δέχα ἔτεσιν ἀμοὶ 

τήνδε τὴν χώραν ἐχείμαζεν. Ἀλλά µοι δοκοῦσιν οἳ 
μὲν, ἐφ᾽ ἃ ἠρέθησαν ἐπειγόμενοι, τῆς διόδου τῶν Ἁλ- 

πεῶν µόνης φροντίσαι’ ὅ δὲ Γάϊος ἀμφί τε τὰ Κελτιχκὰ 
γενέσθαι, καὶ, τῆς στάσεως τοῦ Πομπηΐου τὰ Κελτικὰ 
ἐπιλαθούσης, τὸ τούτων τέλος ὑπερθέσθαι. Φαΐνεται 
μὲν γὰρ καὶ Ἠλλυρίδος ἅμα Κελτοῖς αἱρεθεὶς ἄρχειν. 

Οὐ πάσης δ) ἄρα ἦρχεν, ἀλλ᾽ ὅσητις ἦν τότε Ῥωμαίοις 
Ἰλλυρίς. 

ΧγΙ. Ὁ δὲ Σεθαστὸς πάντα ἐχειρώσατο ἐντελῶς, 

παὶ ἐν πχραθολῇ τῆς ἀπραξίας Ἀντωνίου, χατελογίσατο 

τῇ βουλη, τὴν Ἰταλίαν ἡμερῶσαι δυσµάχων ἐθνῶν, 
θαμινὰ ἐνοχλούντων. Ὀξυαίους μὲν δὴ, καὶ Περθεηνά- 
τας, καὶ Βαθιάτας, καὶ Ταυλαντίους, καὶ Καμβαίους, 

καϊΚινάµθρους, καὶ Μερομέννους, καὶ Πυρισσαίους εἷλε 

δι ὅλης πείρας. Ἔργῳ δὲ µείζονιἐλήφθησαν, καὶ φόρους 
ὅσους ἐξέλιπον ἠναγκάσθησαν ἀποδοῦναι, Δοχλεᾶται 
τε καὶ Κάρνοι χαὶ Ἴντερφρουρῖνοι καὶ Ναρήσιοι καὶ 

Γλυτιδίωνες καὶ Ταυρίσχοι. ὋὪν ἁλόντων, οἳ ὅμοροι 
προσέθεντο αὐτῷ καταπλαγέντες, Ἱππασϊνοί τε χαὶ 

Ῥεσσοί. “Ἑτέρους δὲ αὐτῶν ἀποστάντας, Μελιτηνοὺς 

καὶ Κορχυρηνοὺς, οἳ νήσους ὤχουν, ἀνέστησεν ἄρδην, 
ὅτι ἐλήστευον τὴν θάλασσαν’ καὶ τοὺς μὲν ἡέῶντας αὖ-- 

τῶν ἔχτεινε, τοὺς ὃ) ἄλλους ἀπέδοτο. Λιθυρνῶν δὲ 

τὰς ναῦς ἀφείλετο, ὅτι καὶ οἵδε ἐλήστευον. Ἰαπόδων δὲ 
τῶν ἐντὸς Ἄλπεων ΜΤοεντῖνοι μὲν καὶ Αὐενδεᾶται προσ- 

έθεντο ἀὐτῷ προσιόντ. Ἀὐρουπῖνοι δ’, οἳ πλεῖστοι 
καὶ μαχιμώτατοι τῶνδε τῶν ἸἹαπόδων εἰσὶν, ἐκ τῶν 

χωμῶν ἐς τὸ ἄστυ ἀνῳκίσαντο" καὶ προσιόντος αὐτοῦ, 

ἐς τὰς ὕλας συνέφυγον. Ὁ δὲ Καΐσαρ, τὸ ἄστυ ἑλὼν, 
οὐκ ἐνέπρησεν, ἐλπίσας, ἐνδώσειν αὐτούς' καὶ ἐνδοῦσιν 
οἰκεῖν ἔδωχε. 

ΧΥΠ. Μάλιστα δ) ἠνώχλησαν αὐτὸν Σχλασσοί τε, 
καὶ Ἰάποδες οἳ πέραν Ἄλπεων, καὶ Σεγεστανοὶ, καὶ 
Δαλμάται, καὶ Δαισιτιᾶται, καὶ Παίονες, ὄντες ἑκὰς, 

ΟΠΊΠΕΡ., ηἱ Ρο ορ {6Γηρ5 ἱπδοφιιθηίος 6οη5 165 ποῃ ααδὶ 

βίπί οοπίτα Ῥάοπας ἀποστο οχοτοϊέαῃ, Ὀο νοκ Ποίθας 

Π]γγίοογι Πα οἱ ῬαπΠΟοΠΙΟΓΤΗΠΗ ΡΦΟΠΙΠΊΥΟ τοβς, Ργαίο Ἠσς 

ηΗ] ροίαῖ οοπιροτῖτο : ας 4ᾳ Ραοπίθας απἰάεπα γεὶ ΡαπΠο- 

η{ῖς γαιυςίας ΠΙΗΙ] πο ἵηπ Οωφατίς ληριαςίί φπἱάσα ΟΟΠΙΠΙΘΗ- 

(4ΗΠ5, απο Ίοσο 4ε Ῥαπποπϊΐς αρῖί, ααἰάαπαπα ποπ, 

ΧΥ. πίσγαπῃ α]ίος Πίο Ἠ]γγίογαη Ρορι]ο5, ργαίοι Ίος, 

4 πογάΠή ΠΙΘΩΙΙΟΠΕΠΑ [6οἱ, ]απ1 απίο ραγηΐσδο Βοπιαπίς, 54115 

(46η γἰάεο.. 56ᾷ απα ρο[ἳςδίππαπα τα(ίοπο 4 {αοίαπα 5ἱε, 

ΠΟΠ Ἠάῦ6ο οοπηροτίαπῃ. Ἀεσιο οηἵπι αΠογαπα το περία», 

5ε4 5α5 (απίαπηπιοάο, οχροδα(ί Αῤιςίαβ; απο ρασίο 5οΏῖ- 

οί ἀεδεῖδοσηίος Ῥορι]ος αἆ οὐδοφπίαπα τα ήδη5 οἱ αἲ (γραία 

ἑοπιρα]επ{, α]ἷος Προνίαίο αἆ ἱρεῖας αἰαίθπη 1505 Υἱ 5αΏομο- 

πι, ἀεηίαι οΠηῃες αἱ 5ΙΠΊ]ας Αἱρος ἱποο]απίρορι]ος, Όαν- 
Ρατος ]ος Ώο]ίοοβοδαπο, απ νἱοίπαπα Παίαπα αρίας ειδη 

ἀορορι]αίῖ, ρογάσοπηπογῖ. Λο πίταπα ααἰάσπα γἱάρεί ροίε»ί, 

ἃ Ῥοπιαηί5, πογαπα πα ή πιαρηίαθ οχογοῖέα5, οοπίτα (α]- 

105 αίαια Ηϊδραπος ἀποίϊ, Α]ρος 5αρογαΥογυηί, Ρορι]ος ἰδίος 
8ΟΠΊΡΟΥ Γηΐ5ςα πορ]θοίο5; οί πο α Οαἱο απἰάεπι Ο.:βατ6, [οἵ- 

(απαιἱςείπιο Ἰπιρεταίογα, {οίο ἀοοεηπίο, πο, Ὠε]ίαπα οι 

6α]5 6ετεης, οἴτεα οα Ίοσα Προγπανγίέ, [αΐς5ο ἀερε]]αίος. 

Φαἆ ηἰπαϊγαπα γἱάσπίηγ 11, αἆ αδοορία περοίία ργορειαπίες, 

46 εχεγοΙῖθα5 φιῖς ρ6ς ΑἼρος (γα[ἱοίοηαϊς φοἵππι οορ[ία5δε; 
ωρα: αίεπα, ΡΕΙΠΙΙΠΗ 6α[]οῖς τεῦας, ἀθίη πιοίαῖ Ῥοπηρείᾶ- 

πο, απὶ ος τ69 5ία{ἴπα οοπδεσα{5 οδί, ἱπίοπίας, ἀῑςίμ]ϊςδε 

Ἠ]γτίοίς τεῦας παπα ΙπροποΓα. Π]αά οπίαι απἰάθπα εαἰῖς 
ἁρρατεί, ουπῃ ααλία ργον{ησία 5ἴπχα] Π]γγ]οί ἱπαρογίαπα, ᾳαοαά 
φο][οεί Π]γγίοιπη ἔαπο ἵπ Ροίοείαίε ΠοππαποτΙΠα αογαί, ζᾳ- 
Φ4ΓΟΠΙ α Ῥορι]ο Ἠοπ]απο αοεθρῖς»ο. 

ΧΥΙ. δε Αασιδίας, απίγεισα τορίοηο 1Π ροίοςἰαίθπα τούα- 

οἷα, 6π1πῃ τος ἃ 56 σεδίας ουπα ΑπίοηΙϊ 5ορη[16 οοπηραΓατοί, 

πιραίαγ]ί φεπα(υῖ, αποά ΠίαΙίαπα α Ῥο]ίοοδαταπα σοη{[απι 

Ῥατρατῖο ρηγραδδεί, (παγαπα ἱπουτείοπίρας ογεβτο Εμἱςδοί 

Ἱη[ρείαίΐα,  ΌχγωΩος Ιδίατ, εί Ροαι]οηραίας, Ραΐλμίαίας, 

Ταπ]απ{1ο5, 04ΠΠΏΟΡΟ5, ΟΙΠΑΠΙΕΓΟΡ, ΜΙΕΓΟΠΠΕΠΠΟΣ, Ργ{ίδδωο5, 

ππο Ίπουγδα φαρεγαγ]ί. 96ᾷ παα]ας ΠΠ ποσοίίαπα Ραἷ{ ἵπ τος - 

Ρί6πά!5, οί αἲ ρεπάεπάα (πραία, απ Ππίοιπιςογαη{, ΓΙΓΦΙΙΒ 

αἀϊσοπάϊς Ώοε]ααίῖς, Οαγηῖς, Τη ατῖηῖς, Νατοφίϊΐς, αΠἴη- 

ἠδἱοπίρας, Ταυπϊκείκααθ.. Ου/ρας ἀανίοιῖς, βηΙἴποῖ Ῥορι] 

πιοία (αυ, Ηἱρραδίπί αἱ Ῥος»ί, 5ο5ο ΠΠἰ (γαιάσειΠέ. ΑἱἱοΒ 

γονο ἀεβοῖοηίος, Μεμίοηςος εί Οονογτῶος, ἵηδι]ας ἵπου- 

Ἰοπίο5, Ῥνορίοτθᾶ αποά πατε Ἰαἰτοσϊη]ϊς Πη[οκίανογαπί, ἆο- 

Ἰαγί (απά[έας, ἱπίατίοοίῖς ριβοτῖρας, οσον ας οογοιᾶ 

γεπιπ]άα!ῖς. Τήβαγηος, πηανα Πῑάσεπα Ἱπ[οίαηίος, παγίριι5 

πηιησἰαγ[ί. Ἐν Ταργάσπα Ρρορα]ἱς, απὶ Ἰπίνα ΑἼρος Παβίίαηί, 

Μοεπίπί οἱ Αγεπάεαία αἀγοπίειίί οἱ 5ο πίγο (γαδϊάσγαΠί, 

Αναριηὶ, ααἱ εί πα] ἀἶπο εί γἱγία(ε Ώο]ίσα οσοἱοίς ργα"ςίαηί 

Ἰαργάίρις, εχ γἱοῖς ἵπ αγΏθπη 56 γοοορογαΠ!; 5οᾷ αρρτορίη- 

4παηία Οείαγίο 0ῶκατα, ΤΠ θ]νας 5οςο αὐάϊἀσταπί. σαρία 

αγοί 05.9 ἵδπείῃ 5 /ἰοἱ Ποῃ οδὶ ρ85δ15, απποά 5ο Ῥαγῦανος 

αάίαχος δΡεταγεί. Οπἴρις οίἴαπα, 5ο5ο πιο ἀοάσηίίρης, 

μα ὈΠαπάαπα Ῥογγο αγ Ώθηα Ρογπηἰςίε, 

ΧΥΠ. Ῥανίππάπα απίοπα Ἰαμοτῖς Τἱ αχ ρασγαΠ{ σπα δᾶ- 

Ἰ855ἱ, ἴυπῃ Ταργάος (ναηρα]ρίηί, Βομοφίαπὶ, Ὠαπιαία, Όα- 
αἰαία., Ῥαπποπίίαιο, α βα]58ἱ5 ΤΟΙΠΟΠΟΓΕΣ. βα]α58ἱ 5ΗΠΙΠΊά5 
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τοῖς Σαλασσοῖς: οἳ χορυφὰς οἰκοῦσι τῶν Ἄλπεων, ὄρη , 

δύσθατα: καὶ στεν) δίοδός ἐστιν ἐπ᾽ αὐτὰ καὶ ὄνσγε- 

ῥής. Δι ἃ χαὶ ἦσαν αὐτόνομοι, καὶ τέλη τοὺς παρο- 

δεύοντας τουν. Τούτοις Οὕετερ ἐμπεσὼν ἀδοχήτως, 

τὰ στενὰ προὔλαθε δι ἐνέδρας, καὶ ἐπὶ διετὲς αὐτοὺς 

᾿ἐπολιόρκει. Οἱ δὲ ἁλῶν ἀπορία, ὧν εἶσι μάλιστα ἐν 

χρεία, φρουρὰς ἐδέξαντο. Καὶ Οὐέτερος ἀποστάντος, 

τὰς φρουρὰς ἐζέθαλλον εὐθύς: καὶ τὰ στενὰ κρατυνά- 

µενοι, τοὺς ἐπιπεμπομένους σφίσιν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος 

διέπαιζον, οὐδὲν δρᾶν µέγα ἔχοντας. Ὃθεν αὐτοῖς ὅ 

Καΐσαρ, προσδοχωµένου τοῦ πρὸς Ἀντώνιον πολέμου, 

συνέθετο αὐτονόμους ἐάσειν, καὶ ἀκολάστους τῶν ἐπὶ 

Οὐέτερι πραχθέντων. Οἱ δ) ἅτε ἐν ὑποψίᾳ ταῦτ' ἔχον- 

τες, ἅλας πολλοὺς ἐσώρενον, καὶ τὸν Ῥωμαίων κατέθεον΄ 

µέχρι Μεσσάλας Κορούϊνος, αὐτοῖς ἐπιπεμφθεὶς λι- 

μῷ παρεστήσατο. Καὶ Σαλασσοὶ μὲν οὕτως ἐλήφθη- 

σαν. 
ΧΥΠΙ. Ἰάποδες δὲ οἳ πέραν Ἄλπεων, ἔθνος ἴσχν- 

ρόν τε καὶ ἄγριον, δὶς μὲν ἀπεώσαντο Ῥωμαίους, ἔτεσί 

που ἀγγοῦ εἴκοσιν' Ἀκυληΐαν δ᾽ ἐπέδραμον, καὶ Τερ- 

γηστὸν Ῥωμαίων ἄποικον ἐσκύλευσαν. Ἐπιόντος δ᾽ 

αὐτοῖς τοῦ Καίσαρος δδὸν ἀνάντη καὶ τραχεἴαν" οἵὃ 

ἔτι μᾶλλον αὐτὴν ἐδυσχέραινον αὐτῷ, τὰ δένδρα κό- 

πτοντες. Ὡς δὲ ἀνἝλθεν, ἐς τὴν ἄλλην ὕλην αὐτοὶ συν- 

έφυγον, καὶ προσιόντα ἐλόχων. Ὁ δὲ, ὑπώπτενε γὰρ 

ἀεί τι τοιοῦτον, ἐς τὰς ἀχρωρείας τινὰς ἔπεμπεν, οἳ 

ἑκατέρωθεν αὐτῷ συνέθεον, προθαίνοντι διὰ τοῦ χθα- 

μαλοῦ , καὶ κόπτοντι τὴν ὕλην. Οἱ δὲ Ἰάποδες ἔπεξ- 

έθεον μὲν ἐκ τῶν ἐνεδρῶν, καὶ πολλοὺς ἐτίτρωσκον" 

ὑπὸ δὲ τῶν ἐν τοῖς ἄκροις ἐπιτρεχόντων κατεκόπτοντο 

οἳ πλείους. Οἱ δὲ λοιποὶ πάλιν ἐς τὰ λάσια συνέφευ- 

γον, τὸν πόλιν ἐκλιπόντες, ᾗ ὄνομα Τέρπωνος. Μαὶ 

αὐτὸν ὁ Καΐσαρ ἕλὼν, οὐκ ἐνέπρησεν, ἐλπίσας, καὶ 

τοῦσλε ἐνλώσειν" καὶ ἐνέδωκαν. 

ΧΙΧ. Ἐπὶ δ᾽ ἑτέραν πόλιν ἐχώρει, Μετοῦλον, ἡ τῶν 

Ἰαπόλων ἐστὶ κεφαλὴ, κεῖται ὃ ἐν ὄρει σφόδρα ὑλώδει, 

ἐπὶ δύο λόφων, οὓς διαιρεῖ χαράδρα στενή. Καὶ ἡ 

νεότης ἦν ἀμφὶ τοὺς τρισχιλίους µαχίµους τε καὶ 

σφόδρα εὐόπλους" οἳ Ῥωμαίους, τὰ τείχη σφῶν περι- 

στάντας, εὐκόλως ἀπεκρούοντο. Οἱ δὲ γῶμα ἤγειρον 

καὶ οἵἳ Μετοῦλοι τό τε Ἰῶμα νυχτὺς καὶ ἡμέρας 

ἐκτρέχοντες ἠνώχλουν, καὶ τοὺς ἄνδρας ἀπὸ τοῦ τεί- 

ους μη αναῖς κατεπόνουν, ἃς ἐσχήχεσαν ἐκ τοῦ πολέ- 

µου, ὃν Δέκμος Βρούτος ἐνταῦθα ἐπολέμησεν Ἀντωνίῳ 

τε καὶ τῷ Σεβαστῷ. Ἠονοῦντος δὲ κἀκείνοις ἤδη τοῦ 

τείχους, οἵδ᾽ ὑπετείχισαν ἔνδοθεν, καὶ τὸ κεκμηκὸς 

ἐκλιπόντες, µετεπήδησαν ἐς τὸ νεότευκτον. Οἱ δὲ 

Ῥωμαῖοι, τὸ μὲν ἐκλειφθὲν λαθόντες ἐνέπρησαν" κατὰ 

δὲ τοῦ ἄλλου δύο χώματα ἔχουν, καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν γεφύρας 

τέσσαρας ἐξέτεινον ἐς τὸ τεῖχος. Γενομ ένων δὲ τούτων, 

ὃ Καῖσαρ περιέπεμγέ τινας ἐς τὰ ὀπίσθια τῆς πόλεως, 

περισπᾶν τοὺς Μετούλους' τοῖς δ᾽ ἄλλοις προσέταξε 

περᾶν ἐς τὰ τείχη διὰ τῶν γεφυρῶν. ἸΚαὶ αὐτὸς ἐς 

ὑψηλὸν πύργον ἀναθὰς, ἑώρα. | 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΗΙΡΕΒ 

Αἱρος ἰποο]απέ, πποπίες 4οσε58Η ἀ[ῆοῖ]ες, αγοίατη (γαηςΙέατη 
8ο ἀ(βοιἹεπη Ἠαβεηίος. Ῥετ Ἠαπο αἶίμς ορρογ(ηπ](αίοπα ΠΟΠ 
φο] απ Ηεγίαίεπα 54 απῃ {υἡἶ ογαηί Βαα»ςί, 5οἆ εἰίαπη γος ρα] 
8 (ταηδουπῖρς5 οχίροτε εοΠδεγοταηί. Οπος Ὑείης ἆθ ἵπι- 
Ρτουίςο ασστεβδΗ5, οε(αρα!ἶς ρο: Ἰηδίάϊας αησας 5 φαίσπη, 

{η αίογάπη ]άπῃ ἄΏΠΗΠΙ οΏδεςςος {επηοταί. Ἐἲ ΠΠ, δα]ΐς ἱπορία 
αὐαοίί, ου] 15 πιαχίπ]απα ΟΟΠΞΙΠΙΕΤΟ οορίαπα 5ο]εμῖ, {απάσπι 
αἀπηϊςεταπί Ρτωςίάϊαπῃ. δεᾶ, εἵπια] αί(πε τευρδείί Ὑείας, 
ε]εοετυπί ίαϊϊπα Ῥταδἰάαπη : εἰ, οσσαρα(ἰ5 πιοπίῖίαπη [αποῖ- 

Ρα5, απᾶς Ο6θατ οορίᾶ5 οοπίτα 605 πηδίέ, Ἰαά[υείο Ἠαῦο- 
τυπί, αιιοᾷ ΥαΠΗΠΑ Γ0Γ6 ΟΠΊΠΕΠΙ ΘΟΓΗΠΩ οοπαίπη οεγπετεη!. 

Έα ἆθ «αδα Οωφατ, Ἰηξίαπίο οοπίτα Απίοπίαπι Βε]ο , οοη- 

νοπίί ουπι Ῥατρατίς, τί ουἷς Ἱερίνας ν]γετεπί, αἳ ἵπιρυπε 
(εττεπί εα απ ἵπ Ὑείοτεπι εοπηπηϊκίδδεηί. Οποά απαπη Τί 
φηδρεσίυπῃ Ἠαβοτοηί , ΠἹαΡΠαΠΗ 5α]ἱς οορίαπα οπππ]αγετυπί, 
ποσιθ Ππίργπιίςογαπί ἵπ ἀἱΙοπεπα Ἠοπιαπαπι Ιποιγδίοηες [8- 

6γ6, ἆοπος 605 Μοβρα]α Οοτγῖημς, ἃ Ο0,05ατο οοπίτα ϱο5άεπα 

πιίοις, {άππς ρετάοπηπίι. Ἐοάπο πηοᾶο δα]α5»ί ἵπ Ρορι]ί 
Ἠοπιαπί Ροΐεςίαίεπα γεπετυπ{. 

ΧΥΤΠ. Ιαργάες Τταηρα]ρίηϊ, Υα]άα 6εης εἰ [ετα, Ρἱ5 ἵπ- 

τα υ{βιηΙ [το 4ΠΠΟ5 Ἠοπιαπᾶας οορίας τερι]εταπί, αἱ ἵῃ 

Ααιηοίαπι Γεοειαπί ἱπιρείαπα, εἰ Τετρεξίαπι οο]οπίαπῃ Ἠοπιᾶ- 

ΠΑΠΑ εγαηί ἀερταάαΗ. Αάπδιδις Πο 0,5ας απ πα επ[ίεγε- 

ίατ γία ατάπα οί οοη/ασοσα, Εΐ, οσ5ΐς ατβοπίρα5, πιαρῖς 

εἰίαπα Ἱπιραδ[ίαπι οἱ γίαπα [εογαπί : εἰ ἵπ τεσπαπα ἰἴναπα 

5ο5ο αὐάοπίος, α5ορπἀοηίοπη Ποδίοπι αρρτορίηαπαπίεππ(ο 

εκ Ιηςίά5 οχείροτο οοπαἶ 5υπί. δεᾷ 0ᾳδας, 5ΕΠηρεΓ ἴαΐο 

απῖά ςαβρίοαίας, παϊςίί εκ 5υἱ5, αἱ αρα πιοπίίαπα οσσαρᾶ- 

τοηί οἱ πίταππαπε Ἰαΐᾳς αρπη]ηϊς {οσεγεπί, αποά {ρ5ε Ρρετ [ῃ- 

Γετίοτα ἀπεεραί; Ἱππα]απα οβνγία 5α[ίααπα εχδοῖηᾶ{ ουταν 

Ιαργάες π]μΙ]ο 5οοἷας οχ. ἱηδίαϊς επισπετα, εἰ γη]πεταγηηί 

Μαιιά ραποο05 : Ὑθγαπα ππον {ρ5ῖ, Ππα]οΓ εχ Ρατία, 4 5, 

αἱ βπρειπο ἀθευττογαηέ, ἱπίεγ[οοι{ ευπί. Ἠε]ίφαἱ «ὔγαγασι 

Ιαρα]α τερε{εγυηί, τοἠεία ατα, ουἶ ΠΟΠΊεΠ Τετροπ5 εγαῖ, 

Εαπι υ1Ώθπη οαρίαπη Οωδατ αἨ Ιποεπάίο οοηβειναν{ξ, Ἠ]ος 

Ρατίίου ο65ξηνος ατρἰίταία5. Ἰάσαε [οοεταπί, εἶαπε 56 ἴτᾶ- 
ἀῑάοτυη!, 

ΧΙΧ. Ηϊπο αἆ αἰίαπα πτῃοπα, απ οαραί Ἰαργάσπα Παἳε- 

(ας, Μεία]απα ἴποσ]α νουαηί, Ρειβῖί Οσίαγίας Οω5ατ. Βδίί8 

πτῃς ο5ί ἵη πποηίο αἀπιοάσπα 5Ἴγοδα, ἆαοῦας ἱπιροδίία {- 

πηα]ῖς, απος αηριδία να]]ς Ἰπίον]ασεί. Τα ποῆῆα ἀε]εεία» 

{αγεπίαίς, απϊπηϊς αγπηΐδᾳπο Υα]ἰάμε, Ἠοπιαπος πιωπία εἴς- 

ουπηδίαπίος Γαοἷ]ε ατοεβαπ{. ΠΙἱ αβσογεπα οχεἴαπί : άπεπῃ Μο 

(ω]{ ποῃ ἱπίογπηϊςείς ποτε ποοία ποφυε ἰπίοτάία εγαρορί- 

Ῥα5 ἱπ[οδίαπα Ἰαροηπίς πα αδαπο ον ἄρβποτο ρυρηαηἴρας 

ἱπουπηπιοῦσηί εκ ΠΙΟ πιαοληῖς, απα5 πιαοϊήηας ἃ Ὀουίπιο 

ΕΒιηίο, Ροτ θα Ίσσα ουΠΗ Αηίοηιο Οοἱαγίοφαο Ῥο] σπα πετεπίε, 

τοσα» Ἰναλνο αν, ΠὈί (απιον κα υγαί οαρία αη{ αν Ἰοδί1” 

να5 πιωπία, αἰίασα δή ηέγοτδας ππυπἰ οπεπα οχοϊίαηί ορρί: 

ἀαπηί, ἱπίτασαο θα1ή 56 τουἱρίαπί, τοΓείο γείογο πάτο : 4π6Πη 

ποπηαηί οαρίαπα, ἁἀπιοῖο φἰα{ΐσι ἴρηο οοποτοπαταηΕ, Αάγοτ- 

ε.5 πονα Ππμηἰπιοπία Οω5ατ Ἠίπος 4βµοτεν οκοϊ(δηάος, ο 

[ἴκατο απαίΠΟς Ροµίο5 ΠΙΙΤΟ ηῄίοίομάος, ουγα!. Ἠϊς ρεταςίίς, 

αἱ αποἰρΏ! ργα]ίο ἀῑδιτα]ιοτοί Ἰοδίος, Ρρατίεπι οορίαγυπη 

ΔΝ ΘΙΔΑΙΑ ορρίά{ ραγίοπη οἰτοσηπη ες οίνος Ρος ργραγὰ”- 

(ο ροπίος οκκοεπάσγο ἵπ πιαπία Ἰανοί. 1ρ9ο, ουμεοθΏρα 

οὐ ία Εαστί, οχἰέαπα οσγαμηηίς ργοδροοία!. 
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ΡΕ ΠΕΡΙ ΗΙΥΒΙΟΙΡ. 

λΧχ. οἱ βάρθαροι δὲ τοῖς περῶσιν ὑπήντων τε 
ἐκ μετώπου χατὰ τὸ τεῖχος χαὶ ὑφεδρεύοντες ἕτεροι 
τὰς γεφύρας μακροῖς δόρασιν ὑπεχέντουν' μᾶλλόν τε 

ἐβάῤῥησαν» μιᾶς γε θύρας χαὶ δευτέρας ἐπ᾽ ἐκείνῃ πε- 

σούσης. Ὡς δὲ καὶ ἡ τρίτη συνέπεσε, φόθος ἤδη 

παντελὴς τοὺς Ῥωμαίους ἐπεῖχε. Καὶ οὖδεὶς τῆς τε- 

τάρτης ἐπέδαινεν, ἕως ὁ Ναΐσαρ ἐκ τοῦ πύργου κατα- 
.] μα] 

θορὼν ὠνείδιζεν αὐτούς. Ἀλλὰ καὶ ὣς οὐκ ἐρεθιζο- 
μένωνν αὐτὸς, ἀσπίδα λαθὼν, ἐπὶ την Ἰέφυραν ἵετο 
δρόμῳ. Συνέθεον δ᾽ αὐτῷ τῶν ἠγεμόνων Ἀγρίππας 

τε χαὶ Ἱέρων, χαὶ ὅ σωματοφύλαξ, Λοῦτος χαὶ (ὐόλας: 

τέσσαρες οἵδε μόνοι, χαὶ τῶν ὑπασπιστῶν ὀλίγοι, 

δη δ) αὐτοῦ τὴν Ύέφυραν περῶντος, ἐν αἶδοι Ὑενόμε- 

νος ὅ στρατὺς ἀνεπήδησεν ἄθρους. Καὶ πάλιν ἡ γέ- 

Φυρα βαρηθεῖσα καταπίπτει, χαὶ οἱ ἄνδρες ὑπ᾿ αὐτῆς 
.) ο 

ἀθρόοι κατεχώννυντο" καὶ οἵἳ μὲν ἀπέθανον αὐτῶν, 
οἵ δὲ συντριθέντες ἐφέροντο. “Ὅ δὲ Καΐσαρ ἐπλήγη 

ο ο Υψ 

μὲν τὸ σχέλος τὸ δεξιὸν, καὶ τοὺς βραχίονας ἄμφω" 
. / η) 2ρλ 3 )) λ / .) .ν ἀνέδραμε δ᾽ ὅμως εὐθὺς ἐπὶ τὸν πύργον μετὰ τῶν συµ- 

θόλων, καὶ ἑαυτὸν ἔδειξεν ἐῤῥωμένον, µή τις ὡς ἄπο- 
θανόντος Ὑένοιτο θόρυβος. Ἵνα δὲ μηδ οἵ πολέμιοι 
γοµίσειαν αὐτὸν ἐνδώσειν ἀναχωρήσαντα, εὐθὺς ἑτέρας 

ἐπήγνυτο γεφύρας. Ὁ καὶ µάλιστα χατέπληξε τοὺς 
’ / 

Μετούλους, ὡς ὑπὸ Ὑνώμης ἁμάχου πολεμουμένους. 

ΧΧΙ. Καὶ τῆς ἐπιούσης πρεσθευσάµενοι πρὸς αὐτὸν, 

ὀμήρους τε πεντήχοντα ἔδοσαν, οὓς ὃ Καϊσαρ ἐπελέ- μηροὺς ἤ ϱ 
| . λ Ν « κ 4 δέξ 0 λ η λό Ξ ξατο" καὶ φρουρὰν ὑποσχόμενοι δέξασθαι, τὸν ὑψηλότε- 
βον λόφον τοῖς φρουροῖς ἀπέλιπον, αὐτοὶ δὲ μετεγώρουν 

ἐς τὸν ἕτερον.. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἐσελθοῦσα Ἡ φρουρὰ τὰ ὅπλα 
αὐτοὺς ἐχέλευεν ἀποθέσθαι,, οἵδε ἠγανάκτησάν τε, χαὶ, 
τὰ γύναια σφῶν καὶ τοὺς αῖδως ἐς τὸ βουλευτήριον 
συγκλείσαντες, καὶ φυλαχὴν ἐ ἐπιστήσαντες» οἷς εἴρητο, 

εἴ τι ἀηδὲς Ύέγνοιτο περὶ αὐτοὺς. ἐμπρῆσαι᾽ τὸ βουλεν- 

τήριογ, ἐπεχείρουν τοῖς Ῥωμαίοις αὐτοὶ μετ ἀπονοίας. 

Οἷα ὃ) ὑψηλοτέροις κρηῦνης ἐκ ταπεινοῦ, συνε- 

χώσθησαν ἀθρόοι" χαὶ οἵ φύλαχες τὸ ρω χα-- 

τέπρησαν, πολλαί τε τῶν γυναικῶν ἑαυτάς τε χαὶ τὰ 

τέχνα διεγρῶντο, αἵ δὲ καὶ ζῶντα ἔτι φέρουσαι ἐς τὸ 

πρ ἐνήλαντο'" ὡς ἀπολέσθαι τῶν Μετούλων τήν τε 
νεότητα πᾶσαν ἐν τῇ μάχη, καὶ τῶν ἀχρείων τὸ πλέον 
-- / ο Αα) Αλ. ον . σα ᾽ 

τῷ πυρί. Συγκατεφλέγη δὲ αὐτοῖς χαὶ ἡ πόλις" καὶ 
 δ] Μ " .. 2 τθ / γε όλ 

οὐδὲν ην ἴχνος, µεγίστης ἐχεῖθι γενομένης. ετούλου 

δ) ἁλούσης, οἵ λοιποὶ τῶν Ἱαπόδων χαταπλαγέντες 5 γ ᾽ 
ο ” υ ο. 

ἑαυτοὺς ἐπέτρεψαν τῷ Καΐσαρι. Ἰάποδες μὲν οὖν οἱ 
ν / . ε / η, 

πέραν Ἄλπεων, τότε πρῶτον Ῥωμαίων ὑπήκουσαν, 

Καὶ αὐτῶν Ποσηνοὺς ἀποχωρήσαντος τοῦ νομος, 

ἀποστάντας, ἔπιπ τεμφθεὶς αὐτοῖς Μάρχος Ἔλθιος εἷλε, 

καὶ τοὺς μὲν αἰτίους ἔ ἔχτεινε, τοὺς δὲ λοιποὺς ἀπέδοτο. 

ΧΧΠ. Ἐς δὲ τὴν Σεγεστιὴν Ὑῆν οἱ Ῥωμαῖοι δὶς 

πρότερον ἐμβαλόντες, οὔτε ὅμηρον οὔτε ἄλλο εἰλήφε-- 

σαν. "Ὅθεν ἦσαν ἐπὶ φρονήματος οἱ Σεγεστανοί. κ) 
δὲ Καΐσαρ αὐτοῖς ἐπήει, διὰ τῆς Παιόνών γῆς, οὕπω 
{ δν λ" ο κ΄ { ι / / εν ’ 

Ῥωμαίοις οὐδὲ τῆσδε ὑπηχκόου γενομένης. “χλώδης 
δέ ἐστιν ἡ Παιόνων, καὶ ἐπιμήκης ἐξ Ἰαπόδων ἐπὶ -| 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
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ΧΧ. Μοαίυ]ῖ Ἀοπιαπίς ἐγαηδίγο οοπάΠΗΙΡΙ5 οκ αιΊγογςο πηὰ- 

το οοσανγυΠί, ἆππα αλ ἰπίοτίπα οκ. ἱη[ογίοτί ραγίο δι/{[οάσγο 

Ροπίο» Ἰοπριπί5 Γογο ργαβχἰς πἰεραπίατ. ΦάΠΠ416 πιασίς 

οογεραπίηγ απἰπηϊς, αξί ΠΠ οχ ροηίρης, Πεπιααε αἰίο- 

τά, οοΗαΡεηίοπι γἰάετο. Ῥοδίαπαπα γοτο οἱ {ογίας Ρο 

οο γη], {αηία5 Ίάπα Ππεία5 Ἠοιπαπος ομποίος Ἱπορδδίε, αἱ ἰα 

απαγίαπα , απϊ γεἰί(α5 ογαί, ΡΟΠίΕΠΙ ἨΠοπιο απάθγοί 51666- 

ἀ4εγα, ηθ(6 6ῳρας, ο (αγγῖ ῥτοροτθ ἀθδορηάθης, ο] αγσαπάο 

ἱπογεραπάοαιθ ΘΟΠΙΠΊΟΥΕΓΟ 4πθπ(παΠα ναϊθτεί. Παιο 

[ρ5ε Οείαγία5 «ματ, οογγερίο «Ίγροο, ο "γε ἵπ Ροηίοπι 58 

ργοβρίέ, οοπηϊαπίε οκ ἀπείρις Αρτρρα οί Ἠίετοπα Γνεγο- 

ηο2] οµπῃ εοτροτῖ5 οιιδίοἆς 1. δοσφυοῖα. 8οΙἱ ἰδί απαίαος 

εταηί, 6ΗΠΙ ραιοῖς φα{ε]Π μις. ἆαππαπθ ρῶπο 5αροτανοταί 

Ρορίεη Οωρας, απυπι, βαρουπίο απἶπιος π]Πηπι ρµάοτο, 

εί{αςο ἱπιρείι οΠΊΠθ65 δοαππίαγ. Πασπθ ροης, Γ8ηίῶ ΠΊΟΙΙ 

Ίπρατ, οοη[γασία5 οοιγη1έ, οἱ γαῖπα δα ομγηῖί οµΠείο5. Ῥαΐ5 

Ἰηίθιίογα; αϊ οοη/γαςί{5 αγίας Φρ]α({ δυΠ{. Ίρδο ζ.5αι 

ἀθχίτο ογγθ εἰ αίτοφιθ ΡΓασΠίο ςαηοῖας ἀῑφορεκί. Χο ααἲ» 

{αΠΠ6Π ΠΙοίι5 {6ΓΓΟΥΥΘ Ῥεγ ορΙπΙοΠΘΠΙ πιογίῖς οἷις οχῖςίοτοί, 

Ργοίίηις, οοηδοεηδᾶ τυγδς5 (ητηί, οπή Ἰπείρπίρης 5Ροείαη- 

ἀαπι 9656 ΙΠΟΟΙΙΠΙΕΠΙ πηϊΠθιας ργαΡΗ1έ: αο, Πο ΤΘΟΘΑΡΗΓΙΙ5 

θὰ 4ε ΟΔ1158 ΟΠΛΙΒΦΙΙΓΙΣΥ6 οΡριισπαΙοπεπα γἱάρτοίαςοδίρα5, 

οοππιΟ α[ῖος τητδα5 Ῥοηπίος εοηςίγαοπάἆος ομτανή. Οι 

τ05 Π]ακίπηα 5ίΠΡΟΤΘ ππείσιθ Ῥοτοπ]έ ορρἰἀἆαπο», τοριίαη- 

{65δ, απαπῃ οππῃ αογί αἱ Ἱηγῖοίἵ απ]πηϊ Ἰοςίθ 5ἰρῖ τος ο556{. 

ΧΧΙ. Τίααπο ροδίπά[ε;, πηϊδείς Ἱοραίίς, Με] απἰπαιᾶ- 

δἰπία ομδίάες Οαδαῇί, σπ105 {ρςα «ο]ερῖέ, (ταάιάστιηί : αἱ, 

Ῥγορς[ζἴμπα ποσο αἀπηϊίίενα Ρο]1οἵ1, αἰῖονί (απια]ο ργορςί- 

ἁἰαγ[ῖς γε]ιείο , ἵπ Ἰαπη/ήογθπ 1ρςῖ οοπορβςθτΠ{. Ῥοδί(παπι 

αμίθπι αΏ Πἶ5, ΠΤΏΘΠΙ Ίαπα Ιηστθδδίς, αΓΠΊᾶ ΡΟΠΟΤΕ {ηβδί 5απί, 

Ιπάϊσηα(ῖοπα οοπ]πηοί{, οοπ]ασῖριας ασ Προγῖς ἱπίτα οπγίαΠι 

εοπο]α»ί5., αρροβίίααια οπδίοᾶΐα, «ΠΠ πιαπάαίο, αἱ, αἱ 

απιά αἀγοιςῖ ἱρδίς αεεϊἀϊδεοί, οπτῖαπα Ἱπ]εοίο σπα οοηςιΙ- 

πιγοηί, ἵῃ ΠΟΠΙάΠΟ5. ο1Π1 ἀαδρεταίίοπθ ΙΠΙΡΘίΙΠΑ {ροργαηί. 

5εά απ εκ Ἰη[ογίογί Ίο0ο οοπίτα 605, απῖ εαροτίοΓᾶ {εῃθ- 

Ραπί, Ραμπάτ, Γαοῖ]ε οπ]ηος ουγαῖ καπί. Ἐί οτί αρ- 

Ρο οαδίοἆες ἴσποπῃ αἀππογετυπί : οοπηρ]αγες(Πο πηαίτες οί 

56 Ἴρδα5 οἱ Ἰρεγο» ἱπίογοππετιηί ; αία; γῖνος παίος οἶπα ργα- 

{ετεηίες ἵπ Παπηηιας ἱηδπεγαηί, Τία οπηπίς Μαίπ]ίογαπι 

Παγεπίας, ἵπ Ῥγα]ίο, εί ἱπιρε[ίς πα] πά[πῖς πλαίος ρατς, 

ἴσης, αρδηπιία ο5ί, οἱ ουΠ ἱποο]ῖς ας Ιπορηάίο οοπβαστα- 

γε, αἱ παπα, οχ πιαχίπια απο ραπΙο απία {πθγαί, γοςί]- 

Είππῃ οχδίανεί. Μείμ]ο οαρίο, το]ααϊ εχ Ταργάϊρας (ου 

Οᾳεατί 5ο ἀαάϊάετιπί. Αίαπθ Ἱία ίππο ΡγΙΠΙΠΙ (γαηδα]ρίηί 

Ίαργάε5 ἨῬοπιαπο ἱπιρετίο δαηί αἀ]θο. Ἑ απογΙπα ΠΙΠΊΘΓΟ 

Ῥοδθποδ, 4ΠΠΠῃ Ρο5ί Οωβαπῖς ἀῑδερδςσαπα τορε]]αδεοηέ, ΜΙ. 

Ηα]νίαξ , οοπίγα 605 Πηῖδριις, τοεθρί!; αἱ, ἀθ[οοιἰοπίς. αιιοἰοτῖ- 

Ῥα5 5αρρ]Ιοἷο αἰ[οςίῖς, το]ίαος 5Ώ οοτοπᾶ γοπά(α(ί. 

ἍΧΠ. Τη Ρεπεδί]οαΏῃ γοβίοΠοΠα Βἱ5, 5αρογίογῖρς {επηρογί- 
ΡΗ5, Βοπιαπί Ἱππρείαπη [οοργαπί; 5οἆ ποαιε ομρίάἴρας γοςθ- 
ΡΙΐ5, πεσια α]ία α]ία το Ἱπιρείναία, ἀῑσοσδεογαπί. Τα ἆε 
68158 ΠΙάΡΠΟΡ 8ἳΡῖ φρίπέα5 5Πιδεγαη{ ΒοροδίαΠί. Οοπίγα 
αποςδ Οείανίας Οωραν ἀπχίί ρος ἤπες Ῥαηποπίογαπα, απ 
ΠΟΠΕΗΠΙ 60 {ΕΠΠΡΟΤΕΘ {Π ἀΠἴοποπῃ ρορι]ί Ῥοπιαπί Ρ6Ι76: 
πθιαηί. Ἐδί απἴεηι βα]ίποξα οπιπίς Ῥαπποπία, ἱπίετ 18- 
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Δαρδανούς. Καὶ οὐ πόλεις χουν οἵ Παίονες οἵδε, 

ἀλλ᾽ ἀγροὺς ἡ χώµας κατὰ συγγένειαν' οὐδ ἐς βου- 

λευτήρια χοινὰ συνῄεσαν, οὐδ ἄρχοντες αὐτοῖς ἦσαν 

ἐπὶ πᾶσιν. Οἱ δ᾽ ἐν ἡλικία μάχης, ἐς δέκα µνυριάδας 

συνετέλουν" ἀλλ οὐδ' οὗτοι συνήεσαν ἀθρόοι, δι 
1 - / / ] 3 .. . ’ ὁ λ 

ἀναρχίαν. Προσιόντος δ᾽ αὐτοις τοῦ Καίσαρος, ἐς τὰς 

ὕλας ὑποφυγόντες, τοὺς ἀποσκιδναμένους τῶν στρατιω- 

τῶν ἀνήρουν. “Ὅ δὲ Καΐσαρ, ἕως μὲν ἦλπιζεν αὐτοὺς 
ἀφίξεσθαι πρὸς αὐτὸν, οὔτε τὰς χώµας οὔτε τοὺς ἀγροὺς 

ἐλυμαίνετο. Οὐκ ἀπαντώντων δὲ, πάντα ἐνεπίμπρη 
καὶ ἔχειρεν ἐπὶ ἡμέρας ὀκτώ"' ἐς ὃ διῆλθεν ἐς τὸν Σεγε- 
στανῶν, καὶ τήνδε Παιόνων οὖσαν, ἐπὶ τοῦ Σάου ποτα- 
μοῦ. Ἐν ᾧ καὶ πόλις ἐστὶν ἐχυρὰ, τῷ τε ποταμῷ καὶ 
τάφρῳ μεγίστη διειλημμένη: διὸ καὶ μάλιστα αὐτῆς 
ἔχρηζεν ὁ Καΐσαρ, ὥς ταμιείῳ γρησόµενος ἐς τὸν Δακῶν 
καὶ Βασταρνῶν πόλεμον, οἳ πέραν εἰσὶ τοῦ Ἴστρου, λε- 
γοµένου μὲν ἐνταῦθα Δανουδίου, γιγνοµένου δὲ μετ 
ὀλίγον Ἱστρου. ἸἘμθάλλει δ’ ὁ Σάος ἐς τὸν Ἴστρον" 
καὶ αἱ νπες ἐν τῷ Σάῳ Καίσαρι ἐγίγνοντο, αἳ ἐς τὸν 
Δανούδιον αὐτῷ τὴν ἀγορὰν διοίσειν ἔμελλον. 

ΧΧΠΙ. Διὰ μὲν δὴ ταῦτα τῆς Σεγέστης ἔχρηζεν ὅ 
Καΐσαρ. Προσιόντι δὲ αὐτῷ οἵ Σεγεστανοὶ προσέπεµ- 
ψΨαν, πυνθανόµενοι, τίνος χρήζει. Ὁ δὲ, φρουρὰν ἐσα- 
Υαγεῖν, ἔφη, καὶ ὁμήρους ἑκατὸν λαθεῖν, ἵν' ἀσφαλῶς 

ταµιείῳ τῇ πόλει χρῷτο ἐπὶ Δάχας, ἜἨτει δὲ καὶ 

σἵτον, ὅσον δύναιντο έρειν. Ταῦθ' οἳ μὲν πρωτεύοντες 
ἠξίουν δοῦναι ὃ δὲ δῆμος, ἐ ἐξαγριαίνων, τὰ μὲν 
ὄμηρα διδόµενα ” περιεῖδεν, ὅτιϊ ἴσως οὐ παρὰ σφῶν, ἀλλ ὰ 

τῶν πρωτευόντων παῖδες ἦσαν" προσιούσης δὲ τῆς 
φρουρᾶς, τὸν ὄψιν οὐκ ἐνεγκόντες, ὁρμῆ μανιώδει τὰς 
πύλας αὖθις ἀπέχλειον, καὶ αὐτοὺς τοῖς τείχεσιν ἐπέ-- 
στησαν. Ὁ οὖν Καΐσαρ τόν τε ποταμὸν ἐγεφύρου, 
καὶ χάρακας καὶ τάφρους πάντοθεν ἐποιεῖτο' ἀποτειχί- 
σας δ᾽ αὐτοὺς, δύο γώματα ἔχου. Οἷς ἐπέδραμον μὲν 

οἵ Σεγεστανοὶ πολλάκις: οὐ δυνηθέντες δ᾽ ἑλεῖν, λαμ- 

πάδας καὶ πῦρ πολὺ ἄνωθεν ἐπέθαλλον. Προσιούσης 
δ) αὐτοῖς Παιόνων ἑτέρων βοηβείας, ὁ Καΐσαρ ὕπαν- 

τήσας, ἐνήδρευσεν αὐτήν. Καὶ οἳ μὲν ἀνηρέθησαν, 

οἵ ὃ) ἔφυγον, Καὶ οὖδεὶς ἔτι Παιόνων ἐθοήβει. 
ΧΧΙΥ. Οἱ Σεγεστανοὶ δὲ πᾶσαν πολιορχίαν ἡ ὑπο- 

στάντες, ἡμέρα τριακοστΏ κατακράτος ἐλή Ἠφθησαν' καὶ 

τότε πρῶτον ἤρξαντο ἱκετεύειν. Καὶ αὐτοὺς ὁ Μαἴ- 

σαρ, ἐπαίνῳ τε τῆς ἀρετῆς καὶ ἐλέῳ τῆς ἱκεσίας, οὔτε 

ἔκτεινεν, οὔτε ἀνέστησεν' ἀλλὰ Ἰρήμασιν ἐζημίωσε, 

Καὶ τῆς πόλεως μέρος διατειχίσας, ἐσήγαγεν ἐς αὐτὸ 

Φρουρὰν πέντε καὶ εἴκοσι σ σπειρῶν. Καὶ ὁ μὲν, τάδ᾽ 
ἐργασάμενος, ἐς Ῥώμην ἀνέζευξεν, ὡς ὗρος ἐπανήξων ἑ ἐς 

τὴν Ἰλλυρίδα" φήμης δ᾽ ἐπιδραμούσης, ὅτι τὸν φρου- 

ϱὰν οἱ Σεγεστανοὶ διέφθειραν, ἐζέθορε χειμῶνος. Καὶ 
τὸ μὲν τέλος τῆς φήμης ψευδὲς εὗρε, τὸν δὲ αἰτίαν 
ἀληθη. [Γεγόνεσαν Υὰρ ἐν κινδύνῳ, τῶν Σεγεστανῶν 
αὐτοὺς ἄφνω περιστάντων καὶ πολλοὺς τὸ αἰφνίδιον 

ἀπωλωλέχει, Της δ᾽ ἐπιούσης πρρελθόντες, ἐκράτουν | 

Ρίάα5 Γαγάαποκαιο ἵπ Ἰοησηπι ρτοίσηξα. Ἀυ]]α ἔαπο ἵη 
ε τος εγαηί; 5εὰ γ]οαίπη , απί ἀἱδρετείς Ρογ αστυπα ἀοπηί» 
οἱ, Παραραίατ. Νάπα απίνεγδα σοπ[ί ἵπ ϱΟΠΙΙΠΗΠΕ 

Γ ποβίπαε, πα] ΟΟΠΙΠΠΗΠΟς ουγίας : φεραγα(ἰς ροτ εορηα{ίοπες 
αἴᾳπς [απη]ίας οοηςΏῖς ασεραπί. Δά ορηίοπα πη]ία α{αΐο 
πηΗίαί οεηδεβαπίηγ; απί ἴ8πιοπ πο ἱρί απἰάθια, αποπίατη 
ΟΟΠΙΠΠΠΠΟ Ἱπιρετίαπα Ῥοπος πεπηῖποπα ογας, ἵπ απαπη οοἶτο 
οοηδηενοταηί. Αάγεπίαηίο 0,ρφατο, ἵπ βἶ]νας 86 5ιας ανα] - 
ἀοταπί Ίπάεαπε εγαπιροπάο, Βοππαπος πα έος, οἱ Ύπος αἲν 
Ἀρπηίηο ἀἱδροτδος παςἶ ο55οπέ, ορρτεδδετυη{. 0ωκας, αποαᾷ 
κρος ογαί, Υοηίητος αἲ 56 Ἠατβατοβ, ΥΙΠΙ ΟΠΊΠΕΠΙ αὓ αστῖς 
εοΓΗΠΗ γ]οίσᾳσε αμ5 πε. 
πο Παπιπηϊς οπηπία Ἰαΐο γαδίανίέ, αά οεἵαν σπα πδαπε ἀἴθια; 
410 η ΒοροςίαπΗπη ασταπα, αἱ οἱ ἴρο Ῥαπποπίοταπῃ οί, 
84 Βάνπα Πανίαπα, Ρεττεπή. Δά ουπα Πανίαπα αἶία τῆς 
ο5ί, ορτορῖο πηπηῖία, ΟΙΤΗ 1ρ5ο ΒΗγίο ἔππι απηρ]δδἰπιᾶ Γος5ᾶ 
οτουηιάαία : 4πα πα οϐ 6 ΦΑΠΩ Πιπαχίπηο οὖπα εχρείεραί 0ᾳ-- 

45, ορροτίαπυπα 5)ί ΠΟΓΓΘΗΠΑ ατορη(αε Ρε Γαίπταπα, 
απο Ώο απ αἄνογεις Ώασα5 Βαδίατπαδα πο πιοάΠαβαίας, ααἱ 

ἴναης Τδίταπα Ἱποσ]αηί. ΤπῃΙέ επίπι δανις {η Τείτυπα (αἱ 
[μή φπἱάθτη Ἱοεογαπα Γαπηβήας γοζαίας, ραπ]ο Ἱπ[ογίης απίθπη 
15{Γί ΠΟΠΊΘΗ αοορί(), εἳ ἵπ 8ανο Πυπνίηο Ραταγί πᾶνες Ο05αγ 
Πηβδργαί, ασ οοπιηθαίας ἵπ Ώαπαρίαπα ἱροί ο55επέ ἴπγθ- 
οπτα». 

ΧΧΠΠ. Έα Ιαν παχίπιο οἳ οβΗδαΠά πιᾶρπϊ ΠΙΟΠΙΕΠΗΙ 
51ρί Γογ6 0.05αγ ρι{ανεγαξ, οἱ Ξοροσίατη πτοπα ορρί5δοί. ΑΡ: 
Ργορίπαπαπέί οργίαπαι παϊκρταπέ δορεςίαπ, απἲ, αλ ή 
γε]εί, αἲ εο φπατοτοηί. Ἠ]ο, ργδίάναπα ατυῖ πΙρΟπετε 

εἰ οεηίαπα ομφίάο κἱδί νοῖο ἀατῖ, τορροπάΐέ, απο ἴπ- 
Ππ5 ορρἰάο ϱτο 5οάε ΒεΠί αἄνειδας Ώασας Βαρίαγπαδ(υο 
| Ροββοί τά. Ἐταπηθηϊ 4ποσαθ οορίαπα, απαπίαα Γαοι]- 

ἰαΐος ϱΟγΙΠα ραΐογεπίητ, ροροδο. ΝΠΗΙ Ἱογαπα ΡΗΙΠΙΟΓΕΣ 
οἰνίίαιϊς τουικαπά πι ἲρί ορηβομαηί. Ῥ]οῦς ααΐοπα , εῖνο- 
πηρηίετ ο[ρηρα, ἆς οὐρίάίθας απἰάσπα ποπ γα]άε Ἰαμοταντέ, 
Ρίο, απο ΠΟΠ ος 510 οτά(πο, δοᾷ οχ ορππαίαπα Ἠοτίς, 

4απᾶ ο58ρηί : αἱ ρτωςίὰ{ϊ αρρτορίπα απ [ῖς πο ἀ5ρεοίηπη 
απἰάεπα (π]ογυηί; 5εὰ, νο]ηί (πτοτο ροτοὰ, Ρογία5 ΓΗΓ5Η5 
ο]α5εγηέ, ππάγάππ(αο οοσπραγηΕ. Τπϊέας Ο05ατ ΠΙΠΩΟΠ 
Ροπίο [αΠρίέ, Γο5δάφ 16 ας γα]]ο αενοπι οἴπσετο ἰπδεεωϊί. Ο{- 
ης τοις ροτί[οοῖς, Ἠήπος αὔρογος οχοανῖέ: 4πσδ, παπα 
οτουεῖςογαρ({οπίρας (Γαδίτα ασστοςςί ο5κοπί ορρἰἀαπ], 84ρεγης 
[αοθις ππη]ίοφιο ἴσπο Ἰη]οσίο ρογάετο οοπαβαηίαγ.. Λάνο- 
πἰθη{ος {6Η οἱς ααχ1][ο αἷῖος Ραπποπίος ος ἰηδία[ῑς αρµγες- 
55 Οωσασ, ρατίοπα ἱπίοτ[οοῖε, τοἛπος ἵπ (μραπα εοπ]οοῖξ : 
πθο π]Η ροδίας οχ τοἰἰαῖς Ραπποπήΐ5 αχ ἑαπη οΏθοςαίς [ογγο 
8Η5ἱ 5Η. 

ΧΧΙΥ. Τίαφο δομορίαπὶ, ομηία ορραρπαοπίς πα]α ροι- 
Ροβςί, (τὶροδίπιο (απάσπι ὁἱς γὶ οχρασηαἰ ΣΗΠΙΣ ἃο ἴππο ἆδ- 
ΠΠ ἀά ῥγοῦος 56 ουν ογίοτο οαροτμ!. ΟπογαΠα Υἱυ σπα 
απ πηίταίας Οα,α5, οἱ πηκρταίἶοπο αρρ]ίσπα οποίας, 

ηδη ς δαρρ]ίοίο απο αία α[οοε, ποας ραϊτία εἶοο, 
Ῥουυμία Πα]οίατὸ οὐ {οπία5, οστίασα υπ υῖς ραγίοπη ἃ τοί(αο 
ορρίάο ΗΤΟ 5οραταπάαπα οὐταν τς οἱ ἵπ ο8Πὰ. ΡγαΙΦΠΠΗ 
απ πάο οἳ νἰμίπι! οοἰνογίαα ἱππροδυ, Οπἱρης τορας ρο- 
ΓαςΠ18, ΠΟΠΙΑΠΗ τον ογΗξς Ργονίπαο νοτο Ἠ]γτίάσηα πορο(Πατης. 

Ου) απίθηα τπλος ἠπογορηαἰσεοι, ρεανἰδίαγίαδ οο]οσίες αἲν 
5οπον/αη(ν 6586 ἀθ]οίας, ἑρδα ἠήσπιο ργο[οςΠοΠο Πα πα τανΗ, 
λάνοπίοης ἁπίοπη ἰηνοηίέ, πο 60 φπἰάδίη, πο Γαπια [ογείαξ, 
ῥιουρρκίκνο ΠΙΔΙΗΙΗ: οίσαπα, Ἰναμά αἶπο οπαδα ναμαίυπα 
(μἱςκο γΗΠποτοπ”. Οπἱρρο ππαρπο ἵη ἀῑκο τἰπαίηο (πο γαηί πο» 
(5, τοροπ/{πα ΒδμοβίΔΠΟΓΗΠΗ ἠγγαρίίοηπο ορργοκκέ: πππ]σδ(ο 
ΣΗΟΓΗΠΗ Ίχος ἔρ9ο απηΐκογαηΕ, ηπος ργαίου ο ληίυπη ορίπίοποίι 
θὰ τος ἱρεία αεοἰάσγαί. 8ο ροβίηάΐς ρτομτσδεἰ, ῥγυβίμανδ- 

Ροδίᾳπαπα ποιο οοοτΠέ, Γεττο 
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τῶν Σεγεστανῶν. Ὁ οὖν Καῖσαρ ἐπὶ Δαλμάτας 
µετῄει, Ὑένος ἕτερον Ἰλλυριῶν, Ταυλαντίοις ὅμορον. 

ΧΧΥ. οἱ Δαλμάται δ), ἐξ οὗ τὰς ὑπὸ Γαθυίφ 

πέντε τάξεις ἀνηρήχεσαν, χαὶ τὰ σημεῖα εἰλήφεσαν, 
ἐπαρθέντες ἐπὶ τῷδε , τὰ ὅπλα οὐκ ἀπετέθειντο ἔτεσιν 

ἧδη δέχα. λλὰ καὶ, τοῦ Καίσαρος ἐπιόντος αὐτοῖς, 

συμμαχήσειν ἀλλήλοις συνετίθεντο. Καὶ ἦσαν οἵ μα- 

γιμώτατοι µυρίων καὶ δισχιλίων πλείους" ὧν στρατηγὸν 
Οὕερσον αἱροῦνται. Ὁ δὲ Πρωμόναν αὖθις, τὴν τῶν 

Λιθυρνῶν πόλιν, καταλαθὼν ὁ ὠχύρου, χαὶ τἄλλα οὖσαν 
ἐκφνῶς ὀχυρωτάτην. Ὄρειον γάρ ἐστι τὸ χωρίον, χαὶ 

αὐτῷ περίχεινται λόφοι, πάντοθεν ὀξεῖς, οἷα ππρίονες. 

Ἐν μὲν δὴ τῇ πόλει τὸ πλέον ἦν' ἐν δὲ τοῖς λόφοις 
διέθηκε Σ Σούαρος φρούριχ' χαὶ πάντες ἐφεώρων τὰ Ῥω- 

µαίων ἂφ ὑψηλοῦ. Ὅ δὲ Καϊσαρ ἐς μὲν τὸ φανερὸν 

πάντας ἀπετείχιζε' λάθρα δὲ τοὺς εὐτολμοτάτους 
ἔπεμπε, ζητεῖν ἄνοδον ἐς τὸν ἀχρότατον τῶν λόφων. 
Καὶ οἳ ή τῆς ὕλης αὐτοὺς ορ ώκ, γυκτὸς 
ἐμπίπτουσι τοῖς φύλαξιν εὐναζομένοις, χαὶ χτείνουσιν 

αὐτοὺς, καὶ τῷ Καίσαρι κατέσεισαν ὑπὸ λύγη. “Ὁ δὲ 

τῆς τε πόλεως ἐς πεῖραν ἥει τῷ πλέονι στρατῷ, καὶ ἐς τὸ 
εἰλημμένον ἄκρον ἑτέρους ἐφ᾽ ἑτέροις ἔπεμπεν, οἳ τοῖς 

ἄλλοις λόφοις ἐπικατήεσαν. Φόθος τε χαὶ θόρυβος 

ἦν τοῖς βαρθάροις ὁμοῦ πᾶσιν, ἐπιχειρουμένοις : πάντο- 

θεν' µάλιστα δὲ οἵ ἐν τοῖς λόφοις ἔδεισαν, διὰ τὸ ἄνωδρον, 

μὴ τῶν διόλων ἀφαιρεθῶσι. Καὶ συμφεύγουσιν ἐς τὴν 
Πρωμόναν. 

ΧΧΥΙ. Ὁ δὲ Καῖσαρ αὐτήν τε, χαὶ δύο λόφους, οἳ 
ἔτι ἐκρατοῦντο ὑπὸ τῶν πολεµίων, δμοῦ περιετείχιζε, 
τεσσαράκοντα σταδίων περίµετρον. Κάν τούτῳ Τέστι- 
μον Δαλμάτην, στρατὸν ἕτερον ἅ ο τοῖς ἐν Πρω- 

μόνη σύμμαχον, ὑπαντήσας, ἐδίωχεν ἐς τὰ ὄρη: καὶ 

ἐφορῶντος ἔτι τοῦ Τεστίμου, τὴν Πρωμόναν εἷλεν, οὕπω 
τῆς Κεριτειχίσεως τετελεσμένης. Ἐ κδραμόντων γὰρ 

τῶν ἔνδον, καὶ συνελαυνοµένων δξέως, οἳ Ῥωμαῖοι 

φεύγουσιν αὐτοῖς ἐς τὴν -ὰ, συνεισέπεσον, ο ῷ τὸ 
τρίτον τούτων ἔνδον ἔκτειναν' οἵ λοιποὶ δ᾽ εἰς τὴν ἅ ἄκραν 
ἀνέδραμον. Καὶ σπεῖρα Ῥωμαίων ἐφύλασσεν αὐτοὺς 

ἐπὶ τῶν πυλῶν. Οἷς προσπίπταον οἵ βάρθαροι νυχτὸς 

τετάρτης, καὶ ἐξέλιπεν ἡ σπεῖρα τὰς πύλας ἵ ὑπὸ δέους, 

Ὁ δὲ Καΐσαρ τοὺς μὲν πολεμίους ἆ ἀνέκοψε τῆς ὁρμῆς, 

χαὶ τῆς ἐπιούσης εἷλε παραδόντας ἑαυτούς. Τὸν δὲ 

σπεῖραν, Ἡ τὸ φυλάχιον ἐξέλιπε, διακληρώσας »ἐζημίωσε 
θανάτῳ τὸ δέκατον’ καὶ λοχαγοὺς ἐ ἐπὶ τῷ δεκάτῳ δύο. 
Καὶ τοῖς λοιποῖς ἐκέλευεν ἐχείνου τοῦ θέρους κριθὴν 

ἀντὶ σίτου τραφΏναι κά σρρν 

ΧΧΥΠ. Οὕτω μὲν ἑάλω Πρωμόνα. Τέστιμος δ) 

ὁρῶν διεσκέδασε τὸν στρατὸν ἑαυτοῦ, φεύγειν ἄλλους 

ἀλλαγοῦ. "ὍΟθεν αὐτοὺς οὐκ ἐδύναντο οἵ Ῥωμαῖοι 

διώχειν ἐς πολὺ, τήν τε διαίρεσιν σφῶν τὴν ἐς πολλὰ 

δείσαντες, καὶ τὴν ἀπειρίαν τῶν ὁδῶν, καὶ τὰ ἴχνη τῆς 
φυγῆς συγχεχυµένα. Σννόδιον δὲ αἱροῦσι πόλιν ἐν 
ἀργη τῆς ὕλης, ἐν ἡ τὸν ΓΓαβινίου στρατὸν ἐνήδρευσαν 

ταηί ρεγάοπηαεταηί(ιο τεο]]ος. Πάπα οὐρία» 5αᾶδ Οακαι 
ἵπ Πα]πιαίας εοπνοτέ, αἰἴαιη Ἠ]γγίσπη ρεπίοιη, Τα ]αἨ (ἷῖς 

ΠηΙΙπιαπη. 

ΧΧΥ. Γαπιαία , ροδί οσα. αβίηϊ (ᾳαἱπάθοίπα , Υ αἰπ]ῖ) 

ααἴπαπε οοΠογίος, θαγΗΠΠ(ο αἴρηα αβ]αία, οἰαίῖ οἷς «οοςς- 

5ἱρας, ]8πα ρου ἀθοσπῃ 4ΠΠΟΣ ἄγΠΙΑ ΠΟΠ Ροβιθγαμ{. Πάει, 
Ρτοβοίδεεηίο αἆνθγδης ο05 ΟΚΜανίο Ο.-ρατα, απο(ί ἵπ πππέυα 

ἁυχηία [αάθίρης 5056 βγπανοτυη{. Εταπί ἀθ]οσίορ Πανομί 5 

ἁπηρ]ίας πα ία ἀποδσσίπα; ααῖθς ἀποσια, ὙδΓδΗα ποπαίπε, 

οοηδίέπθγιηί. 15 ΡΓΟΠΙΟΠΑΠΙ, ή ΗΤΠΟΓΗΤΙ ορρίά πα, τΗΙ- 

βα5 οοοαρανΙς, οοπιπληηϊν]ίασο, απαπηνῖς αΏαπάο ΠΠ ΙΕΗΠΙΙ 

Ἰησεπίο Ἰοοί.. Οπἱρρο πιοηίαπας οδί Ίου, 4πθπα ἐὐππυ]ί 

ππάί(αο ἱηδὶσηί αδροπ(αία,, Ἱηδίας 5ΓΓΑΓΙΠΗ, οἰγουπη]ασθη!. 
Μα]ος Ποβίππα ρατς πΏθπα Ἰηςοδίές ἵπ οοΙΗΡΗ5 νοτο ργα:ῖ- 

ἀἷα βααγ5 (υ6ἱ Υουςς) ἀδροδιέ : οΠΙΠΟΡΦΙ6 οχ α]ίο Βοπιᾶ- 
πο5 ἀοδροείαραπί.. Οαδατ Ρτορα]απή ΠΠΙΥΘΓΡΟΦ ΠΠΙΤΟ ἶτ- 

ουιπάατο Ιη5εα1έ: εἶαπα Υθτο ΓογΠςςίππαπα 4πθππ(πο πηΗ1έ, 

απὶ ἱπάαφατοπί τα(Ίοποπα, σπα αἆ οὐ ΠΠςείπιαπη οκ απηβ]]ς, 

46 φαἴρας ἀῑσίαπα οδέ, Ροβδοπέ επίΗ. Ε{ Πί φπ{άσπα , αΓΏο- 

τρις {θε οχουβίας ποσία Ἱπναάυπέ, οἱ 5ΟΠΊΠΟ αά μας 6οη- 

εορίίας ορίταπεαη{; ΤΠ] Οαδατί ποπάππα Παπίάο πιαΠο 

εἰρπῖς οχ οοπαροβίίο οδίοπάπί. Ταπο ]α Πια]ΟΓεΠ ΡαΓίΘΠΙ 

εχοτοῖ(α5 αἆ Γαοϊεπάαπα ατρῖς Ῥετγίου]απα ο ποέ; αἰπππ]αο 
αἆ 5αροΓίοΓθΠη {απλα]άπα οαρίέαπα αἶῑος 51ρετ αος απ θαέ, 

απὶ Ἰπάς αἆ ἵπ[ετίογος οο]]ος οεεαραπάος Ρτοσθδδογη{. Τία- 
ας ἴθγγογ ἱτορίάα[ίοααα Ῥατβατος Ρατίίος οπΊπθς ΙπναάΙε, 

αβί 5ο οπηπῖ εχ Ῥατία Ῥο[ίος οἰγοιπιγεπίοδαιε Ιπ{ε]]σιπ{. 

Μαχίπιιας αι{6Πη 605, απὶ 1η {απιυ]1ς ογαηί{, πιείας οσσπρᾶ- 

γε, Ῥτορίεγ απ ροπαγίαπα, ηε 5ο[]]οεί αἀῖία αἆ 6.πα Ἱη- 
(ατο]αάετεπίαγ; Ἱίααπε ἵπ ορρίάαπα Πἱ εοπ/ασίαηέ, 

ΧΧΥΙ. 6.0δατ αἱ ραπ ΒΓΟΠΙΟΠάΠΙ, οἱ ἆπος οο]]ε5, απϊ 

οἵαπη ἔαπι αἲ Ἠοδεΐρας {οπεβαπίατ, ΠΠΟ οοπίπαο ΠΠΙΤΟ ΤΠ 

απηρίαπα ν Ν. ῬᾶδδΙΙπι 5ερίταο Ἱπςη(ωί. Εί, ἆππι Ἠσς 

παπί, Τεδίίπιο, οσα αἰία Ώα]ππαίαγαπα πΊαπα ααχΏίο οΏςες- 

εἱς Υοπίαπ{ῇ, ομγίαπι Ργο[εσίας, Γαά1ξ επι αἱ ἵπ ΠΙΟΠ{ΕΒ 

{ασαν]έ: πλοχαπα, Ιπδρθοίαηίο α[απα {παπα Τεξίίπιο, ῬΓΟΠΙΟ- 

ΠΑΤΗ οδορί{ς, ποπά Πα οπιπῖ οχ Ῥατία αἆ ΠΠεπα Ρεγάπεία πατὶ 

πΟΠ[ΙοΠα6, απαπα η5(ήπογαί. ΟΠ οπῖπι θΓΙΡ{ΙΟΠΕΠΙ {εη» 

{ανϊρεοπί οἴνας, τορα]δίααα αογῖίετ ο55οπί, Βοπιαπϊ πέος 

ππα οπη Γαρίεπέῖριας ἵπ ραπ Ἱτγαροταπί. 10ί {εγία Γετθ 

Ἱοδίαπι ρατίο Ππίογ[εσία, το]αιἱ ἴἵπ αγέθΠ1 56 ΤευερεΓυη{; 

αἆ ου]α5 ρογίας 5ίαζϊπι ΟΠΟΤΕ Ππιϊέαπη ΒοΠπΙαποταπα, ομ5ίο- 

ἀϊω οπαρα, αρροςίία ο5ί. Τη παπο ομ5ίοάἵαπη Ποδίες απατία 

ποσίθ ἱπιρείαπα εχ ατζεο [αοϊπηί; οί «οποί5, πποία {οτπία, 

βία(ἴοπεπι ἀθδεηί. βεά Ἱπιρείαπι Ποδίαπα πιοχ. τορα]]ε 
0ωρας; οί ροδίτ]ᾶϊε θἶις ἀῑεί α]ίτο 5ε5ο ἀοάοπίος σερί. 

Οοἱογ[ῇ5 απ{απα, αιια» 5(ία{ἴοπαπη ἀθδογιογαί, ἀδοΙπππτα 4πθπ]- 

απθ φοτίο ἀπείος πιοτίο α[[θοῖέ, οί ργαίεν ἀθοίπιηπα πα] έοπα 

ἆμπος ἵπδαρετ ορηέητίοπος : γο]σιἰς Ί]α ἁρίαία, Ίοςο (π1οἳ, 

ποτάσιτη ἵπ οἴραπι ἀῑςίτιραϊ Παςνῖέ. 

ΧΧΥΠ. Ῥτοπιοπα Ἠος πιοᾷο οαρία, Τοδϊπιας, τὰ οοπερῖ- 

ολία5, οχογοϊέαπι 5Π1Π1 ἀἱδρειςίέ, αἱϊοξαπο αο ἀῑασετο 

αβίέ.  Οπαρτορίος πο Ίοησε οο5 Ρεγεε(αί ροίπεταη{ Πο- 

πιαπῖ; ααοᾶ, Ῥτορίοτ ΥίαγΙΠα ΙσΠΟΤΑΠΟΠΟΠΙ, οἱ οοηΓαδᾶ. Π- 

βἰεπίίαπι γεςβρῖα, πιυ]ίας ἵπ Ρατίος 5ο ἀῑδίταμεγο Ράγυπα 

(πέαπα ατρίνατεηίας.  Ἀγποᾶίαπα γοτο ορρίάαπι οπρίηί, 

ἵπ Ρποῖρίο φνα Ρορίίαπα, ἵπ απα ο σαβίπή εορίΙΒ 
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οἵ Δαλμάται, περὶ φάραγγι βαθείᾳ καὶ ἐπιμήχει καὶ 

µέση δύο ὁρῶν. Ἔνθα καὶ τὸν Καΐσαρα ἐνήδρενον. 

Ὁ δὲ τότε Συνόδιον ἐνέπρησε, καὶ ἐς τὰ ὄρη περιπέµ- 

ψας ἄνω στρατὸν, ἑκατέρωθεν αὐτῷ συμπαρομαρτεῖν, 

αὐτὸς ἥει διὰ τῆς φάραγγος, χόπτων τὴν ὕλην, καὶ τὰς 

πόλεις αἱρῶν, καὶ πάντα ἐμπιπρὰς, ὅσα κατὰ τὴν ὅδὸν 

ὄρει. Πολιορχουμένης δὲ πόλεως Σετουΐας, ἐπήει τις 

αὐτοῖς συμμαχία βαρβάρων, ἣν ὃ Καΐσαρ ὑπαντήσας 

ἐκώλυσεν ἐσδραμεῖν ἐς τὴν Σετουΐαν. Κάν τῷ πόνῳ 

τῶδε ἐπλήγη λίθῳ τὸ γόνυ' καὶ ἐς πολλὰς ἡμέρας ἐθε- 

βαπεύετο. ΄ Ῥαΐσας δὲ, ἐς Ῥώμην ἐπανηλθεν, ὑπατεύ- 

σων σὺν ἨΒολκατίῳ Τύλλῳ: Στατίλιον Ταῦρον ἐς τὰ 

λοιπὰ τοῦ πολέμου καταλιπών. 

ΧΧΥΠΙ. Νουμηνία δ᾽ ἔτους ἀρξάμενος ὑπατεύειν, 

καὶ τὸν ἂργὴν αὐτῆς ἡμέρας παραδοὺς Αὐτρωνίῳ Παί- 

τῳ, εὐθὺς ἐξέθορεν αὖθις ἐπὶ τοὺς Δαλμάτας, ἄρχων 

ἔτι τὸν τῶν Τριῶν ἀρχήν' δύο γὰρ ἔλειπεν ἔτη τῇ δευ- 

τέρα πενταετία τῆσδε τῆς ἀρχῆς, ἣν ἐπὶ τῇ προτέρα σφί- 

σιν αὐτοῖς ἐψηφίσαντο, καὶ ὁ δῆμος ἐπικεκυρώχει. Οἱ 

Δαλμάται δ᾽ ἆδη κάµνοντες ὑπὸ λιμοῦ, τῶν ἔξωθεν 

ἀγορῶν ἀποχεχλεισμένοι, ἐρχομένῳ τῷ Καίσαρι ὑπήν- 

των, καὶ σφἃς παρέδοσαν σὺν ἱκετηρία, ὅμηρά τε δόντες 

ἑπτακοσίους παῖδας, οὓς καὶ ὁ Καϊΐσαρ ἤτει, καὶ τὰ Ῥω- 

μαϊκὰ σημεῖα τὰ Γαβινίου: τὸν δὲ φόρον τὸν ἀπὸ Γαΐου 

Καίσαρος ἐκλειφθέντα ἀπολώσειν ὑποστάντες, εὐπειθεῖς 

ἐς τὸ ἔπειτα ἐγένοντο. Τὰ σημεῖα δὲ ὁ Καῖσαρ ἀπέ- 

θηχεν ἐν τῇ στοᾶ τῇ Ὀχταουΐα λεγοµένῃ. Δαλματῶν δ 

ἁλόντων, καὶ Δερθανοὶ προσιόντα τὸν Καΐσαρα συγγνώ- 

µην ἤτουν σὺν ἱκετηρία, καὶ ὁμήρους ἔδοσαν, καὶ τοὺς 

ἐκλειφθέντας φόρους ὑπέστησαν ἀποδώσειν. Τῶν δὲ" 

οἷς μὲν ὃ Καΐσαρ ἐπλησίασε, καὶ ὁμήρους ἐπὶ ταῖς 

συνθήκαις ἔδοσαν" ὅσοις δ᾽ οὐκ ἐπλησίασε διὰ νόσον, 

οὔτ ἔλοσαν, οὔτε συνέθεντο. «Φαίνονται δὲ χαὶ οἵδε 

ὕστερον ὑπαχθέντες. Οὕτω πᾶσαν ὃ ἸΚαΐσαρ τὴν 

Ἠλλυρίδα γῆν, ὅση τε ἀφειστήχει Ῥωμαίων, καὶ τὸν 

οὐ πρότερον ὑπακούσασαν αὐτοῖς, ἐκρατύνατο. Καὶ 

αὐτῷ ἡ βουλὸ θρίαµβον Ἰλλυρικὸν ἔδωχε θριαμβεῦσαι, 

ὃν ἐθριάμβευσεν ὕστερον ἅμα τοῖς κατ᾿ Ἀντωνίου. 

ΧΧΙΧ. Λοιποὶ ὃ' εἰσὶ τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις νοµιζοµέ- 

νης Ἰλλυρίλος εἶναι, πρὸ μὲν Παιόνων, Ῥαιτοὶ καὶ Χω- 

ρ'κοὶ, μετὰ Παίονας δὲ Μυσοὶ, ἕως ἐπὶ τὸν Ἐὔξεινον 

Πόντον. Ῥαιτοὺς μὲν οὖν καὶ Νωρικοὺς ᾽γοῦμαι 

Γάΐον Καΐσαρα, πὀλεμοῦντα Κελτοῖς, ἐπιλαθεῖν' Ὦ τὸν 

Σεβαστὸν, Ὑειρούμενον Παίονας: ἐν µέσῳ γάρ εἶσιν 

ἀμφοτέρων,. Καὶ οὐδὲν εὗρον ἴδιον ἐς Ῥαιτοὺς ἡ Νω- 

ρικοὺς γενόμενον" ὅδεν µοι δοκοῦσι τοῖς ἑτέροις τῶν 

γειτόνων συναλῶναι. 

ΧΧΧ. Μυσοὺς δὲ Μάρκος μὲν Λεύκολλος, ὃ ἆδελ- 

φὸς Λικινίου Λευκόλλου τοῦ Μιθριδάτη πολεµμήσαντος, 

κατέδραµε, καὶ ἐς τὸν ποταμὸν ἐμβαλὼν, ἔνθα εἰσὶν 

Ἑλληνίδες ἓξ πόλεις, Μυσοῖς πάροικοι, Ίστρος τε χαὶ 

Διονυσόπολις, καὶ Οδησσὺς, καὶ Μεσημβρία, "ἐξ ἧς | 
ιά ’ / . - . -- ΄. 

ἐς Ῥώμην ἐκ Καλατίδος '"' µετήνεγκε τὸν μέγαν Ἀπό)- 

λωνα τὸν ἀνακείμενον ἐν Παλατίῳ. Καὶ πλεῖον οὐδὲν 

ἱποίαῑααί εταπί Γαληαίσα, ἵη ρτο[απάα εἰ ορΊοηρα γα]]ε, ἵη- 

ἴοτ ἀποταπα πιοπίυπα οοπΙπηα Ίηρα Ῥοτρεπίο : 4ο οοάστη 

Ίος. οαπι Ο0ᾳφατί Ἰηδίαϊας οοἱ]οσαταπί Ῥατραξί. 5γποᾶίο 
ίποΡηΣδο, Οβατ Ῥοτ 5ΗρεΓίογᾶ πΙοπβαπη ρατίεπα εχοτοῖέας 
τηε, απῖ ρατίρας [ετο Ῥαδείρις π{τίπαπε ϱἵΠΙ 6ο Ρτου- 

ἀρτοπέ, ἆππα Ρος να]]οπῃ 1ρ5ε ης[(πετεί Πογ. ΤΠ ϱο Ιῆπετο 
ουνίας κἴ]γας οροῖᾶ[έ, ορρίᾶα ερρῖε, Ίρποσπθ οπηπῖα ναδία- 
νῖ. δείονῖαπι απίοπα πτρεπα ορείάεης Οφατ, ἆππι αἄνοῃ- 

απήίρας αΠοτηπα Ῥατρατογάπα απχ{]ς οοσπττ]έ, οπᾳπϱ ἵπ- 
βτοςς ητρίς Ῥτοβίρεέ, 6ο οετίαπηίπο ]αρίαϊς Ἱεία καιοϊαίατ 
δοπα; ἆπο Υή]ποτο ϱοπαρ]ητες ἀε ἀεσαπιροτε ο5ί οοαοέης. 
Ἠϊπο υῬί ρτίππαπα οοπγα]αῖέ, Ἠοπιαπῃ τ6τετςας 65έ, ο0η8ί.- 

Ἰαίαπα εο]]ερα Ὑο]εαίίο Τα]]ο σεεέπτας; αἆ τεαπαπα Ῥοϊαπα 
οοπΠοϊεπά πα δίαΠΠΙο Ταπτο τε]οίο. 

ΧΧΥΠΠ. 0α]επᾶῖς Ζαπμαγίϊς οοπ5Η]αίαπῃ ἵπρτεςςῃς, θοάεπα 
ἀἱο Απτοπίαπα Ῥόέαπη ς1ί ἵπ πιαρὶςίταία α[[εοῖε, ἵπ Ώα]- 
πιβαπηαιθ τοσγτῖ{; ΤγιαπηνΙτααΙτη αίαπη {απο οοηςέπεπᾶς» 
τοἱῥραΡ]Ηος βετεῃ5. Ώπο οηίπῃ απηί ἀθρταπί ἆρ αἸέοτο αὐ[η- 
απεηπῖο Ἠη] 15 ἱππρεπῖ; αποᾶ ἵπ τὰ ἵεπαρας, Ροςί οχρ]είυπα 
Ρπῖα5 αυἰπαπεππίαπα, 1ρ5ί Τευπηνϊτί 5ἳρί Ῥτοτοβαγεταηέ, 
Ρορυ]αδαιθ εοπβγππαταί. «απ Υετο Ὠαϊπιαία, {πιο [αἰἰ- 
ρα{1, εχίετπο οοπηπηθαία Ιπίεγο]ήςο, γοπἰεηεῖ 0 εατῖ δροπίο 
οργίαπα Γδοίί, 5αρρ]οϊίετ 5ο ἀεάωπέ, οββίάεεαπθ Ῥπστος, 
ΏΙΠΊΘΓΟ 5δορΗηρεηίο8, ἄπος οίῖαπα ρο5ίπ]αγεταί Οωκατ, εί 
Ῥοπιαπα δίσπα, (αΡίπίο οἰῖπι αβ]αία, ἱταάυπέ; ἰππα]αποα 
(πρηίαπα, ααοά α ἀῑνϊ Σα {οπιροτῖρας Ρεπάετε Ἱηέετηηῖςε- 

ταπί, τεάάΙίπτος ρο]Περπίατ. Ἐί αὖ Ίου ηπἰάσπι {εππροτο 
οὈδεσποπίος Ἱπρετίο Ἠοπιαπο Γπ6Γ6. Έα δἶσηα Οὔρατ ἵη 

Ρογίοα, απ Οσοίανία ἀῑοίατ, αρρεπάί Πας. Ῥενὶοῖς 
Ῥα]πιαίς, Ῥοτραπί 4ποᾳπθ αἀγεπίαπα Ολα εαρρ]ΐους 
ομγίαπα ρτοᾶἴοτα, Υαπίαπα οταίυπα; οΏβίάεσαπο {ταδίάετοα, εί 

ἱπίογπηίςδα (τίραία ρο]]1οῇ 5ηΠί οχδοἸγετο. Ῥαγίίστηπο τε]ῖ- 
αυ σοηίος, απας Οωδας ααΠῖ, ομδίάϊσας ἀαῑίς, ἵπ βάσπα 
τοζθρίορ 5υπ{. δεᾶᾷ απος Ρτορίες ΠΙΟΓΡΙΠΙ αἀΐτο ΠΟΠ Ῥοίπο- 

ται, Ἱ που ομδίάος ἀοάεταπί, που Γωάις ἰπίτο οὐταταη{. 

ΑΡρατοί {απΠΘΗ , θίίαπα Ἰχον ἀθίποερς Γηἱς5ο ἱππρογίο 5υμ]εοίος. 
δίο Οωφας υΠίνθιδπη Η]γτίογΙπα ΠΟΠΊΕΠ, απἱ γε! α ρορι]! 
Βοζμαπ] οΏςοφ 1ο ἀα[οορταπέ, γα 5αἱ5 αά]ας Ἱοσίρις οἱ Ἰνου- 

ἰαίΐο αδὶ ογαΏέ, ΠοππαποτΗτη Ἰπιροτίο α]οοῖ,  ΟΠάΠΙΟΡΓΟΠΗ 

(παππρ µας Ἠ]γτίοις οἱ αΏ 5οηαία ἀθοτοίας οδί : 4πεπα ορῖε 
Ρορίοα, ππα ουπὰ οσρίοτῖς, οἳ το οοπίτα Απίοπίασι βεσίας 

οἶάσπα ἀροτείῇς, 

ΧΧΙΧ. βηρογςηπί οκ Ῥορη]ΐ5, απἱ Π]γτίοί α Ῥοπιαηίς 
Μαβοπίαν, Βπαα Νοποίαπε, απίο Ῥαηποπίος Παραηίος: 
απα ροδί Ῥαηποπίος Μγςί, ἂᾶ Ῥοπίαπι π5ᾳπς Εακίπαπα ρος- 

του. Εί Βπα[ος απἰάσπα Νοτίοσδαθ απί α απο 0αδατο, 

απο ἴοΠΠρΟΓΘ ου Οαἱς Ῥοἱ]απη σος», κα Ώαοίος [ηἱςςο ατ- 
Μίτος; απί αἲ Δησηδίος Ὀο]ο Ῥαπποπίο : πδα1ἱ οίοηίπα ἱπίςον 

σαΠίαπα Ῥαπποπίαπι(ηο ἰπίοτ]οοἳ καπί.. Ἀθπο πας Ῥτο- 

Ρε νο, αἄνοτεας Ἠ]λαίος Νοτίοσδνο ρο5ῖ, ΠΙΘΠΙΙΟΠΟΠΗ 

αρηά εοτρίοτος Ἰπνοπίς αἱ οπηπίπο γοτὶκίπηῖ]ο αἰί, Ἰνος αἰπη] 
οσα αἲίς βπ{Ηπηῖς ρορι]ΐς ἱπιροτίο Ἠοπαποτπῃ αοοθκείκκο. 

ΧΧΧ. Ἠγδδος (μον Μωφος Γαπ! νουαπ) Μ. ωπουας, 

(Γαίοτ Τι. που αἱ οσα ΜΠνγϊάαίο Ἰνοἱ]ηπα βοςδίέ, ΗΠΑ 

Γ οκοτοἕα αἀοτία οδἱ, αἆ Πανίυπα πδᾳπο ἱπίομία οχομκίομο, 
Ρος ο 1ο0ς αδά 8οχ ΟΓαροσς αἰέσο απί υγ] {ῃ ἐρείς Μανογηήπι 

πίνεις, Ἰκίτης, Ὠἰοηγδοροϊίς, Οάδλκυς (Ομ]αΐς, οἱ Αροῖ 

Ιοπία), ος αὖα Ποπηαπη αἀνοχ]ξ οο10ΔΘΗΠΙ Αροβΐησπη, ἀθά]- 

είπα ἵπ Ορίίο]ίο. Νου Ργαίοτοα πἰάφυαπη , θοτα τορυ- 

πάπα. στ -- πι σππ ο 



ΡΕ ΛΕΡΙ5 ΙΙΥΒΙΟΙς. 
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εὗρον ἐπὶ τῆς Ῥωμαίων δηµοχρατίας ἐς Μυσοὺς γενό- 

µενον’ οὐδ' ἐς φόρον ὑπαχθέντας οὐδ' ἐπὶ τοῦ Σεθαστοῦ. 

Ὑπήχθησαν δὲ ὑπὸ Τιθερίου, τοῦ μετὰ τὸν Σεθαστὸν 
τοῖς Ῥωμαίοις αὐτοχράτορος γενοµένου. Ἀλλά µοι τὰ 
μὲν πβὸ ἁλώσεως Αἰγύπτου πάντα ὑπὸ νεύματι τοῦ 
δήµου γενόµενα ἐφ᾽ ἑαυτῶν συγγέγραπται " ἃ δὲ μετ 
Αἴγυπτον οἱ αὐτοχράτορες οἵδε ἐκρατύναντο, ἢ προσέ- 
λαθον, ὥς ἴδια αὐτῶν ἔργα, μετὰ τὰ χοινὰ εἴρηται " 
ἔνθα καὶ περὶ Μυσῶν ἐρῶ πλέονα. Νῦν δ᾽, ἐπεὶ τοὺς 
Μυσούς τε οἵἳ Ῥωμαῖοι τῆς Ἰλλυρίδος ἡγοῦνται, καὶ τὸ 
σύγγραμμά µοι τοῦτο Ἠλλυρικόν ἐστιν, ὡς ἂν εἴη τὸ 
σύγγραμμα ἐντελὲς, ἐδόχει προειπεῖν, ὅτι χαὶ Μυσοὺς 
Λεύχολλός τε τῷ δήµῳ στρατηγῶν ἐπέδραμε;, καὶ Τι- 
θέριος εἷλε κατὰ τὸν μόνκργον ἐξουσίαν. 
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Ρ]ίσα, αφνειδας ΜαΦο8 ροδίΗπῃ τεροτῖ, απὶ πο αἳ Αιριβίο 
αυἱάσπη , 5οὰ α ΤἨροτίο ἀθππαπα , απἱ ροδέ Απσησίαπα ΤΘΓΗΠΙ 
ροβέας ο5ί, ἀοπαῖ (τιρυίαγίσε [αεί δυΒί.. 5οἆ ααθθ φπἰ- 
4επῃ απίο Ἐργρίωπι ἵπ ρτουἱπείαπι τεάαοίαπα , ᾖ186Η Ροριῇ!, 
Εεδία δυηί, ϱα δεραΓα πα (υάιθ (5εοππάυπη Ῥορα]ο ασ 
ΡγουΙποῖας) ἃ Ππο ρεγφοτὶρία 5υπ{. ΟΙ γοτο Ροδί δα μασίαπα 
βγρίυπι α ρήποΙρίρας Ἰ5 νε] Ῥασαία δηπί, νο] {ππι ρτί- 
ΠΊΗΠΗ Ιπαρογίο Βοππαπο αἀ]θοία,, ναρο Ἱπίοτ ρτορτία Ο0988ΓΗΠΗ 
ἃοία, Ῥοδί οοπιπιυηῖς τοῖριβ]τοα, Ἠϊείοτίαπα, α πιο 5υΠΐ οχ- 
Ροβίΐα : υὈὶ είίαπη 4θ Μωρίς Ρ]ητα το[ογαπίατ.. Νππο γοτο, 
απαπᾶοφπἱάεπαι Μαρία α ἨΒοππαπίς ρατς ΠἨ]γτίοί εθηδείας, 
σπυπῃ Ἠου Ἠρτο το Ἠ]γτῖοας ρεγδεφαί πα]μῖ αοτῖί ρτοροςί- 
ἴαπι, αἆ οροιῖ5 ἱπίορτ]ίαίοπα Ῥογ/ίποτο ρυ(αν!, αἱ απίε ΟΟΠΊΠΙΘ- 
ΠΙΟΤΑΤΕΠΗ, 6ἱ ἃ Ἰμπου]]ο, Ῥορυ]1 Π155ι ρτονποίαπα αἀπηϊπ]- 
βίταηίς, οχοΠΓΘΙΟΠΟΘΠΙ ἵπ Μωφος [ασίαπα; αἱ εοδάεπῃ ἀοίπᾶς, 
ΡοδίαᾶΏα αἆ 0ᾳβαγος ἀρ]αία οδί «πΠηπα οπηπῖς ἱπιρογί ἃ 
ΤίρογΊο Γηῇ55ο 5ρασίος. ι 

ποστσστσσστττττ-απακακειρκζζισύκοω» δν θα... -- 



ΑΠΠΙΑΛΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΑΡΕΩΣ 

ΡΩΜΔΙΚΩΝ 

ΕΜΦΥΛΙΩΝ 

ΒΙΡΛΟΥ ΑΛ. 

ῇ ο -.0---- 
΄ 

Ῥωμαίοις ὁ δῆμος καὶ ἡ βουλὴ πολλάκις ἐς αλ ἴ- 

λους περί τε νόµων θέσεως, καὶ γρεῶν ἀποχοπῆς, 3 

γῆς διαδατουµένης, Ἄ ἐν ἀρχαιρεσίαις, ἐστασίασαν. 
Οὐ µήν τι χειρῶν ἔργον ἔμφυλον ἦν, ἀλλὰ διαφοραὶ 

΄ ως ο Μ {8 -- 3 µόναι, καὶ ἔριδες ἔννομοι" καὶ τάδε μετὰ πολλῆς αἷ- 
δοῦς εἴκοντες ἀλλήλοις διετίθεντο. “Ὁ δὲ δῆμος, ποτὲ 
καὶ στρατευόµενος ἐς τοιάνδε ἔριν ἐμπεσὼν, οὐκ ἐχρή- 

- --- ώ 1λλ᾽ ἐ λ ὄ ὁ κ ΔΝ 

σατο τοῖς ὅπλοις παροῦσιν' ἀλλ ἐς τὸ ὄρος ἐκδραμὼν, 
τὸ ἀπὸ τοῦδε κληζόμενον Ἱερὸν, οὐδὲν οὐδὲ τότε χει- 
ρῶν ἔργον, ἀλλ ἀρχὴν ἑαυτοῦ προστάτιν ἀπέφηνε, 
καὶ ἐκάλεσε δηµαρ/ίαν' ἐς κώλυσιν μάλιστα τῶν ὑπά-- 

των, ἀπὸ τῆς βουλῆς αἱρουμένων, μὴ ἐντελὲς αὐτοῖς 

ἐπὶ τῇ πολιτεία τὸ κράτος εἶναι. "Όθεν δὴ καὶ µά- 
λιστα δυσµενέστερον ἔτι καὶ φιλονεικότερον ἐς ἀλλήλας 
αἵ ἀρχαὶ διετίθεντο ἀπὸ τοῦδε, καὶ βρυλὴ καὶ ὅ 
πν 5 3 ὰ .] 9 ΄ 3 -” -”. Ἡν λ Σή 

Άῆμος ἐς αὐτὰς ἐμερίζετο, ὡς ἐν ταῖς τῶνδε πλεονεξίαις 
. -- ’ 

ἑκάτεροι τῶν ἑτέρων ἐπικρατοῦντες. Μάρκιός τε ὁ 

Κοριολάνος ἐν ταῖσδε ταῖς ἔρισιν ἐξελαθεὶς παρὰ δίχην, 

ἐς Οὐολούσκους ἔφυγέ τε, καὶ πόλεμον ἐπήγαγε τῇ 

πατρίδι. 
1]. Καὶ τοῦτο µόνον ἄν τις εὗροι τῶν πάλαι στᾶ- 

ψ υπ ᾽ «ρ: ε 9 3 / ’ 
9εων ἔργον ἔνοπλον, καὶ τοῦθ᾽ ὑπ᾿ αὐτομόλου γενόµε- 

ν/ ν 9 . κ ἐ 3 λ / ”νὶ 

νου: Ἐίφος δὲ οὐδέν πω παρενεχθὲν ἐς ἐκκλησίαν, οὖδε 
ϱ . / ΄ / / . νΝ ιτ» 

φόνον ἔμφυλον' πρίν γε Τιβέριος Γράκχος δημαρχῶν, 
. / -” δν τι 4 

καὶ νόμους ἐσφέρων, πρῶτος ὅδε ἐν στάσει ἀπώλετο, 
καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ πολλοὶ κατὰ τὸ Καπιτώλιον εἰλούμενοι, 
περὶ τὸν νεὼν ἀνηρέθησαν. Καὶ οὐκ ἀγέσχον ἔτι αἱ 
στάσεις ἐπὶ τῷδε τῷ μύσει, διαιρουµένων ἑκάστοτε 

πα σας αἶο 9 ο ὁ ͵ 
σαφῶς ἐπ ἀλλήλοις, καὶ ἐγγειρίδια πολλάκις φερόντων, 

κτιννυµένης τέ τινος ἀργῆς ἐκ διαστήματος ἐν ἱεροῖς, 

ἡ ἐκκλησίαις, ἡ ἀγοραῖς, δηµάργων, ἡ στρατηγῶν, ἃ 

ὑπάτων, ἡ τῶν ἐς ταῦτα παραγγελλόντων, ἡ τῶν ἄλλως 

ἐπιφανῶν. Ὕθρις τε ἄκοσμος ἐπεῖχεν ἀεὶ δι ὀλίγου, 

καὶ νόµων καὶ δίκης αἰσγρὰ καταφρόνησις. Προϊόν - 

τος ὃ) ἐς µέγα τοῦ κακοῦ, ἐπαναστάσεις ἐπὶ τὸν πολι- 

τείαν φανεραὶ, καὶ στρατεῖαι µεγάλαι καὶ βίαιοι κατὰ 

τῆς πατρίδος ἐγίγνοντο, φυγάδων ἀνδρῶν, ἡ καταδίκων, 

} ἐπὶ ἀρχῆς τινος 3 στρατοπέδου φιλονεικούντων ἐς 

ἀλλήλους. Δυναστεῖαί τε ἦσαν ἤδη κατὰ πολλὰ, καὶ 

στασίαρχοι µοναργικοί: οἵ μὲν, οὐ µεθιέντες ἔτι τὰ πι- 

στενθέντα σφίσιν ὑπὸ τοῦ δήµου στρατόπεδα’ ὁ δὲ, 

καὶ κατὰ σφᾶς ἄνεν τοῦ κοινοῦ κατ ἀλλήλων ζενολο- 

ΑΡΡΙΑΛΙ 
ΑΙΓΕΚΑΝΡΗΙΝΙ 
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κος ο ------ 

ΒΦΡΡΕΠΙΠΙΕΤΟ ο]ίπι Ρ]ευί Βοπιαπα οὔΠΙ 510 5επαία, ἆς 

Ιεβίῖριας (ογοπάϊς, ἆθ πονίς (αυυ]ί5, ἆς αρτογαπη ἀῑγίδίοπε, 

παπί 4ς ππαρϊςίτα(ἵθας ογθαπάΐς, ἱποιάργαί οοπίρη[ίο. Βεπι- 

Ρος (απιεη πιαπίριας Γπογαί Πεπηρεταίαπα, εἰ ἀῑδορρίαίαπα 

ον; εἰ ππηίηα φπαἆαπα ογάΙπαπη τογθτρηίία, οεάεπᾶο- 

απο 5’ρίαιθ ΙΠΥΙΟΘΠΙ , 6ΟΠΙΡΟΠΕΓΕ ἀῑδδεηδίοπες 5185 οοΗ516- 

γοιαηί, Οµπῖῃπ αἱ, σὐπη ἵη 14 ἵθπιρας αΠαπαπάο, απο 

ΔΤΙΠΑΙ1 Ῥογ οσσαδΙοΠΕΠΗ οχίογηί Ῥε]]{ ογαΠ{, ἱποϊάϊςςαί ε]αςάσπι 

ποηετῖς οοπ{εη{ο, πε {απα αἱάεπα ατηῖς, σπαππαπαπι αἆ 

ΠΠαΠΗ5 ογαηί, δα Ρ]εῦς ο5ί. δοᾶ ἵῃ πιοπίεπα, απί βαςοτ 

πάς ἀῑσίας οδί, 5οορςείοπο [αοία, παπα γἶπα παπα σπα αἲἰ- 

μέρος, ποσπῃ (απίαπη πιασῖςἰταίσπα αἆ 5αἱ (α{ε]απα ογεαγ!!; 

αἱ Ττραηϊ ρ]ουῖς νουαίῖ 5απί, εοΠδ]απα πιακίπιε Ρροίεη- 

Παπα, απὶ α δεπαία ἴππο οἰἰσοραπίας, οοβθατῖ, Πε ρεπεος 

ο05 οπηηῖς ἴπ τορυαρ]ίσα Ροίορίας ο55εί. Ας πάς απάθηι 

πηα]ογα παία 5υηί οὔία , οἱ ἰηίετ πιαβίςίταίας ἰςίος οεγίαηίπα : 

αίνίδαπο ραγίρα5 ἀῑγ]δίς ἱηΐίοτ αἰτάπιαπε σεης ππαμὶςίταίας, 

αἰίογαίτα {απίο 5ΗΡΟΓΙΟΓΕΠΙ 5ο Γογο ρηίαπίο, (πο Ρ]α5 Ρο- 

(ορίαεἰς πιαρϊςίτα(ἴρας αἱ5 αοοθἀοτεί. Ῥοτ Ἠη]αςπηοςί εοπ- 

(οπίίοπες οἱ Ματοῖας Οοπίο]απας ἱππποτίίο ραΐτία ο]εοίας, 

Ύο]δοος οχ]αίαπῃ αὈΠΕ, πποχαιε ραἰτία ἹπαΠί ο] απῃ. 

Π. Αίαᾳιο ἴ]ο 5ο]α5 οκ οπιπίρης ργὶςοῖς (αππυ]ίρας αἆ 
αΤΠΙ παπα ργουεδδῖίς ασ» ρα(τίῶ αἲ οχα]α πἰπαίγαπη απο 
(μαηδ[ασα Παία καπί, ΟΦίεγαπα ἵπ επ απα ΠΕΙΠ(ΠΑΠΗ ἴδ- 
Ἰάπη. Ἱπρογίαίαπα οδὲ, παπα παπα οἶγῆής εσάς οὐἵία; απίο- 
απαπα Τϊρογίας βεπηρτοπίας ατασεμας (ίρηπας Ρρ]εὈίς, πο- 

γας Ίοσος Γουγο οοπα(5, οπηπΊα πα ρείπια5 οοπο(αία 5οάἴομο 
Ροηί: ο οσο οοπρ]ατος, ἵπ Οαρο]ίο ομογγαπίες, 
οἶτσα ἵρδαπα φάθπη 5αογαα οοοἶδί δαπῖ.. Χοο οθβδαίαπι οί 
οί ἰαἱο ρίασα]ηπα α- θοάιΙοπίθας, Ρτοραίαπα 5αὈίπάο ἀῑςεί- 

ἀοηίο ρορη]ο, γαραιήραδα πο δἰσαηΐς, αίτιο {άδηηάθηα πιᾶ» 

αἰδίταία απο, οἶνο (ΠΡΗΠΟ ρ]ευίς, »ἶνο οοηρα]ο, εἶνο ρτα» 

(οτο αἶνθ ΠΟΓΗΠΗ ΠΠΠΠΟΓΗΠΑ οππάἰδαίο, απἲ αἲῑο οκ πολη αία 
νίτο, ἵπ {οπαρ]ο αἰίαπο, ἵ οοπἷο, πι οτο ἀθπίασα, οπάσπίο, 

Ας τατο πμ Γαα Ππίοτουςδίί (οππροςίς, ααἶα η] ποδα σα 
ἱπ]αγίαγαπα οἱ ἑατρίς οοπίοπηίας Ἰατῖς Ἱοραπιαπο οχοπηρ]α 
οκ οηί, Ταπάεια Ἱπρτανοδοσηίο πιααῖς πιαρίδααο ππαῖο, 
οοπ]Ηγα(ίοπος [αοίαν καπί ἵπ τοπαραρ]ίσαπα παπί, οἳ 
οχροδήοπος να] νἰοϊοπίσαπο αἆνοιςας ρα(πίαπα 515” 
οορία:, πο αἲ οκ] ης ἀαμηπαίκνα, πππο αἲ ή φαΐ 4ε 
"ον Π αἰίφπο ππαρἰκίταία απί 4ο ἱπεροτίο πα αντί [πέος 5ο 0Η” 
(οπάσραπέ. ΦαΠιάπο ραδδίπα οχοπιοὐαηίατ (ποσα ῥείη- 
ἄρος, «ποτ φπἱδᾳο ἀοπηίπαίαπα αἱ ας τοµίαπη ρα πο 
αγρίους ἱππροτίππας ργ{ΐπα τοὔποηίος οχογοῖζη» α ρορα]ο 
(4 οἱ ρεοτάπα ογο δέος ρασίίπα αὔκας οοΏδοηδ ραίου Γη] 
ῥογποίσὰ. αν ογκαΓΙΟΓΙΗ Ώονας οορία5 απάσο (ο 50 8η» 



{ν 

πατρίδα. 

ΡΕ ΡΕ ανα» 18. 1, 

γοῦντε. Ὁπότεροι ) αὐτῶν τὴν πόλιν προλάθοιεν’ 
/ ’ 

τοῖς ἑτέροις ἦν ὁ ἀγὼν, λόγῳ μὲν, ἐπὶ τοὺς ἀντιστασιώ- 
τας, ἔργῳ δ᾽, ἐπὶ τὴν πατρίδα. ᾿Ἐσέθαλλον γὰρ ὡς ἐς 
πολεµίαν, καὶ σφαγαὶ τῶν ἐν ποσὶν ἐγίγνοντο νηλεεῖς, 
καὶ ἄλλων ἐπὶ θανάτῳ προγραφαὶ καὶ φυγαὶ καὶ δη- 

’ ᾽ ν λ τρ ΐ ’ ΐ Ύ | . ὦ 
μεύσεις, ἐνίων δὲ καὶ βάσανοι πάμµπαν ἐπαχθεις, 

ΠΠ. Ἔργον τε οὐδὲν ἀηδὲς ἀπῆν' µέχρι τῶνδε τῶν 
ο. λ / 

στασιάρχων εἷς, ἔτει πεντηχοστῷ µάλιστα ἀπὸ Γράκ- 
ο. / 

ου, Κορνήλιος Σύλλας, κακῷ τὸ καχὸν ἰώμενος, μό- 
ν - 3 ” / 
ναρχον αὑτὸν ἀπέφηνεν ἐπὶ πλεῖστον' οὓς δικτάτωρας 
Β ' - / «χ / 
ἐκάλουν τε, χαὶ ἐπὶ ταῖς φοθερωτάταις χρείαις ἑξαμή- 

νους τιθέμενοι, ἐκ πολλοῦ διελελοίπεσαν, ὍὉ δὲ Σύλ- 
/ 

λας, βία μὲν καὶ ἀνάγχη, λόγῳ δ᾽ αἱρετὸς, ἐς ἀεὶ 
/ ο 

δικτάτωρ γενόμενος, ὅμως ἐπεί τε ἐχορέσθη τῆς δυνα- 
στείας, πρῶτος ἀνδρῶν ὅδε µοι δοχεῖ θαῤῥησαι τυραν-- 
νικὴν ἀρχὴν ἔχων ἀποθέσθαι" καὶ ἐπειπεῖν, ὅτι καὶ τοῖς 
μεμφομένοις εὐθύνας ὑφέξει ἰδιώτης τε, ὁρώντων ἁπάν- 

2 λ 4 ) ) λ η) 3 . θεῖ 

των, ἐς πολὺ βαδίσαι κατ ἀγορὰν, καὶ ἐπανελθεῖν 
3 . ψ -” ος ” -. Μ .ω 
ἀπαθὴς οἴχκαδε. Τοσοῦτον ἦν ἄρα τοις ὁρῶσιν ἔτι τῆς 
3 -. ον οὐ / « .ω 3 / / ο Εὶ 
ἀρχῆς αὐτοῦ δέος, ἡ τῆς ἀποθέσεως χατάπλήξις, Ἡ 
ο ο . / ανΔ 4 ν 

τῶν εὐθυνῶν τῆς ἐπαγγελ ας αἶδῶς; η ἄλλη Φιλανθρω- 

πία, καὶ λογισμὸς ἐπὶ συμφέροντι τὴν τυραννίδα Ύε- 
νέσθαι.  Ὡδε μὲν ἐπὶ βραχὸ ἔληξαν αἵ στάσεις ἐπ 

Σύλλα: χαὶ χακῶν ἀντίδοσις ἦν, ὧν ὁ Σύλλας εἰρ Ὑάζετο. 

ΙΥ. Μετὰ δὲ Σύλλαν αὖθις ὅ ὅμοια ἀνεῤῥιπίζετο: | μέ- 

χρι Γάϊος Καΐσαρ, αἱρετὴν ἆ ἀρχὴν ἐ ἐπὶ πολὺ δυναστεύων 

ἐν Γαλατία, τῆς βουλῆς αὐτὸν ἀποθέσθαι κελευούσης, 

αἰτιώμενος, οὐ τὴν βουλὴν, ἀλλὰ Πομπήϊον, ἐχθρὸν 
ὄντα οἵ, καὶ στρατοῦ περὶ τὴν Ἰταλίαν Ἀηούμενον, ὡς 
τῆς ἀρχῆς αὐτὸν ἐπ πιδουλεύοντα παραλύειν: προὐτίθει 
προχλήσεις, ἢ ἄμφω τὰ στρατεύματα ἔχειν, ἐς τῆς 
ψ 4 3 / 4 Ν -. ΔΑ. ος / 
ἔχθρας τὴν ἀφοδίαν, ἡ, καὶ Πομπήϊον οὓς ἔχοι µεθέντα 
ἰδιωτεύειν ὁμοίως ὑπὸ νόμοι. Οὐ πείθων δ᾽ ἐς οὐδέ- 

ο. ου υ-υ-υῦυς ο αεί εὖν Ἱομείων ἐς οὐ τερα, ἐκ Γαλατίας ἤλαυνεν. ἐπὶ τὸν Πομπήϊον ἐς τὴν 
-ν α λ α 6 

᾿Εσέκλών τε ἐς αὐτὴν, καὶ διώκων ἐκφυ- 
ἐνίκησε µεγάλῃ µάγγ λαμπρῶς, 

ὑποφεύγοντα. Ἀναιρεθέντος 
᾽ 5 ου 3 ΄ 3 .ω 3 

προς πνάρων Ἀθμαετίων, ἐπανῆλθεν ἐς 

γόντα, περὶ Θεσσαλίαν 
καὶ ἐδίωχεν ἐς Αἴγυπτον 

ἐ δὲ Ἡομπηίου 
Ῥώμην, ἔστιν ἃ καὶ περὶ Αἴγυπτον ἐργασάμενός Ξ τε, 
καὶ ἐπιμείνας µέ έχρι καταστήσαιτο αὐτῇ τοὺς τα. 

Ἀτασιώτην τε µέ Ὕιστον, ᾧ διὰ μεγαλουργίαν πολεμµι- 
χὺν Μέγας ἐπώνυμον Ίν, οὗτος δὴ μάλιστα πολέμου 

κράτει σαφῶς παθελὼν, οὐδενὸς αὐτῷ θαῤῥοῦντος εἰς 

.. ἔτι ἀντειπεῖν, λεύτ τερος ἐπὶ Σύλλα δικτάτωρ ἐς 

διηνεκὲς ἡρεθη, χαὶ στάσεις αὖθις κατεπαύοντο πᾶσαι, 

κα καὶ τόνδε Βροῦτος καὶ Κάσσιος, ζήλῳ τε τῆς ἄρ- 

γῆς τοῦ μεγέθους, καὶ πόθῳ τῆς πατρίου πολιτείας, ἐν 

τῷ βουλευτηρίῳ κατέκανον, δημοτικώτατον καὶ ἐμπει- 
ῥότατον ἀρχῖς γενόµενον. “Ὁ γε τοι ὃημος αὐτὸν µά- 
λιστα πάντων ἐπόθησε' καὶ τοὺς σφαγέας ἐζήτουν 

/ .) ω -” 3 -- 

περιιόντες, καὶ τὸ σῶμα ἔθαψαν ἐν ἂγορᾷ µέση, καὶ 
χαὶ θύουσιν ὡς θεῶ. 

τῶῷδε μαάλ στα αὖθις κκοελ. 

Συνατώτατα, ἐς µέγα προῇλ- 

γεὼν ἐπῳκοδόμησαν τῇ πυρᾶν 
Τ σ 3) 3 

Υ. Αἱ δὲ 
ῥοῦσαί τε καὶ αὐξηθεῖσα: ὃ 

/ .] 

στάσεις ἐπὶ 
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οἰοπίαίο οοπαραταηίο5.. Ομοά 5ἱ ἁπαγαπα (ποπ α]ογὶ 
οοηρίαδεί ατροπη τοΙ(πο ρυρ]ζσπα οοσαρᾶτε, αῑίετα Ρατ», 
φροοῖο φπἱάσιη οἱ νογρίς, 5 ο] αἀγογραγῇς, τεγθγα ἁπΐοπη 
ἱροῖ ραίτία, π[ογοραί  οἱἼπη. Νάπα, Υ6]{ Τη Ποδ 1ο το- 
ΒΙΟΠΘΙΗ, ππροίαπι ἵπ ος [αοἱεαηί ; δα νΦαπο οαρᾳθ5 ρᾶ- 
(ταβαπίατ οἴνίαπα, ΜΟΙ οαρίία ρτοδορεραπίας, αΏῖ ἵπ 
οχΏἴαπι αοἰῖ ροπίσηπα εχυ(ἳ, ποππη{ οιίαπα {ογπαθη(1ς ρτα- 
γ]βδίπηϊς οχογοἶα[1. 

ΠΠ. Τα παπι αἆ ΦΠΠΙΠΙάΠΙ σα]απααίοια τη] ἀθ[αίςςαί, 
Δ4 αχίτοιηΙπα δγ]]α, Ῥτίποςρς απίας οχ Ἠΐςερ (αοομίρα», 
ΔΏΠΟ Ῥο5δε Οτασσμῖ οαἆθπι [ΡΤΠΊΟ απΙπαπαφθδίπιο, ΠΙΙΗΠΙ 
πα]ο Ρ6]1θη5, ΠΙΟΠΑΓΟΊιΠΙ 5056 αἲ ΠπβπΙέαπα {οππρς ΤΟΠ: 
οαγτε: απ 5οπηεςίτῖς αἰίας πιαρςίταίας Γποταί, ἀῑσίαίοτίς 
Πέπ]ο ἀ1Πιοπαῖς (οππροτίρας αἀ μη ρονί δοΗέας, εί Ίαπα ρτῖ- 
ἆθπι ἵπ αδι 6556 ἀθδίεγαί. δοεὰ Ἠηπο φμἰάεπα πιαρςίταίαπι 
8γ]α, απσπι αἲ γα ἴεπιρις οσεαραςδεί (οί αἱάθιη ρος 
γπα, ομῖ ΓοβΙ5ί6ΓΘ ΠΕΙΠΟ ροίεταί, απαπ(παπα 5 [[γαρίῖς εἶθ- 
οίας νο]οραί νἰάστῖ), πηοπηῖης, σαέαγ Ῥοΐοπίία, 5Ροηίε 
ἀαίπέορ» ἀεροδιί: Ρεϊη5, αποά 5οἶἵαπα, απδας ργϊναία υἱία 
πππίαγο (γγαηηΙάδη.  ΑάΙάΙί [ασίο ἀῑσίαπα 418 ΠΙΟΠΙΟΓΑ- 
Ρα, ραγα{Ιπα 56 6556, ομ]νῖς αοοιςαπῖ τοάάστο ΓΑΠΙΟΠΕΠΙ. 
Αο0 ππον ΤΠ οοηδροθεία ρορι1, Ἱναβίέα είνα οἴνίδ, ἵπ {οΓο 
αἷα οραπα]ανΙς, οἱ Π]αδας Ιπάςο ἀοππάΠα 5ο οοπ{α{. Ταη- 
{15 οπιπίρας ἱπεροςίαπίίρας 5ἶναο ἵεττοτ 5αρετεταί 5απηπηῖ 
πιαρῖςίταίας, 64π6Π σοδερτας Θγ]]α: 5ἶναο αἀπϊτα[ίο ἵπογας 
αραϊσαοπῖς» ἶνα Ῥαάοτ οχἰσεπᾶϊ ταοπεπα αὖ ο[εγοπίο 
π]ίτο: ας πια] [ογίαξςςα αίίαπι ΠΟΠ πια]ο ΓΠεγαπ{ ἵπ ΘΙΠΙ 
αΏεοῖ, Ργαςογ{ἵπα απαπα ταοριίαγεη{, ἱρδαιῃ εἶας ἐνταππ]άθπα 
ἵη οΟΠΙΠΙΟΔΜΠΙ ορςδί55ο τοἱραβ]ος. ΑίΠιο Ἱία απἱάετη, γ]- 
Υοηίο αἆμπο γ]]α, ερδεατηηί Ῥαι]δρεγ {πτρα, ἱρεο 8γΊ]α 
εοπιροηςαπ{α α]απηϊίαίος α 56 Π]αίΐας. 

ΤΥ. Αί πιογίσο δγ]]α, αἰἷα τατδα5 5ἰπιῖ]ες (ατρος Ππον ϱ0- 

οπἱεραπίαγ. Εί Ιποῖαϊς ἀαίπ (οππριας Ἰ]πά, απο 6. Οωκας, 

Ρο5ί εοππιαίαπη Ῥορυ]ί 5υ([γασίῖς Ῥ6γ οΟΠΙΡΙΗΓΕΣ 4ΠΠΟΡ 

Ἰπαροτίαπα ἵῃ α]ία, ΙαῬεηπία 5οπαία πε ἴα5εες ἀεροπεγεί; 

οαηδαίας, ποἨ 5οπαίΙπα 14 Υο]]α, 5οἆ Ῥοπηρεϊαπα , ΙΠΙΠΗΙΟΠΠΙ 

ΦΙΗΠ1, απῖ ίππο Πα]οί εχογοῖέας Ιππρεταίογ 655εί, ππρογίαπι 

5ΙΏῖ εοπατῖ οΓἱρεΓθ: ῥγοροδυϊέ οοπάΙποπος, αἱ ου{ αΠΙΡΟ 

τοπεγεηί οχοΓοῖέας, πο πίεγ(ιο {αΐέας ο55εί αὐ αἰίοτο, αιιΐ 

Ῥοπηρείας αποἄπο ἀεεθᾶεης Ιπιροτίο ῥγϊναία5 Υίνογεί 540 Ἰ6- 

βίρας. ἈΝομίτο απ{επα Ιπιρείταίο, ο σαΠία ἀπχίί εοηίτα 

Ῥοπιροείαπα, οί ραΐτίαπι : ἱπστοδςδαδαπα ἴτρεπι, εί Π]απι 

Ἰπᾷο ΡΤΟΓΙΡΙΠΗ Ἰηξεομίας, ἵπ Τ]μοςςα]ία Π]ασπο Ῥγῶ]ο 65το- 

δίο νἱοῖε, εἰ Αἰβυρίαπι πδαιο ροιδεομίας οδί. Ῥοπιρείο 

Υογο αὐ. Τσυρίϊϊς ἱπίεγεπηίο, Οω5ατ ογδἶπα[ἶς Ἐσυρια τερας, 

αἱ εοπβτηλα(1ς Τρί τοσῖρας, ἨΟΠΙαΠΙ ΤΟΥΘΙΣΗ5, 56ΟΗΓΗ5 απ, 

5αρ]αίο {απίο αἀγειδατίο, επί οἨ πιασηϊ(πάἴπδΠα ΤΘΓΗΠΙ σθ- 

ίαΤΙΠΙ Μασπο «ΟΣΠΟΠΙΘΠ ΓΠΙθγαί; παμηῖπο απἀεπίαο οοπίτα- 

ἀἴεθτο, 5οοππᾶμς Ρροδί γ]]απι Ὠϊείαίος Ρογρείας ογθα(ης 

οί. Ας {ΠΠ1 αποΠθ 5οἀ1ίοπος 511515 ΟΠΊΠ6ς ΙΠ{ΘΓΠΠΙ6Υθ- 

ταηί, ἆοπος οαπα Ῥγαίας οἱ Οα5δίας, Ιηνάεηίες [ας ἀῑσηι- 

(αἲῖς απαρη(αδπῖ, εί ρτίδίπας τοῥβ]]ο {οΓΠΙΡ οπρίαϊ, ἵη 

Ίρρα ου]α Ππίογ[εοργαπ{ ΥίΓΙΠΙ στα [ΙοβίςΙπΙ Πα αριιᾶ ρορι]- 

Ἰάσα, οί ΙΠπροταπά{ ροτἰβδίπλαπῃ. Ομ] οἱ {απι ΥεΠθηηθη{οΓ 

ἀθδιάεταίας οδί α Ρορπ]ο, π{ Ρ6ΓΟΠΡΡΟΤΟ5 5{αΠ1Π1 Ρος ΟΠΊΠΕΣ 

Ὀτρῖς ρατίος σπα] οἶπί, οἱ εοτρας 1π ππε(ίο {οτο 5ορι]- 

ίαπα, οἱ ἵπ Ίουο υβί ογεπ]αίας ο5ί, {οπαρ]απα οχδίγαοίαπη, 

ἵπ 410 {απα παπα ἆθο 5ασγα [αοἱση(. 

γ. Οιο [ασίο πιαχίπιο τεδἰηίορταία 5απί οἴγίίες 4ἱδοοί- 

ἵα, οἱ ἵπ Ππποηδαπα αποίῶ; οάεδαπε, εἰ εχίΠα, εί Ρτο. 
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θον. Καὶ φόνοι, καὶ φυγαὶ, καὶ ἐπὶ θανάτῳ προγραφαὶ 

βουλευτῶν τε καὶ τῶν καλουµένων ἱππέων, κατὰ πλΏθος 

ἀθρόως ἑκατέρων, ἐγίγνοντο" τοὺς ἐχθροὺς ἀλλήλοις 

τῶν στασιωτῶν ἀντιπαρεχόντων, καὶ ἐς τοῦτο ἀμελούν- 

των καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν. Τοσοῦτον ἐκράτει τῆς ἐς 

τὰ οἰκεῖα εὐνοίας ἡ ἐς τὰ ἀντίπαλα φιλονεικίχ. Προῖόν- 

τεςτε, τὸν Ῥωμαίων ἀρχὴν, ὡς ἰδιωτικὸν σφῶν κτηµα 
διενείµαντο ἐφ ἑαυτῶν τρεῖς οἵδε ἄνδρες, Ἀντώνιός 

τε, καὶ Λέπιδος, καὶ ὅτῳ πρότερον μὲν ᾿Οχταούϊος 

ὄνομα ἦν, Καίσαρι δὲ πρὸς γένους ὧν, καὶ θετὸς ἐν 
διαθήχαις ὑπ᾿ αὐτοῦ γενόμενος, Καΐσαρ ἐκ τοῦδε µετω- 

νοµάζετο. Ἐπὶ δὲ τῇ διαιρέσει τῇδε, μετὰ βραχὺ 
συµπεσόντες, ὡς εἰχὸς ἦν, ἐς ἀλλήλους, ὅ Καΐσαρ, 
αὐτῶν συνέσει τε καὶ ἐμπειρία προὔχων, Λέπιδον μὲν 
πρότερον αὐτῶν, Ἂν ἐκεκλήρωτο Λιθύην, ἐπὶ δὲ τῷ Λε- 
πίδῳ καὶ Ἀντώνιον, πολέμῳ περὶ Ἄκτιον, ἀφείλετο τὴν 
ἀπὸ Συρίας ἐπὶ κόλπον τὸν Ἰόνιον ἀρχήν. Επί τε 

τούτοις, µεγίστοις δὴ φανεῖσι, καὶ ἐς ἔκπληξιν ἅπαν- 
τας ἐμθαλοῦσιν, εἷλε καὶ Αἴγυπτον ἐπιπλεύσας' Ἄ χρο- 

νιωτάτη τε ἦν ἐς τότε καὶ δυνατωτάτη μετ Ἀλέξανδρον 

ἀρχὴ, καὶ µόνη Ῥωμαίοις ἔλειπεν ἐς τὰ νῦν ὄντα. 
ὝὭστε Σεβαστὸς εὐθὺς ἐπὶ τοῖς ἔργοις, ἔτι περιὼν, ὅδε 
πρῶτος ὀφθῆναί τε Ῥωμαίοις, καὶ χληθῆναι πρὸς αὖ- 
τῶν: αὐτός τε ἑαυτὸν, ὥσπερ Γάΐϊος, καὶ ἐς τὸ δυνατώ- 

τερον ἔτι Γαΐου, ἄρχοντα ἀποφῆναι τῇ τε πατρίδι, καὶ 

τοῖς ὑπ᾿ αὐτὸν ἔθνεσιν ἅπασιν' οὐδὲν αἱρέσεως, ἃ χει- 
ῥοτονίας, Ἄ προσποιήµατος ἔτι δεηθείς. Ἁοονίου δ᾽ 

αὐτῷ καὶ ἐγκρατοὺς τῆς ἀρχῆς γενομένης, ἐπιτυχὴς ές 

πάντα καὶ φοθερὸς ὢν, γένος ἀφ᾿ ἑαυτοῦ καὶ διαδογὴν 

τὸν ἐπικρατοῦσαν ὁμοίως ἐπ᾽ ἐκείνῳ κατέλιπεν. 
γΙ. ὋὭδε μὲν ἐκ στάσεων ποικίλων ἡ πολιτεία Ῥω- 

µαίοις ἐς ὁμόνοιαν καὶ μοναρχίαν περιέστη. Ταῦτα 

δ', ὅπως ἐγένετο, συνέγραψα καὶ συνήγαγον" ἀξιοθαύ-- 
µαστα ὄντα τοῖς ἐθέλουσιν ἰδεῖν φιλοτιμίαν ἀνδρῶν 
ἄμετρον, καὶ φιλαρχίαν δεινὴν, καρτερίαν τε ἄτρυτον, 
καὶ κακῶν ἰδέας µυρίων. Μάλιστα δ', ὅτι µοι τῆς 

Αἰγυπτίας συγγραφΏς τάδε προηγούμενα, καὶ τελεύτη- 
σαντα εἷς ἐκείνην, ἀναγκαῖον ἦν προαναγράψασθαι. 

ΤΏδε γὰρ Αἴγυπτος ἐλήφθη, διὰ τήνδε τὴν στάσιν, Ἄν- 
τωνίῳ Κλεοπάτρας συμμαχούσης. Διήρηται δ αὐτῶν, 
διὰ τὸ πλΏθΏος, ἐνθάδε μὲν ὅσα ἐπὶ Κορνήλιον Σύλλαν 
ἀπὸ Σεμπρωνίου Γράκγον’ ἑξῆς δ), ὅσα µέχρι Γαΐου 

Καΐσαρος τῆς τελευτῆς. Λἱ δὲ λοιπαὶ τῶν Ἐμφυλίων 
βίθλοι δεικνύουσιν ὅσα οἵ Τρεῖς ἐς ἀλλήλους τε χαὶ 

Ῥωμαίους ἔδρασαν. Μέχρι τὸ τελευταῖον δὲ τῶν 
στάσεων καὶ µέγιστον ἔργον, τὸ περὶ Ἄκτιον Καίσαρι 
πρὸς Αντώνιον ὁμοῦ καὶ Κλεοπάτραν γενόµενον, ἀργὴ 

χαὶ τῆς Αἰγυπτιακῆς συγγραφῖς ἔσται. 

ΥΠ. Ῥωμαῖοι τὸν Ἰταλίαν πολέμῳ κατὰ µέρη γει- 
ῥούμενοι, γῆς µέρος ἐλάμβανον, καὶ πόλεις ἐνῴκιζον, ἡ ἐς 
τὰς πρότερον οὔσας κληρούχους ἀπὸ σφῶν κατέλεγον' 

καὶ τάδε μὲν ἀντὶ φρουρίων ἐπενόουν. ης δὲ γῆς τῆς 

δορικτήτου σφίσιν ἑκάστοτε γιγνοµένης, τὸν μὲν ἔξειρ- 
γασµένην αὐτίκα τοῖς οἰκιζομένοις ἐπιδιήρουν, ἡ ἐπί- 

φοτρίίοπες οαπιη]αίε ρ]ητίπποτυπα, {απ 5οπα(ογί 4πδπι 

εφπος(τῖς ογά(πῖς, ἱπβδουίας, [αοβοςῖς Ιπνίσρπηα 5ἱδί αἆ πθοδπα 

(ταδεπ{ίρις ἱπίπιίου , ἵία αἱ ἵῃ α]τοτῖας ρταίατη Ώθο απιϊςῖφ 

Ρατοετοίης, πες [γαίτίρις : ἑαπίο ρ]α5 να]εῦαί ρογγίεᾶς ουπα 

αοπηυ]ΐς οοπ{θη{{ο, 4παπῃ 6Γρα 5π05 Ὡοπονο]οπίία, Ἐο ἀεῖῃ 

είπα ον, αέ Ἠοπιαππα ἱπιρετίππα, {απι(παπη αἰἴου]ας 

οἶνῖς [απά πα, Ῥγϊνα(ἶπα Ἰπίετ 5ο ραγβτοπέατ {τος ή, Απίο- 

πίας, οί Ἱιορίάα5, εί ἵ5 αἱ ραπ Οείανίας, ἀεϊπᾶε, αΏ 

ανηποπ]ο ἵπ ΠΟΠΗ οί Παργοδ[ίαίεπη αἀορίαίας, ζ6ωφας ἀῑείας 

οί. 8προτ ασα ἀῑνίίοπα απαπα ραπ]ο ροςί (5ἱοπῖ «ΟΠΒΕΠ- 

(απδυΠη οτας) ἱπίοτ 56 ἱροῖ οοπβ(είατεπίας, 0α5αγ οπε[ετῖς - 

Ρτπάρη{ῖος ασ Ῥοτίος, εχαίο Ῥτίης Πιερίάο ΑΙΓΙΟΑ, «παπα 

φογβ (ας πογαί, Αποπίαπι ἆποσαθ, Ργῶ]ίο 5αρεταίαπη αριιᾶ 

Αοζαπι, ΡτονΙπος, απ α Ξυτία ΑάτίαΙοαπα πςαπθ 5ἴπαπα 

ραΐοπί, οχρα{. Οπο ρτς]αγίςςίππο ΤΘΓΗΠΗ 5π6οθδξα αααπῃ 

αἀπαϊγα[ίοπεπα οπιπίἁπι οοπηπηοτῖςεεί, 'Ἐσγρίαπι αποσπθ 

οἶαςςο Ροβ(έ, εἰ ἵπ Ῥοπιαπί Ρορα]ί τεάρᾳί{ ροίεσίαίεπη : αποᾶ 

απίάεπα τεσπα, οπηπίρας, αποίαποξ Α]οχαπάγῖ 5ποσρβςθ- 

τον {οπιοταπ{, ἀῑπέατπίας ορυ]επίίαδαπο, 5ο τη {ππο ἄεεταί 

αἆ Ἰοάίθγπιπαι Ἠοπιαπὶ Ιπιρετί εἰαίαπ. Ουῖρης [αοΠς, 

γίνας γ]άεηξαιθ οοηξθετα(ι5 α ρορΠ]ο Βοππαπο, αποᾶ πα! 

απίο Ἠππο οοπΗρίε, εἰ Απσηςίας οί αρρε]]αίας. απισπε 

ΠΟΠ 5ἱπη]επῃ πιοάο, 5ο πΙαΙοτεΠα οίίαπα, παπα Οαἶπς ρα- 

ίοτ, Ροΐοςίαίοπα 5ἰρί αδητραν]έ ἵῃ ραίτίαπα βοπίθξαπε οΠΊΠος 

ευμάϊίας; Ποπ απιρ]ῖας, πο ἵπ δρεοίοπι απἰάεπα, Ἰπάίσεης 

Ῥορυ]ἱ ευ ῇ[ταρίϊ. ῬὨεπίααα, εοπῄγπιαία Ίοηφο {εππροτο ρ0- 

ἱεηίία , Γογαπαίας ρεΓ οπηπία τεγεγεπάησαια, 5τροπη 5ὐς- 

οδθεογυπα, απΐ Ρο5έ οπα ςἰπιά {εποτο ἱπιροτίαπα ο παθ- 

ταπί, τε]συ(έ. 

ΥΤ. δἱο {απάθπα, ροδέ πππ]ἰ[ατίας οοπ{σμ{ίοπος 5οάἴίοπος- 
σπα, οοπεοτάῖα ἵπ Ιπιροτίο ΒΟΠΙΑΠΟ 5οοπία οδὲς {ος ἵπη- 
Ροπῖϊ ΙΠΠΠΙά αἆ υπῖας ατρἰτίαπα ἀθ]αία. Οπς σπα ταίῖοπο 
βερία οἶπί, Ἠΐ5 Ἠρτίς οχροξαί αἴσια οοπιρ]εχας υπ. Εί 
εδί 5.πο αιβΙπηοηίαπι 5ἰπάϊο ἀἱρπσπα εοτασα, απο Ἰαναί, 
ΙΠΙΠΙΘΠΦάΠΙ Ἠοπηίπαπα απηἨίοποπα, ἀοππίπαπα{ νεβοπιοη {ἷς- 
5ίπΊαΠη οπρίἀΠαίοπα, ρα επ{ίαπησπε π]]ο Ἰαβοτο [αἠσαπάαπη, 
ἀεπίααο ἱπβη]ίας οαἱαπη ατα Γοτηλας, Ῥοτηοξεστο, ΟΡ 
πα οίίαπα, αποπίαπα τοις ἠπίτοῖίας εαπί αἆ τοτήπα ἵπ 
Ἐβυρίο βοδίαγυπα Ηἰδίοτίαπα, απ ππα Ίνα τος ον Π]ῖς αρία: 
5ἱηί, οἱ οχ θογΗΠΙάθΠΙ ο00π5ίοΠ6 5ηδοθρία., απίο Ἰαςος Ρο- 
Εἱβςίππ πα Γαογηπί ροτεοτίροπᾶα. δίο οπίπα Ἐπυρίας εη)- 
ἁεία. οί, Ῥογ Ἰαγάπα οοπίοπ Ποπ οοσαδΙΟΠΟΙΑ, μπα 
ΟΙεοραίτα ρατίος Γον]ί Απομι, Ῥτορίος τογυπῃ αὐίονη αν]- 
Επάίπεπα ἵπ ρ]ατος Ἰρτος ἀϊμοςςί πατγαἰοποπη :. απογαΠι 
Ρε» φάφυἰά α βοπηργοπή! Γαλ {επηροτίθς πκάπο αἆ 
ΟογΠΘΗ ΕΠΗ 8ΥΙΙΑΠΙ αοθία υπί, οοπαρ]εο αγ: αἰίοτ, Ύπα: 
βοοη({ᾶ 50Π{ ηδμο αἲ 0. 0αδατῖς οσα. Πο]ίαί Ῥοἱ οσα 
Ον σπα Ἠρτὶ οοπποπί Ἐπηπανίτοτυ η ἴπίετ 5ο οἳ ΟΠΗ 
Ρορι]ο Ἠοπιαπο οργαπηίπα.. Ὠοπίφιςο οχίτοιπα ἴ]α, Ύὖ 
οἶνη σας ος αοοἰαξ, οἸατὶςκίπηασαο Ῥρυρπα, 41 8Πα οσον 
ΑΕΠΗΠΗ 4ἀνοΓδΗς Απομίαα ΟἸεοραίταπη(σο Οσαγίας 0194Γ 
Ρασπανὲ, οχογά πα η «πια οτί Ηἰδιοτία: Ἀοτοια Ἐμτ- 
ΡΗΙΔΟΑΓΗΠΗ. 

ΥΠ. Βοπιαπί ο]ἵπὰ του ξ απ δισ Πα] ρορα]πη αγηηής 

Ὅκἰί ηήοσστηηέ, Ῥατίο αρτί οὐ πηη]οαϊασί, οἳ ορρίάα 

ἵπ Π]ο οοπάσυαπΕ, απ ἵπ Ίαπα απίο οοπά[ία ορρίάα πόνος 

οο]οπος εἰ ποποτῖς αἀκοτνο απ : φπίθς οοἱομίΐ5 Ίσου ῥηυ- 

Βἰά{ο ΓΗ ο απίατ, Αμ απ{οπα Ἰνο]ο ραγίί βΟΠΊΡΟΓ ΛΠΗ 

ΡΟΓΙΟΠΟΠΑ, ασ. ουὐ]ία θεοί, πονῖς ου]οπία «(δα νοἳ µταῖς 
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πρασχον, ἡ ἐξεμίσθουν' τὴν δ᾽ ἀργὸν ἐκ τοῦ πολέμου τότε 
οὖσαν, ἡ δ) καὶ µάλιστα ἐπλήθυεν, οὐκ ἄγοντές πω σχο- 
λὴν διαλαχεῖν, ἐπεχήρυττον ἐν τοσῷδε τοῖς ἐθέλουσιν ἐκ- 

- -” ., / ω 
πονεῖν, ἐπὶ τέλει τῶν ἐτησίων χαρπῶν, δεκάτη μὲν τῶν 

ν έ Ὥω δὲ σπειροµένων, πέμπτη δὲ τῶν Φυτευοµέ ένων. “Ὥριστο 
καὶ τοῖς προθατεύουσι τέλη µειζόνων τε καὶ ἐλαττόνων 

ζῴων. Καὶ τάδε ἔπραττον ἐς πολυανδρίαν τοῦ Ίτα- 

λικόῦ γένους, φερεπονωτάτου σφίσιν ὀφθέντος ; ἵνα συµ- 
μάγους οἰκείους ἔχοιεν. Ἔς δὲ τοὐναντίον αὐτοις πε- 
ριῄει. Οἵ γὰρ πλούσιοι, τῆσδε τῆς ἀνεμήτου Ἡῆς τὸν 
πολλὶν καταλαθόντες, καὶ χρόνῳ θαῤῥοῦντες, οὔ τινα 

σφᾶς ἔτι ἀφαιρήσεσύαι, τά τε ἀγχοῦ σφίσιν, ὅσα τε ἦν 
ἄλλα βραχέα πενήτων, τὰ μὲν ὠνούμενοι πειθοῖ, τὰ δὲ 
βία λαμθάνοντες »πεδία μαχκρὰ ἀντὶ ὶ χωρίων ἐγεώργουν' 

ὠνητοῖς ἐς αὐτὰ γεωργοῖς χαὶ ποιµέσι χρώμενοι, τοῦ μὴ 
τοὺς ἐλευθέρους ἐ ἐς τὰς στρατείας ἀπὸ τῆς γεωργίας πε- 

ρισπᾶν" φερούσης ἅμα καὶ τῆσδε τῆς κτήσεως αὐτοῖς 

πολὺ χέρδος ἐκ πολυπαιδίας θεραπόντων, ἀχυγδύνως 

αὐξομένων διὰ τὰς ἀστρατείας. Ἀπὸ δὲ τούτων οἱ μὲν 

δυνατοὶ πάµπαν ἐπλούτουν, καὶ τὸ τῶν θεραπόντων 

γένος ἀνὰ τὴν χώραν ἐπλήθυε. Τοὺς δ Ἰταλιώτας 
ὀλιγότης καὶ δυσανδρία κατελάμόθανε, τρυχοµένους πε- 
γία τε χαὶ ἐσφοραῖς καὶ στρατείαις. Εἰ δὲ καὶ σχο- 

λάσειαν ἀπὸ τούτων, ἐπὶ ἀργίας διετίθεντο, τῆς γῆς ὑπὸ 
τῶν πλουσίων ἐχομένης, καὶ γεωργοῖς χρωμένων ϐε- 
ράπουσιν ἀντὶ ἐλευθέρων. 

ΥΠΙ. Ἐφ᾽ οἷς ὅ δῆμος ἐδυσφόρει μὲν, ὡς οὔτε συµ- 
κ. 2 3 λί Υ .) / ή κ. ; 

μάγων ἐξ Ἰταλίας ἔτι εὐπορήσων, οὔτε τῆς ἡγεμονίας 
ς / 3 / λα οω / 

οἳ γενησοµένης ἀκινδύνου, διὰ πληθος τοσόνδε θερα-- 
’ / η] 3 3 ο Γά 3 ΑΙ /8 

πόντων. Διόρθωσιν δ' οὐκ ἐπινοοῦντες, ὡς οὐδὲ ῥάδιον 
- ὦ}νλ / κ Υ / τ) δὴ ὃν, οὐδὲ πάντῃ δίκαιον, ἄνδρας τοσούσδε ἐκ τοσοῦδε 
Ὑβόνου κτῆσιν τοσήνδε ἀφελέσθαι φυτῶν τε ἰδίων καὶ 
οἰκοδομημάτων καὶ κατασχευῆς' μόλις ποτὲ, τῶν δη-- 

ία ἰ ἔ ἔχ Μηδένα ἔ ησὃ µάβχων εἰσηγουμένων, ἔχριναν, Μηδένα ἔχειν τῆσδε 
τῆς γῆς πλέθρα πενταχοσίων πλείονα, μηδὲ προθα- 

τεύειν ἑκατὸν πλείω τὰ μείζονα, καὶ πενταχοσίων τὰ 

ἑλάσσονα. Καὶ ἐς ταῦτα δ) αὐτοῖς ἀριθμὸν ἐλευθέρων 

ἔχειν ἐπέταξαν, οἳ τὰ γιγνόµενα φυλάξειν τε καὶ µη- 
᾽ ο / 

νύσειν ἔμελλον. Οἱ μὲν δὴ τάδε νόµῳ περιλαύόντες, 
ἐπώμοσαν ἐπὶ τῷ νόµῳ, καὶ ζηµίαν ὥρισαν" ἠγούμε- 
νοι, τὴν λοιπὴν γῆν αὐτίκα τοῖς πένησι κατ ὀλίγον 
κ / η η 3 / κά Μ ρω 
διαπεπράσεσθαι. Φροντὶς δ' οὐδεμία ἦν οὔτε τῶν 

νόμων οὔτε τῶν ὅρκων' ἀλλ᾽ οἵτινες καὶ ἐδόκουν φρον- 
; -- 3 Ν 5 / ων / / τίσαι͵, τὴν γῆν ἐς τοὺς οἰχείους ἐπὶ ὑποκρίσει διένεµον" 

οἵ δὲ πολλοὶ τέλεον κατεφρόνουν. 

1. Μέχρι Τιθέριος Σεμπρώνιος Γράκχος, ἀνὴρ 

ἐπιφανὴς, χαὶ λαμπβρὸς ἐ ἐς Φιλοτιµίαν, εἰπειν τε δυνα-- 

τώτατος, καὶ ἐκ τῶνδε ὅμοῦ πάντων Ὑνωριμώτατος 
ἅπασι, δημαρχῶν, ἐσεμνολόγησε περὶ τοῦ Ἰταλικοῦ 

γένους, ὥς εὐπολεμωτάτου τε χαὶ συγγενοῦς, φθειρο- 

µένου δὲ κατ᾽ ὀλίγον ἐς ἀπορίαν καὶ ὀλιγανδρίαν, καὶ 
οὐδὲ ἐλπίδα ἔ ἔχοντος ἐς διόρθωσιν. Ἐπὶ δὲ τῷ δουλικῷ 

δυσγεράνας, ὡς ἀστρατεύτῳ, χαὶ οὕποτε ἐς δεσπότας 

πιστῷ, τὸ ἔναγχος ἐπήνεγκεν ἐν Σικελία δεσποτῶν πά- 
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ἀϊνίάεμαπί, γε] ρτείίο νοπάεραπί, γε] οἰοσαβαπί. Ουοά 
γοτο Ἱποιυ]ίαπη ο0 {6Ππροτο οχ Ῥο]]ο ογας, ομ]α5 πἰπαίγαπι 
ρεποτῖς ἱπαργῖπιίς πιᾶρια 56ΠροΓ ρατς Ηἱ{, πα, ααἷα Ίσπα 

ποπά Πα νο]εραηί 508 5οτίοπα πη[έίογο, οἀϊοσραηί ἱπίστίπι τξ 

εο]ετεηί (πἱραδοππ(ο Ηβη]ςςοί, εχοσρία εἱρί γευρα]ίς πο- 
πηίπο ΓΓαραπα Ρατίο ἀθοῖπια, οκ αΓΡΗΦΙΟΓΙΠΑ γοτο ρτογεηία 

ρατίο αμἱπία. Ῥτωίοιοα Ηἱ5 4ποαπο, απὶ ρτορες αἱετοῃί, 

νοσβμα] ἰπά[είαπα γα, {αια πηϊπογί5 4παπα πια[ογῖς Ρουογίς. 

Τία (Γοφιοπίία ροποτίς ΠαΠοί, αποά Ἰαῦοτίς ρα[ἴεη ΠΙβ5ΙΠΙΗΠΙ 

οδί Ἰαρίίαπα, νο]εῦαπί ρτοβρίοσγα; αἱ αχ ογαπα ἆοπποςί]- 

ΕΟΓΙΠΙ ΟοΡίᾶ 56ΠΙΡΟΓ 1ρδίς Ργαδίο ο55οί. 5ο τος ἵῃ οοη{γα- 

Παπ, Ύπαπα ρυίαταηί, οἱ οεοϊά!. Ναπι ἀῑνίίος, αρεῖ Ἠλης 

ΠΟΠ ἀἱδρεγεί πια]οτί ρατίο οοοµραία, Ἰαρδα {οπιροτίς οοπῇςί 

ΠΕΠΙΙΠΟΠΗ 5ἱΡί 64ΠΑ εγορίήγαπα, γἱοϊηίς ργω1ίς, οἱ αλῖς πιῖ- 
ποτῖρις Ρρααρεγπα ρογοπίριας, Ρατίῖπα Ρτε[ίο σοθπη(ς, ραγ- 

επι υϊ οεοαρα15, ποή Ίαπ τητα, 5ο4 απιρ]α Ἰαήβαπάΐία, 

εο]εραπί.. Αά οο]επάος απίθπι αστο5 ραδορπάααπο Ροσογᾶ 
εοθιη[ῖς α{οβαπίαγ 5ογγ]]ς, πο, ἱησοπιϊ δἱ ο55οηί, πα ί[αν 

6αµδα αγοζατεη{αἩ αΏ 0Ρ6Γ6. ΑίάᾳΠθ ο Ίρεα ποια ρο05- 

Βθ85ἱ0ο παπα οαἷδ Ἱαοτί α[ζεγεραί, οτοβδερηία, οϐ ΠΙΠΙΘ- 

γοδᾶπ1 ΡΓΟΊΘΙΗ οἱ Ἱπππππαίοπι α πα, 56γγογαΠα πι]- 

Μ(μάίπο. Οἱ0 [αοίαπι οδί, αἱ Ροίοπ[ίογος 5αργα ΠιοΠΠι 
ἀϊίοδορτοπί, οἱ ασιῖ οοπιρ]οτοπίιγ φονν](ΐς. Τα εοηίτα 
ραπο]ίαίο 51 σοηοτῖ5 Ιαβοταβαιιέ; 5ἵππα]αιο σταναβαπίατ ραι]- 
Ροετίαΐία, εχας(οπίρα5, ογεβτασα πα. Οποἆ 5ἳ ᾳπαπάο 

ἀαραίατ Ἠαγαπα ἀῑ[που]ίαίαπα Ἱπίργπηϊςδίο, Ο{ἱ0 ΟΟΓΓΙΠΗΡΟ- 
Ῥαπίατ; ααοᾶ πος ῥγορπίαπα {εγταπῃ Παβεγεπί, απἴρρο ασ 
α ἀῑνίάρας Ῥοβδίάεραίαν, οἱ ἵπ αἰίοπα πη]]ας Ίουις οδεοί 
ΙΡΒΟΓΙΠΙ οΡεΓο» ἵΠ {απία 5ΕΓΥΟΤΗΠΙ οορία. 

ΥΠΠ. ΟΑΠΙΟΡΓΕΠΙ αηχίας ογαί Ῥορυ]α5, «πα οἱ γογο- 

τεΠ{ΗΣ, ηο Πα]ίεοΓαΠα ααχΠΙογάπΙ εορία ἀεῄεστεί, οἱ πο 
προγίατη ἱρδαπι Παιιά 5α:ἰς ΤΠ {πίο 65ςεί, Ργορίαι 5ΘΓΥΟΓΙΜΗ 
πἰπιίαπα ΓΓοφιεηίίαπι.  Ξ6ᾷ Ἠαίο Ἱπεοπιπιοᾶο απ. ΠΕΙΠΙ 
Ἰπνοπῖτθηί τοπηδάίαπη, αοπίαπι ποσα {ασἱα {ασία, που 

ο πάΠΏ οΠΙΠΙΠΟ, γιἀεραίας, {οί νίτος ἀο]ῖοῖ ο {απο ἀἰπίατηα 

Ρο556ςδίοπο {οί ργαάϊογαπαι, αρ Τρ5ί οοηδενίς5οηί οἱ ο{]- 

ος οπιπίραςααο εοπηπποδ{α[ίρας Ἱπςίγαχίςςσοπ{; α-στο αἱῖ- 

αααπάο, (ραπίς Ρ]ορίς τοσαπ{ΐρῃς, Ιεχ Ῥετ]αία οδί, πο 
ααὶς ρίας ααἱηροη!ϊ5 Παροτίρας εκ Π]ῖς αστῖς Ροβρϊάοτοί; 
Ώηθγε Ραδοθτοί Ρ]α5 οδηίΙπη οαρ]ἴρις πια]οσῖς, Ῥίαδυο απῖη- 
βεηπ!ῖς παποτϊ5 Ῥεοοτῖ5. Ὠοετείασι Ῥταίετοα οδε, αἱ αὖἆ 

οπταπάα οροτα γαδίίσα οθγίάπα ΠΙΠΠΘΓΙΠΙ Πβαγογαπα Ποιι]- 
ΏυΠ1 αετοί απίδαμο, απ δα, απ ασοτοπίατ, ἴπςρίοσγοπί, 
ἀοπηίποσιε γοπιποίατοΠί. Έα Ίο Ιαγε[αταπάο δασταία ο5ἱ, 

πηπ]οίασιθ ἀαοτεία ἵπ 6ο5 σααὶ οοπίτα [δοῖδδοηί. ἆαππαιο 
αριταραπίας, πιο απἰάααῖά αρτογαπα πίτα ργαςογῖρέΠΠη 
ηπΟάµΠΙ 5ρειρεςδεί, Ῥος ΠΙΙΠΟΓΕς Ῥογίοπας ἀἰνοπαέαπι Ππί 
Ραπροίρας. 9δοᾷ ποιο {α5]ήταπάΠΠα, πθς Ίεχ, τα]αέ : οί 
5ἱ αἱ νἰάεβαπ{Ἠ Ἠϊδ Ραγηιοίϊ, Πῖ ἵπ 5Ρδοῖοπα πΠοᾶο αστος 
Ρτορίπααἱς ας οεάεβαπί» αλ ρτοραίαπῃ Ἱεσοπῃ οοΠ{θΠηΠο- 
Ῥαπ{. 

ΙΧ. Δά εχίτοπλαπα ΤΡ. Βειηρτοπίας ἄτασσμας, υἵγ ποβ- 

15, εί σἱογία παη[ες οπρίἀα5, εἰοφπεπίῖα ἱπργϊπηϊς ρο]θης, 

Πήδᾳι 4ε οαηςίς ]ά1 ποίας οπηηίθας, Ροδί(ααπα (γα ΠαΓάΠΗ 

οί ἁἀδρίας, βγαγίτου ἀῑςεοτηῖί ἆς Πα]οί ποπαϊηϊς Ποπηη- 

Ῥα8 : ααοᾷ Ῥε[εοδςείππα σοης, οἱ οοηδαησιίπεα ρορι]ϊ 

Βοπιαπ!, ραυ]α(ἴπα αἆ ραποἰίαίοιη οσεσίαίεπη(ιο τοάἰσεγείηα, 

εἰ πι]]α ρε γε]ίᾳιια αἆ Ἰπίοτίαπα (οπάετοί.  Ηίπο ΙπΥεςίις 

ἵΏ ΕΓΥΟΓΙΠΗ πλ] αάίποπα , αἱ ἵπι (]οπα πα ]Η1ςο , πθς ΠΠ(ΠΔΠΗ 

Πάαπι ἀοπη]ηϊς, τοσθης ἴππο οχοπηρ]απα ηπεππογανί δείς, 
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θος ὑπὸ θεραπόντων γενόµενον, Ἠὐξημένων καχείνων 
[4 { 

ἀπὸ γεωργίας’ καὶ τὸν ἐπ᾽ αὐτοὺς Ῥωμαίων πόλεµον, 
λ ο. Υ .. / 

οὗ ῥάδιον, οὐδὲ βραχὺν, ἀλλ᾽ ἔς τε μῆχος Ἰρόνου, ο 

τροπὰς κινδύνων ποιχίλας ἐχτραπέντα. Ταῦτα δε 
ο. { 

εἰπὼν, ἀνεκαίνιζε τὸν νόµον' Μηδένα τῶν πεντακοσίων 
-- 3 

πλέθρων πλέον ἔχειν. Παισὶ δ) αὐτῶν, ὑπὲρ τὸν πα- 

λαιὸν νόµον προσετίθει τὰ ἡμίσεα τούτων" καὶ τὴν λοι- 
- 3 / ος 

πὴν, τρεῖς αἱρετοὺς ἄνδρας, ἐναλλασσομένους κατ 

ἔτος, διανέµειν τοῖς πένησι. 
- - ᾽ / 

Χ. Τῶτο δ᾽ ἦν ὃ μάλιστα ἠνώχλει τοὺς πλουσίους, 
, --- / 

οὐ δυναµένους ἔτι, ὡς πρότερον, τοῦ νόµου χαταφρο- 
ο. πα » -- 

νεῖν, διὰ τοὺς διαιροῦντας, οὐδὲ ὠνεῖσθαι παρὰ τῶν 
/ {ν 

χληρουμένων. “Ὅ γάρ τοι Εράκχος, χαὶ τόδε προει- 
δόµενος, ἀπηγόρευε μὴ πωλεῖν. Συνιστάμενοι δὴ 

Μ - 

κατὰ µέρος, ὠλοφύροντο, καὶ προὔφερον τοῖς πένησιν 
- -- .) 

ἀργαῖά τε ἔργα ἑαυτῶν, καὶ φυτὰ, καὶ οἰκοδομίας" καὶ 

τιμὴν ἔνιοι δεδοµένην γείτοσιν, εἰ καὶ τήνδε μετὰ τῆς 
ο. / -- ο 

γῆς ἀπολέσουσι;" τάφους τε ἔνιοι πατέρων ἐν τῇ Υη, 
.- 4 

καὶ διαιρέσεις ἐπὶ τοῖς κλήροις ὡς πατρῴοις: οἱ δὲ, 
. .. . -. / 

καὶ προῖκας γυναικῶν ἐς ταῦτα ἀγηλωμένας, 3 τὸν 
.. / γῆν παισὶν ἐμπροίχιον δεδοµένην. Δανεισταί τε γρέα 

καὶ ταύτης ἐπεδείκνυον. Καὶ ἄκοσμος ἦν ὅλως οἶμωγὴ 
ν 2 ; Ἱ  ,. ρ αι δύ 2 καὶ ἀγανάκτησις. Οἱ δ) αὖ πένητες ἀντωδύροντο, ἐξ 

εὐπορίας εἷς πενίαν ἐσχάτην, καὶ ἀπ᾿ αὐτῆς ἐς ἀγονίαν, 
οὐ δυνάµενοι παιδοτροφεῖν, περιγέρεσθαι. Στρατείας 

ή -- / / 

τε ὅσας στρατεύσαιντο τὴν γῆν τήνδε περιποιούµενοι, 
κατέλεγον’ καὶ ἠγανάκτουν, εἰ τῶν κοινῶν ἀποστερήσον- 

. “δν .. ” { / ..ς η 
ται. Ὠνείδιζόν τε ἅμα αὐτοῖς, αἱρουμένοις, ἀντὶ 

ἐλευθέρων καὶ πολιτῶν καὶ στρατιωτῶν, θεράποντας, 
Ὀ Σῃ κ ῖὲἳ μ 3 ὶ ) ᾗ λ .- ᾱ . η 

ἄπιστον ἔθνος καὶ δυσμενὲς ἀεὶ, καὶ διὰ τοῦτο ἄστρά-- 
-ρἳ 4 Ἀ / . /' 

τευτον. Τοιαῦθ ἑκατέρων ὀδυρομένων τε καὶ ἀλλήλοις 
- ’ -- “/ 3 . 3 / / 

ἐπικαλούντων, πλῖΏθος ἄλλο ὅσον ἐν ταῖς ἀποίχοις πό-- 

λεσιν, ἡ ταῖς ἰσοπολίτισιν, ἢ ἄλλως ἐκοινώνει τῆσδε 
τῆς [ῆς, δεδιότες ὁμοίως, ἐπήεσαν, χαὶ ἐς ἑκατέρους 

αὐτῶν διεµερίζοντο. Πλήθει τε θαῤῥοῦντες, ἐξετρχ- 

γύνοντος, καὶ στάσεις ἐξάπτοντες ἀμέτρους, τὴν δοχι- 

µασίαν τοῦ νόµου περιέµενον’ οἱ μὲν, ὡς οὐδενὶ τρόπῳ 
συγγωρήσοντες αὐτὸν γενέσθαι κύριον, οἵ δ᾽, ὡς χυρώ- 

σοντες ἐξάπαντος. Φιλονειχία δὲ ἑκατέροις προσέπι- 
.. 4 / - / 

πτεν ἐπὶ τῇ γρεία, καὶ ἐς τὴν χυρίαν ἡμέραν παρκ- 

σκευ} κατ ἀλλήλων. 
ΧΙ. Γράκχῳ Σ' ὁ μὲν νοὺς τοῦ βουλεύματος ἦν οὐκ 

΄ ΄ 211. 2, ΄ - / ’ ων Άὴ ἕρα -. 3 

ἐς εὐπορίαν, ἀλλ᾽ ἐς εὐανδρίαν. Τοῦ δὲ ἔργου τῇ ὠφε- 

λεία μάλιστα αἰωρούμενος, ὡς οὔ τι μεῖζον οὐδὲ λαι.- 

πρότερον δυναµένης ποτὶ παθεῖν τῆς ᾽ ταλίας, τοῦ περὶ 

αὐτὸ δυσχεροῦς οὐδ' ἐνεθυμεῖτο. ᾿Ενστάσης δὲ τῆς 
γειροτονίας, πολλὰ μὲν ἄλλα προεῖπεν ἐπαγωγὰ καὶ 
σα ή ’ -. . 3 / ὃς | α/ 

μακρά. Διηρώτα ὃ ἐπ᾽ ἐκείνοις' Εἰ δίκαιον, τὰ κρινὰ 

κοινη διανέµεσθαι, καὶ εἶ γνησιώτερος ἀεὶ θεράποντος 

ὃ πολίτης, καὶ γρητιμώτερος ὃ στρατιώτης ἀπολέμου, 

καὶ τοῖς δηµοσίοις εὐνούστερος ὃ κοινωνός; Οὐκ ἐς πολὺ 
Ὑ 

δὲ τὸν σύγκρισιν, ὡς ἄδοξον, ἐπενεγκὼν, αὖθις ἐπήει 
.. {ας ”” ' {4 νΝ |4 ’ ω ὅ 

τὰς τῆς πατρίδος ἐλπίδας καὶ φόθους, διετιών ' ὅτι, 

πλείστης γῆς ἐκ πολέμου βία κατέχοντες, καὶ τὸν λοι- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ρος πιαποΙρΙογα Πα ΙΠΟΙΙΠΗ οοηίτγα ΡγοΡΓΙΟ5 Ἠογο» {αδατρθηίαπα 
αΠησία, ἵπ πα ποτ ροτ οὐραδίοπεηα αστίοιίυνα ΡΊαβ 
58515 αποία5 Γαεγαί 56γΥογΕΠΗ ΠΙΠηΘΓΗΣ : Ὀε]Ππσιπθ 6ΟΠΩΠΙΘ- 
πηοταν{{ ἃ Βοππαηίς αἆγειδη5 θοβά τη βοδίυτη, πε(ιο [αο1ο, 
πο(πο Ῥτεγο; 54 ἵπ Ίοησιπα ἴοπιρας ρτοίτασίαπα, οἱ πιπ]- 
ἠρΠοῖρας Ροτίου]ή5 οἰαάϊναδαπε απορία. Οµπίρας ἀῑσίς, 
1.6βοπ) αρτατίαπη ἱηδίαυτανἰ{ί οταεελς : Νε απἲς ρα» απίη- 
ποπ!ῖς Ἱαπετίρας, 5ἶοαῖ οτι οπαίαπα Γαεταίς, Ροβδίἀετεί, 
Αά]οοῖί {απηρη γοίοτῖ Ἱορί: Πορτ ΠΗἰ5 [απηϊ]ίας , Ἰαῦοτε πιο 
πα]ας ἀἰπιάίαπα,  Οπἱάφπἷά απίοπη αστὶ φαρετ[πεηε, ἱὰ 
οροτίοτο ραυρετίρης ἀῑνίαϊ ρε Τεαπανίτος, αἱ ἵπ αηπος 
εἰπση]ος πιπίατθη{ηΓ. 

Χ. Ιὰ νοτο ἁῑγίίος ασετίπιο ρᾶδςί 5αη{ αποᾶ Ίδρεπῃ Ίαπι 
οΟΠ{ΕΙΠΠΟΤΟ ΠΟΠ Ροβδοπ{, ππεία Τγαπανίταπα, πεο Περτοί 
απηρ]ίας αἴεπας Ρογ[ίοπο5 οθπΊοτο : παπι 6ἱ Ἠου οαγεταί 
τασσπας, ΙπίογάΙσρης, πο απὶ5 γεπάσγεί 5ΗΑΠΙ ΡΟΓΠΟΠΕΠΗ, 
Τάσο ραδίπα Περαπί οσία5 οοπαπεγοπ{ίαπα, εί ορρτοβγα- 
Παπα ραπροτίθς ΥδίΘΓΕΠΙ 5ΗΔΠΙ {Γη ΑΓΥΟΤΗΠΗ (παπα ΥΙπείο- 
τάπῃ οπ]ήταπα, αάἰβοῖαφιε γη]αίίσα. Νοπηη], οἱ Ρτοίαπῃ, 
οἸαπιαβαπί, υἰο]ηίς α 56 6556 ΠΠΠΠΕΤΑΙΙΠΙ. Ἡοοσῖπο οἴῖαπι 
Αἰπιι] οΙΠῃ αρτῖς 5050 ΑΠΙΙΞΣΙΙΓΟΣ 2 ΑΙ, 5ορι]ετα ΠΙΔΙΟΓΗΠΗ ἴπ 
εἴδάεπῃ Ργῶ41ῑς 6556; 6Νᾳ16 Ργῶ ία ἵπ Ἰτοδῖαςἶς ραίετηα: 
ἀῑνΙδίοηπθ αἱρί οΏγοπί5δθ. ΑΠ, ἀοίος πχογαπα ἴπ ορ ἵῃ- 
5ηπηία5; απί Προγίς ἵη ἀοίοπα αδεὶρηαία ϱᾳ Ρτααἷα 65-56. Ῥε- 
πίᾳιε οί εγεἀἰίογος ρτο[ετεβαπί ἆγα αἴεπα , Ἰα]α5πηοᾶ{ αστο- 
ΤΗΠΙ ΠΟΠΙΙΠθ οοηίτασία. Οπιπίποσπθ οπηπία απετε]]ς παῖςεθ- 
Ῥαπίιτ οί ἰπάϊσπαΠοπίρας. Ἐ ἀἴνειςο ραπρεγαπη απζ[οραπέατ 
αποτε]ες : οχ οορία 5ε αἆ οχίτοπιαπα ἱπορίαπα, αἴφαο Ἰπάο ο 
οτηΙίαἴεπα, (παπάσηπαἰάεπα αἱοτο Ἡβοτος πον ἀρθίητ, ες» τε- 
ἀασίο5. Επιπιοταραπίσιο πηίας, απας ετεβτας ἀῑπέατηας- 
απο αοφιΙτεπάογαπα ἰδίογΙΠα ΑΡΤΟΓΗΠΗ ο δὰ πηϊΠίαξςεη{ : οί 
Ιπάϊσπαβαπίασ, 56 6οταπα Ροπογαπα [γησία ἀεβετο ϱ.τοτο, 
απο αἆ οΠηΠος ἵη 6ΟΠΙΠΙΗΠ6 ΡεγΗπετοηί. ΟΡΠΙεἴεραπέ ἵηςιι- 
ρου ἀῑνάδας, αποά 1 ἵπ 5αἱς αστίς [α5ΗΠάϊτεηί οροταπη Ἱ]- 
Ῥθγογαπα Ποπηίππα, εἰ οἴνίαπα, οἱ ρτο ραίτία παπα 
ππα]οπίσπε πιαποϊρίϊς 1, 6εποΓε Ποπ Ιπα 5εΠΠρετ Ιπβάο 
οἱ ἱπ[εηδο, ἂς Ρτοΐπάε αἲ πα Πῖαπα πα. Ἠτοο αἰτίπ(πε 
Μ]{5 εοπαπετοπρας, δἰρί(πε πππίπο οχρτοβταπ θης, 4ροτ- 
γοπῖί αἰία πιπ]Η{ιάο οκ οοἱοπ/ΐ5, οἱ πηππιορΐ5, αίκαπο ααῖ 
σποθππααθ πιοάο ἵπ ρατίο ροβδοςδίοπῖς αρτογπη Ι5ίΟΓΙΠΗ 
εταηί; 4πογπα απἶδααε, ρτοι{ οἷας οοπά1ο οταί , δἱο ἰπη]ϊ 
οσα Ἠ]ς 1η παιδία γοιδαραίατ, ἁπαταππ(αο Γαοήσπαπι αογῖ 
5ο αἀᾖπησεραί. Ἐί αίτααε ρατς, [οία ΠΠηετο, οἱ ἵῃπ αᾱ- 
ΥΘΓΦΑΙΗ οχαδροταία, Ιπηπιοάίσας οἶεραί {ατρας: ἀἱσπιαπο, 
σπο η [[τασία 46 Ἱερο Γεγγεηί {πίρας, οπρίἀάς ΟΠΊΏΕς 615Ρ6- 
οἰαραπί; Ε, πα]]ο ρασίο ραδςιτὶ, π{ί ταία Ίοχ Ἰαλοτοίητ, 
ΤΗ, οπληίθ5 πιοςῖς 1 οοπηϊςητί,. Ὠεπίαπα, ῥρτα{ος υπ ΠΙ{α- 
ες ταίοποπα, οοημ]αίοπο οίαπι οἱ απαρίοδα οοπ{οη{ίοπο 
Ρτο δια «πίσσα Γαοίίοπο ἱποαραπίατς οἱ πυ]]ᾶς πο πια 
οήπαοπος αἰίοτί αἆνοιςας αἰίογος ἵπ οσα Ιογαπα ἀἴσπα ργα;- 
ῥαγαραΠ!, 

ΧΙ. Οα5ἱογΗΠα Οτ8ςοΊΙ5 ΠΟ {απ Ίχου δροοίαδαί, αἱ αν Η115 

υίτοταπα, 41η αἱ [γοφπσηία., ρτονἱά στον. Εξ ἵρρα οοἩ- 

51η υΗ(αίο ππανίπιο οἰαία5, αποά παπα πππαπη ποσο 

]α]15 οΟΠΗΠΟΚΗΠΑ, Ἠδα ο απαρΗας, ἀοοἰάστο οἴγ τα Ροµςα 

οχἰκπιατοί, ἆς ἀῑθμου]ίαίο τοί πο οομἰ(αγεταί απἰάσπηα, ή 

νοτο γοπίσπα οί αἲ οοπήα, «παπα ἷα πηπ]ία. παἀσπδα: 

Ἱορῖς οπ1δα ο5δοί γα [α{α5, τοβαβδαί (απάσηα : 4 ΠΗΠΙΠΟ οΡΗ- 

οτοµέ, απα: ρορυ]ἱ δἱπέ, ος ρορυ]ο ἁῑνίας 2 οἱ αἴταπα οἰνίε 

ἄρενο αἷί Ρο ος 2 ατα παῖ]ος αίου οἰ ραἱτία, 41.ΠΗ Ἰνοίπο 

πα ἑίαν πας 2 αἴταπα τοῥρυ ίσα» απλαπ{ίος ασπας, ΔἨ 

ῥατίίοσρς2 Νοσπο νοτο να οο]αἷοπί Ἠαΐο ππποταίας, αἱ 

ἰσποπηπίσθα, οοπγοΠῖς οταἴοποπι αἲ οχροπάσπά πι δρος 

οἰνα ας Πποίήδηυς τα Βε]]ο μαἶςδο ἨοπΙαπος ΤΟΓΓΑΓΗΑ 
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πὰν τῆς οἰκουμένης γώραν ἐν ἐλπίδι ἔχοντες, κινδυ- 
νεύουσιν ἐν τῷδε περὶ ἁπάντων, ἢ κτήσασθαι καὶ τὰ 
λοιπὰ δι) εὐανδρίαν, Ἠ καὶ τάδε δι ἀσθένειαν καὶ φθό- 
νον ὑπ ἐχθρῶν ἀφαιρεῤῆναι. Ὃν τοῦ μὲν τὴν δόξαν 

καὶ εὐπορίαν, τοῦ δὲ τὸν κίνδυνον καὶ φόθον ὑπερεπαί- 
ρων, ἐκέλενε τοὺς πλουσίους, ἐνθυμουμένους ταῦτα, 

ἐπιδόσιμον, εἰ δέοι, παρὰ σφῶν αὐτῶν τήνδε τὴν Υῆν 
εἷς τὰς μελλούσας ἐλπίδας τοῖς παιδοτροφοῦσι χαρίσα- 

σθαι' καὶ μὴ, ἐν ᾧ περὶ μικρῶν διαφέρονται, τῶν 
πλεὄνων ὑπεριδεῖν' μισθὸν ἅμα τῆς πεπονηµένης ἐξερ- 

Υασίας αὐτάρχη φεροµένους, τὸν ἐξαίρετον ἄνευ τιμῆς 
χτῆσιν ἐς ἀεὶ βέθαιον ἑκάστῳ πενταχοσίων πλέθρων, 

καὶ παισὶν, οἷς εἰσὶ παϊῖδες, ἑκάστῳ καὶ τούτων τὰ 

ἡμίσεα. Τοιαῦτα πολλὰ ὁ Γράκχος εἰπὼν, τούς τε 
πένητας, χαὶ ὅσοι ἄλλοι λογισμῷ μᾶλλον Ἄ πόθῳ κτή- 

σεως ἐγρῶντο, ἐρεθίσας, ἐκέλευε τῷ γραμματεῖ τὸν νό- 
ων, 

μον ἀναγνῶναι. : 
ΧΙΙ. Μάρκος ὃ) Ὀκταούϊος, δήμαρχος ἕτερος, ὑπὸ 

τῶν κτηματικῶν διακκωλύειν παρεσκευασµένος (καὶ 

ἦν ἀεὶ παρὰ Ῥωμαίοις ὁ χωλύων δυνατώτερος) ἐχέλευε 

τὸν γραμματέα σιγᾶν. Καὶ τότε μὲν αὐτῷ πολλὰ 
μεμψάμενος ὃ Γράχχος, ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἀγορὰν ἀνέ- 

ετο. Φυλακήν τε παραστησάµενος ἱκανὴν, ὡς καὶ 

ἄχοντα βιασόμενος ᾿Οχταούϊῖον, ἐχέλευε σὺν ἀπειλῇ 
τῷ γραμματεῖ τὸν νόµον ἐς τὸ πλΏθος ἀναγινώσχειν. 
Μαὶ ἀνεγίνωσχε" καὶ ᾿Ὀκταουΐου κωλύοντος ἐσιώπα. 

Λοιδοριῶν δὲ τοῖς δηµάρχοις ἐς ἀλλήλους γενοµένων, 

καὶ τοῦ δήµου θορυθοῦντος ἵκανῶς, οἳ δυνατοὶ τοὺς 

δημάρχους ἠξίουν ἐπιτρέψαι τῇ βουλῇ περὶ ὧν διαφέ- 

βονται. Καὶ ὅ Γράχχος, ἁρπάσας τὸ λεχθὲν, ὡς δὴ 

πᾶσι τοῖς εὖ φρονοῦσιν ἀρέσοντος τοῦ νόµου, διέτρεγεν 

ἐς τὸ βουλευτήριον. Ἐχεῖ δ᾽, ὡς ἐν ὀλίγοις, ὑόριζό- 

µενος ὑπὸ τῶν πλουσίων, αὖθις ἐκδραμὼν ἐς τὴν ἀγο- 
ρὰν, ἔφη, διαψήφισιν προθήσειν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἀγορὰν 
περί τε τοῦ νόµου καὶ τῆς ἀρχῆς τῆς Ὀχταουίΐου, εἰ 

χρὴ δήµαρχον ἀντιπράττοντα τῷ δήµῳ τὴν ἀργὴν ἐπέ- 

χειν. Καὶ ἔπραξεν οὕτως. Ἐπεί τε γὰρ Ὀχταούϊος, 

οὐδὲν καταπλαγεὶς, αὖθις ἐνίστατο, ὅδε προτέραν τὴν 

περὶ αὐτοῦ ψῆφον ἀνεδίδου. Καὶ τῆς πρώτης φυλῆς 

καταψηφισαµένης τὴν ἀργὴν τὸν Ὀκταούϊον ἀποθέ- 
σθαι, ἐπιστραφεὶς πρὸς αὐτὸν ὁ Γράχχος, ἐδεῖτο µετα- 
θέσθαι. Οὐ πειθοµένου δὲ, τὰς ἄλλας ψήφους ἐπῆγε. 

Οὐσῶν δὲ τότε φυλῶν πέντε καὶ τριάκοντα, καὶ συνδρα- 
μουσῶν ἐς τὸ αὐτὸ σὺν ὀργῇ τῶν προτέρων ἑπταχαί-- 
δεκα" ἡ μὲν ὀκτωκαιδεκάτη τὸ κὔρος ἔμελλεν ἐπιθήσειν. 
« αἲ τν / ν, ” ο” / / / 

: Ὁ δὲ Γράκχος αὖθις, ἐν ὄψει τοῦ δήμου, τότε µάλιστα 

κιυνδυγεύοντι τῷ ̓ Ὀκταουΐῳ λιπαρῶς ἐνέκειτο, μὴ ἔργον 
ὁσιώτατον καὶ χρησιμώτατον Ἰταλία πάση συγχέαι 

7 ον - , » 
μηδὲ σπουδὴν τοῦ δήµου τοσήνδε ἀνατρέψαι, ᾧ τι 
καὶ παρενδοῦναι προθυμουμένῳ δήµαρχον ὄντα ἥρμοζε: 

) .) -” .] ια) . Ν- » Ἰ- καὶ μὴ αὐτοῦ τὴν ἀργὴν ἀφαιρουμένην περιιδεῖν ἐπὶ 
καταγνώσει. Καὶ τάδε λέγων, καὶ θεοὺς µαρτυρόµε- 
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| ΡΙΗΓΙΠΙΠΗ : δἱ 6ροτατο,, 56 ο06ΗΡΠΙΓΟΡ γοἰ( ας αὐθσαε {ογ- 
| ταδ, αμα Ἰαΐίο Ἱαβίοίατ οτυῖ, Νιπο Υογο ΤΘΠΑ ἵπ ΒΗΠΙΠΙΟ 
νου ἀῑδοτίπιίπο, ραγααγίηο δἷπέ το]Ἓμα, Ρος γίτογαΠὴ [ου 
παπα (οφ ποηΙσΠαΣ αἩ απηϊκεητί οσα δυα, Ρος ἱπβγπιἰ(αίοπι 

Ἱ νἰτίαπη οἱ ἠππαίοσταπη η γἱάίαπη, Ρεϊπάς, Ἠῖπο ρ]ογίαπι οί 
ἁπηρ]ας Γοτίπηας, πάς ρογῖομ]απα οἱ Πποίαπα οχασρεταμάο, 
λοτίαραίαγ ἁγγίίος : « 1ρδί Ἰάοσρ εοηρἰἀεγατοηέ , οἱ, {η δΡοπι 
(ΑΠΙΟΓΙΠΙ 6ΟΠΙΠΙΟΔΟΓΙΠΗ, τα ξα](ίο ροίΐμ5, δἱ ορι5 55εί, οί 

5ιαδροπίς, Ἰοπηηίρα5 απ! Πβογος αἸθγοηί ἵῃ αδαπη τοἰρυ ίσα», 

Ρ055855ί0Π6 οεἀενοπί ἰδίογαπα αΡτΟΓΙΠΙ : Ἠθ(ιθ ἆε τοὺς 
εχ{ριῖ5 εοπίεπἀσπἀο, πηβ]ογα περ]ἰρετοηί; ῥγαδογίπα, αυ 11 

Ἰαροτίς ἵπ οπ]έητᾶπα ἱπιροηςί Ῥγοβιπη Ἰαιά 5ρογποπά τη ἂς 
οορίαπῖ δΠέ, εχοπηίαπα (πἱηροπίογΙΠὰ ]ασογια. ἶπο ργοίίο 

ΡΟΒΒΕΒΙΟΠΕΠΑ, ΒΓΙΙΑΠΙ οπίάαε ἵπ Ῥετρείασπα (έπταπα, οἱ, 

ααἰ ]ίος Παβεγοπί {η ροίείαία, {πδαρου αΠογαπή {πι ἱηρι]ο» 

βίος ἀπεθπίογαπα οί αυἰπαπαρίπία Ἱαβογαη.» ΤΠ Ἰαῃο 

5οη{οη/{ίαπη ρτο]ῖχε Ἰοσυίας Οτασσ]α5, ἰπορηςίς απἰηιί5 ραι]- 

Ρετυπα, εἴ αποίᾳποί αΏϊ ταίῖοπε πιαρίς, απαπι οαρίἀϊίαίο, 
ἀασεραπίας, Παβδῖί 5ογίθαπα Ίοροπῃ 1οςΙ{α6. 

ΧΗ. 1Ρί γετο Μ. Οείανίας, Οτασσλὶ ἵπ (τρυπαία οοἶ]εσα, 

ἀᾱ Πηίογοεάεπάνπῃ α Ἰουυρ]είρις φαρογπαίας, Ρτο Ροΐρείαίο, 

ατα 5ΕΠΏΡΕΓ αριά ΒοΠΙαΠΟς, απὶ Ὑείαί, ρο]]δέ, ἰπάϊχιί δοτίρα» 

Πεηυπῃ, ἀταςσμα5, πππ]έαπα 46 6ο οοπαπεδία5, οοπιῖ(ία 

ἵη 5εᾳπεπίεπα ἀἴθτη ἀῑδία]ί. 6αππααο αρροίέο Ιάἀοπ6ο ῥγ»- 

δἰάΐ9, αἱ ἱηγίέαπα θΗαπα 1η. δΗαπ δοηίοη{ίαπι ἱταάμοσγοί 

Οσίαγίαπα, πηηίς αἀοσῖί δοτίραπα, αἱ Ἰορεπι ΡΓο οοΠεΙΟΠο ο- 

αίατεί. Εί τοσανΙί : Ιπίοτεεάεπία απίθτη Ιέδτυπι Οσίανίο, 

οοπ{ου{. Ταπι εχοτίο Ιπίεν οοιερας Ἰπησίο, πια]άππαιο 

(απηυ]ίπαπίο Ρορι]ο, Ρτουθγες οσοτιπ{ ργεοίρα5 οσα ἱπίρι- 

ηἱ5, αἱ δεηαίας ατΏἰ(είο επ οοπίτογειείαηα ρογπη{{οτοπί. 

Ουὰ οοσαδίοπε αγγερία, ἄτασεμας, δΡρείαῦ5 πα] ἵπ τεπηρ, 

Ῥεπε αΠἰΠΙαίο πο Ρ]ασἰίαταπη Ίεσοπα, αοοιττίς ἵπ ομτίαΠῃ. 

δεᾷ 1Ρί απ άπη 5ἱραίίοηε Ρ]εῬῖ5 ο5εί ἀεδήέαίας, ροίτέας οοἩ- 
γ1οῖ5 α ἀῑνίαρας, τεστ { ἵπ Γοχάπα; Ρο]εσίαταπε, ογας(]- 
ηἱ5 οοπη(115 5ε οοΠδείΏτιπα φι([τασία Ο1Π1 4ο αστατία οσα, 
ίαπα 46 πηαρῖςίταία Οσίαν, απ (ἴραπις, αἱ οὐρίατοί Ρορι]ϊ 

οοπηπηοᾶϊς, ἵπ πιαρἰκίταία Ροβδῖί Ρ6γΠιαπετο. ΑίΠιο [ία [ο- 

ο. Ὀνί επῖπα Οείανῖας, πλ] {εγίέας, τήδα5 Ιπίθγορς, 

Ἠ]ε 4ε Ἰος 1ρ5ο ΡΠις ἀθάῖί ρορι]ο οαἱομ]ο5. ΘΟππι(ο 

Ριήπλα ἐπ οοπίτα Οείανίαπι κα ([τασία (μ]ΐςδοέ, «οΏγθιςιΙ5 

ἃά ειπα ἄΤαεελα5 οταραί, αἱ αὐ Ἱπορρίο ἀθείςίογεί. Οιο 

Ρεγβσίεπίε ἴπ Ῥγοροδίίο, εθθίεΓαταπι εο]]σομαί 5α[[τασία, 

Ἐταπί ίππο ρα Χχχγ. ΟπάΓάπ συπα ΊάΠη δορίοιὀο- 

απ ῥίογθς ἱγε]ία(15 απ]πηῖς ἵπ. οαπιάθια 5οη{θη[ἶαΓη (]ἱ5ςοῃ έ 

δαγασία, ἱ Εῖ5 αοεεδεἰδ5εί ἀθοίπια οσίανα, ταίαΠη Ίθσοπ ο{. 

{εοῖςδεί.. Ἠππδιπη ἰρίίατ ἄτασζη5 οοΓαΠὰ Ρρορι]ο οοἸ]δραπη, 

Ρεγίοι]ο {απο πηαχίπιθ Ργοχίππαπα, οΏδθοταί ομίρείαίπταπο, 

πε ΤΕΙ αἆ Ρἱείαίεπη 6{ρα οἶνος ἱπηρεϊπηϊς ρογιιπεηίεπα, οἱ Τία- 

16 απ]γαιείς ααἰδδίπαπα, ἱπίθγίατβατο Ρουραί; πουγο ἰαηίο 

ΡΙεβῖς εἰπάίο, οἱ (Ἀγενο ροίἵης Ρτο (πριπί οΗβείο ἀερενοί, 

ορβίδίαί; ἀεπίφιε πο 5ἳρί αργοραγί ρορυ] 5ι/[γαρίΐς πηαρίςίτα- 

ίαπα ρατγί ρεηάαί. Ηἰ5 ἀῑς[ῖ5, ἀεος ἰοδίαίας ο5ί, ἵπν [έπη 

νος, ἄχων ἄνδρα σύναρχον ἀτιμοῦν, ὡς οὐκ ἔπειθεν ᾗ [96 οοπίτα οο]ερῶ ΠΟΠΟΓΕΠΙ ἃροιθ; αἱ, απ η] επ Ποσιο- 
ΑΡΡΙΑΝΟΡ. 19 
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ἐπῆγε τὴν Ψῆφον. Καὶ ὁ μὲν Ὀκταούϊος, αὐτίκα ἰδιώ- 1 ταῖ, αἲ οολἰμειιᾶα αΠταρία τογογ{. Ίια Οσἱανίο αὐτοραίας 

της γενόμενος, διαλαθὼν ἀπεδίδρασχε. 

ΧΙΙ. Κόϊντος δὲ Μούμμιος ἀντ᾽ αὐτοῦ δήμαρχος 

δρεῖτο, καὶ ὅ νόμος ὃ περὶ τῆς γῆς ἐκυροῦτο. Διανέ- 

μειν τε αὐτὴν ἐκεγειροτόνηντο πρῶτοι, Γ)ράκχος αὐτὸς, 

ὃ νομοθέτης, καὶ ἀλελφὸς ὁμώνυμος ἐκείνου, καὶ ὃς 

ἐκήδευε τῷ νομοθέτη Κλαύδιος Ἅππιος: πάνυ τοῦ δή- 

µου καὶ ὣς δεδιότος, μὴ τὸ ἔργον ἐκλειφθείη τοῦ νόµου, 

εἰ μὴ Γράκχος αὐτοῦ σὺν ὅλη τῇ οἰκίᾳ κατάρχοιτο. 
ΙΓ) ράκχος δὲ, μεγαλαυχούμενος ἐπὶ τῷ νόµῳ, ὑπὸ τοῦ 

πλήθους, -οἷα δὲ) κτίστης οὐ μιᾶς πόλεως, οὐδ ἑνὸς 

γένους, ἀλλὰ πάντων ὅσα ἐν Ἰταλία ἔθνη, ἐς τὴν οἰκίαν 

παρεπέµπετο. Καὶ μετὰ ταῦθ’, οἱ μὲν κεκρατηκότες, 

ἐς τοὺς ἀγροὺς ἀπεχώρουν, ὅθεν ἐπὶ ταῦτα ἐληλύθεσαν " 

οἵἳ δ) ἠσσημένοι, δυσφοροῦντες, ἔτι παρέµενον, χαὶ 

ἐλογοποίουν" οὗ χαιρήσειν Γράκχον αὐτίκα ὅτε γένοιτο 
ἰδιώτης, ἀρχήν τε ὑθρίσαντα ἱερὰν καὶ ἄσνλον, χαὶ 
στάσεως τοσήνδε ἀφορμὴν ἐς τὴν Ἰπαλίαν ἐμβαλόντα. 

ΧΙΥ. Θέρος δ' ήν ἤδη, καὶ προγραφαὶ δηµάρχων 
ἐς τὸ µέλλον: καὶ οἵ πλούσιοι, τῆς χειροτονίας πλησια- 
ζούσης, ἔνδηλοι σαφῶς ἦσαν ἐσπουδακότες ἐς τὴν ἄρ- 

χὴν τοῖς μάλιστα Γράκχῳ πολεµίοι. “Ὅ δ᾽, ἐγγὺς 
τοῦ κακοῦ ιγνοµένου, δείσας, εἶ μὴ χαὶ ἐς τὸ μέλλον 
ἔσοιτο δήμαρχος, συνεχάλει τοὺς ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπὶ 

τὸν Ἰειροτονίαν. Ἀσγολουμένων δ ἐκείνων ὡς ἐν 

βέρει, συνελαυνόµενος ὑπὸ τῆς προθεσμίας ὀλίγης ἐς 

τὸν γειροτονίαν ἔτι οὔσης , ἀπὶ τὸν ἐν τῷ ἄστει δημον 

κατέφευγε" καὶ περιιὼν χατὰ µέρος ἕκαστον ἐδεῖτο, 

δήµαρχον αὐτὸν ἐς τὸ μέλλον ἑλέσθαι, χινλυνεύοντα δι) 

ἐκείνους. Γιγνοµένης δὲ τῆς χειροτονίας, δύο μὲν 

ἔφθασαν αἱ πρῶται φυλαὶ Τράκγχον ἀποφῆναι. Τῶν 

δὲ πλουσίων ἐνισταμένων, οὐκ ἔννομον εἶναι δὶς ἐφεξῆς 

τὸν αὐτὸν ἄργειν' καὶ Ῥουβρίου δημάρχου, τοῦ προε- 

στάναι τῆς ἐκκλησίας ἐκείνης διεϊληγότος, ἐνδοιάζον-- 

τος ἐπὶ τῷδε' Μούμμιος αὐτὸν, ὃ ἐπὶ τῷ Ὀκταουίῳ 

ὀγμαρχεῖν ἠρημένος, ἐκέλενεν ἑαυτῷ τὸν ἐκκλησίαν 

ἐπιτρέψαι. Καὶ ὅ μὲν ἐπέτρεψεν' οἱ δὲ λοιποὶ δήµαρ- 
χοι περὶ τῆς ἐπιστασίας ἠξίουν ἀνακληροῦσθαι" δῬου- 

θρίου γὰρ, τοῦ λαχόντος, ἐκστάντος, αὖθις ἐς ἅπαντας 

τὸν διακλήρωσιν περιέναι. Ἔριδος δὲ καὶ ἐπὶ τῷδε 

πολλῆς Ὑενομένης, ὃ Γράκχος ἐλαττούμενος, τὴν μὲν 

ειροτονίαν ἐς τὸν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἀνέθβετο. Πάντα 

ὃ) ἀπογνοὺς, ἐμελανειμόνει τε ἔτι ὢν ἔναργος, καὶ τὸ 

λοιπὸν τῆς ἡμέρας ἐν ἀγορᾶ τὸν υἱὸν ἐπάγων ἑκάστοις 

συνίστη καὶ παρετίθετο, ὡς αὐτὸς ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν αὖ- 

τίκα ἀπολούμενος. 
ΧΥ. Οἴκτου δὲ πολλοῦ σὺν λογισμῷ τοὺς πένητας 

ἐπιλαμβάνοντος, υπέρ τε σφῶν αὐτῶν, ὡς οὐκ ἐν ἶσο- 

νόµῳ πολιτευσόντων ἔτι, ἀλλὰ δουλευσόντων κατὰ 

κράτος τοῖς πλουσίοις, καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ Γράκχου, 

τοιαῦτα δεδιότος τε καὶ πάσχοντος ὑπὲρ αὐτῶν: σύν τε 

οἴμωγῇ προπεµπόντων αὐτὸν ἁπάντων ἐπὶ τὴν οἰκίαν 

ἑσπέρας, καὶ θαῤῥεῖν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἐπικε- 

πιαρικίταία5; απί δίαίἴπι ριήνα(α5 οἶατη 6 ππθᾶ]ο 5ο ιά υχ]ε. 

ΧΠΠ. Ραρτοραίας Ο. Μαπηπηίας, εἰ ]εχ αστατία ρεγ]αἰα εδίῃ 

ΡηπηίἽο ἑγαπον]τὶ αρτῖς ἀῑνίάεπά!5 ογεα!ῖ, 6παοζΗ5 Ἶρρο, 

Οαἷμ5 [γαίοτ οἶ ας, εί δοσες Αρρίας ΟἸαπάΐας : εἷο 4ποσπθ πιε- 

πεπίε Ρ]εῥε, πο ]εχ οἈγογεί εχβεσπ!ἶοπ6, π]ςί Ἰαΐος εἶς ο ΓΙ 

οπηπί ρα». ας ργαβοετείατ ορετί. Ἠ]ε νετο, ο Ἱερο ςἰηί 

γολειπεπίοτ Ῥ]ασθῃης, ἃ Ῥ]ερε, γε]α οοπάϊίογ ποῦ απίας 

ορρίά1 σεη!ῖνο, 5εᾶ οπιπίαπα Πα]ία Ῥορ]ογπά, ἄοπιππα 

᾿ἀοάμείαςοςί. Ῥο5έ]μο νὶἰτῖκ Ρὰ5 {ῃ ἄρτος 56οεςῖ!, Ργορίετ 

απος αἆ εαπι οοπ{ΘΠ{ΙΟΠΕΠΙ αἆγεποταπί. Α]ετα Υετο ραῖς, 

γἱοίαπα 5ο στο ρᾶδξα, Ρογπιαηςίέ ἵπ Ότρες τοτρὶς Ιαείαῃς, 

ΠΟΠ πΙρΙπα ἷά Γοτο (τασσλο, Ὑπαπαιρηίπιάπα ππαρϊδίταία 

αβίθη!, 45ο οἱ 5αογοδαποίαπη ρο(οσίαίοπη (γραπ]Παπη γ]ο]ατο, 

αἱ (απίαπα 5οά Ποπ πιαἰεγίαϱ Ῥ6ι ΟΠΊΠΕΠΙ 5ΡάΓΡ6ΤΟ Τα- 

απη. 

ΧΙ. απ πιθδςί5 {επηρις αἀγεπεταί, εἰ οοπηία (τραπίς 

Ρ]ευίς ογοαπᾶἰς Ιηδίαραπί : αρρατεραίαπα, ἁῑνιίες ἀαίητος 

οΡΕΙΑΠΗ, έ 15 πιαρϊςίταίας αἆ 05 Ρροιτοπίτεί, απὶ ρτα οεῖς- 

τὶς Ιπἰπη]οί ο556ηί Οτασολῖ. Αἲ Π]ε ρτορίπ(πο ροτίου]ο {οττί- 

{ᾳ5, πο [οτίο Γαέηγὶς οοπ 5 ἵπ 5ο πθη{εΠΙ ΑΠΠΗΠΗ ΠΟΠ Γγεῇ- 

εογοίατ, τογοσαβαί εκ αστῖς Ρ]εβειῃ αἲ ει [γασῖα, Ἠ]ίς τετο 

πηθβ5ο ουσαραίἶδ, απ π1 ἀῑος ρα βηϊης Ίσα Ππιπηϊπετεί, 60- 

αοίας οί αἲ ατβαπαπα Ρ]εβοπη οοη{ασετε : 6ἱ αΠΙΡΙΘΗ5, ΡΓ6- 

Ἠθηδαηδ( πε 5ἱηρη]ος, Ροεία]αδαί εδ οοπ παπί ἱππαίαπα, 

το[οτγί(αο ρταίαπα Ρτο Ροτϊου]ῖς σφαίρας Ῥτορίεγ ϱ05 56 0Ρ]6- 

οἶδδοί. ΟπΗΠπ(Πθ Ρρ]οῦς [οιτοί 5α[ταρία, ππον ἀπαγΗΠα ρτῖ- 

ΠΙΑΤΗΠΑ {πρασπα Οτασσηας ΕαΠί οα]ομ]ο5.. ἨἩοο]απιαπ{ ρς 

γοτο ἀπ θα5, πο Ἰΐοετο ρου Ίεμο» ουπιάθπι πιαρϊςίγαίαπα 

οοππματῖ; οί Πα ρπίο, (ράπο ρ]ουίς, απὶ ἴππο 5ογΗ{ο ϱὐ- 

πα (ἶς ρταογαί, θαπα οῦ Τοπ απαρἰποπίας Μαπηπηίας, Οείαν 

ΒΗΟΟΘΣΡΟΗ, Ρογδιαδ]ί οο]]θσος, α{ 5ο ΥἱοαταΠα ϱγο 1ρ50 5ἰπετεί 

Ρι20956, Αέ το]φαἱ ἐπραπί 5ογ1 4 πεσοίίαπα οοπηπα {επι 

οοπίοπάσναπίέ : οοάσηίο οηἵπα 5οτίθπα 5παπα Πηρείο, ΠΟΥΑΠΗ 

ΦΟΓΠΙΠΙΟΠΟΕΠΑ αἆ ΤοίάΠα (τΙῬαπογαπη οοΠ]ορίαπα ρογποτο. Ου 

οοπίοπ[ἶοπο α]ἰδοσηία, Οτασσβαδ, 411 51 άΠῃ Γποἱἴοηδίη 5Ἡ- 

Ῥοταί γάετοί, ἵπ εοφπεπίθπα ἀἴσπα οοπα( ία ἀἰδιηέ : ἄεδρο- 

γαβἴδᾳμο τοὺς δἱ5, τοσα απα ἀῑοῖ αἰταίας, οππα πας Γ1η- 

βοτοίατ πιαρϊκίταία, γογδαβα [ασ ἵη [οτο, οπΠα Π]ἱο, οΟΠΙΠΙΕΠ: 

ἆαη5 οὐ ἱηρι]{5, φαᾶδί παοχ Ρο αγας πίπΙσογαπη γτο]οη ία. 

ΧΝ. Τυπι ρἱοβοπ πλασηα δυς ηἰκεγα το νἱτῖ, (αἲἱ ἵπι {ἷ- 

πηοτο νοικαη[(ς, οἱ ἱρβογαπα οπαδα ροτίου]α Ἠσοο δα νουη[ίς 

αἰπηπ]ήο τορη({α{ίο, Πο ΑΠΙΡΙΜΗ5 8ο «410 /1γ6 οµΠα οπ{οσίς 

οἰνίνας γἱοέαταπα, Γοτοπάαπιαπο {το ἐπιροίοηίοπα ναι 

ἀοπιπαΓίοποπη. Πασπθ ο Ποία 6ΙΠὰ οΠηΠος 4οπιΙπὴ ἆς: 

ἀ που! γεδρογο, Ἰαοηίαιο Ώοιο 4ΠΙπΙΟ 6556 ἵπ ογαδίηπη 
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λευόντων' ἀναθαῤῥήσας ὁ ]ράκχος, ἔτι νυκτὸς τοὺς ' 

στασιώτας συναγαγὼν, καὶ σημεῖον εἰ καὶ µάχης δεή- 
σειεν ὑποδείξας, κατέλαθε τοῦ Καπιτωλίου τὸν νεὼν 
ἔνθα χειροτονήσειν ἔμελλον, καὶ τὰ µέσα τῆς ἐχχλησίας. 
Ἐνοχλούμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν δηµάρχων καὶ τῶν πλου- 
σίων, οὐκ ἐώντων ἀναδοθῆναι περὶ αὐτοῦ χειροτονίαν, 
ἀνέσγε τὸ σημεῖον. }Ναὶ βοης ἄφνω παρὰ τῶν συνει- 
δότων γενομένης, χεῖρές τε ἦσαν ἤδη τὸ ἀπὸ τοῦδε. 
Καὶ τῶν Γρακχείων οἱ μὲν αὐτὸν ἐφύλαττον, οἷά τινες 

δορυφόροι, οἵ δὲ, τὰ ἵμάτια διαζωσάµενοι, ῥάθδους 

καὶ ξύλα τὰ ἐν χερσὶ τῶν ὑπηρετῶν ἁρπάσαντές τε 

χαὶ διακλάσαντες ἐς πολλὰ, τοὺς πλουσίους ἐξήλαυνον 
ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, σὺν τοσῷδε ταράχῳ καὶ τραύµασιν, 
ὡς τούς τε δημάρχους δείσαντας διαφυγεῖν ἐκ µέσου, 

καὶ τὸν νεὼν τοὺς ἱερέας ἐπιχλεῖσαι' ὀρόµον τε πολλῶν 
ἄχοσμον εἶναι, καὶ φυγὴν, καὶ λόγον οὐκ ἀκριθη τῶν 
μὲν, ὅτι καὶ τοὺς ἄλλους δημάρχους ὁ Γράχχος παρα- 

λύει τῆς ἀρχῆς (οὐ γὰρ δρωμένων αὐτῶν, εἴκαζον οὕτω)" 
-ω . νὰ μ Ε) μ ζλλ ὃδ / ο Μ 

τῶν δ᾽, ὅτι αὐτὸς ἑαυτὸν ἐς τὸ µέλλον δήµαρχον ἄνευ 
χειροτονίας ἀποφαίνει, 

Χγ]. Γιγνοµένων δὲ τούτων ἡ βουλὴ συνῆλθεν εἲς 
τὸ τῆς Πίστεως ἱερόν. ἸΚαί µοι θαῦμα καταφαίνεται, 
τὸ, πολλάχις ἐν τοιοῖσδε φόδοις διὰ τῆς αὐτοχράτορος 
ἀρχῆς διασεσωσµένους, τότε μηδ᾽ ἐπὶ νοῦν τὸν Διχτά-- 
τωρα λαθεῖν' ἀλλὰ χρησιμώτατον τοῖς προτέροις τόδε 

τὸ ἔργον εὑρεθὲν, μηδ) ἐν μνήμη τοῖς πολλοῖς ἄρα γε- 
/ / / {ΩΣ 5 / ) 

νέσθαι, µήτε τότε, μήθ ὕστερον.. ἸΕρίναντες δ) ὅσα 
Ε, 3 Ἡ ’ ο, ο λ σω 3 

ἔχριναν, ἐς τὸ Καπιτώλιον ἀνήεσαν. Καὶ πρῶτος αὖ- 

τοῖς ὃ μέγιστος ἀρχιερεὺς λεγόμενος ἐξῆρχε τῆς ὁδοῦ, 
Κορνήλιος Σκιπίων ὁ Νασικᾶς' ἐθόα τε µέγιστον, ἔπε- 
σθαί οἳ τοὺς ἐθέλοντας σώζεσθαι τὴν πατρίδα" καὶ τὸ 
κράσπεδον τοῦ ἵματίου ἐς τὴν κεφαλὴν περιεσύρατο, εἴ- 
τε τῷ πχρασήμῳ τοῦ σχήματος πλέονάς οἳ συντρέχειν 

ἐπισπῶμενος, εἴτε πολέμου τι σύμθολον τοῖς ὁρῶσιν 

Ὡς κόρυθἁ ποιούµενος, εἴτε θεοὺς ἐγκαλυπτόμενος ὧν 
ἔμελλε δράσειν. Ἀνελθόντι δὲ εἷς τὸ ἱερὸν, καὶ τοῖς Γρακ-- 

/ λα / κ η « ”.. ΕΦ 3 4.1 χείοις ἐπιδραμόντι, εἶξαν μὲν ὡς κατ ἀξίωσιν ἀνδρὶ 
αν / η) λ { ω Ε) -ω [ὰ 

ἀρίστῳ, καὶ τὴν βουλὴν ἅμα οἱ θεωροῦντες ἐπιοῦσαν. Οἱ 
δὲ τὰ ξύλα τῶν Γρακχείων αὐτῶν περισπάσαντες, ὅσα 

τε βάθρα καὶ ἄλλη παρασχευὴ ὡς ἐς ἐκκλησίαν συνε- 
/ / ψ 3” Δ αν / } 3 

νήνεκτο διελόντες, ἔπαιον αὐτοὺς καὶ ἐδίωχον, καὶ ἐς 

τὰ ἀπόκρημνα κατεῤῥίπτουν. Ἰάν τῷδε τῷ κυδοιμῶῷ 
ρηµ. ῤῥ ουν. μηδέ. ῄ μα 

σω / / αν .] / 

πρλλοί τε τῶν Γρακχείων, χαὶ ΓΣράκχος αὐτὸς, εἰλού-- 
τον νο 7 αν τν τοὰ µενος περὶ τὸ ἱερὸν, ἀνηρέθη κατὰ τὰς θύρας, παρὰ τοὺς 

-” / 2 / / 3 Δ μ 
τῶν βασιλέων ἀνδριάντας. Καὶ πάντας αὐτοὺς νυχτὸς 

ἐξέῤῥιψαν εἰς τὸ ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ. 
ΧΥΠ. Οὕτω μὲν δὴ Γράκχος, ὁ Γράχκχου τοῦ δὶς 

ὑπατεύσαντος, καὶ Ἰορνηλίας, τῆς Σκιπίωνος τοῦ 
Καρχηδονίους τὴν ἡγεμονίαν ἀφελομένου, παῖς ἀρίστου 
βουλεύματος εἵνεκα, βιαίως αὐτῷ προσιὼν, ἀγῄρητο, 
ψ κ ” 3 ιά / .» 3 ἔτι δημαρχῶν, ἐν τῷ Καπιτωλίῳ. ἸΚαὶ πρῶτον ἐν 
2 / / , / 3 /᾿ 3 

ἐκκλησίᾳ τόδε µύσος γενόµενον, οὗ διέλιπεν ἀεί τινος 
/ / « ο. ὁμοίου Ὑεγνομένου παρὰ μέρος. Ἡ δὲ πόλις ἐπὶ τῷ 

Γράκχου φόνῳ διήρητο ἐς λύπην καὶ ἡδονήν' οἳ μὲν, Πέ, 5 Ἰωµς, Π]ῖς πιστοπβις. 
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Εί ατασςλΗ5, τοδαπηία αἀαεία, απίθ Π16ςΠή ΓΑΟΙΙΟΠΘΙΗ ΘΙΙΗΗ 

οοημτοραί; βἱβποσπε , δἱ ρ"σηα ορι5 6556, οοπβ(πίο, Οαρί 

το]! (εππρίαπα, αί οοπηΙππα εαί Γαίαγαπα, ἀίᾳις ἴρεοπ, 

πηθάίαΠΙ οοΠΟΙΟΠΟΠΙ οσοαραί.. Ουπισαθ Πθγαπη ἱπείατογί 

(ρυπί ἀῑνίίοδααο, ἱπιροδϊτοπίαπε, ααοπιῖηας ἆς ἴ]ο [ογ- 

γορίατ δα ταρία» δἱρπιπα δαἱς ἀαΐ ΓαοζΏα5 αχ οοπιροξ!ίο. 

Οµ/α5 πΊοχ π]ασπο ΟΙΠΙ 6Ί8ΠΠΟΓ6 οοογ{{5, αἆ ΠΙαΠΙΙ5 ΥδηίΠι 

οδί : αί Ογασσ]απα Ῥτο 5α{ε[]1ο εἱραπίίρας, αΠίς αοοἰπεία 

γορίο {α5065 αἱ Ῥαει]ο8 Πείογα πα ἀῑτορίος εοπ(γησεπίίδης, ο 

πηαρΏο 6Η (ππλα]έὰ πθο 5ἶπο γυποιῖρις, ἁῑνίίος οχ{ατραή- 

ερμς ο οοπηΙ {ος ία αἱ (πίρυπί πχεία Ροτοῖ ἀἱπαροτοπί, οί 

βαοογάοίος {οπαρ]απι εἸαπάετοηί.  ΏΙΠΙΦΠΟ δἷο ῥτῶρτορενα 

οἱ ποοπάϊία [αρα (οαπίατ πηυ]1, γατῖ επι] εραϊρυπίαγ ἵη- 

εθγ[ῖ ΓΙΠΙΟΥΟ5 : αλῑς, ἄπασσμπα, ἀἰσοπίίρας, ἵπ ϱ0 6556, 

το]φ ιδ 4ποσπο εο]ερῖς αργοροί πιαρίδίταίαπα (ᾳποά εο 016- 

ἀλρ]μας εταί, αποπίαπα 6ΟΓάΙΏ ΠΕΠ οοπερίοἰεβαίαγ); αλῖς 

γενο, Πάπα, ποηῦ εχβροσία!ἶς ρορι] 5α[γαρῖϊς, (ΠΙΡΙΠΗΠΗ 5ο 

ΙΡ5ΙΠΩ ΤΘΠΙΠΟΊ4Τ6. 

ΧΥΙ. Ου ἆππα Παπέ, 5οπαίας ηίθτίπα {η αἆειῃ Εἰδεί ο0- 

Εἰίαγ. Αο ΠΙΤΙΠΙ 54Π6. πηηί γἰάδίατ, απῖά δέ, αποά πες 

ίππο, ηθς Ρο»ίθᾶ, Ἰοΐίας οἰῖπι ἵῃ Ἠα5πηοᾶί ππεία αχῃοΓ{Π) 

αΠαΏογνίπιαπα Ὠϊοίαίατα τοπηθάῖαπι οπἴ(παπα Ρα(γΙΠΙ ἵπ 

πηθηίεΠη γεηεηί. Ῥεπα{αδεοηδι]ίο Ρο {ΕΠΙΡΟΤΕ {αςίΟ,, Ρεγ- 

βυηί ἵπ ΟαρίίοΠαπα ραΐτες, Ῥγορουπία Οοτη. Βοἱρίοπο Ναθίσα, 

Ροπ/ϊβορ ΠΙΧΙΠΙΟ , ί π]ᾶρηα τους ργοε]απαπία, 5εσοτοηίατ 

Ιπεράεβαί 

ααίεπα οἱρίο, Ἰαοϊπία {οσα οἴτεα οαραί οἴτοιπιάπσίας εἶγε 

56, απἰοιπαΙθ 5αἰταπι γε]]επί τοπριβ]ίσαπῃ. 

ααοά παῖτο 1ο Παβία ρ]ατος αἆ 565 5οαθηάμπι αίοργρ 

γε]εί; 5ἶνο ᾳα]εο απαπιάαπα ρεοῖεΠα, γε]αΐ ἵπ ράσης εἷ- 

Ρηυπη, δρεοίαπρας οχλΙΡΙίυγας; 5ἶνε α Ώεογιπῃ οοπδροσία 

οεου]ίαίαγα» [αείπ5, αποά ππεδΙ(αβαίατ. ὉΡί Υετο ἵῃ Οαρί- 

{οσα εγαφίέ, οί ἵη ἀτασσ]απαπη Ἱτγαῖε οαίεινατη, οεάεραπί 

ὶ απἶάεπι ἀἱρηί[ίαῖ υ]τῖ, ου]ας γεςίἰβία 5η] 5οαἱ 5επα{ΙΠΙ 

νιάεραπί; αἱ οἱρίομί5 οοπι(αίας, εχίογεῖς ο πιαπίριις ἱρςο- 

τά 6Τα6ΠαΠοΟταΠα Γα54δις, εἰ ἀἱ[[γαςίϊς εαὐςε]]11ς αἰίοσια 

ἁρραταία, απὶ Τη πδαπα οοποΙοηῖς ογαί ασσεΣίας, αιγορίίδαᾳιιο 

αρηιἰπίρις, [οεβαπί Ἠ]ο5, Ρει5εαπεραπίπταπα, αἱ ἵπ ριᾶ- 

τρία ῬγορεΠεβαπί. Οµο ἵπ (απιπ]έα οοπιρ]αγος εκ στασελί 

{ασ οπθ Ρροπεγαπί; εί (γασσ]ς ἴρδα, οἶτοα {οππρ]απι οὔΏθι- 

ΤΠ, 34 1ρδαᾶς ΓοΓ65 {απαρ]ἱ απία τοσΠη φίαΐμας, 085115 οδί : 

εἰ οπηβΙΠ 6αάάνενα ποοία ἵπ Τήρεγίπα ρτο]εσία 5Πί. 

ΧΥΠ. Ρίο ΤΙΡ. ἄτασσΜΗ5, Ρραΐτο Ρίς οοηδα]ο παίας εἰ 

6ογηε]ία 5αρετῖοτῖς Α/γὶοαπϊ β]Ια, ρεγήέ, ἆππα ραΐτία Ῥοπο 

αμἱάσπα , 5εὰ γἱο]οπίῖας, οοπς]έ; {ῃ {ρςο (πραπαία, ἵη 6- 

ΡΙίοίο, πεσαίας. Ἐί Ίου απἰάεπα ρίασυ]απα, ΡηπηΠὴ 6115 

᾿Εοπονῖς ἵη Ρορι]ί οοποίοπθ ραίταίαπα, οοπηρ]ητίρας ςἰπ]ῖ- 

Ῥ.5, απ οπιηί ἀαίποορ» {ειπρογε Ιάδπηίάεπα αἀπηίσδα 5ηηΐ, 

γε]α(! οχεπηρ]ο ρταϊνΗ. Αί ρορι]ας γατίο οσράεπα 6811 ἴ- 

Μι]Η επίπα πο Πίπας 

19. 
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ξειργάσθαι σφίσιν ἠγούμενοι πᾶν ὅσον ἐθούλοντο. Καὶ 
ἄδε μὲν ἦν, ὅτε Ἀριστόνικος Ῥωμαίοις περὶ τῆς ἀργῆς 

επολέμει τῆς ἐν Ἀσία. 

ΧΥΠΠ. Ἄναιρεθέντος δὲ Γράκχου, καὶ τελευτήσαν- 
τος Ἁππίου Νλαυδίου, ἀντικαθίστανται μὲν ἐς τὸ τὴν 

ην ἅμα τῷ νεωτέρῳ Γράκχῳ διανέµειν Φούλθιος 

Φλάχκος καὶ Παπίριος Κάρθων. ἸἈμελούντων δὲ τῶν 
κεκτηµένων αὐτὴν ἀπογράφεσθαι» κατηγόρους ἐκήρυτ- 
τον ἐνδεικνύναι. Καὶ ταχὺ πλῆθος ἦν δικῶν Ἰαλεπῦν. 

Ὅση γὰρ ἄλλη πλησιάζουσα τῇδε ἐπέπρατο, τοῖς 
συμμάχοις ἐπιδιήρητο, διὰ τὸ τῆσδε μέτρον ἐξητάζετο 
ἅπασα, ὅπως τε ἐπέπρατο, καὶ ὅπως ἐπιδιήρητο' οὔτε 

τὰ συμβόλαια οὔτε τὰς κληρουγίας ἔ ἔτι 

των” ἃ δὲ καὶ εὑρίσκετο, ἀμφίλογα ὖν. 

ὲ γόντων ἁπάν- 

Ἄναμετρου- 

µένης τε αὐτῆς, οἱ μὲν ἐκ πεφ τευµένης χαὶ ἐπαύλεων, 

ἐς Ψιλὴν µετετίθεντο" οἵ δ) ἐξ ἐνεργῶν, εἲς ἀργὸν, Ἡ λί- 

μνας, Ἡ τέλματα" οὔτε 

ἀκριθη τ 

5 

δορικτήτοις 
/ ὴ / ι -αλωίη 

πεπονημένοι. Τὸ κήρ υγμα, τὴν ἀνεμητον 
ἐξεργάζεσθαι τὸν ἐθέλοντα προλέγον, ἐ ἐπῆρε πολλοὺς τὰ 
πλησίον ο ο. ών ἑχατέ κ. ὄψιν συ υχέανγ γρό- 

λ σ] ΦΑΝ {4 ο] 
τὴν ἀρχὴν ὡς ἐπὶ 

Καὶ τὸ τῶν πλου- 
δυσεπ 

ἡ πάντων ἀνάστασις ἐγίγνετο, µετα- 

΄ { 

σιων αν. καΐπερ ὃ ὃν μέγα, Ὑνώστον ἦν. 

Καὶ οὐδὲν ἀλλ) 
Π » ’ ”. ὧν / 

Φερομένων τε χαὶ μετοιχιζομένων ἐς ἀλλότρια, 

ΧΙΧ,. Ταῦτά τε δὲ 1. 
γόν» ὁ ρρ{ζ πιέρον ζόντων ἐπείξεις, οὐ φερ 

3 

χαὶ τὰς ἐπὶ τούτοις τῶν δικα- 

ντες οἱ Ἰταλιῶται, Κορνήλιον 

Σαιπίωνα, ὃς Καρχηδόνα ἐπόρθησεν, ἠξίουν προστάτην 
σφῶν ἀδ Σικουµένων γενέσθαι. ὍὉ ὂ) ἐς τοὺς πολέμους 

αὐτοῖς κεγ βημένος προθυμοτάτο ις, ὑπεριδεῖν τε ὤχνησε, 

χαι παρελθὼν εἷς τὸ ῥονλευτήριον, τὸν μὲν Γράχχου 

νόμον οὐκ ἔψεγε διὰ τὸν ὃημον σαφῶς' τὴν δὲ 
’ 3 

τοῦδε δυσ- 

γέρειαν ἐπεξιὼν, ἠξίου, τὰς δίκας οὐκ τῶν διαι- 

ρούντων, ὡς ὑπόπτων τοῖς δικαζοµένοις, ἀλλὰ ἐφ᾽ ἑτέ- 

ρων λέγεσθαι, ῳ δὴ καὶ μάλιστα πεισεν, εἶναι 
εν 

δικαίῳ: καὶ Τ ουδιτανὸς αὐτοῖς ὑπατεύων ἐδόθη 

1 
πι 

- -- 
οσχουντι 

’ ο. ν 

δικάζειν. Ἀλλ' ὅδε μὲν, ἀνάμενος τοῦ ἔργου, καὶ τὴν 
α 1” / 
δυσχέρειαν ἰδὼν, ἐπ᾽ Γλλυριοὺς ἑστράξένε, πρόφασιν 

/ ο ἳ ΄ -- 4 [ή αλ αλ 

τήνλε ποιούµενος τοῦ μὴ δικάζειν. Οἱ δὲ τὴν γῆν δια- 

γέμοντες, οὐκ ἀπαντῶντος ἐς αὐτοὺς οὐλενὸς ἐς δίκην, 

ἐπὶ ἀργίας ἦσαν. Καὶ µῖσος ἐντεῦθεν 

Σκιπίωνα τοῦ δήμου καὶ ἀγανάκτησι 

πύσαντες ἐπιφθόνως, καὶ πολλὰ υνατοῖς ἐναντιω- τς 
τς 

ο. / ’ 

ΜΑΝΗ νλωά .” θέντες ὑπὲρ αὐτοῦ. ὑπατόν τ ε ὃς 

- τῶν Ἰταλιωτῶν ἀντιπεπραγότα σφίσιν ἑώρων. 

Ταῦτα ὃ) ὅποι τοῦ Σκιπίωνος ἦσαν ἐγθροὶ κατιδόντες 
ἐδόων, ὡς, λῦσαι τὸν Γ ῥάκγου νόµμον ὅλως διεγνωκὼς, 

µέλλοι πολὺν ἐπὶ τῷδε ἔνοπλον φόνον ἐργάσασθαι. 
ΧΧ. Ὃν ὁ Σήμος ην. ἐδ µέχρι ὁ 

Σχιπίων ἑσπέρας / παραθέµενος 

νυχτὸς ἔμελλε Ὑράψειν τὰ λεΓθησόμενα ἐν τῷ 

γεκρὸς ἄνὼ τραύματος εὐρέθη" εἴτε Κορνηλίας α 

τῆς Γράκχονυ μητρὺς, 

εἰς 
ὰἃ ́ 

ἡμῳ - 
: 

αὐτῷ - 
4 ” ᾽ ΄ 

ἐπιθεμένης, ἵνα μὴ ὃ νόμος ὃ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

οϊκτείροντες αὐτούς τε, κἀκεῖνον, χαὶ τὰ παρόντα, ὡς 

ρὐχκέτι πολιτείαν, ἀλλὰ γειροκρατίαν καὶ βίαν: οἱ δ’, 
Ὕ 

5ΗΠΙΗ6ί, παπα {μίας γίορπι ἀο]οβαπί , οἱ οπιπῖπο θἰαίαπα 
Ρτῶ5θΠί6ΠΙ, 4πΟ ΠΟΠ {απα ταίο τεἱρα βίου, παπι ΠΙΔΠΙΗΠΑ 
γἱ5 αἴαπο νἰο]επίία να]ογεί, ἀερ]οταβαπί. ΑΗΙ τοπα [αοίαπι 
56 Ἰάβμοτο ριαβαπί, οἱ γοίο ροί (ποβαπίατ. Ἠσο 0η” 
(επίίο ἵπ 14 Ῥομαπα Ιπείά[έ, απο Ατίδίοπίοις ου ρορα]ο 
Ἠοπιαπο ορτίαν]{ θε Αδία: Ἱπιρετίο. 

ΧΥΠΠΙ. Ῥο5ί Οτασσλῖ ΠεΟΕΠΙ, ΑΡρίο 4ποσπο Οαμάϊο ία 
{απείο, Επἰνίας Ἐ]ασσις εἰ Ῥαρίπας 6ατβο, οἶθοίῇ υπ, 
πί οππι παϊποτί ΟταςζΠο ασηῖς ἀῑνίάρηαϊς ΡγθβδεΠ!. ΟΙ, 
40 1Πα Υθίργος ΡΟ55Ε55ΟΓ85 ασγος τοοεηςεγί {ογρίγογεατεπίη, 
οὐϊκετυπί Ρος ῥγῶοσποπ., αί, ααὶ γε]ϊεί, εο5 ἀεπαποίατεί 
ἵπ αάΙοίαππαπε γοσατεί. ΑΟ πιοκ ἀῑβῆεί]ες Πΐες οπαία; 5υπί 
απαπα Ῥ]αγίπις, Ου]άφπἷά επίπι οοπ{θγπηΙποΓΗΠΙ ΑΡΤΟΓΙΗΠΗ 
απί ἀῑνεπάϊέαπα Γαοταί, απί ἀῑνίδιπη 5οοΙΐ5, τὰ ἰοίαπι ϱτο- 
Ρίου εἶας αστῖ ΠΙΘΗΞΗΓΑΙΗ, ἆθ απο φπ5{ίίο Παροραίας, ἵπ ἀῑς- 
εορία(ἴοποπα τοπίοναί, 4ποπαπα Ῥασίο γεπά[απα ε5δεί αξ 
ἀῑγίσαπα, Ἐ πι]ῖς Ίαῦη αἆ ΠΙάΠΙΣ ΠΟΠ αΠΠΡΗΗ5 ογαη{ εΠ]- 
Ποπαπα ἱηδίτιπιεπία, απί ἀοσμππεπία 5οτηἰοπίς; αἱ δἱ αὐα 
ΡγοΓετοβαΠίἩ, οταπ{ οἱ Ίρδα απιρίσια. Πασπε ἆππα ααιῖ ]άπι 
46 ἱπίορτο αἆ πι γαπη τεΥοσππίαν ἀῑνάππίπταπες Γαοίηπι 
δέ, Π{ ΡΟβΦΘΔΦΟΓΙΠΙ αΠ] οκ Γηπάϊ5 γ]ίε οἸοααπε οοηςἶ5 απ 
οχ ἱηδιγιοιί5 τ]ὴ5 ἠταης[ογεπίητ {η {εγταπῃ παάαπη : αλ ϐ 
ου]ῖδ ἵπ. Ἱποπ]ίαπα απί ρα]αςίτοπα ο Ποδαπινο : ἱάᾳμο εο 
ηασί5, αοᾶ Ίαπα Ίπάς αἲ ΙπΙο ασοτ, π{ροίε 4ε Ἠο5ί «ᾱ- 
Ρία5, ποριἰσοπίῖας Γπογαί ἀππρηςης. Εί φποπίαπι εὐσίαπα 
ᾖπεγας, αἱ αρταπα Ῥυ]Ισππη οο]ετεί φπἰοππησαε γε]]εί; πα Ι 
οχοο]επάαπι 51 δυΠηςογαπ{ οαπΙ Ῥογίοποπα, απ ργα ας 
ευἱς ογαί οοπίογπηΐπα, οἱ Γαοῖθπη ραρ]οί αστί ρηνα ας «0Π- 
Γαάσταπί : οἱ Ρτουεᾶεῃς αίας σποα!ε παη]α πιπίαγεταί : αἱ 
ἀῑθπεῖ]α οπηπῖπο οδοί, ἀῑνέαπα Ἱπ]ατίας, απαπανἰς Π]ασηας, 
οθγίο οβηοςοθγθ. ΑίΠθ Πα οπηεία 5ΗΥ5ΗΠΙ ἀθΟΓΣΙΠΙ Ππιἰς0θ- 
Ῥαπίας, Ροβδθδδονίρα5 οπηηίρα5 Ίοσο πιοῖῖς οἱ ἵπ αἰ[οπα ἴΓαη5- 
Ι4ἱ15. 

ΧΙΧ. Ηυ]αδπποᾶἱ πιο]θδίίας οἱ ΤογΙΠ1 Ππάἰσαίαταπα ΡΓΡΤΟ- 

Ῥογᾶ5 εΧθΟΜΙΙΟΠΕ5 ΠΟΠ Γεγοηίες Πτα]ἱοί 5οοἳ, Ῥ. Οογπε]ίαπα 

5οἱρίοΠοΙΗ 6ΙΠα, απὶ Οατασίπεπα εγοτΗί, ΡαίτοβΙπη 5ἱϱί, 

απο γοχαοπιπΙ Πετοί βηί5, ορίαγεταπί. ΟΙ, άπΠη 5ἴγδ- 

ηηα. {ρβδογαπα ορογα 1 Ώο]]ῖς ο5δοί 1δας, ΠΟΠ. ΓΘΟΙΦΑΠάΗΠΙ 

5ἱμί Ίχου ραΐγοσἰπίαπα ρηίαγ]ί : ἱπστοοςηδη ιο Τη ΦΕΠΑΓΙΠΗ, 16- 

σοπα απἱάεπα ατασσμὶ ποη. πιργοβαν]ξ ραίαπη, πο ρ]εῦοπη οἵ- 

{οπάστεί; 5ο, οχροδίία το ἀῑ[βοι]ίαία, οοηδεραί, 1αάϊοία 

Ἠα]αβπηοςί οααδαγάα α. (απαν τὶς, σαἱρρο απὶ 5η5ρθο(ἵ 6-- 

φοπί Ἠΐ5, 4πογΙΠα τος ἀποτοίας, (ταης[οτοπάα αἲ αἶίος.  Τὰ- 

ααθ, απάΠὰ αρα ἱςδίπΙαπα οςςοί τίδαπα, Ραϊπίρας ροισηαδίές 

απ αἆ Τιάίαπαπα οοηδ]επα {απ Πάπα οοσηΙΙοποΠα 

ἀείυ]ογαηί. δεᾷ ο, τοῦὰ ἄπστοδδα5, 41 1πὰ ροτάββο Ίομα 

απἰπηαἀγοτίοτοί, Ῥγαοχέα αδας Ρο)]ἱ αἀγουδς Π]γτίος 5αςοἶ- 

ρίοπά!, Πηῄδδπα Π]ιιά αάἱσαηά{ ποροιἴαπα Γοοί, δΙπηπ]απο 

παν τί, ποπλίπο αἳ οἱδ Ί15 Ῥοίοπίο, ἵπ οσο ἀομοβαπ, 

Ὅπάο ογίαπα οδὲ ρορι]ἱ οἵμα 5οἱρίοποπα οὐἵσπα οἱ Ἱπάῖμηα- 

61ο: αασά ουσ, Ρτορίος 4πδηα 5.σρο ἵπ ΡοίοηΙογΙΠὰ ο[[δῃ- 

ΙΟΠ6ΠΑ πουγςδοπί, 4ποπη(πο ροδίμαβίία Ἱεραπι ταίῖοηα 

ΠοΓΙΠΙ 6ΟΠΡΗΊΟΠΙ ογθά556Π{, πο 5οοἷς Πα]ίοί ποπηϊηῖ Π]ὰ- 

μἰ5, 414Π1 8ἱδἱ, εοηδ]οτο ν]άστοπ{, Οποὰ απἰπιαἀγοτίοηίος 

Βοἱρίοπίς πήπηοί, Ῥα5δία γουἱ[οταραπίης, τὰ 4βοτο 5.ἱρίο- 

Ποπ. , 0 [οἱ] αί1ς οΡΙΠΙΠΟ Ἰοχ ασγατία; αἰ(πο αὖὐ Ελιά ο[]οίθη- 

4 μπα, ἀγπιῖς οααδαπο Ἰαΐο οπηπία τορ]οίτη. 

ΧΝΧ. Ομ ν5 νουίρης ἀππα {ογοίαγ ρορα]α5, Δοσἰδξ ρα- 

Ιο ρο5έ, η Βοἱρίο, 41 Ὕθδροτο ρηβί]]ατος Ἰοεία]ο αρρο- 

φηἱμδοί, απ ααἱνας ποσα οοηδοτροτοί απ ροδίγάΐς ρτο 

οοποἴοπο ογαί ἀἱσίαγηςδ, ΠἹαΠ6 πλοία» τορογἰγείατ δἱπο γη]- 

ποτο; θἶνο ἱπαίάς Οογησ]ί Οταοςποαπα Πια(τίς, τοπία 
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Γράχχου λυθείη, καὶ συλλαθούσης ἐς τοῦτο Σεµπρω- 

νίας τῆς θυγατρὸς, ἡ, τῷ Σκιπίωνι γαμουμένη, διὰ δυσ- 
µορφίαν καὶ ἀπαιδίαν οὔτ ἐστέργετο οὔτ᾽ ἔστεργεν' 
εἴθ᾽, ὡς ἔνιοι δοκοῦσιν, ἑκὼν ἀπέθανε, συνιδὼν ὅτι οὐκ 
ἔσοιτο δυνατὸς χατασχεῖν ὧν ὑπόσχοιτο,. Εἰσὶ δ' οἳ, 
βασανιζοµένους, φασὶ, θεράποντας εἰπεῖν, ὅτι αὐτὸν 
ξένοι δι) ὀπισθοδόμου νυκτὸς ἐπεισαχθέντες ἀποπνίξαιεν' 

καὶ οἳ πυθόµενοι ὀκνήσαιεν ἐζενεγκεῖν διὰ τὸν δῆμον 
ὀργιζόμενον ἔτι καὶ τῷ θανάτῳ συνηδόµενον. Σχιπίων 
μὲν δὴ τεθνήχει, καὶ οὐδὲ δηµοσίας ταφῆς ἠξιοῦτο, 

μέγιστα δὲ) τὴν κ ονώρή ὠφελήσας. Οὕτως ἡ παραν- 
τίχα ὀργὴ τῆς ποτὲ χάριτος ἐπικρατεῖ, Καὶ τόδε, 

ὂν τηλικοῦτον, οἷα πάρεργον ἐπὶ τῇ Γράχχου στάσει 
συνέπεσε. Ἰ 

ΧΧΙ. Τὴν δὲ διαίρεσιν τῆς γῆς οἱ κεκτηµένοι, καὶ ὣς, 
ἐπὶ προφάσεσι ποιχίλαις διέφερον ἐπὶ πλεϊστον. Καί 
τινες εἰσηγοῦντο, τοὺς συμμάχους ἅπαντας, οἳ δὴ περὶ 
τῆς γῆς µάλιστα ἀντέλεγον, εἶςτὴν Ῥωμαίων πολιτείαν 

ἀναγράψαι, ὡς µείζονι γάριτι περὶ τῆς γῆς οὐ διοισο- 
µένους. Ἰκαὶ ἐδέχοντο ἄσμενοι τοῦ) οἳ Ἰταλιῶται, 
προτιθέντες τῶν γωρίῶν τὴν πολιτείαν. Συνέπρασσέ 

τε αὐτοῖς ἐς τοῦτο μάλιστα πάντων Φούλόιος Φλάκχος, 

ὑπατεύων ἅμα καὶ τὴν γην διανέµων. Ἡ βουλὴ ὃδ᾽ 
ἐχαλέπαινε, τοὺς ὑπηχόους σφῶν ἰσοπολίτας εἰ ποιή- 
σονται. Καὶ τόδε μὲν τὸ ἐγχείρημα οὕτω διελύθη. Καὶ 
ὁ ὃΏμος, ἐν ἐλπίδι τέως τῆς Ἱῆς Ὑενόμενος, Ἠθύμει, 
δε δ᾽ αὐτοῖς ἔχουσιν, ἀσπάσιος ἐκ τῶν τὴν γῆν διαι- 
ρούντων ἐς δηµαρχίαν ἐπιφαίνεται Γαΐος Γράχχος, ὁ 

Γράκχου τοῦ νοµοθέτου νεώτερος ἀδελφὸς, ἐς πολὺ μὲν 

ἡσυχάσας ἐπὶ τῇ τοῦ ἀδελφοῦ συμφορᾶ ' πολλῶν δ᾽ αὐ- 
τοῦ καταφρονούντων ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, παρήγγειλεν 

ἐς δημαρχίαν. Κα περιφανέστατα αἱρεθεὶς εὐθὺς ἐπε- 

ῥούλενε τῇ βουλῇ, σιτηρέσιον ἔμμηνον δρίσας ἑκάστῳ 
τῶν δημοτῶν ἀπὸ τῶν κοινῶν χρημάτων, οὐ πρότερον 
εἰωθὸς διαδίδοσθαι. ἸΚκαὶ ὁ μὲν ὀξέως οὕτως ἑνὶ πολι- 

τεύµατι τὸν δημον ὑπηγάγετο, συμπράξαντος αὐτῷ 
Φουλθίου Φλάκκου. Καὶ εὐθὺς ἐπὶ τῷδε καὶ ἐς τὸ 

μέλλον ἡ ὕρητο δημαρχεῖν εἴν. ἸΚαὶ γάρ τις ἤδη νόμος χε- 
» / 

᾿αύρωτο: Εἰ δήμαρχος ἐνδέοι ταῖς παραγγελίαις, τὸν 

ὃημον ἐκ πάντων ἐπιλέγεσθαι. 
ΧΧΠ. Ὁ μὲν δὲ Γαΐϊος Γράχγος οὕτως ἐδημάρχει 

τὸ δεύτερον. οἵα ὃ 8) ἔχων τὸν δἥμον ἔμμισθον, ὑπή Ύετο 
καὶ τοὺς καλουµένους ἵππέας, οἳ τὴν ἀξίωσίν εἰσι τῆς 
βουλῆς καὶ τῶν δημοτῶν ἐν µέσῳ, δι ἑτέρου τοιοῦδε 
πολιτεύματος: τὰ δικαστήρια, ἄδοξοῦντα ἐπὶ 'δωροδο- 

αίαις, ἐς τοὺς ἵππέας ἀπὸ τῶν βουλευτῶν μετέφερε: τὰ 

ὑπόγνια | μάλιστα αὐτοῖς ὀνειδίζων, ὅτι Αὐρήλιος Κότ- 

τας, καὶ Σαλινάτωρ, καὶ τρίτος ἐπὶ τούτοις Μάνιος 

Ἀχύλιος, ὁ τὴν Ἀσίαν ἑλὼν, σαφῶς δεδωροδοκηχότες, 
ἀφεῖντο ὑπὸ τῶν δικασάντων' οἵ τε πρέσθεις οἳ κατ᾽ 

αὐτῶν ἔτι . τες, σὺν φθόνῳ ταῦτα περιιόντες έχε-- 

κράγεσαν. Άπερ ἡ | βουλὴ μάλιστα αἰδουμένη, ἐς τὸν 

γόµον ἐνεδίδου" καὶ ὁ ὄημος αὐτὸν ἐκύρου. Καὶ µετην- 
έχθη μὲν ὧδε ἐς τοὺς Ἱππέας ἀπὸ τῆς βουλῆς τὰ διχα- 

πο ατασοΠί εκ αργορατείαΓ; αθ[αναπίο ο4πῃ βία δοπηρτοπία, 

απ, 50ἱρίοπί παρία, οὗ ἀθ[ογαίοπα ας »(ογ η αίοπι ος 

ἀππαΡα{αΓ ποο απιαδαί :λἶνα, αἱ ποπ] ρυίαπί, οἰρίπιοί 

1ρ56 Πιοτίοπι οοηβοϊν]έ, αποά ργαφίαπάΐς Ργοπηἱςςίς ἵπιρα- 

τοπ 56 ν]άθτοί. δαπί απίθπα, φπϊ ἀῑσαηί, 6ΟΓΥΟ5 ἵῃ {ΟΓΠΙΕΙΙ: 

[15 [45505 « Ποσία Ρος ΡοδίίοπΠα Ππίγοπαίβος ἱρποίος αποδάαῃι 

Π]άπῃ δ[[οζαβ5ο; 05 Υονο, απἱ Ίου γεδογοτίηί, ἰά6ο ρτοάστο 

ΥοΠ{ο5, απο φογοπί Ππίδηδπα ἐροί ρορα]πή σαά στο εἶς 

Πηίονίέη. » Βἱο Βοἱρίο, ου] 5 ορογα ΡΙΓΑ Ἠηιο αποΜΠι 

Γιεγαί Ἠοπιαπα Ἱπιρεγίαπα, Ρογῆξ, πο Γπογο φπἱάσπη ρι- 

μ]οο Ποποναίας. Ταπίο ρία5 ναα ριῶρεης ΙπάΙσπαίίο, 

παπα βταίῖα ργαίσγίία. Αίαιο Ίιου “Γαοἱπαδ, ρε 56 «απο 

σα π]άθπα ππαρπυπα, αρταγίᾶγα πα {αν ραγαπα αποάαατη φαί βαῖέ 

Δία ΙΙΙ. 

ΧΧΙ. ΟΦίογαπι αστοτΙΠΙ ἀῑν]δίο α ροβδθδεοπίριας ρου να» 

τἷας ο5α{ἴοπος ἵη Ἰοήριπι ἀῑογοραίαν. Ἐί απἱάαπι ορηςο- 
Ραπΐ, 5οοἷῖ ομποίἶ5, 4πἱρρο σἱ πιαχίπιο ἆο ἴ]α Ίοσο 4πθγο- 

Ῥαπίις, οἴνιίαίοπα ἁαπάαπα; αἱ, πια]οτί Ίχας στα(ία ἀθνίποι!, 
εοπίεπάοτο ἆς α5ιο ἀεδίποιοπί. Έαπιαπο οοπάίοπεπα ἰ- 

Ῥοηίθτ αοοορ(ιγῖ Πα]ἱοῖ ογαη{; Ἰάδαιπα οἰνίαπι ἨΒΟΠΙΔΠΟΓΙΠΗ 
Ροββθρδίοηί αστΟΓΙΠΙ απίομαβεβαη{. απ ΤΟΠ ΔΠΙΘΠΙ 115 
ε[[εσίαπι ἆατο απηϊιεραίατ Ροἱςείππαπα Επγίας ἘΙασσας, απὶ 

{απα εἰπηα]. εοηδυ]. οἱ (παπην]ς ασεῖς ἀῑνιάσηαϊς οταξ. 95ο 
δοπαία5 οΙΠΙ Ιπάϊππαίίοπθ το]οίεραί 14 οοπςαπα, «απ ππι 
15 οἴνίαπα (προπά! δα ρά1έῖς. ΑίΠαο Ἱία οοπα[ις ἰςίο Ἱεγῖίας 
βΗἱ. Εί ΡΙεῦ5 8Ρρεπι αοοἰρ]επάογαπα αστοΓΙΠΑ, απα αζ ης 

Γαθγαί Ιασίαία, ]απι Ρῶπο {οίαπῃ αρ]ίοίοραί. Οἱ οἷο αἰ[οοίορ 
Ρογορίαίας 5ο οΡίαέ βαίαγας {ήραπας, Οαἴας ἄτασεμας, ἆτας- 

οί πια]ογῖς εἶας, αῖ Ίοσοπῃ αρτατίαπη {π]θγαί, [ταίου, οἱ οἶ τς. 

ἀαπι ἴπ (παπην]ταία ο]{πῃ οοἸἱοσα. 15 Ῥορί [γαἰτῖς πθορπα ὅτι 
5656 οοηΙπεΓαί; 5εᾷ πηιπο, (πάπ1 ΠηΠοΓΙΠΙ οκ 5επα{οτῖο 

οτά(πε εοπί{απη{ξίοηΏεπη ο55εί αχρενέας, {γραπαίας οππάἰζαίαπι 
56 Ῥγοβίοραίαν.  ΟἱεΠ] πιασἰςίταίαπα ἸΠαςίῖ ρ]ορῖς 5ιαόίο 

ἁἀθρίας, οοη/[ας{ίπα εαρῖέ ἀοἱο5 φοπαίαῖ πεσίοτο, Ιοσο Ιαία 

46 [Ππιεηίο πιθηδίταο Ρ]αβῖ γἰηΐπα ἀἰνίάεπάο ος ρυβ]ίσο; 

αασᾶ πΙπσιαπῃ απίθα ογαί {αοίπῃ. Αίιο ία απο ἱπςπίο, 

ἵῃ απο Ἐπ]νίαπα Ἐ]ασσυπα αἀ[αίογεία Παθασγαί, ρ]εῦο ορ]οτ]- 

{ου δἱΡῖ ρεηϊίας ἀαγ]πεία, ἵπ 5ο ποπίοιη 4ποσιθ απΏαπα {τ]- 

Ῥαπι5 γο[οοίας οδί. αἆαπι οπίπι Ιοχ Ροτ]αία [αθγαί :. δί πι» 

πηθγας 6οτΗΠα, αὶ (τραπαίαπη Ρείδτοπί, ΠΟΠ οςςεί Ρ]επΗς, 
αἱ Ρρορα]α5 οχ (γΙῬαπογαπη οο]]ορίο ππΠη γοβσσγεί ἴπ ΑΠΠΗΠΙ 
564Η6ΠίΘΙΗ, 

ΧΧΗΠ. Τίασπο Οαἴας ἄναεε]ας, οοπ[πιαίο 5ἱΡί πηασὶδίτα- 

ία, εί Ρ]εῦαῖῖ5 γε]αί πιεγεεάο 5ἳρί οὐςίτίοίϊ5; τί Ίαπι ο {1- 

Όα5 ᾳασῆπα σια(ἰβοατδίυγ, αἱ οδί οτζο Ιπίθς 5οΠα(ΟΠΙΠΠΙ οἱ 

ΡΙεβεία Ιπίεγηιοᾶίας, αἲο ατβοῖο πδας, Ίεσοπι [Π]έ ἆσ 

Ροΐρρίαίο Παάϊοίογαπα, ασ οὗ, Ιαάἱσαπα. οοτγηρίο]ας οταπί 

Ἱη[αμηία, ἃ 5οηα{οτίο οτά(πο αἆ οφἱ(ο5 (γαηδ[ογοπάα; ετρτο- 

Ῥγαής5 φεπαἰοπίβιι5 γευθη{ἱ55ίπια πιαχῖπιο οχοπηρία, ΑΓα[ΓαΠη 

Οοίίαπα, Βαπαίογεπι, Μαπίαπι ΑσααὐΙΗα, απἱ Αξίαια ἀενῖ 

οεταί, περειαπάαγαΠη. 1605, εἶαρςος οοτγαρ!ῖς Ιαάἱορας; 4ε 

(πο. Πη]ηϱῖ5 (ποἨ. πηίηας Παάϊσιπα, απαπα τουγαπα), 18: 

αΐῖ ἆποαπε ρτογἱποίατυπη , οίαπα ἴππο ἵπ Ότρο πιοναπίος, 

Ρα5δίπι ἱηγ]αϊοξίς οἰαπιογίθς «οοπαποτοραπία”.. οὐ τθε 

ΠΙΑΧΙΠΊ6 Ριάοτ6ειη Ιποιςςίί 5οπα(αῖ, αποπηίηας οβείκίοτοί 

ΡΙεβίδοΙίο. Αίά4ποθ ία Ίερο Ῥετ]α/α, αἆ οη (ες α 5επα(ονῖριις. 
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στήρια, «Φασὶ δὲ, χυρωθέντος μὲν ἄρτι τοῦ νόµου, 

τὸν Γοάκχον εἰπεῖν, ὅτι ἀθρόως τὴν βουλὴν καθηρήκοι’ 
τοῦ δ᾽ ἔργου προϊόντος ἐς πεῖραν, µειζόνως ἔτι ἐκφανῆ- 

«. - / ΄ { / 3 ἀὰ 

ναι τὸ ἔπος τοῦ Γράκχου. ΈΤό τε γὰρ δικάζειν αὐτοὺς 

Ῥωμαίοις καὶ Ἰταλιώταις ἅπασι, καὶ αὐτοῖς βουλευ- 
ταῖς, ἐπὶ παντὶ µέτρῳ, χρημάτων τε πέρι καὶ ἀτιμίας 
καὶ φυγῆς, τοὺς μὲν ἱππέας, οἷά τινας ἄρχοντας αὐτῶν 

ὑπερεπῆ ὺς δὲ Βουλευτὰς ἵ ὶ ὑπγχόους ἐποί ὑπερεπῆρε, τοὺς δὲ βουλευτὰς ἴσα καὶ ὑπηκόους ἐποίει. 

Συνιστάμενοί τε τοῖς δηµάρχοις οἳ ἴππεῖς ἐς τὰς χει- 
/ / ο. 

ροτονίας, καὶ ἀντιλαμβάνοντες παρ) αὐτῶν ὅ τι θέλοιεν, 

ἐπὶ μέγα φόβοντοῖις θρυλενυταῖϊς ἐχώρουν. Ταχύτεπεριῦν μεγαφο 5, ισέχώρουν. Σαχ ρη 
/ Ν . ω 

ἀνεστράφθαι τὸ κράτος τῆς πολιτείας, τὴν μὲν ἀξίωσιν 
/ Μ .. πω 3 / ή -” 

µόνην ἔτι τῆς βουλῆς ἐχούσης, τὴν δὲ δύναμιν, τῶν 

ἱππέων. Προϊόντες γὰρ οὐκ ἐδυνάστεῦον µόνον, ἀλλὰ 
καὶ σαφῶς ἐγύθριζον τοῖς βουλευταῖς παρὰ τὰς δίχας. 

Τὸν δὲ δωροδοκίαν µεταλαθόντες, καὶ γευσάµενοι χαὶ 
. ᾿ 

οἵδε κερδῶν ἀθρόων, αἰσχρότερον, ἔτι καὶ ἁμετρότερον 

αὐτοῖς ἐγρῶντο. Κατηγόρους τε ἐνετοὺς ἐπὶ τοῖς πλου-- 

σίοις ἐπήγοντο, καὶ τὰς τῶν δωροδοχιῶν δίκας, συν- 
ιστάµενοι σφίσιν αὐτοῖς, καὶ βιαζόµενοι, Ἱπάμπαν 

/ ᾿ Ε/ ω -ω 

ἀνήρουν' ὡς καὶ τὸ ἔθος ὅλως τῆς τοιᾶσδε εὐθύνης ἐπι-- 

λιπεῖν, καὶ στάσιν ἄλλην τὸν δικαστικὸν νόµον οὐκ 
ἐλάπσω τῶν προτέρων ἐς πολὺ παρασχεῖν. 

ΧΧΠΙ. Ὁ δὲ Γράκχος καὶ ὁδοὺς ἔτεμνεν ἀνὰ τὴν 

Ἰταλίαν μακρὰς, πληθος ἐργολάθων καὶ γειροτεχνῶν 

ὑφ᾽ ἑαυτῷ ποιούµενος, ἑτοίμων ἐς ὅ τι κελεύοι. Καὶ 
. - / 7 3 ωμά / Λ λ / 9 

ἀποικίας εἰσηγεῖτο πολλάς. Καὶ τοὺς Λατίνους ἐπὶ 

πάντα ἐκάλει τὰ Ῥωμαίων, ὡς οὐκ εὐπρεπῶς συγγε- 

νέσι τῆς βουλῆς ἀντιστῆναι δυναµένης' τῶν τε ἑτέρων 

συμμάχων, οἷς οὐχ ζην Ψηφον ἐν ταῖς Ῥωμαίων χει- 

ροτονίαις φέρειν, ἐδίδου φέρειν ἀπὸ τοῦ2ε, ἐπὶ τῷ ἔχειν 

χαὶ τούσδε ἐν ταῖς χειροτονίαις τῶν νόμων αὐτῷ συν- 

τελοῦντας. Εφ ᾧ δὴ μάλιστα ἡ βουλὴ διαταραχθεῖσα, 

τοὺς ὑπάτους ἐκέλευσε προγράψαι, Μηδένα τῶν οὐ φε- 

ρόντων Ψῆφον ἐπιδημεῖν τῇ πόλει, μηδὲ προσπελάζειν 

τεσσαράκοντα σταδίων παρὰ τὴν ἐσομένην περὶ 
Λίθιόν τε Δροῦσον, 

- κ / .) -- 4 / / 

ἕτερον δήµαρχον, ἔπεισε χωλῦσαι τοὺς Γράκχου νόμους, 

οὐκ ἐπιλέγοντα τῷ δήμῳ τὰς αἰτίας' δέδοται δὲ τῷ κω- 

λύοντι, μηδ᾽ ἐπιλέ αὐτῷ καὶ φιλαν- 
θρωπεύσασθαι τὸν ὀῆμον δώδεκα ἀποικίαις: ᾧ δὲ καὶ 

-- / { 

τῶνδε τῶν νόμων γειροτονίαν. 

να] 

ἐπιλέχειν. Ἔδωκαν ὃ 

μάλιστα ὃ ὅημος ἠσθεὶς, τῶν Γράκχου νόμῳν κατε- 

φρόνησεν. 
ΧΧΙΥ. Ὁ δὲ, τοῦ δηµοχοπήµατος ἐκπεσὼν, ἐς 

Λιβύην, ἅμα Φουλόίῳ Φλάκκῳ, κἀκείνῳ μεθ) ὑπατείαν 

διὰ τάδε δημαρχεῖν ἑλομένῳ, διέπλευσεν’ ἐψηφισμένης 

κατὰ δόξαν εὐκαρπίας ἐς Λιῤύην ἀποικίας, καὶ τῶνδε 

αὐτῶν οἰκιστῶν ἐπίτηδες ἠρημένων, ἵνα μικρὸν ἄποδη- 

µούντων, ἀναπαύσαιτο ἡ βουλὶ τῆς δηµοκοπίας. Οἱ 

δὲ τῇ ἀποικία τὴν πόλιν διέγραφον, ἔνθα ποτὲ ἦν ἡ 

Καρχηδονίων οὐδὲν φρογτίσαντες, ὅτι Σχιπίων αὐτὴν, 

ὅτε κατέσκαπτεν, ἐπηράσατο ἐς ἀεὶ μηλόβοτον εἶναι, 

Αιέγραφ ον δ ἐς ἐξακίσχιλίους, ἀντὶ ἑλαττόνων τῶν ὄν- | 
- -- ΄ -- . απο . | δα κ 

των ἐν τῷ νόμω, ὡς γαὶ τῷδε τὸν ὄημον ὑπατόμενοι, 
. . . 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

{άϊεία ἰταηρ]αΐα 5υπ{. Όπο [ποίο Οταοεμπη Ργοίίπηας ἆἷ- 
χίβ5θ Γεγυπί, πΠο Ιοία 56 Ροέοπίῖαπα 5οπαίης ἱπ[τορίςςο. Οη- 
118 γογρί γοη{α5 Πιοχ ἴρ5ο εκρετἰπιθηίο πηαρῖς είαπῃ αρραγη(έ. 
Ίρδα επίπι Ώσο ἆᾳ οἰγίθας Βοπηαηϊς εί Τα]ίοῖς, ουποεῖς αἴ- 
απε εἰῖαπῃ ἀε {ρ5ΐ5 δεπα{οτίρις ᾖπάἱοαπαί εἰ οπηηίρης πιοᾶῖς ἴη 

ες απἰπιαἀγετίεπά{ Ροΐρείας, αἶτο ροουηίατία πησ]εία ε.δοί, 
5ἴνο Ιρποπηπία, ἶγα αχίΠπα, εφαῖίες 5µργα δεπα({οτίαπι οἵ- 

ἀϊπεπα γε]αά ᾳποδάαπα ρτίποῖρος εγελεβαξ, 5εηβίοΓθ5 τετο 
ευ νά[ίοταπη Φαπαβαί στορί. Ῥταίετεα Ἰάεπῃ εφιοςίτῖς οτάο, 
5υ/[γασαπάο ἀῑσηϊίαιἶ (τίραπογαπα Ρ]ερίς, οί αΏ οἶς γ]οϊςεῖπι 

ρταία άπσαπε τοοϊρ]επἆο, πιαρὶς πιαρίδαᾳπο Γογπιϊάαβη]ς 96- 
παϊαί Πεβαί. ΕἘί Ὀτενί τε 6ο ἀεάπεία εδί, πέ, ρετηιαίαία 
Ροΐρείαίο τοἰρυρ]εςσ., οπυἱέαπη 5ο]ογαπα Ποτεί ρο[επίῖα, Ἰνο- 
ΏοΓΘ {απίάΠη 5επα(αῖ το]οίο. Ἐο επίπι Ῥτομτεςδί 5απί εᾳ- 
ος, πί ποπ πιοᾶο ἀοπηϊπατοπίτ ἵπ βοπαίοτες, 564 εἴἶαπα 

ἱπ]ατίϊς οοπ{απηε]ίσααθ Ρτοραίαπῃ οοδάσπι {π εχετοεπάἰς ᾖή- 

ἀῑαϊς α[Ποργεπί. Ἐί πιοχ αἆ 5οΠΔΙΟΓΗΠΙ αχοπιρ]ήπῃ, ϱΟΓ: 
ταρίο]αγαπι Π]θοερεῖς δί αρίέογαπα Ἱποτοταπι ἀπ]εράίπε 
σαρίί, (ατρίας οίαπα οἱ Ἱπιπιοάρταίας Ῥοΐερίαίε απίεῦαη- 

απ, ἀῑνιραδααθ αοοαδαίοτος εαΏοπαβαπί; εἰ απα5ίίοπες 
4ᾳε Ἰατριοπίρας Ππάίοαπα, Ῥατπι οοπδρἰτα(ῖοπε Ιπίετ 58 
[ασία, Ῥαγϊπι γἱ αἁΠΗΡΙία, Ῥ]απο {ο]εῦαπές αἱ πιος οπιπίπο 

απα5ίοπ πα Ἠα]α5πιοςἱ απ απατείατ. δῖςο ]εχ ἴ]]α Παά[εἰατία 

αἰίας {πγρας, ΠΟΠ ΠΙΙΠΟΓΘ5 5αροτίογίρ5 , ἴπ Ίοησαπῃ {οππρας 

οοποϊ(ανΊ{, 

ΧΧΠΙ. ἄτασεμας Ργῶίεγεα γίας εἴίαπο Ρος Τἰα]ίαπα πα πη[ο- 
Ραΐ Ίοησας; πια] (πάϊποπα {απι τοάριηίογαπι ορετῖς [αοἰυπά!, 

απαπα οροτατίοταπα, ορποχίαπα Ιαδί τεδ[ίατας, αἲ φυαγίς 
Ίάβδα οχδοππεηάα ραταίαπῃ. Μηίαδαπε ἀεάπορηᾶας Ρτορο- 
1 οοἰοπίας : εἰ Τ,αίΐπος. 5οοἷος Ἱπνίαδαί αἲ ρείεπάαπα Ρρ]ε- 
ΠΗΠΗ 115 Βοππαπο οἴνιίαιἶς, αααδῖ ΠΟΠ Ρο55οί Ποποςίθ 5οηᾶ- 

ές Ποπαϊπίρας οοηδαηρι]πεῖς οα ἵπ ρομΜἴοπο αἀγοιδαγί : φὐἴτ 

οί το]φαῖς 4ποσια φοοΐς, απῖρις πλ] ἵπ οοπαῖς Ῥορι]ϊ 
Ῥοπιαπί τίς ογαί, 115 ςαΠταβίογαπη ἆατο οοπα(α5 εδ; α5- 

τὰς οἱ ἩογΙπῃ οροεία αἱ Ίσρος, απας ἀεςίϊπαταί, Ῥογ[εγεηᾶας. 

Νεσιθ αἰία τος πιασῖς 5εηαἴαπα {ουγοῖίς οἱ πιον [αείαπα ε5ε 

βοπα(α5εοηδ]ίαπα : « Εάίορτοηί οοΠδυ]ε5, πο ααἰς, ηἶδί απϊ 
Ία5 ευ [[γασίϊ παῦθαί, το] ἴπ Ότοε γε πίτα φαἰπίαπα αἲ Ότο 

Ιαρίάεπα πποτοίατ, {αηίίδροι ἆππι ευΠτασία ἆθ τ6ορῃς {πα 
Ρτοπημ]σαίῖς Ἱορίριας [ουτοπίατ.» Τήπα γετο οἱ Τνίο Ώταρο, 

(ή ραπο ρ]εὈῖς, Ρογδιαδίί δοπαίας, υἱ ΟταςςεΒῖ τοραΠοπῖρας 

ἱπίοτοσάστοί, πες {απποπ ταἴοποπα Ιπίοτοράεπάϊ τοὐδετοί 

αρυᾶ Ρορυ]άΠ : παπα οἱ Ίου Ποεραί (τίραπο, ἰπίεγοράστο πε 

εα15ᾶ. «πἰάεπα π]]α αἀ]οεία. Ἐἰάεπιαπα Ώγαςο οοΠ0δβεΗη 
α δοµαία οί, αἱ, οοποΙαπάογαπα ἀπίπποταπα Ρος οαηδα, 
4ο ἀποδσσῖπι ἀποσηάϊς οο]οπίῖ5 Ἱοροπι [οτεί. Ου το ἱπιρτῖ- 

πηῖς Ἰααία ρ]εῦς, οταςολί Ίομος οοπίδΙηπετο οαρί!. 

ΧΧΙΥ. Τηπι ΟΥαοσας, {αγοτο Ρ]ερί5, 4πθΠι 5ἱησα]άγοηα 
οπρίανοταϊ, ακίταίας, ἵπ ΑΠΙΟΚΠΑ απᾶ ουπα Ἐπ]νίο Ἐ]άσσο 
(ηαἱ ροδί εοηλἰαίαπη, οαά σπα 49 οαη5α, οο]]ερα ἵπ (τρηπαία 
Ονασσ]ο ἀαίας Γαογα) ἰτα]εοῖί, απο οϐ, οἱ αὐοτίαίοπα ο0- 

Ιοπία αογαί ἀοοτοία : οἰοοίας αίοταιο ἆο ἰπάυκίτία αἲ 68ΠΙ 
ἀοάπορπάσα οο]οπίαΠα , αἱ Ρος θογΕΠὰ αΏδοπίίαπα 5οΠα Μη Τ6- 
ερίτατοί αἰἰφπαπ(α απ α Μαγοίς, ασας ΠΜ, ἄπγαπα ΡορΕΙάΓΕΤΗ 
οαρίαηίος, ποῦ ἱπιοτπ οὗαηέ οχοϊατο, Οοἱοπία) Ἰού/1 
ἠσκίμπαγπί ἵπ ταῖς Οαγναρἰηίς; εοπίοπηία 5οἱρίοηίς νο” 
Ἰηπίαίο, απἲ, απαπα οχοἰθἰδδοί Οαγναρίποπα, ἀεγογεταί, αὲ 
οπηρακουα π οπηρίίργπα [οσοί. Αακοτροεγπί απ{οπα ἴη 
401 οἱομίαπα κον μηἰΠία, απαπήπααν παίπος ππιοτας εδ! 
Ίομο ἀοβηίίηςς αἱ δίο 4ποφαο ρἱεῦοπα πιαρὶς οὐηοχίδαα δἰδ. 
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Ἐπανελθόντες τε ἐς Ῥώμην, συνεκάλουν ἐξ ὅλης Ἴτα- 
λίας τοὺς ἐξαχισχιλίους. ᾿Επιστειλάντων δὲ τῶν ἐν 
Λιθύη τὸν πόλιν ἔτι διαυραφόντων, ὅτι λύχοι τοὺς ὅρους 
1)ράχχου τε καὶ Φουλθίου διέῤῥιψαν ἀνασπάσαντες, 

καὶ τῶν µάντεων τὴν ἀποικίαν ἡγουμένων ἀπαίσιον": 

μὲν βουλὰ π προέγραφεν ἐκκλησίαν, ἐ ἐν ᾗ τὸν νόµον ἔμελλε 
τὸν περὶ τῆσδε τῆς ἀποιχκίας λύσει. Ὅ δὲ Γράχχος 

χαὶ ὁ Φούλόιος, ἐπεὶ καὶ τοῦδε ἐξέπιπτον, μεμηνόσιν 
ἐοιχότες, ἐ ἐψεῦσθαι τὸν βουλὴν ἔ ἔφασχον περὶ τῶν λύκων. 
Οἵ τε θρασύτατ τοι τῶν δημοτῶν αὐτοῖς σὐνελάµδανον, 

ἐγχε.ρίδια φέροντ ες ἐς τὸ ἹΚαπιτώλιον, οὗ περὶ τῆς 

ἀποιχίας ἐκχλησιάσειν ἔμελλον. 
το. Ηδη δὲ τοῦ δήμου συνειλεγμένου, καὶ Φουλ- 

θίου τι περὶ τούτων ἀρχομένου λέγειν, ὃ Γράκχος ἀνέ 

αινεν εἲς τὸ Καπιτώλιον, ὑπὸ τῶν συνθεµένων ὄρυ- 

φορούμενος. ᾿Ενογλούμενος δ᾽ ὑπὸ τοῦ συθλιδδεόξ, 6 ὡς 
ἐπὶ ἀλλοχότοις βουλεύμασι, τὴν μὲν σύνοδον τῆς ἐκκλη- 
σίας ἀπέχλινεν, ἐς δὲ τὴν στοὰν παρελθὼν διεβάδιζεν, 

ἐφεδρεύων τοῖς ἐσομ. µένοις. ἸΚαὶ αὐτὸν οὕτως ἔχοντα 

θορύθου κατιδὼν ὃ δημότης ἀνὴρ Ἀντύλλος ἐν τῇ στοᾶ 

θύων, ἐμβαλὼν τὴν γεῖρα, εἴτε τι πυθόμενος ἢ ὕπο- 

πτεύων, Ὦ ἄλλως ἐς τὸν λόγον ὑπαχθεὶς, ἠξίου, φείσα-- 
σθαι τῆς πατρίδος. “Ὅ δὲ μᾶλλόν τε θορυθηθεὶς, καὶ 
δείσας ὡς χατάφωρος, ἐσέθλεψεν αὐτῷ δριμύ: καί τις 
τῶν παρόντων, οὔτε σημείου τινὸς ἐπαρθέντος, οὔτε 

προστάγµατός πω γεγονότος, ἐκ µόνης τῆς ἐς τὸν Ἀν- 
τύλλον Γράκχου δριμύτητος εἰκάσας ἤδη τὸν καιρὸν 
ἥχειν, καὶ χαριεῖσθαί τι τῷ Γράκχῳ δόξας, πρῶτος ἆρ- 
ξάμενος ἔργου, τὸ ἐγχειρίδιον ἐπισπάσας διαχρῆται τὸν 

Ἀντύλλον. Βοῖς δὲ γενομένης, καὶ σώματος ὀφθέντος 
ἐν μέσῳ νεκροῦ, πάντες ἐκ τοῦ ἱεροῦ κατεπήδων σὺν 

ὁμοίου κακοῦ φόέῳ. Γράκχος δ᾽ ἐς τὴν ἀγορὰν παρελ- 
θὼν, ἐθούλετο μὲν αὗτοῖς ἐκλογίσασθαι περὶ τοῦ γεγο- 
νότος. Οὐδενὸς δ) αὐτὸν οὐδ᾽ ὑφισταμένου, ἀλλ᾽ ὡς 

ἔνχγη πάντων ἐκ τρεποµένων, ὁ μὲν Γράχχος καὶ ὅ 
Φλάκκος ἀπορούμενοι, καὶ τὸν καιρὸν ὧν ἐδουλεύοντο 
φθάσαι τὸν ἐγχείρησιν ἀπολωλεχότες,, ἐς τὰς οἰκίας 

διέτρεγον, καὶ οἵ συνθέµενοι αὐτοῖς συγῄεσαν ἐς αὐτάς. 
Τὸ ὃ) ἄλλο πλῆθος ἐκ µέσων νυκτῶν, ὡς ἐπὶ δή τινι 

κακῷ, τὴν ἀγορὰν προκατελάµθανον. Καὶ ὃς ἐπεδή - 
μειτῶν ὑπάτων, Ὀπίμιος, διέτασσε μέν τινας ἐνόπλους 
ἐς τὸ Καπιτώλιον ἅμα ἕῳ συνιέναι, καὶ τὴν βουλὴν διὰ 
χηρύκων συνεχάλει» αὐτὸς δ) ἐν µέσῳ πάντων ἐν τῷ νεῷ 
τῶν Διοσκούρων ἐφήδρευε τοῖς ἐσομένοις. 

ΧΧΥΙ. Τάδε μὲν ἦν τοιάδε. Ἡ δὲ βουλὴ Γράκ- 
χον χαὶ Φλάχκκον ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐς ἀπολογίαν ἐς τὸ 

βουλευτήριον ἐκάλουν. Οἱ δὲ σὺν ὅπλοις ἐξέθεον ἐπὶ 

τὸν Ἀθεντῖνο" λόφον, ἐλπίσαντες, εἰ τόνδε προλάθοιεν, 
ἐνδώσει, πρὸς τὰς συνθήκας αὐτοῖς τι τὴν βουλήν: 
διαθέο,τές τε, τοὺς θεράποντας συνεκάλουν ἐπ᾽ ἔλευθε- 
ρία. Καὶ τῶν δε μὲν οὐδεὶς ὑπήχουεν. Αὐτοὶ δὲ, σὺν 
ὅσοις εἶχον ἀμφ αὐτοὺς, τὸ Ἀρτεμίσιον καταλαθόντες, 
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τοάετοπί. Ἠοπιαπι(αο ἰπάρ τουοτοί, οχοϊοραηί [ος δοχίος 

ΓΙ] ο01ΟΠΟ5 οχ {οία Πα]ία, Ου 1 απ{θηη Ρος Πίσγας οἱσηί- 

Πεαίαπα 6986ί οχ Α[εοα αῦ 15, αἱ οίίαπα {σπα οοἰοπία 

ἀθείσπαπάα οταηί οσο αραἰ, α Ἱαρί5 ογι]805 ο556 {ογπηίῃος 6οη- 

(αγραίοδαπε , απος τασσία5 εί Για] γίας ροβδδοπέ; πορπη- 

Πρα5 ααριπίριας (α5 6556 ἴ]ηο οοΊοπος ἀθάμοί, 5οηα{15 Ππάϊκτί 

οοπηία, ἵπ φαἴρις Ἰοχ 4ο σα οο]οπία αὐτοσατοίηγ. Αί οτας- 

ος οἱ Επ] γία5, Ἰαο 4ποαπθ 5ρο Γηρίτα!, (αγοηίρας. 5ἰ- 

Πη]]ος, Γαἱ5Π1 6556, εἸαπιαβαπέ, 14 αποᾶ 4ε Ἱαρίς ροή ρογοί 

δοπαί.5. Ἐί πα 15 [αοἱεραηί αιιάαοἰδεἰηί φπῖ(πο ϱ ρ]ορε; 

οἱ 5ἷοῖς ἱηδίταςί ἵπ. ΟαρίίοΠαπα, αί 4ᾳ οα οο]οπία Ρρορυ]Β 

εγασία Ἰαίητας ογαξ, οοπίοπάσγιπ{. 

ΧΧΥ. πλ ΟΟΠΥΕΠΕΓΑίρορι]α5, εί Εα[νίας αἲ θΗΠ1 ο0ῇ- 

οἴοπατί 46 5 γοβις ογαί οχοῦδα5, ααππα 0. Οτασσμής ςἰῖ- 

ραΐα5 6ογπῃ οπίεινα, πἱραδουπη ἆθ τρις ασοπά!ς 1ρί εοη- 

γοηογαξ, ἵπ ΟαρίοΙαπη αδορπά[. 9οά Πίο απἰάθηα, ἵρρα 

εοηδο]εη[ίᾶ ΠΙοΠςίΓο5ΟΓΙΠΙ οοης ορια. οοπ(ατραίας, ἀθοι- 

παία «ΟΠΟΊΟΠΕ Ρορι!, ἵπ Ῥογ{ἱσυπα ἀθβοχΙί, Γρίαπο ἄθαπηρι- 

Ἰαραί, απἷά αγοηίαγαπα ο55οί οὔδθιναης. ΟΠοΠ ία οοΠ{ή- 

Ραΐαπι απἰπιαἀγετίοης γὶτ ἆε ρ]εῦα Απίγιας, ἵπ οα Ρογίΐοα 

βασγα {πιο ΓΑ01ΕΠ5, 4ΡΡΤΕΠΘΗΣΙΠΙ Π]άΠΙ, 5ἶνο αποά ϱΟΠΠΡΕ- 

γ]5εί αΠσ{ᾷ, 5ἶνα δαερίεανείηγ, οἶνο αλοφαίη οπρίαης οο]1ο- 

συ/απα , Τοραβαί, αἱ ραΐτία ραγεθγδί.. Ἐππι ἀταςςἨα5, πηασίς 

οῖαπι {αγραίας, ααδί ἀδργεμοησιας ἵπ [α6ποτο, ἴογνο 

αδροχΙΐ, ΤΡί απο απἰάαπα ο Οπασσλιαπὶς, ἱπ]αδδας, ΠεπΙίπο 

βἱρηιιπῃ ἀαηΐθ, οχ 5ο]ο ἀγασολί ἐγαοί γα]ία οοπ]εσίαις αἆθςκε 

επιραδ; ταίαδαπε, Πηίαταπα 56 συα{ἶαπι αριᾶ ραίτοππη, 5ἱ 

Ῥηΐπλα5 Τοπα αρστεάογείαι” 5ίτ]οίο ρησίοπε {τα]αοῖε ΑπίγΊἼαπη. 

Ηίπο εἸάπΊοΓα εχοτίο, αἱ ]ασρηία ργορα]απα οπάατοτα, ΟΠηΠΟ5, 

5ΙΠΙΙ]6Πῃ 5ἱρῖ «αδΗπῃ ππείαεηίες, Ργορογε 4ο {οπηρ]ο 5ο Ργοι]- 

Ῥαεγαπί,  ἄτασςμς, οοΠπεΙοΠΕΠΙ Ἱπσυθδδις, ΡΙΤΡΑΤΕ 56 Ρο- 

Ρα]ο ἆ4ε 1ο {αείποτο γο]εραί. 8δεά, ποπιίπε αιἀἰθηίθ, 

οπαπΙριδαε ειπα πί Ποπίπδιη ον 5αησμῖπο ρο]αίαπι 

αγειδαπ[ίρης, ἱρ5ο ας Τ]ασοις εοηςίογηα{, απηΐςδα το σθ- 

γεπάςς, Παπ [απ] ΠπΠο αρστοᾶί οοης((ποταπί, ορροτί- 

πΙ[αία, 5ΙΑΠ παπα ἆοπιππα τουπτταπί; οἱ δοάθηα 5υα 

σπεπηαπο οαίετγα οοπη(αίαγ.. Ἠε[ίσαα ρίοῦς, {απαπαΠα ἵῃ 

Ρυβρ]ίοα οα]απηίαία, Γογάπα πιοᾶῖα ἆθ ποείο οοσοαραί. Όοη- 

πῃ α[ίθυ, απ ἵπ γρο αἀθναί, ΟρΙπΙα5, ΑΓΠΠΑΓΟΓΕΤΗ ΠΙάΠ Πα 

Ρηίτλα Ίαςς ἵπ ΟαρίίοΠαπα εοηγεπ]ε Ι1ῇοέ, οἱ 5ομαίππα Ρος 

ΡγΩΕΟΠΕς οοηνοσαί; ἱρδο ἱπίορίπι πηοδία ἵπ 1106 α.ἆσηι ζᾳ- 

ίογπι οεουραί, οί Πρὶ ἵπ ΟΠΊΠΟΠΙ ο0θαδίΟΠΘΙΑ ἰπίοπίης 

πηαΠεί. 

ΧΝΥΤ. ΗΙ5 [ία ἀἱδροδί[ίς, δεπαίας 6γασσμπι οἱ Ἐ]ασοπΠη 

Δά «πα. ἴπ εππία ἀἰορηάαπα ογοσαί. Αί ΠΠ ατηιαἶ ἵη 

ΑΥΕΠΙΠΗΠΙ πιοηίεπαι εχοιΓγηηέ; δρεταπίος, Ίου οσοηραίο, 

δοπα{πα αἆ Ιπειπάας ρασῖ5 οοπά[ίοπες ΓαοἱΠογοπα 5ο ΠαΡί- 

{απο5.. Ας ἀππι ρου α1Ώοπ ἀἰδουτγαηί, 5ο1γΥος οίἵαπα, 5εὖ 

(ηδίτα, εοηγοσαΠί αἆ ρίϊοιπα. Πασάς ου 5ΠοΓάΠὰ πἹαπ 

ἐκρατύνοντο" χαὶ Κόΐντον, Φλάκκου παῖδα, ἐς τὸν |. Φοά6πα Ρίαπος οεοαραΠί{ παυπἰαπίααο, Της ΟΠΠ, Ε]ασοἱ 

βουλὴν ἔπεμπον, δεόµενοι διαλλαγῶν τυγεῖν, καὶ βιοῦν ΠΠ, αἆ 5οπαίαπα παλ (έαπέ, αοίαταπα ἆς οοποοταία. Πο- 
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μεθ) ὀμονοίας. Οἱ δ᾽ ἐκέλενον αὐτοὺς, ἀποθεμένους τὰ 
ὅπλα ἥχειν ἐς τὸ βουλευτήριον, καὶ λέγειν ὅτι θέλοιεν, 
ἡ µηχέτι πέµπειν µηδένα. Γῶν δ᾽ αὖθις τὸν Κόϊντον 
ἐπιπεμψάντων, τόνδε μὲν Ὀπίμιος ὁ ὕπατος, διὰ τὴν 
προαγόρευσιν, ὡς οὐχ ἔτι πρεσθευτὴν ὄντα, συνελάµ- 

βανε" τοῖς δὲ περὶ τὸν Γράκχον τοὺς ὡπλισμένους 
ἐπέπεμπε. Καὶ Γράκχος μὲν διὰ τῆς ξυλίνης γεφύρας 

ἐς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ χαταφυγὼν ἐς ἄλσος τι μεθ 

ἑνὸς θεράπογτος, ὑπέσχε τῷ θεράποντι τὴν σφαγὴν κα- 

ταλαμθανόμενος. Φλάκκου δ᾽ ἐς ἐργαστήριον ἀνδρὸς 
γνωρίµου καταφυγόντος, οἵ μὲν διώκοντες, τὴν οἰκίαν 
οὐκ εἶδότες, ὅλον ἐμπρήσειν τὸν στενωπὸν ἠπείλουν. 
Ὁ δ) ὑποδεξάμενος, αὐτὸς μὲν ὤκνησε μηνῦσαι τὸν ἴκέ- 

την, ἑτέρῳ δὲ προσέταξε μηνῦσαι. Καὶ συλληφθεὶς ὁ 
Φλάκκος ἀνηρέθη. ΓΓράκχου μὲν δὴ καὶ Φλάκκου τὰς 
χεφαλὰς ἔφερόν τινες ᾿Ὀπιμίῳ' καὶ αὐτοῖς ὃ Ὀπίμιος 
ἰσοθαρὲς γρυσίον ἀντέδωχεν. ὍὉ δὲ ὃημος αὐτῶν τὰς 
οἰχίας διήρπαζε, καὶ τοὺς συμφρονήσαντας ὅ Ὀπίμιος 
συλλαέὼν, ἐς τὸν φυλαχὴν ἐνέθαλέ τε καὶ ἀποπνιγηναι 

προσέταξε. ἸΚοΐντῳ δὲ τῷ Φλάκκου παιδὶ συνεγώρη- 

σεν ἀποθανεῖν ὡς θέλοι" καὶ τὸν πόλιν ἐπὶ τοῖς φόνοις 

ἐκάβαιρεν. Ἡ δὲ βουλὴ καὶ νεὼν 'Ὁμονοίας αὐτὸν ἐν 
ἀγορᾶ προσέταξεν ἐγεῖραι. 
ΧΧΥΠ. Καὶ ἡ στάσις ἡ τοῦ δευτέρου Γράκχου ἐς 
2ε ἔληνε. Νόμος τε οὐ πολὺ ὕστερον ἐκυρώθη, Τὸν 

ην, ὑπὲρ ἧς διεφέροντο, ἐξεῖναι πιπράσχειν τοῖς ἔχου- 

σιν (ἀπείρητο γὰρ ἐκ Γράκχου τοῦ προτέρου καὶ τόδε). 
Καὶ εὐθὺς οἵ πλούσιοι παρὰ τῶν πενήτων ἑωνοῦντο, 
ταῖσδε ταῖς προφάσεσιν ἐθιάζοντο. Καὶ περίν ἐς 

γεῖρον ἔτι τοῖς πένησι' µέχρι Ὑπούριος Βόριος δηµαρ- 

χῶν εἰσηγήσατο νόµον, Τὴν μὲν γῆν µηχέτι διανέµειν, 

ἀλλ᾽ εἶναι τῶν ἐχόντων, καὶ φόρους ὑπὲρ αὐτῆς τῷ 

δήμῳ κατατίθεσθαι, καὶ τάδε τὰ ρήματα χωρεῖν ἐς 

διανοµάς. Ὅπερ ἦν μέν τις τοῖς πένησι παρηγορία, 

διὰ τὰς διανοµάς: ὄφελος δ᾽ οὐδὲν ἐς πολυπληθίαν. πας 

δὲ τοις σοφίσµασι τοῖσδε τοῦ Γρακγείου νόµου παρα- 

λυθέντος (ἀρίστου καὶ ὠφελιμωτάτον, εἰ ἐλύνατο πρα- 
͵ 

- 
. 

}ὴ 

ἡ 

των ἐξεπεπτώκει. "Οθεν ἐσπάνιζον ἔτι μᾶλλον ὁμοῦ 

πολιτῶν τε καὶ στρατιωτῶν, καὶ γῆς προσόδου χαὶ 

διπνομῶν, καὶ νόµων, πεντεκαίδεκα μάλιστα ἔτεσιν 
. - - ΄ / 

ἀπὺ τῆς Γράκχου νοµοβεσίας, ἐπὶ δίκαις ἐν ἁργία γε- 

ότες, 

ΧΧΥΠΙ. Τῷ δ) αὐτῷ γρόνῳ Σκιπίων ὕπατος κα- . ἱ Φα - 
ἠεῖλε τὸ θέατρον, οὗ Λεύκιος Κάσσιος ἦρκτο, καὶ ἤδη 

”. 9 ν [4 . . ᾽ ( ’ ν σι | ἑτέ 

που τέλος ἐλάμβανεν' ὡς καὶ τόλε στάσεων ἄρξον ἔτέ- 
3 4 . ολλ - Φὰ / / 

ων, ἡ οὐ Ἰρήσιμον ὅλως Ἑλληνικαῖς ἠδυπαθείαις 

Ῥωμαίους ἐθίζεσθαι. ἘΤιμητὴς δὲ Κόϊντος Καικίλιος 

Μέτελλος, Ελαυκίαν τε βονλεύοντα, καὶ ΑἈπουλήϊον 
νι) - -- “"ν ’ 

Σατορνῖνον δεδημαργηκότα ᾖδη, τῆς ἀζιώσεως παρέ- 
.. .. . { 

λνεν, αἰσγρῶς βιοῦντας οὗ μὴν ἐδννήθη: ὁ γὰρ οἱ 

2ὐ ὃν οὖν ὕ ὁ Ἂ σευνάρχων οὐ συνέθετο. Μικρὸν ουν ὕστερον ὃ Ἄπου- 
κήῖος, ὡς ἀμυνούμενος τὸν Μέτελλον, ἐς ἑτέραν παρήγ- 

ΦΡΟΠΡΗΠΙ εδ: «τεπίτεηί ἱροί Ρρος{ἵς αγπηῖς, ε{ (πα γε]επίέ 
ἀἴοργεπί ; 5ἱ Ἰά ποπ Ρ]ασετεί, ποπηίπεπ Ῥοίτο αἆ κα πη]{{α- 
τοηί.» Εἰ απαπι πΙλΙ]ο πηῖπης Πέσγαπα Οπἱπέας αἲ Πής εςαεί 

πηῖσεις, ΟρΙπιία5 θυπη, {απ ΑΠΗ ποη Ίαπη Ἰεσαέπη , Ργορίετ 

τὰ ποά εἰ ἀεπιποίαίαπη εγαί, εοπηργε]ιοπᾶ{ ]ηφίες οἰπιι]- 
απο ΑΓΠΙΑΙΟ5 οοηίτα ΟΓςΟΠΔΠΟς Ππηϊδ. Οτασς]ας ρετ 5ι- 

“Πο απι Ροπίοπη {αρῖί ἴταης Τηροτίπα, ἵπ απεπιᾶαπα Ίσευπα, 

οοπη{(ε ππίεο 5ετνο; οπΐ ΠΠΟΧ, ΟΗΠΙ ἵπ 60 επκεί υἱ ἀἄερτε- 

Ἰοπάστείας, Ἱαρυ]απα τα ρα{.. Ἐἶασενς ἵπ Γαπηϊατῖς οπ]ας- 

ἆαπι τνῖ ο(Ποίπαπα εοπ[αροταί. Οπεπ φπἱ ρει5δᾳπεῦαβίας, 

ἱπηατί 41 8Π1 η ἆοππῃ 56 αράἰάῑςςεί, {οί ίσο πα βαπίατ 

Ἱποεπάίαπι. Ἰίασπε απὶ ἱτορίάππα εχοερεταῖ, ἴρ5ε απἰάεπα 

γοτῖα5 ργοάετο φυρρ]ίοεπα, ααπα {αππεη (πθηιάαπα ᾖαδοίε 

ἱπάιααπα {ασοο. Εί οοπργεμθηςας Ἐϊασοις οσοἰά ως. 

Ὀιπασαπο ἀείη οαρυί, το]αίαπη αἆ ηδη] θπα, ρατῖ ΓΕΡΕΠΣΙΙΠΗ 

εί απγῖ ΡοπάςΓο. 0οη- 

ρἰγα(ἰοπίς 5οο {η α{σςγθ, ᾗ155α οοηςη]ΐς, Ίαάπθο 5η /οσα{1. 

Ώοπιι5 6ογπα ἀῑτορία α Ῥορη1ο, 

Ου/πίο, Εἰαζοί Π]ίο, ΡογπηίςεΙπα οί 51ο ατιταία πεηας 

Γεϊπάο Ότῆς Ἱηςίναία α οαάῖρας : εἰ 0οη- 

οογάία. (ΑΠΙΠΙ 1π {0ΤΟ εκ 5οπααδεοηςη]ίο οχξίτησίαπη, 

πιοτ[ῖς ο[ίσοτο. 

ΧΧΥΠΙ. 15 οχίίας [η 5οειπάα 5ο Ποπ Οταεεμαπος. 

-Νοο ία πιπ]ίο ροςί Ιεχ Ἰαία ο5ί, Ιίσρτο οπί(πο παπα Ρογ{1ο- 

ποσα Ρο αρτὶ γεηάθνεο; αποὰ εἰ ἱρεαπῃ εν 5αρογίοτί5 

Οτασομί Ίσσα γαιίαπι ογαί. ἨΜοχαπο ἁῑγίίος εοεηιεαπ{ 

Ρααρετυπι Ρρογἴοπες; εί ραγίΐπα γἱ 4ποσηθ, Ίχας το] Π]α ρτα- 

[οπία οα11δᾶ, Ροββθςρἰοπίρα5 605 ἀορε]ιεραπί, αππΠπε ρε]οτ 

οοπά Πίο ραἩβοΓΙΠ, απαπι απίθα, 6556 οαρί. Ταπάθπι 

Βρυνίας Βουίας, (ίραπας ΡΙ. αἱ Ίεσεπα; «πο ἀῑνιάετείατ 

ΑΠΙΡΙΗ5 ασοτ ρυρ]ίουςΣ 5οᾷ τοἰπαποτοίας ροξδοςεοτίρας, 

Ἰμας οοπά[ῖοπα, αἱ γεοῖρα] ροπάετεπί Ῥοραίο, εἰ ροσουηῖα 

πάς οο[]οεία γπίπα ἀῑδιτιραθγοίατιν Ος εν 5ἶοπί 6ϱε- 

ης, Ρτορίοτ ροουπία ἀῑςίγραίοπεια αποάάαπαι αὐταλῖῖ 5ο- 

Ἰαίίαπας 5ἷο ἱπ[γοφιοπ(ῖα ρορυ]ϊ πα πα αΠεγοῦαξ ποηδάἴαπη, 

{81η γειο ο]μςῖ, Ρος Ἰ]αςπιοςί αγἰβοία, 5επηθὶ Οτασολή 

Ἱομίρας, Ρονα ίδιας αἰἰοφαϊ ταῥραΡ] Γαἱατίς, 5ἱ οοπα [ας 5η6- 

ορᾶ στο ροἱαἱδδεί; ΠΟΠ Πημ]ίο ροέ 4 αἲίο ἐπί απο ρ]. γοσβίρα] 

οµἶαπα 1] ὰ αὈτοραίαπας οἱ ρ]οδί ον οπηηίσας πλ] οφ σΠα 

{αοίαπη ο5ἱ.. πάς Πηα]ος οιίαπῃ δοομία 5η] οδί οἵνία πα πηῖ- 

Ππππασο ταπίας; οἱ ρ]εῦς αρτοταπα γουραθας, ἀῑκα- 

ἠοπί σας (υππεηίατἰἰς, Ἱορυπη]αβδίοπο οατοδαί : ποἆ πι) 

ΔΏΠΟ φπἱπίοδεείπιο α Ο, Οτασολή Ἱορυπ]αίοπο οορἰαίς. 

ΧΧΥΠΙ. Ῥογ ἰάοπι {ο πρι5 5οἱρίο ο05. δαίγαπα ἆ6πιο- 

Πας οδί, ποιοαία η α Πποίο Οα5δίο, οἱ {πη ρπο αὈδο]Γα: 

ασά Ίμος 4ποφαο γάστοίατ πονᾶτΩΠ κο ΠίοθΙη Πα [θεία 

μέντας νο] αασᾶ οπππίπο οτορηυ]ίσα ΠΟΠ 6556, οχἰκηιατο, 

ορια] υπν Οπποπηίοἷς γοἰαρίαἴρης αδεποῃοτί, ΟΜΗ8ΟΓ γεγα 

ϱ. οποίας Μοίο]]ας, ΟΙαασίαπι δοπαίοτεπα, οἱ Αραϊοίασι 

δα ίπ σα, (ἰυυπαία ἀρβαποίαπα, δοπα ία ΠπΟγέτο οοπα {ης 

οδί ρτορίου γ{ί ἀσάδοστα 5οὰ, τοπισηῖο οο]]ορα πλ] ο[ἴο- 

οἳ, Οπαποῦγοη Αριοίας ραυ]ο ροδί, πἰώγας Ἰη]ατίαπη 4 

Μείο]ο αεορίαπα, 56 ομάδα εροπαίας ῥγοίραδς οἱ: 
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γελλε δηµαργίαν, φυλάξας στρατηγοῦντα τὸν Γλανκίαν { οὐφειναία οοεβδίοπα, ᾳιοᾶ ΟΙαυσία, ἔαπο ῥγάίου, ρα 68ο 
καὶ τῆσδε τῶν δηµάρχων τῆς χειροτονίας προεστῶτα, 
Νώνιος μὲν οὖν, ἐπιφανὴς ἀνὴρ, ἔς τε τὸν Ἀπουλήϊον 
παῤῥησία χρώμενος, καὶ Τλαυχίαν ἐξονειδίζων, δή- 
µαρχος ἀπεδείχθη. Δείσαντες ὃ ὅ Γλαυχίας καὶ ὁ 

Ἀπουλήϊος, μὴ δημαρχῶν αὐτοὺς ἀμύναιτο, ὄχλον ἂν- 
-. ο .ω λ 

δρῶν εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ἀπιόντι ἐπιπέμπουσι σὺν 
- / θορύθῳ, καὶ ἔς τι πανδοχεῖον συμφυγόντα συνεχέντη- 

. α) -- Δ -” 

σαν. Τοῦ δὲ πάθους οἰκτροῦ καὶ δεινοῦ φανέντος, οἱ 
᾿ ο) / 

περὶ τὸν Γλαυχίαν, οὕπω τοῦ δήµου συνελθόντος, ἅμ᾽ 
γ΄ .- κ. Ν 

ἕῳ χειροτονοῦσι δήµαρχον τὸν Ἀπουλήϊον. Καὶ τὸ 
χ ών ο / 1 οἩ μὲν Νωνίου πάθος ὧδε ἐσιγήθη διὰ τὴν δηµαρχίαν 

Ἀπουληΐου, δεδιότων αὐτὸν ἔτι ἐξελέγχειν. 

ΧΧΙΧ. Ἐξηλάθη δὲ καὶ Μέτελλος ὑπ᾿ αὐτῶν, προσ- 
λαβόντων Γάΐον Μάριον, ἕκτην ἄρχοντα ὑπατείαν, 
ἐχθρὸν ἀφανη τοῦ Μετέλλου. Καὶ συνέπραξαν ὧδε 
ἅπαντες ἀλλήλοις. Ὅ μὲν Ἀπουλήϊος νόµον ἐσέφερε, 

δα Ἡν, ὅσην ἐν τῃ νῦν ὑπὸ Ῥωμαίων κα- Διαδάσασθαι γην, ὅσην ἐν τῇ νῦν ὑπὸ Ῥωμαίω 
΄ ” / 

λουμένη Γαλατία Κιμθροὶ γένος Κελτῶν κατειλήφεσαν' 
α / λ ο» α 

καὶ αὐτοὺς ὃ Μάριος ἔναγχος ἐξελάσας, τὴν γῆν ὣς 
μα. ο” 3 ς / / 

οὐχέτι Γαλατῶν, ἐς Ῥωμαίους περιεσπάχει. Ἴροσ- 
, λ . ’ μ / ό ὃ λὰ 
έχειτο δὲ, Εί κυρώσειε τὸν νόμον ὅ δῆμος, τὴν βουλὴν 
πένθ᾽ ἡμέραις ἐπομόσαι, πεισθήσεσθαι τῷ νόµῳ": 3ἃ 

τὸν οὐκ ὁμόσαντα µήτε βουλεύειν, χαὶ ὄφλειν τῷ δήµῳ 
τάλαντα εἴκοσιν' ὑπονοοῦντες, οὕτως ἄλλους τε τῶν 

ὃ ή ἀμυνεῖ. ὶὶ Μέτελλον ὑπὸ ή δυσχεραινόντων ἀμυνεῖσθαι, καὶ Μέτελλον ὑπὸ φρονή- 
ν) / 

µατος οὐκ ἐνδώσοντα πρὸς τὸν ὄρχον. Ὅ μὲν δὲ νό- 

µος ὧδε εἶχε. Καὶ ὅ Ἀπουλήῖος ἡμέραν αὐτοῦ τῇ 

δοκιμασία προύτίθει, χαὶ περιέπεμπε τοὺς ἔξαγ γέλλον- 
τας τοῖς οὖσιν ἀνὰ τοὺς ἀγροὺς, οἷς δὴ καὶ µάλιστ' 
ἐθάῤδουν, ὑπεστρατευμένοις Μαρίῳ. Ἡλεονεκτούντων 
δ) ἐν τῷ νόμῳ τῶν Ἰπαλιωτῶν, δ δῆμος ἐδυσχέραινε. 

ΧΧΧ. Καὶ στάσεως ἐν τῇ χυρία γενομένης, ὅσοι μὲν 

ἐκώλυον τῶν δηµάρ χων τοὺς νόμους, ὑθριζόμενοι πρὸς 

τοῦ Ἀπουληΐου κατεπήδων ἀπὸ τοῦ βήματος. Ὁ δὲ 
. .. / [4 / 3 3 λ { πολιτικὸς ὄχλος ἐδόα, ὡς γενομένης ἐν ἐκκλησία βρον- 

- ο” 5 / -ἳ σ Ὁ / .δἱ ο 
τῆς, ὅθεν οὐ θέµις ἐστι Ῥωμαιίοις οὖδεν ἔτι χυροῦν. 

᾿ / ὼΦΤ ΑΔ .- χ μ Ἆ λ /.. { ἓ 

Βιαζομένων δὲ καὶ ὣς τῶν περὶ τὸν Ἀπουλήϊον, οἵ πο 
λιτικοὶ, τά τε ἵμάτικ διαζωσάµενοι, καὶ τὰ προστυχόντα 
ξύλα ἁρπάσαντες, τοὺς ἀγροίχους διέστησαν. Οἱ δ᾽ 
αὖθις ὑπὸ τοῦ Ἀπουληΐου συγκαλούµενοι, μετὰ ξύλων 

καὶ οἵδε τοῖς ἀστυχοῖς ἐπήεσαν, καὶ βιασάµενοι, τὸν νό- 
μον ἐκύρωσαν. Κυρωθέντος δ᾽, αὐτίκα Μάριος, οἷα 
ὕπατος, τῇ βουλῃ προὐτίθει σκοπεῖν περὶ τοῦ ὄρχου" 
καὶ τὸν Μέτελλον εἰδὼς στεῤῥόν τε τῇ γνώμη, καὶ βέ- 
ῥαιον ἐφ᾽ ὅτι φρονήσειεν ἢ εἰπεῖν φθάσειεν, ἐτίθει πρῶτος 

ἐς μέσον τὴν γνώμην τὴν ἑαυτοῦ μετ᾽ ἐνέδρας, καὶ ἔλεγεν, 
- ᾿ ” : ᾿ ὅ Λ Μπ αἱ ον ὀ / Σ 

ὡς οὕποτε τὸν ὄρκον ἑκὼν τόνδε αὐτὸς ὀμόσειε. Σννα-- 
Φηναμένου δὲ ταῦτα καὶ τοῦ Μετέλλου, καὶ τῶν ἆλ- 
[ η 

λων αὐτοὺς ἐπαινεσάντων, ὃ Μάριος διέλυσε τὴν βου - 
κ Ύ -. / Α -” / 

λήν. Είτα τῆς πέµπτης ἡμέρας (ἢ τῷ ὄρχῳ τελευταία 
Σ 9 3 κατὰ τὸν νόµον ἦν) ἀμφὶ δεκάτην ὥραν αὐτοὺς χατὰ 

σπουδὴν συναγαγὼν, ἔφη; τὸν ὅημον ἐσπουδαχότα περὶ 
-. / 

τὸν νόµον δεδιέναι, μηγανὴν δ᾽ δρᾶν καὶ σόφισµα τοι- 

οοπι15. 56 {παπα (πἱάσπι ρτο 6ο Νοπίας, γε ποή]ΐς, ἵηγα- 
οί ΠΟΠ 5ἶπο ορρτοῦη(ς ἵπ Αριοίαπι οἱ ΟΙ σίαπι, (πραπις 
ΡΙουῖ5 ἀοδίμπαίατ. ἨΠί, γογΐ, πε ἰς ροίοςίαίοπα αἀορίας ἵῃ 

56 απἰπιαἀγοτίοτεί, ἵπ τοάδιηίοπᾳ ο οοπη( 115 οοη/{ο5{ἶπα ἱπηαί{- 
ταπί ΠαΥοπαΠὰ ρ]οῦαπα; ααἱ ργοβαρίοπίοπε, ἵπ επαροπα απᾶ- 
ἆαπῃ απθοομΗ1, οοηίοάετιπί. Έα Νοπίϊ οσρᾶος 1 ἱπάίμηα 
οπιηίρις γίδα ο58οί οἱ πηκεταβί]{ς; Ιαιοία [βοίίο, ΦΗΠΙΠΙΟ 
Ἠ14Π6, ῥγαδᾳπᾶπῃ Γοᾳπθη5 Ρορι]α5 οοπγοπίγθῖ Ἡῃ οοπααπη, 
ἱρυππα Ρ]ευίς ουθαί Αρι]οίαπι, Αί(πο Ίου πποάο ἴ]εῃ- 
«παπα [αἱ 4ο Νοπίο, ΠεπηίΠε 4190 Ίάπι (εἴαπαΠη Γαοἱπογίβ 
ο] ας ορατρΠογθ. 

ΧΧΙΧ. Βείῃ αὐ οἰκάεπι Μείε]]α5 4ποαιθ αεία5 οσί ἵπ οχ]- 
Παπα, εοηβρίταπ{α οΠ Ππ]παίοἷς οἷα5 Ο. Ματῖο, ίππο δθχ{Πῃ 
εοηκμίε; ουἱ οσου]ία αἰπιπ]ίας σπα Μοίο]]ο οιαί. Αά 14 {4- 
οἵπιας ο[Ποἰοηά απ {αἰί αποᾶαπα οοπιπχαηῖ οοης[]ίο αθί Πέ. 
Αρι]είας Ίερεπα Ρτοπηυ]ραραί « 46 ἀῑνίάοπᾶϊς αρεῖς, 4198 
Ορ, Οε]εα5 ρορυ]ας, ἵπ σαλία, απά ααΠία Ῥτογίποία 
Ἰοᾶίεα Ῥοπηαπίς γοσαίας, οοερᾶγειαη!; αὐί αρετ ρα]ςίς πιι- 
Ρεν α Ματίο Οπιρηί5, ]άπα ποπ. απηρ]ίας (Πίο Ἰατῖς, φροᾶ 
Βοπιαη! εδθδεί.». Αά]εείαπῃ οταί Ἰορί, « αἱ, οἱ ρἱοῦς 6αΠι 
5οϊγ]ςφεί, 5οπαίας Ἱπίτα φαἰπίαπα ἀἴθπα ἵη θαπ1 Ἰητατοί : ααϊ 
γεομσατεί ]1Γ8γ6 , δοηᾶΐα πιογοτείας, ο {παρει {αἱεηίῖς νἰ- 
Επί πιυ]οίατείατ.». Τία οδρίαραίαν γἰπάϊεία οεσαδίο, οπΠά 
46 αλῖς,, αιιῖ 6ΝΠΗ Υ6Π1 «ρτο εβ5οηέ ραδδυγί, {μπι ἆθ Μαίε]]ο 
Ρο(Ιβείπ1, σπῖ Ῥτο 5ιιᾶ ρταν]ίαία αἱ οοηςίαπ{ῖα ΠΟΠ γἰᾷθ- 
Ραΐαν 1] ἀᾳ ]αταπιθηίο οοπάίοπδτη Ππίίπτας. Εέ ]εχ 
απ]άδτη {α]ῑς ϱΗΐ.. Αρι]είας Υοτο αααπῃ ἀἴσπῃ οοπι((115 Ἰα- 
Ῥοπάϊς ἱπάϊχίςεαί, πιηοίος ἱπίθιῖπι οἶτοα ταςίσας ήδας, 
ααίρης πιαχίπιε βάεραί, ααοᾶ εκ οἱς ρ]ανίαιιο 5αΏ Ματίο πΙ]ἰ 
(α86εηί, ἀἰπιϊς[ί : πᾶτη οα Ίεχ απἷα πηασίς οοπάπσοτο γἱάεβαία 

50ος Τίαἱίοῖς, Ῥορι]ο εσίογοσα(Π πηϊηίπιθ σταία οια{. 

{ ΧΝΧ. Πασιε αππα]ίαοδα [αογαπί οοπη(ἷα. Οµοίσποί ἆἷν- 

5υαάετε εοπαβαπίαγ Ίθσοπῃ, Ἡ ρου Αριϊθίαπι α Ποςίτῖς ἆθ- 
{ατραβαπίαν. Ἠϊπο π1ραπα πι] έαάο, ααδέαπι οςςθ {οπί- 

ἴπα, απιαραί : αποᾶ αποίῖος ασοἰά1έ, ποθ[ας οκ απἰάσααπι 

ΡογΙΟ ο ἀῑε ἀθοθίπθτο. Αρι]αίο Υετο ηἰή]οπηίπΗ5, ΟΠΗ 

Μας, Ἱπ οΦρίο Ργοροδίίο ρογπασίίοι ρογεϊςίοηία; ατραπί, 

Ργοο]πο[ῖ5 {ομίς, τετίεπίες ἵπ (εαπι φαἰάσπά [ους οί]. 

ἀῑδ]εοσταπί τη5σο5. Αἲ ΠΠ, εοηπγοσαπίε Τα!5Η5 Αρι]οίο, 

οοπρΙοβα[ῖ οεουγγογαπ{ υπραηῖς, αγπιαῖ οἱ ἱρεί αδνας; 

εγιοετηπίαιε, αέ Ἰεχ Ῥοι[οιγείαν. Οπο [ποίο, οοπ[οςΕἴπι 

Ματίας εοηδη], ΡΤΟ πηαποτῖς τα(ίοηθ, αἆ 5οπαίατη τοη]Πέ ἆθ 

ατε]αταπάο: εἴ ααοᾶά 5οἶτοί, Μείο]]απα εοΠ5ίαπίθΠῃ 6-56 ας 

βγπηΠΗ ἵπ Ργοροβί{ο απ ἵΠ ϱο αποά 5ομ]θ] ἀῑχίςςοί: Ρῖπιας 

ἱρ5ο φεπ{επίίαπι ἀῑχίε, ἀοίαπι ΠΠ είταθης, πεσανἰίᾳιθ 5ο 

ΠΠΦΠΑΠ 5Ηᾳ 5ΡΟΠί6 5ηασΠθ γο]αηία(ο Παταίατάπ}. σαἳ απΠη 

Μείο]η5 ἀῑδεν[ῖς γοιρίς αςφοηφίςεεί, οο]αιάαπίίριας αἴταπῃ- 

απε οπίουῖς, δεηαίης ἀ{πιΐσδις οί. Οµπίπίο Υοτο ρο»ί ἁτε, 

«4 πεπη ἀἱθη αχ [αγ]αγαπάο ρναςογίρεογαί (ου ΩΙΠΙΠΗ, οἱ ΓοΙ (ο 

Ἰιογᾶπα ἀεεῖπηαηα, οοηδ], Ῥτοροτο οοαοίο δεπαία, αἲῑτ « Ε- 

π]θγθ 56 ῬΙεβοιη, φἰπάίοςο Ἰομί [αγεηίοπι. 5οά 4ἀνειβιβ 

{ οατη Ρτογ]άἶςςο Ίχαπο [α]ασίατη : Ιαταπά στη ο55ε ἵπτετβα Ἱθρίς, 
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όνδε: ὀμόσειν γὰρ, ᾗ νόμος ἐστὶ, τῷδε πεισθήσεσθαι τῷ 
νόμῳ : καὶ νῦν μὲν οὕτω διασκεδᾶν τοὺς ἀπὸ τῶν ἀγρῶν 
ἐνηδρευμένους, ὕστερον δ᾽ οὐ δυσχερῶς ἐπιδείξειν, ὅτι 
οὐκ ἔστι νόμος, ὃ πρὸς βίαν τε καὶ βροντῆς ὠνομασμέ- 
νης χεχυρωµένος παρὰ τὰ πάτρια. 

ΧΧΝΧΙ. Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν, καὶ τέλος οὐδὲν ἀναμείνας, 
πάντων ἔτι σιωπώντων ὑπ' ἐκπλήξεως ἐπὶ τῇ ἐνέδρα 
καὶ τῷ γρόνῳ δεδαπανηµένῳ, οὐδ' ἐνθυμηθῆναί τι πα- 
ρασγὼν αὐτοῖς, ἐξανίστατο ἐς τὸν τοῦ Κρόνου νεὼν, οὗ 

τοὺς ταμίας ἐγρῆν ὀμνύναι καὶ ὤμνυε σὺν τοῖς φίλοις 

πρῶτος. Ὥμνυον δὲ καὶ οἵ λοιποὶ, τὸ ἑαυτοῦ δεδιὼς 

ἕκαστος. ἨΜέτελλος ὃ᾽ οὐκ ὤμοσε μόνος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς 
ἑαυτοῦ προχιρέσεως διέµεινεν ἀφόθως. ἸΚαὶ αὐτὸν 
εὐθὺς τῆς ἐπιούσης ὃ Ἀπουλήϊος, ἐπιπέμψας τὸν ὑπη- 

ρέτην, ἐξεῖλκεν ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου. “Ῥυομένων δὲ 
τῶν ἑτέρων δηµάρχων, ὁ Γλαυχίας καὶ ὃ Ἀπουλήϊος ἐς 
τοὺς ἀγροίκους ἐκδραμόντες, οὐκ ἔφασκον αὐτοῖς ἔσε- 

σθαι τὴν γῆν, οὐδὲ τὸν νόµον κύριον, εἰ μὴ Μέτελλος 
ἐξελαθείη. Ἰήφισμά τε φυγῆς ἐπέγραφον αὐτῷ, καὶ, 
τοὺς ὑπάτους ἐπικηρῦξαι, προσετίθεσαν, µηδένα Με- 
τέλλῳ κοινωνεῖν πυρὸς ἡ ὕδατος Ἄ στέγης ἔς τε τὴν 

δοκιµασίαν τοῦδε τοῦ ψηφίσματος ἡμέραν προὔγραφον. 
Δεινῆς δὲ τῶν ἀστυκῶν ἀγανακτήσεως οὔσης, καὶ πα-- 
ῥαπεµπόντων ἀεὶ Μέτελλον σὺν ξιφιδίοις, ὃ Μέτελλος 
αὐτοὺς ἀσπασάμενος, καὶ ἐπαινέσας τῆς προαιρέσεως, 

οὐκ ἔφη δι ἑαυτὸν ἐάσειν οὐδένα κίνδυνον ἐπιγενέ- 

σθαι τῇ πατρίδι. Καὶ τόδε ἐπειπὼν, ὑπεξηλθε τῆς πό- 
λεως. Καὶ τὸ Ψήφισμα ὅ Απουλήϊος ἐκύρου, καὶ τὰ 

ἐν τῷ ψΨηφίσµατι Μάριος ἐπεκήρυττεν. 
ΧΧΧΗ. Οὕτω μὲν δὴ καὶ Μέτελλος, ἀνὴὶρ εὐδοκιμώ- 

τατος, ἔφευγε. Καὶ ὁ Ἀπουλήϊος ἐπ᾽ αὐτῷ τρίτον ἐδη- 
µάρχει' καί τις αὐτῷ συνἥρχε, δραπέτης εἶναι νοµιζό- 
µενος, Γράκχον ἑαυτῷ τὸν πρεσθύτερον πατέρα ἐπι- 
γράφων" καὶ τὸ πλΏθος αὐτῷ συνεπεπράχει περὶ τὴν 

χειροτονίαν, πόθῳ Γράκχου. Ἡροτεθείσης δὲ ὑπάτων 
χειροτονίας, Μάρχος μὲν Αντώνιος ἐπὶ τὴν ἑτέραν 

ἀναμφιλόγως ἠρέθη: τὴν δὲ ὑπόλοιπον Γλαυκίας ὅδε 

καὶ Μέμμιος µετῄεσαν. Μεμμίου δ᾽ ὄντος ἐπιδοξοτέ- 
ρου παρὰ πολὺ, δείσας ὃ Γλαυκίας καὶ ὁ Ἀπουλήϊος, 
ἐπιπέμπουσί τινας αὐτῷ σὺν ζύλοις ἐν αὐτῃ τῇ χειρο- 

/ 4 3 / / / / ’ | 
τονία,, οἳ τὸν Μέμμιον παίοντες ἐν µέσῳ πάντων ὁρών- 

. 
/ ᾽ “ / -. 

των συνέκοναν. Καὶ ἡ μὲν ἐκκλησία θορυθηθεῖσα 
/ “ . . -. 

διελύετο, οὔτε νόμων οὔτε δικαστηρίων οὔτε τινὸς αἰδοΏς 
αἲ δ- . - ᾽ . -- 

ἔτι ὑπούσης' ὁ δὲ ὃημος, ἀγανακτῶν, ἐς τὴν ἐπιοῦσαν 
, 3 -” ΄ -. . . 

ἡμέραν μετ᾽ ὀργῆς συνέτρεχεν, ὥς κτενοῦντες τὸν Ἄπου- 
λήϊον. “Ὁ δ', ἄλλο πλῆθος ἁλίσας ἀπὸ τῶν ἀγρῶν, 

΄ ' .᾿{ { 4 - 

μετὰ Γλαυκίου καὶ Γαΐου Σαυφηΐου ταµίου τὸ Καπι- 
’ ω » 1 ΄ Ὁ - κ... 34 ον. 

τώλιον κατέλαβε, Καὶ αὐτοὺς τῆς βουλῆς ἀναιρεθῆναι 
Α“ « 

Ψηφισαµένης, ὁ Μάριος ἀχθόμενος, ὅμως ὤπλιζέ τινας 
. . . / . 

σὺν ὄκνῳ' καὶ βραδύνοντος, ἕτεροι τὸ ὕδωρ ἐπιῤῥέον ἐς τὸ 
. ' 

' 

ὑπὸ δίψης ἀπολλύμενος, ἠξίου. Γλαυκίας δὲ καὶ Ἅπου- 

λήϊος, ἐλπίσαντες αὐτοῖς ἐπικουρήσειν Μάριον, παρέ- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

απαίεηης ϱα οἷί Ἱερήπια., Τα ίοτο, πί αἆ ργῶςεη» ἀίδρει- 

ραΐατ που]{{μ 4ο τηςίῖσα , ασε ἐροῖς Ιηςίάἰατοίηγ : Ροδίθα Υετο. 

{αοἴ]ο Ρο55ε οδίεπά{, ποῃ 6556 Ίδρεπα, απο οἳ Ρε: γίπῃ εί Ίογα 

{οπαπία, Ργῶ{ετ πἹοτεπα πια]ογαπῃ , Ἰαΐα ἳί, » 

ΧΧΧΙ. Ηἰς ἀῑε[ῖς, ποπαίπε οχεροείαίο, ἆππι αἀϊνας εἴ]επε 

ΟΠΊΠΕΣ, 5ίηροπίες [ηδίάΐας οοηδη]ΐ5, εἰ απρις!ῖῖς {οπιροτίς. 

{εγγῖ({, πο δρα[ἱο απἰάεπι π]]ο αἆ οορι(απᾶ πα ο0πεθβςο, 5:Γ- 

είί Μαπίας, εἰ αἆ οράεπῃ Ρα{αγηῖ ρετρῖέ, αὈί Ίπτατο απῶ5ίογες. 

πιοτῖς ογαί : 1ρίαπθ ρτίπιας ἶρ5α, οΠΠ1 απη]οίς, Ἱηγε]ηταπάο 5ο 

ορ]ραί. Τάεπι πιοχ εί το] 5ομαίοτες, ἆππα 5ἳί απίκαπα 

πιεί, [αοαηί. Βο]α5 Μείο]]ας Ίπτατο ποἰέ, Ππίτερίάε 

Ρετδίαπ5 ἵπ βοπίρηίῖα. ἸΠίαφπα Ἠππο ίαπι Αρι]είας 5ο- 

απεπ!ί ἀἱδ ρετ νἰαίογεπι οχίταχῖΐ ο ουτία : οἱ, Ιαμοπίνας. 

ορίετῖς ἐτῖραπῖς επ παῖςδαπη Ποτί, Ίρ5ο ππα οππαι Οἰαπεῖα 

ΡΓΟΕΠΤΤΕΗΣ αἆ τςίῖεοςδ «ποαπο αστΙπη 605 αβίίητος, ἀσθ- 

Ραΐ, πεσιθ Ίερεπῃ ταίαπῃ {το πὶ Μείε]]ας πηαίατ ἵπ οχ]- 

Ἠππη. » Ζ8ππσαθ Πάθπα ῥτοροπηί Ίοσειῃ, τί βοίαπα τετίρτοε 

Μείε]α, εί οοη5ι]ο5 οἱ αᾳπα οί ἴρπο ἱπίοτάίορτοπί,, γεία- 

τοπί(αο πο απῖς ΘΙΠΙ {θοίο τοοϊρετεί : ας ἀῑεπῃ οοηςέπηπέ, 

απο 68 Ίεχ Ρ]εβίςοῖίο ταία Ἰαροτείατ. Οπίνας τεβας απ ππη 

ΥεΠεΠΙΘΗ/Ιβ5ΊΠ1Ε Ιπάϊσπατοπίατ ατοαηῖ, εί ἷοῖς 548 γεςίε 

αοοῖποίί αρίαπε ἀράποστεπί ΜείεΙαπη ; 1ρ5αδ, οοπηῖ(ετ Ιαπἁ μία 

εοταπι πο]ππίαία, περανῖί, 5ο οοπιπιῖκκπταπα τί ραϊτία 

οδί15α Πογεί ροτίοπ]ογΙτη. Ἠίΐδαιο ἀἱοιῖς, αχ πτῃο 56 5ηΏίγα- 

κ. Εί, πτρεπίο γεπι Αρι]είο, Πί ρ]ορίςοϊέαπα : Ματίαδαπε 

οοης] οἀϊκίέ 14 , αοᾶ Ἱερί εταί α]δοίπῃ. 

ΧΧΧΠ. Ηυπο ἵπ πιοάσπα Μοίοίας, νὶτ ΙαπάσΗδδίπιας, 

εχι]αίαπι αθί. Ἐί Αρα]είας ἀεϊπᾶς ἵπ (ογαπα ΑΠΠΗΠΑ 

ἑραπας Ρ]ευῖς τοε[οσίας οδί; αἀάῖίο οοἼεσα Γαβϊΐνο απο- 

ἆαπα, αἱ ἔαπαι απἰάεπα Γεγεραίας, απῖ 56 οτασσΒί πια]οσῖς 18- 

οίαραί βΠαπα; γ]σο Ἱοπαίπαπα οπρίάο εα[τασαπίο, οϐ ἱραίης 

ατασσ]ί ἀοξίάοτίαπα.  Οοηδαατίρας ἀθίη οοπ ας, Μ. απῖ- 

Ἱ. ἆσπι ΑπίΟοΠΙΗ5 ΠΠΟ οπΙΠΙαΠα 6οΠδΘΗΣΗ οοηςα] οτθαίας ο5ε; ἆς 

εοΙερα απ{οπα Γαίατο απιρ]περαίατ, ἰαποῖα Ἠ]ο, απεπι ἀῑκ!, 

Μοπημπίοηαο εοπρείοηίρς.  5εᾷ «σπα Μοπηπηίας πηπ]ϊο 

ορδεί ποβ]]ίου, Εαποία εί Αριιοῖας, 51ρί Επιοηίες, ἵπ ἱρεῖς 

οοπα 15 Ἱπιπηϊδοναπί ἵπ ου πα αποδάαπα, απ οπηηΙρς ἵπβρθ- 

οἰαπίΐρας οοπ{εοδτυη{ οππίποπη Γα51ρης. Πασς (οττῖία φο]- 

γ{ίατ οοπείο; ποήπο Ἱερίθις απορία» γαἱοπίθης, Ώθαπο αάἵ- 

οἱ, οἱ η ρ]αία οπηηί Ποπηίπ πα ἀθοτάπανο τονοτοπία. Ῥο- 

' βἰτίάίο νοτο ρορυ]α5, ἰπάϊρηίαίο το οοπΙΠοΗ5 Ἱταίήδαπσο, 

οοπουτηΕ, ποσσοπα Αριιοίο πηπίίαης,  λά Ἠ]ο, πονα παα]]- 

τύπο οκ αρτίς οχαία, σον Φὠαμοία, οἱ 0. Βαυ{είο 

απρίογο, Οαρίίοαπα οεοαραί.. 0108 ροδίφπα θεμα 

Μοδίος Ἰαδσαν]ές Ματίας, σταναἶπα απἱάσοπα, αγπιαί (απησηι 

πΟΠΠΙΙ]05, 5οᾷ απἀππούντη οπποαπίος: πίοτίπα αΏ, ποτά γα 

ροτίααί, ἐαἱος ἵπ (οπρίαπα αφπαπα ἀποσηίος ἠποτοά σης, 

Πάφο Φα[οίής, πα Πο Γογοῃς, ἱπορπάσπά σπα {οπηρίαα 

ος, 5ο Οαποία ο Αραϊοίας, Μαπίο [γοί, ἀοδΠήοῦεπη 

δωκαν ἑαυτοὺς, οἵδε πρῶτοι, καὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις ὃ Σαυφήϊος.  (ρορτυηέ ρηηί, οἳ ροςί Που Φαα[οίας. Οπίμς Ώδουπι 



ΡΕ ΒΕΙΙΙ5 ΟΙΥΠΙΡΟΦ ΠΒ. 1, 51 -ᾱα, 

Μάριος δ᾽, αὐτίκα πάντων αὐτοὺς ἀναιρεῖν χελευόντων, 

ἐς τὸ βουλευτήριον συνέχλεισεν, ὡς ἐννομώτερον ἐργά- 

σόµενος. Οἱ δὲ, πρόφασιν τοῦτ' εἶναι νοµίσαντες, τὸν 

κέραµον ἐξέλνον τοῦ βουλευτηρίου, καὶ τοὺς ἀμφὶ τὸν 

Ἀπουλήϊον ἔθαλλον, ἕως ἀπέκτειναν' ταµίαν τε, χαὶ 

δήµαρχον, καὶ στρατηγὸν, ἔτι περιχειµένους τὰ σύμ- 

θολα τῆς ἀρχῆς. 
ΧΧΧΠΙ. Πολὺς δὲ καὶ ἄλλος ὅμιλος ἐν τῇ στάσει 

διέφθαρτο, καὶ δήμαρχος ἕτερος, τοῦ Γράκχου παῖς εἶναι 

νομιζόµενος, πρώτην δημαρχῶν ἐχείνην ἡμέραν" οὐδένα 
ἔτι ὠφελούσης οὔτε ἐλευθερίας, οὔτε δημοκρατίας, οὔτε 
νόμων, οὖτε ἀξιώσεως, οὔτε ἀρχῆς' ὅπου καὶ ἡ τῶν δη- 
µάρχων, ἔςτε χώλυσιν ἁμαρτημάτων καὶ ές ἐπικούρησιν 
τῶν δημοτῶν γενοµένη, Ἱερὰ καὶ ἄσυλος οὖσα, τοιάδε 
ὕβριζε, καὶτοιάδε ἔπασχεν. Ἀναιρεθέντων δὲ τῶν ἀμφὶ 
τὸν Ἀπουλήϊον, ἡ μὲν βουλὴ καὶ ὅ δἥμος ἐκεκράγεσαν 
καταχαλεῖν Μέτελλον. Πούπλιος δὲ Φούριος δήμαρχος, 

οὐδ᾽ ἐλευθέροῦ πατρὸς, ἀλλ᾽ ἐξελευθέρου’, θρασέως ἐνί- 
στατο αὐτοῖς' καὶ οὐδὲ Μετέλλου, τοῦ Μετέλλου παιδὸς, 
ἱκετεύοντος αὐτὸν ἐν ὄψει τοῦ δήμου, καὶ δαχρύοντος, καὶ 

τοῖς ποσὶ προσπίπτοντος, ἐνεχλάσθη. Ἀλλ᾽ ὅ μὲν παῖς 
ἐκ τῆσδε τῆς ὄψεως Εὐσεθὶς ἐς τὸ ἔπειτα ἐκλήθη. ΤΓοῦ 
δ᾽ ἐπιόντος ἔτους, Φούριον μὲν ἐπὶ τῷδε ἐς δίκην Γάϊος 
Κανουλήϊος δήμαρχος ὑπῆγε' καὶ ὁ δἥμος, οὐδὲ τοὺς 
λόγους ὑπομείνας, διέσπασε τὸν Φούριον.. Οὕτως ἀεί 
τι µύσος ἑκάστου ἔτους ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἐγίγνετο. Με-- 

τέλλῳ δ᾽ ἡ κάθοδος ἐδόθη. Ἰαΐ φασιν, αὐτῷ τὸν ἡμέ- 
βαν οὐκ ἀρχέσαι, περὶ τὰς πύλας δεξιουµένῳ τοὺς 

ἀπαντῶντας. Τρίτον μὲν δὲ τόδε ἔργον ἐμφύλιον ἦν | 
τὸ Ἀπουληΐου, μετὰ δύο τὰ Γράκχεια, καὶ τοσάδε 
εἴργαστο Ῥωμαίους. 

ΧΧΧΙΥ. Οὕτω δ' ἔχουσιν αὐτοῖς, ὃ Συμμαχικὸς 
καλούμενος Πόλεμος ἐπιγίγνεται, ἐθνῶν ἀνὰ τὴν Ίτα- 
λίαν πολλῶν' ἀρξάμενός τε παραδόξως, καὶ ἀθρόως ἐπὶ 

/ λ λ κ / ει ’ , μα 
µέγα προελθὼν, καὶ τὰς στάσεις ἐν Ῥώμῃ σθέσας ὑπὸ 

δέους ἐπὶ πολύ. Λήγων δὲ καὶ ὅδε στάσεις τε ἄλλας 

καὶ στασιάρχας δυνατωτέρους ἀνέθρεψεν, οὐ γόµων 
3 /{ κ 3 ολλ / 3 ” 3 / 

εἰσηγήσεσιν ἔτι, οὐδὲ δηµοχοπίαις, ἀλλ᾽ ἀθρόοις στρα- 

τεύµασι χατ᾽ ἀλλήλων χρωµένους. Καὶ αὐτὸν διὰ τάδε 

συνήγαγον ἐς τήνδε τὴν συγγραφὴν, ἔκ τε τῆς ἐν Ῥώμῃ 
στάσεως ἀρζάμενον, καὶ ἐς πολὺ χείρονα στάσιν ἑτέραν 

ἐκπεσόντα. "Ηρξατο δὲ ὧδε' Φούλθιος Φλάκχος ὑπα- 
/ /' ο ας λ / δω. 

τεύων, μάλιστα δὴ πρῶτος ὅδε ἐς τὸ φανερώτατον ἢρέ- 

θιζε τοὺς Ἰταλιώτας ἐπιθυμεῖν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας, 

ὡς κοινωνοὺς τῆς ἡγεμονίας ἀντὶ ὑπηκόων ἐσομένους. 

Εἰσηγούμενος δὲ τὴν γνώµην, καὶ ἐπιμένων αὐτῇ καρ- 

τερῶς, ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐπί τινα στρατείαν ἐξεπέμφθη 
διὰ τόδε. Ἐν ᾗ τῆς ὑπατείας αὐτῷ δεδαπανηµένης, 
ὅδε καὶ δημαρχεῖν εἴλετο μετ) αὐτὴν, καὶ ἔπραξε γενέ-- 

3 / ” / .ω | . . . . . σθαι σὺν Γράκχῳ τῷ νεωτέρῳ, τοιάδε ἄλλα ὑπὲρ τῆς ) ἀαιοίας, ᾳαὶ εί {ρ5θ α]ίας Ίορος ἵπ {ΑΥΟΓΕΠΙ ΠΑίοογυὴ Ρτο- 

Ἰταλίας ἐσφέροντι κἀχείνῳ. Ἀναιρεθέντοιν δὲ ἀμφοῖν, | 
ὥς µοι προείρηται, πολὺ μᾶλλον ἠρέθιστο ἡ Ἰταλία: οὔτε 

ν/ .] / " -. 

γὰρ Ἠξίουν ἐν ὑπηκόων, ἀντὶ κοινωνῶν, εἶναι μέρει». 
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οοτΙπα οοπο]αππαπ μας, Ματίας οοπθυ] ἵπ οτί8Ώι ϱ05 {ῃ- 

οαδίέ,' γε]αί πιαρῖ5 Ἱορίεήπιο δαπίατας 46 οἵς ΣαρρΙίσπηι, 

Ῥ]εῦς γοτο, 5ΙππμΙαΠΙΟΠΕΠΙ Ἠαπο 6956 ταία, οοΠΥΙΙ50 {οοίιο 

ουτία., Αρυοίαπα ο Πα 815, 4ΗΡίοτοΠ1, (πίραπαπα ρ]οβί», 

ῥτῶίοτοπα, οίαπα {πι οππαίος5 πιαρἰςίταίαυπη Ἱηβίρηΐρας, 

Ἰπ]θοίῖ5 (ορι]ῖς Ἱπίογοπη]!. 

ΧΧΧΠΙ. Εαάσπι 5εά(ήοπθ ροτΗί δέ αἰία πηπ]ία {ατρα, οἱ 

ἵπ οα (γραπ5 ἴ]ο ατασσομὶ β]ας Παβάέας, Ῥγίπιο π]ἶ πιααί5- 

ἰταίας ἀἱα; ποπ. Ἰρεγίαίο δμα ααεπιάπαπα αππρ]ίας (πεπίθ, 

ΠΟΠ. τοἱραβ]ίοῦ {ογηα, ΠΟΠ Ἱορίρας, ποπ ἀἱρη[ίβία, ΠΟΠ 

πιαρϊςίταία : αααπἀοσαἰάεπι αἱ (πΙραπ]ία Ῥοίεείας, οοίῬεη- 

ἀἱς «οο]οτῖριας οί ργοίερεπάς ΡΙεβί ἱητοπία, 4ο 5αογοβαποία 

Μαθίία, 1απα εί Ίρδα {αΐο» ραΐταραί ἱπ]ανίας, οἱ αἲὉ αλῖς {αμα 

ραεραίαγ. Οεοἵδο Αρι]είο οΙΠ1 815, 5επαία5 ρορι]αδαιε 

οἸαπιαβαπί, τογοζαηάμπῃ 6556 αΏ εχῖ]ο Μείε]απι. ΑίΡ. 

Επτίας, αἱραπι5 ΡΙεΡῖςδ, πο ἵπσεπιο σπάθη ραίΐτα, παίας, 

5ε4 Ἰρεγίο, ρτα{γασίθ εἶς τοδἰςίεβαί; είίαπι Μείει]ατα, ο] α5 

βΙαπα, δαρρ]ίεσπα ἵη οοπδρεσία ρορι]ῖ αἆ σοηια 5ἳρί σπα 

Ιαεγγηηῖς ΡΓΟΥΟΙΗίΗΠΙ, αδρειπαίας. Οιο [αοίαπη οδί, αἱ μ]ο 

αιἰάθπα {8πι πιὶδεγαβἰ 5Ρεοίο Ῥ{ οοΡποππεη αἀθρίας 51; 

Ἐωπίας τετο, υπ οἩ ἰδίαπι ρογπασίατα, οχαοίο π]αρίς- 

[αίμς 5 4ηΠΟ, α 0Ο. σαπι]εῖο (τίραπο ΡΙερίς αριιά Ῥορι- 

ΊἸ4Π1 Τ6ι5 ἀΡεΓΘίΙΥ, πθ οχδρεσίαία απἰάθπι ἀθ[εηδίοηε, ἀῑς- 

οερίας 5 α βιτοηίο ππ]Η(πάϊηπο. Βδίο αποβεί αΠΠΟ 

ΠΟΥΙΠ1 αΠαιιοά ἵπ {ογο οοπιπηεραίατ Ρίασ]απη. Μεία]]ο 

Υθγο «οπόρδδι5 οδί ἵπ ραΐτίαπι τοΙίας: (οτίατααθα, ἱπίεσγαπα 

4ῑεία πο. 5ι/Γεοίβεα σνα(π]αΙοηίρις απ]ΙεΟΓΙΠΙ αἆ Ρογίαϊη 

επ οχοἰ]ρίθη{ππη. Τοτία Ἰαρο ΓΗ1{ ἀῑδ5εηδίο οἰγίαπα ΑρΡιΙ” 

Ἰείαπα; σπα, Ρροδί ἆπας Π]ας ἄπασσαπας, {αῖ πιοάο Βοπια 

ριαδδαία ο5{. 

ΧΧΧΙΥ. Βιρογγοηί{ πιοχ 5οοἴαίε, ααοᾶ τοσαίας, Ῥο]]μπῃ, 

οχ οοπβρίταβίοπε πππ]ίογαπα Τα ρορα]ογαπα οοηβαίυπη. 

14, τἱ ἱπβρεγαίο εχοτίπῃ , ία 5αΡΙ(ο ἵπ ΙπππηΘηςΙΠΙ αποίαπη, 

ΠΙΏΦΠᾷ5 5εάΙΙοηεΒδ ΠΟΤΟ {ειτογα αἰᾳιαπίῖδροτ ορ : Επῖ- 

{απα γετο, α]ίας (ατραβ εχοϊνΙέ, ἀπεία ροίεπίοταπ ῥείη- 

αἴραπα; ααὶ ]4π1 ποή ρτοπη]ραπάϊς Ἱαρίρας, απί Ῥιερεῖῖς 

(αππα]Ηρα5, 5εἆ {οἱῖ5 οχοτοϊθα5, ταεβαπ{ ἵη ΠπΙ{ΠαΠΙ ΡεΓ- 

πΙοΙεΠ1, Οπαρτορίοι {ηδετεπάπα ἁπχί Πΐς εοπηπηθη{ατί15; (πι 

ααοά οκ αραπα 5οὐ{οπε παίαπα 5έ, ατα ααοά ἴπ αἰίαπα 

Ίοηρε ποζεπ{ίογεπα εγαδεΠ{. Έ]ας ΡεΙΙἱ θα ξ ἱπ]ίαπι Π]ας- 

πηοᾶῖ. Επἰνίας Εασσας ἵπ οοηςι]αία 5ο ῬήίπΊας οΠ)ΠΙΙΠΙ 

αρετίε Πα]οῖς 5οοῖῖς ἱπ]εσεεταί οἰν]ία(ἰς Ἠοπιαπα οπρΙάΙπθιη; 

δρεΓαηίίρας, δἷο δε ποπ ἁπιρ]ία5 5αάῑίος {οτ6, 56ᾱ ἱπιρογίϊ 

Ρατ{ιείρο5. ΈΏε συα 5εηἰεη{ία σππα τε[εγτοί αἆ 5ΕΠΑΙΠΠΙ, 

εί ἵπ οα βγηίευ ρειΡίαγεί, οϐ θαΤΏ ΤΕΠΙ α 5επαία αά Ῥε]]απι 

απσάἁαπη αἀπηη]ίταπάπη οδί αβ]οραίας. Οπο Ῥε]ο απῖα 

αΏ5απηίΗπη ο55εί Ἐ]αεςο ἵεππρας οοηρα]αίας, (τραπα [μπα 

Ρ]ερίς ἵάεπι απηβήί; ε[[οοίσαα, πί ἄταοςἩο πιποτί οο]ερα 

πηυ]ραγ{ί. Ὀίτοσπε αιίθτη «5ο, απεπηαάπιοάαπα 5πρτα εδί 

εχροδίίαπη, πππ]ίο πιαρῖς Ιγγίαία ευπί 5οεἴογαπη αηἰηϊ,  Τη- 

ἀϊρπο επί] (ογεῦαηέ, οἱ 5ο Ρτο 5αμάΠῖ5 πιαρίς 414Π1 Ῥτο 50: 
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οὔτε Φλάχκον καὶ Γράκχον ὑπὲρ αὐτῶν πολιτεύοντας 

τοιάδς παθεῖν. 

ΧΧΧΥ. Ἐπὶ δὲ ἐκείνοις καὶ Λίθιος Δροῦσος δηµαρ- 

γῶν, ἂνλρ ἐπιφανέστατος ἐκ γένους, δεηθεῖσι τοῖς Ίτα- 
λιώταις νόµον αὖθις εἰσενεγχεῖν περὶ τῆς πολιτείας 

ὑπέσ χετο. Τούτου γὰρ δὲ μάλιστα ἐπεθύμουν, ἆ ὡς ἑνὶ 
τῶδε αὐτίχα ἡγεμόνες ἀντὶ ὑπηκόων ἐσόμενοι. Ὁ δὲ, 
τὸν δῆμον ἐς τοῦτο προθεραπεύων, { ὑπήγετο ... 
πολλαῖς ἔς τε τὸν Ἰταλίαν καὶ Σιχελίαν, ἐψηφισμέναις 

μὲν ἐκ πολλοῦ, γεγονυίαις δὲ οὕπω. Ἐήν τε βουλὴν 
χαὶ τοὺς ἱππέας, οἳ μἅλιστα δὴ τότε ἀλλήλοις διὰ τὰ δι- 
χαστήρια διεφέροντο, ἐπὶ κοινῷ νόµῳ συναγαγεῖν ἔπει- 
βᾶτο' σαφῶςι μὲν οὐ δυνάµενος ἐς τὴν βουλὸν ἐπανενεγκεῖν 

τὰ δικαστήρια, τεχνάζων ὃ) ἐς .ἑκατέρους ὧδε, Ίων 

βουλευτῶν διὰ τὰς στάσεις τότε ὄντων μόλις ἆ ἀμφὶ τοὺς 

τριαχοσίους, ἑτέρους τοσούσδε αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἵππέων 

εἰσηγεῖτο ἀριστίνδην πρασκαταλεγῆναι, χαὶ ἐκ τῶνδε 

πάντων ἐς τὸ μέλλον εἶναι τὰ δικαστήρια. Ἐὐθύνας τε 

ἐπ᾽ αὐτῶν γίγνεσθαι δωροδοχίας, προσέγραφεν" ἐγκλή- 

µατος ἴσα δὴ καὶ ἀγνοουμένου, διὰ τὸ ἔθος τῆς δωρο- 
δοχίας ἀνέδην ἐπιπολαζούσης. “Ὅ μὲν δὴ τάδε πρὸς 
ἑκατέρους ἐπενόει' περιῆλθε δὲ ἐς τὸ ἐναντίον αὐτῷ. 

“Ἡ τε γὰρ βουλὸ γαλεπῶς ἔφερεν, ἀθρόως αὐτῃ τοσούσ- 
δε προσκαταλεγῆναι, καὶ ἐξ ἵππέων ἐς τὸ µέγιστον 
ἀξίωμα µεταθῖναι' οὐκ ἀλόκητον ἡγουμένη, καὶ βου- 

λευτὰς γενοµένους, κατὰ σφᾶς ἔτι δυνατώτερον τοῖς 
προτέροις βουλευταῖς στασιάσειν. Οἵ τε ἴππεῖς ὑπώ- 

πτευον, ὅτι τηδε τῇ θεραπεία. πρὸς τὸ μέλλον ἐς τὴν 

βουλὴν µόνην τὰ δικαστήρια ἀπὸ τῶν ἵππέων περιφέ- 
ροιτο" γευσάµενοί τε κερδῶν μεγάλων καὶ ἐξουσίας, οὐκ 
ἁλύπως τὸν ὑπόνοιαν ἔφερον. Τό τε πλῆθος αὐτῶν ἐν 

ἀἁπορία σφᾶς ἐποίει καὶ ὑποψίᾳ πρὸς ἀλλήλους, τίνες 

ἀξιώτεροι δοκοῦσιν ἐς τοὺς τριακοσίους καταλεγῆναι" καὶ 

τοῖς λοιποῖς φθόνος ἐς τοὺς κρείττονας ἐσήει. “Ὑπὲρ 

ἅπαντα ὃ᾽ ἠγανάκτουν ἀναφυομένου τοῦ τῆς δωροδοκίας 

ημο, Ὁ ὃ τέως ἠγοῦντο καρτερῶς ὑπὲρ αὑτῶν 
πῥόῥῥιζον ἐσθέσθαι. 

ΧΧΧΝΥΙ. Οὕτω μὲν δὲ) καὶ οἱ ἵππεῖς καὶ ἡ βουλὴ α 
καίπερ έχοντες ἀλλήλοις διχφόρως, ἐς τὸ Δρούσου μῖ- 

σος συνεφρόνουν" καὶ μόνος ὃ δημος ἔχαιρε ταῖς ἄποι- 

χίαις. οι Ἰταλιῶται ὃ), ὑπὲρ ὦ ὧν δὲ καὶ μάλιστα ͵  ὁ 

Δροῦσος ταῦτα ἐτέχναζε, καὶ οἵδε περὶ τῷ νόµῳ τῆς 

ἀποικίας ἐλελοίκεσαν, ὡς τῆς δηµοσίας Ῥωμαίων γῆς 

(ἣν, ἀνέμήτον οὖσαν ἔτι, οἵ μὲν ἐκ βίας, οἵ δὲ λανθά- 

νοντες, ἐγεώργουν) αὐτίκα σφῶν ἀφαιρεθησομένης, καὶ 
πολλὰ καὶ περὶ τῆς ἰδίας ἐνογλησόμενοι. Ἴνῤῥηνοί τε 

καὶ Ὀμβρικοὶ, ταὐτὰ δειµαίνοντες τοῖς Ἰταλιώταις, 

καὶ, ὡς ἐδόκει, πρὸς τῶν ὑπάτων ἐς τὴν πόλιν ἐπα- 

Ἰθέντες, ἔργῳ μὲν ἐς ἀναίρεσιν Δρούσου, λόγῳ δ᾽ ἐς 
κατηγορίαν, τοῦ νόµου φανερῶς κατεβόων, καὶ τὴν τῆς 
Σοκιμασίας ἡμέραν ἀνέμενον. Ὃν ὁ Δροῦσος αἶσθα- 
νόµενός τε, καὶ οὐ θαμινὰ προϊὼν, ἀλλ᾽ ἔνδον ἐν περι- 
πάτῳ βραχὺ φῶς ἔχοντι γρηματίζων ἀεὶ, καὶ περὶ 
ἑσπέραν τὸ πλῆθος ἀποπέμπων, ἐξεβόησεν ἅνω, πε- 

| 
| 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

οἳἵς Παβοτ, εἰ Ἐϊάοσυπα Οταοςμπησπε , ἱρβοτυην εοπιπηοἆᾶ 

ραρ]ίσο οπταπί{ες, {8πα ΠηϊςεταΡΏ{ πια]σίαίος οχ]ο, 

ΧΧΧΥ. Ρο5ἱ Ἠ]ος Πάνας Ώγηδας, (ίραπας ρ]εῦῖς, γὶτ µε: 

πογο ποΡΗ!5, 5οοἱἵ5 Παριίαπ{ίρα5 Ίοροπη ἄς οἰν]ίαία εἶς ἆαπᾶα 

τδ5 ΡΓοπΙ]σατο εδὶ ρομἱοἴίας. Τὰ επίπα ππαχίπηο εαρῖε- 

ναπί, φαᾶδί Ίναο ππα ταίοπα Ἱπροηί ραταῖρος ϱΗητί ΡΟ 

ευρο] ς. Τπραπας, ο οοηβί]ίο σταίαπα ρ]οῦίς ρτῶοσσ- 

Ρ4Ἠ5, πηη]ία5 εο]οπίας ἀοάποεβαί ἵπ Παϊίανα εἰ Βἱείατα, ἆθ- 

οτεία5 φπίάεπα απα απία, 5εὰ ἁ]αίας Ἰασίεπας.  ΒεΠαίαπα 

αποφπο οί οφιεξίτοπα ογάίπειη , ἔππο πιαχῖπια ρτορίετ [ηά]- 

οἷα ἀῑφείάσπίος, οοπαυαίας οᾳαῖς οοπά{οπίδις ἱηγίσθιη 
οοποἱατο. Ἐί απάτη 5επα(πῖ ραίαπι τεςίποτα ]ηδ]εῖα ΠΟΠ 

Ρο55εί, αγία πίτοδαιθ αρρτεδςι5 θ5ί. Ἀαπι αποπίαΠ 5εΠᾶ- 

{ουε5, Ρτορίεγ ετεΏγας δεάΙΠοπε5, σὶκ ἰτεσεπίογΙπῃ εχρ]θ- 

Ῥαπί ΠΗΠΙΘΓΙΠΙ, Ῥτοπηι]σαν1{ Ίθροιη ΏΓδς : αἱ ΡᾶΙ ΠΙΠΙΘ- 

τας εκ ο(ιεςἰτῖ οτάίπε ἵπ 5εηαίαπα αἀςοίςορτοπίας, ἀε]θοία 

ΟΡΙΠΙΟΓΙΠΑ Παβί{ο, αἴατο οκ Ἰῖ5 οπηπίνης ἵῃ ροβίδγΠα Ίοβε- 

τοπία! Ἰαάΐσες. Αά]εοϊίαπε ]εσί, αἱ αὖ εἰδάθιῃ ο[ἴαπῃ 46 ϱ0Σ- 

ταρίεἰίς Ιαάἱσπα φαῶρ5ίίοπες οχογοεγεηίαΓ: 4 αοά παπά 1411 

Ρῶηε ἱηίου ογπηίπα Παβοτί ἀθδίεγαί, οοιταρ{ε]αταπα οοηδαε{α- 

«ῑῑπο ο[Γας ρταδδαπίο,. Ἠσο αἆ ρτα(ίατη αὖ αἰτίκαπο Ππουπάαπι 

ἱεπίαπ(ϊ Ώγιςο, τες Ργαίου ορίηΙοΠεΠὴ ορςςίί η οοπ(γαγίαπη, 

Ναπι οἱ δοηαίας ππο]οςίο [ογουαί, α]ίο {απ{ά πα ΠΠΤΙΘΓΙΠΗ 

εσυ(ίαπα οοορίατί ἀεβετο ἵπ ουάἴπεπα απηρ]ίδείππαπας ἆπος 

γεγϊκἰπι]]α οιαί, Ποτα ἀἱδη[ίαία απείος, ΡάΓΙΠΙ 6ΟΠΞΘΗΞΙΤΟΡ 

ουπα γείεγῖρι5 φεπαίοπίρα5.  Ἐσπαϊίες οοηίτα φα5ρίοαβαπίης, 

εο ρεγίίπονε ἰδίπά (παπί οβδοαφυίαπα, αἱ ρορί]ιας αἆ «οπᾶ- 

. ἴαπι 5ο], οχο]αδῖς οσα ἶρας, Ιαάῑσία (ταης[ογαπίατ; θ4ΠΙ- 

ααδ 5ηβρίοίοηθΙα, ἀοριςία[ί ]απι Ἰαοτῖς πον πιοβΙοστίρας 

ππᾶ 6ΙΠΙ Ῥοίοπίία, 9ρτο ραἱεραπίας.  Δά Ἠσο απαπα πι- 

ΠΊΘΓΟΡΙΙ5 6556ί ασ υ{ίαπῃ οτάο, απχία ΠλαΙ αίᾳαε 5αςρίαοςα 

ααθτοβαηί, (πἱπαπῃ {απάσπι, αἱ οσ{οτῖς ἀῑσαίοτες, η (γεσριι- 

ΙΟΓΙΠΙ ΠΙΠΊΘΓΙΠΙ ο55οηί αἀδοίσοσπά[ὁ εἰ ρτσ]αίος βοοπίητα 

ογαί γοσπογαπη Ἱηγίάΐία. 56ἆ πλ σας τοδδεῖαί 5ο]/οίίος, 

ας τογοσατί ἸαηρΙΙοπΠα οτἴπιθη αἆ (τραπα]ία, ααοά αἲ ου 

46, πηᾶρπο 5110 14096, οἱ 5παἴη (πἱάε} τη σταἶαπα, ροπ]- 

έα5 απσιαίαπα ΡυίαγοταΠί. 

ΧΧΧΥΙ. Τία [αείαπι οί, αἱ, σαπαηινίς ΠιαΙο αοφαῖη 

οοπγοπίτοί 5επα[α ο πη θ( σας, οοηςρίγαγοί {απηοη αἴοταιο 

ονάο ἵπ Ὀγηδί οὐἵαπα ,5οἷα ρ]εῦο ραιάοπίο οοἱοηίΐ5. {4η Υογο 

οἱ οοἱ Πα]οί, «ποτά ἵπ ρταἶαπα ΡοἱδΙπΙΙ Πα Ίο πια- 

οΙπαραία (ραπ, πιοῦαηί ἱδί α Ίομρο ἆε οο]οπίϊς : 

(ιἱρρο Ρος πα ΓΗ άΤΗΠΙ ογαΕ, αἲ Ρο πης {ρδι αμετ Ἠομια- 

πΟΤΗΠΑ ρυρ]ίοι5 (απο Ποπ ἀῑν ίσα αΏἲ Ρος ην οὐ- 

οπραίαπα, αἱ ἀἰδεπ]απίου, οοἰοραπί) οπἱροτοίητ; ἃς ἆς 

Ρεν αἰἷς οίαπα ροςςοβδίοπίρας ππ]{ο) ἐρίς πιο]οςίος οκ) δ- 

τορίατ, Εἱ Εἰταδοί Ὀπητίαια, οπ4 οσα ου πα Παοῖς πιοπίος, 

40 α οοΠδ θα, αἱ ρα ναίας, ἵπ αγΏοπα ομδοπί αοοα, 

Γονογα φάση πά ἱπίογβοἰοπά πα Ώγηδα, δροοῖο γοτο αὖ 

Ίοροπα ο 15 αοο5απάσπα, ρα]άπα τουἰαππαβαΠί, οἱ οχδροςίᾶ- 

ναί οοµη ία. Οα5 τον ἱπίο]ήροης Ώγδας, 400π1 ΓΑΓΟ [ῃ 

Ρα ίσα Ργουσάστοί, ο ἀοπηί ας τη αἰγίο ποπη η] οἱμ- 

οπτο Ιπ]πάίποπα, ασ 5ο τοσα, αἀπηίοπς, εαἲ νο» 

«ΡΟΤΑΙΑ ἀἰπιμίοτο οππιάσια κοἱοτο, ποσά, οἱ εα]έίο, 

ου-.--.- 

αφ νωενὪ 

μμ... 

σας 
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πλῆχθαι" καὶ λέγων ἔτι, χατέπεσεν. Εὑρέθη δὲ ἐς τὸν 
.» ὦ / -«ᾗ 3 / 

μηρὸν αὐτῷ σχυτοτόµου µαχαίριον ἐμπεπηγμένον. 
.. 2 

ΧΧΧΥΠΙ. Οὕτω μὲν δὴ καὶ Δροῦσος ἀνήρητο δη- 
μαργῶν. Καὶ οἱ ἴππεῖς ἐπίθασιν ἐς συκοφαντίαν τῶν 
ἐγθρῶν τὸ πολίτευμα αὐτοῦ τιθέµενοι, Κόΐντον Οὐάριον 
δήµαρχον ἔπεισαν εἰσηγήσασθαι, κρίσεις εἶναι κατὰ 
τῶν τοῖς Ἰταλιώταις ἐπὶ τὰ χκοινὰ φανερῶς Ἆ χρύφα 

βοηθούντων ἐλπίσαντες τοὺς δυνατοὺς ἅπαντας αὐτίκα 

εἰς ἔγκλημα ἐπίφθονον ὑπάξεσθαι, καὶ δικάσειν μὲν 
αὐτοὶ, γενομένων ὃ᾽ ἐκείνων ἐκποδὼν, δυνατώτερον ἔτι 
.ω /’ αν απ ο) λ ὃ 3 ΄ 

τῆς πόλεως ἐπάρξειν. Τὸν µεν ὴ νόμον ἀπαγορενὀν- 

των τῶν ἑτέρων δηµάρχων μὴ τίθεσθαι, περιστάντες οἱ 
ἱπτεῖς σὺν ξιφιδίοις γυμνοῖς ἐκύρωσαν. Ὡς δ’ έχε- 
χύρωτο, αὐτίχα τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν βουλευτῶν 
. / / / λ λος 
ἐπεγράφοντο χατήγοροι. Καὶ Βηστίας μὲν οὐδ' ὕπα- 
κούσας, ἔχὼν ἔφευγεν, ὡς οὐκ ἐκδώσων ἑαυτὸν ἐς χεῖρας 

ἐχθρῶν. Καὶ Κόττας, ἐπ᾽ ἐκείνῳ, παρηλθς μὲν ἐς τὸ 

δικαστήριον σεμνολογήσας δὲ ὑπὲρ ὧν ἐπεπολίτευτο, 
καὶ λοϊἰδορησάμενος τοῖς ἵππεῦσι φανερῶς, ἐξήει τῆς 

πόλεως καὶ ὅδε πρὸ τῆς ψήφου. ἨΜούμμιος δ, ὅ τὴν 
Ἑλλάδα ἑλὼν, αἰσγοῶς ἐνεδρευθεὶς ὑπὸ τῶν ἱππέων, 
ὑποσχομένων αὐτὸν ἀπολύσειν, κατεκρίθη φεύγειν, καὶ 
5 ο ᾱ. 8 ἐν Δήλῳ διεθίωσεν. 

ΧΧΧΧΠΙ. Ἐπιπολάζοντος ὃ) ἐς πολὺ τοῦ χαχοῦ 

κατὰ τῶν ἀρίστων, ὃ τε δῆμος ἤχθετο, τοιῶνδε καὶ 
/ν 3 / 9 Αὰ εοω ) / πο / η 

τοσάδε εἰργασμένων ἀνδρῶν ἀθρόως ἀφαιρούμενος. Καὶ 
3 .ω / /ρ... / 

οἵ Ἰταλοὶ, τοῦ τε Δρούσου πάθους πυνθανόµενοι, καὶ 
τῆς ἐς τὴν φυγὴν τούτων προφάσεως, οὐκ ἀνασχετὸν 
σφίσιν ἔτι ἠγούμενοι τοὺς ὑπὲρ σφῶν πολιτεύοντας 
τοιάδε πάσχειν, οὐδ) ἄλλην τινὰ μηχανὴν ἐλπίδος ἐς 
τὸν πολιτείαν ἔτι δρῶντες, ἔγνωσαν ἀποστΏναι Ῥω- 
µαίων ἄντιχρυς, χαὶ πολεμεῖν αὐτοῖς κατὰ κράτος 

Ερύσα τε διεπρεσθεύοντο, συντιθέµενοι περὶ τῶνδε, 
καὶ ὅμηρα διέπεµπον ἐς πίστιν ἀλλήλαι. Ὃν ἐς πολὺ 

μὲν οὐκ ἐπῄσθοντο Ῥωμαῖοι διὰ τὰς ἐν ἄστει χρίσεις 
Λ / 5 ί 3 / / 3 λ 

τε καὶ στάσεις. Ὡς δ᾽ ἐπύθοντο, περιέπεµπον ἐς τὰς 
πόλεις ἀπὸ σφῶν τοὺς ἑχάστοις μάλιστα ἐπιτηδείους, 

ἀφανῶς τὰ Ὑιγνόμενα ἐξετάζευ». Καί τις ἐκ τούτων, 

μειράχιον ὅμηρον ἰδὼν ἐξ Ἄσκλου πόλεως ἐς ἑτέραν 

ἀγόμενον, ἐμήνυσε τῷ περὶ τὰ χωρία ἀνθυπάτῳ Σε- 
ρουϊλίῳ. Ἠσαν γὰρ, ὃς ἔοικε,τ τότε καὶ τῆς Ἰπαλίας 
ἄρχοντες ἀνθύπατοι κατὰ µέρη: ὃ καὶ Ἄδριανὸς ἆ ἄρα 
μιμούμενος ὕστερον γρόνῳ πολλῷ, τὴν αὐτοχράτορα 

ἀρχὴν Ῥωμαίοις ἡγούμενος, ἀνεκαίγισε, καὶ μετ) αὐτὸν 
ἐπέμεινεν ἐς βραχύ. Ὁ δὲ Σερουΐλιος, θερµότερον 

ἐσδραμὼν ἐς τὸ Ἄσχλον, καὶ πανηγυρίζουσι τοῖς 

Ἀσκλαίοις χαλεπῶς ἀπειλῶν, ἀνηρέθη, ὡς ὑπὸ ἴδη 
/ Ἱ] .» ου /.. 

πεφωραμένων. ᾿Ἐπανπρέθη δ) αὐτῷ καὶ Φοντήϊος, 
ὃς ἐπρέσθενεν αὐτῷ: καλοῦσι δ᾽ οὕτω τοὺς τοῖς ἡγεμόσι 

τῶν ἐθνῶν ἐκ τῆς βουλῆς ἑπομένους ἐς βοήθειαν. Τε- 
/ ἲ ο” ἃ 3δὶ » Υ « / Ἀ. 

σόντων δὲ τῶνδε, ο οὐδὲ τῶν ἄλλων Ῥωμαίων τις ἦν 
φειδώ" ἀλλὰ τοὺς ; παρὰ σφίσι πάντας οἳ Ἀσχλαῖοι συν- 
εχέντουν ἐπιτρέγοντες, καὶ τὰ ὄντα αὐτοῖς διήρπαζον. 

ΧΧΧΙΧ. Ἐχραγείσης δὲ τῆς ἀποστάσεως, ἅπαντα : 

501 

ΙοίαΠ1 86 6556, οχο]απ]αγοί , οἱ ἀῑσείο ο ας οοττηστοί, Εἰ ἴπ 

Ιαορη(ῖς Ι[επογο Ιη[χιις ομ]ίου δη{ογίας ἀδρτεμθηδης ο», 

ΧΧΧΥΗ. ία απἱάοπι οἱ Ώτιδας, (τραπαία ρἱερίς (Π- 
Ροη5, ἱηίογοηλία5 οί. ΟΦίσγαπα οφ έες, διά οἷας ἱηςί- 

{πα ἵπ. οαἱαπηπίγα πα Πια[ογίαΠα οοπίτα Ππ]πηίσος νογίοπάο, 

ἁποίοτος (αετυπί ϱ. Ὑατίο (ΠΡΗΠΟ ρΙορί5 ρτοπιυ]ραπάί Ἱε- 

6οπι, 46 τοῖς (αοἱθηᾶ15 αοίαιοί 5οοἱἰ5 Πα]ἰοῖς, γίαπα αἆ γοπι- 

ραρ]ίσαπι α[[εσίαπίίρας, οἶαπ ραἱαπηγα [ανΐδδεηί, ΒρεΓᾶ- 

Ῥαπί οπίπα, Ἰηοχ. Ροίθηἱδδίππαπα 4ποπησιθ οὐ/ἱοἰομά Πα 

ἁθομφα{οτίρι5, βἱρίαιθ 4ο {απι Πηγ]άίο5ο ογπαίπο {ογ6 11άἷ- 

οἵσπα; οἱ δη)]α[ἰ5 ρ6ς 6απὰ οσσαδίοπθΠα Ππίπα]οῖς5, ΠΙΔΊΟΓΘΠΙ 

εἰῖαπα Ροδί]αο [οτο 5ᾶπα ἵῃ τεραβ]ῖσα ροζοηίίαπα. Ομ! το- 

μαἰοπί «παπα ἱπίεγοράστοηί οὐρίονῖ (η ρπί, οᾳαἱ(ος απάἶήθ 

βίγ]εία» δἶσας ἱπίοπίαπάο , ο[[εοετιπ{ αἱ Ίεχ ρει[ειτείυτ. Εί 

Ίερο Ρετ]αία, οχ5Ηἑεταηί ρτοίπας, ααὶ Πα ς(γιογίρας απ]λνας- 

απο εχ 5επα(ογίρια5 αοίΙΟΠΟΡ Ιπίοπάθτοηί{. Ἐν 5 Βορ[ΐα δα 

5Ροηίο ἵπ οχὔίαπα αθΗέ, οοπ{απα(ἶ5 ἵπ 15 γουαπρα5, αποά 

56 πο]]αί ΠπΙπΙΙοοΓΙΠα ογοάστο Ροίοδία(Ι. Ῥοσδΐί επι Οοία 

εοπηραγαῖ{ πἱάεπα ἵπ ]αάϊσίο :56ἆ, Πασπ]οηία ταίῖοπο τοδδῖία 

αἀπιηἰςίταία α 56 τοἱριρ]εσ, Ρρα]απα ἱηγεοίας ἵῃ εαυίες, 

Όροι οἱ Πίο το]σαυ{ξ, ποή εχδροεία(ἶς Ιαάἱσεμπι ἆᾳ 56 50” 

(ναρίῖ. Μιαπηπιῖα5 Υετο Αολαίΐοςς ἑατρίίες Ώ]ηδιας αἲ Πε] - 

Ῥα5., 61Π1 56 αὐδο]αίατος Ρο]1οΙἶ5, οχ]]ο πη]είαίας ο5έ, οί 

Ρο] ἀεῖη γἱίαπι εχερῖί. 

ΧΧΧΥΙΠ. ος π]α]ο ἵπ οΡΕίπιΙΠα (πεπιάτθ πιασίς πιασίς- 

απο σγαβξαηίο, ΡΙεῦς Ρεγπηο]εςίε {ογεβαί, οτρατ 5ε 5ΗΡΙ{ο {οί 

ΥΙτοταη {απη Ῥγῶε]ατο ἆο τεραβ]ίοα ΠπδηίογΙΠα Ρτῶςεη/[ία. 

Πα]ἱοί γογο 5οοἳ1, οοσπ]{ο εί Ὀνηςί 6αδα, οἱ οαιδα ασ» ΠΟΓΗΠΙ 

Υίτοταπα οχΙίο ρτα{οπάθραίας» ΠοἨ αΠΙΡΙΗ5 ΓοΓθπά Πλ 

τα, αἱ ἴαπι Ιπάἰρηϊ πιοᾶίς τασίοπίατ ααῖ 5αᾶπὰ. οᾶὰσαπα 

φιι5οἱρογεηΏ{; πδ(Ι6 Υογο αἱίαΠ1 ΥἱαΠ αππρ] 15 αἆ οΡΜἰπεπάιΠι 

Ία5 οἴν]ίαίΙ5 οεγπεπί{ας; ἀεοτεγετιπί{, ἃ Ρορι]ο Ἠοπ]απο Ρᾶ- 

Ίαπι ἀοῇσστο, εἶαια Ῥε]απι Ιπ[εγγο {οίίς γήρας. Πασαα 

Ρεν οσομ]ίας Ἰεσαίίοπες Γωάμ5 πειηί, εί Γα.,4θτα ἀαῑίς αίτο 

Ου τος 5οτο οοση]ία οί 

ΤαΠάΕΠΙ το ἵη- 

οοσια οὐδίάίρας οοπΠγηλαΠ{. 

ἵπ Ἴτρο, Ιαάϊοῖς 5εά ΙΓ οπίραδαιο Ἱη{οπία, 

{ε]εσία, 5επαίι5 οεγίο5 ΠΟΠΙΙΠΕΣ, απῖ εαπι άπασιε οἰγ]ίαίε 

πιακίπῃθ οοπ/αποΙ ο55εηί, Ρας οἶνίίαίες οἰτοιπηπηϊςίέ, ταέ 

το]α(1 αἰαά ασοεπἆο εχρ]οτατοπ{, αῶ σετογεηίαγ. Ἐκ Πί5 

σης, εοηβρἰσαΐα5 αἀο]εξοθηίοπῃ ΑδΕΙΙΑΠΙΙΠΗ, ΡΓο ορδίάε ἴπ 

αίαπα ατηθπα ἀποίαπα , ΙπάΙσαν]ί ογν]]ῖο, ΡΤο οοηδι]ε απεη{ῖ 

ἵπ οἱς τοσίοπίρας5. ΑΡρατθί οηίΠ1, {απο ἄποσιπθ ΤΕΡΙΟΠΘΡ 

Πίαἰίοο ἀῑςραίας {αΐςδο Ῥτουοης5]ίρας : απὶ Πηος. απϊάθπι 

Ίοηβο Ῥο5ί (ΠΊΡΟΤ6 ΤοΠΟΥΑ{Η5 οδί αΏ Αἀτίαπο ΠπηρεταίοΓε, 

5ο ποπ ἁῑα Ῥο5έ οἶας ορίίαπα ἀπτανίέ. ΡεγΥΗΙας5 ῬτορεΓα 

ορρίάππη ἵπρτεδδης, εί ΑδοιΙᾶΠΟς5, 5ο1εηπο ραΐτίαπι {ππο 

ορ]ορταπίες, παϊηῖς ἀοίοιτοτο οοπαίας, αἲ οἱς Ἰηίογοίατ, 

αποά ργοδἴίαπῃ Ίαπ1 4ε[οε[Ιοπειη Ἰπ{ο]σοτοηί : δΙπππ]ααο Εοη- 

(οίας, Ἱοσαίας ἱρεῖας, πίστη. (9ἱ6 απ{εΠΙ ἃ Ἠοπ]αΠίς Υ0- 

οαηίας, ααὶ οχ 5οπαίοτῖο οτάίπο, αἱ αἀ]αίοτεδ, 5εαααπίατ 

198, αἱ ῥγῶδηέ ργου]ησ(ἶς.) Ηἰ5 δα)]α[ῖ5, πεηαηΙ Βοπ]ᾶ- 

ΠοΙΠά, αἱ ἔαπι Αποιηι οταηέ, ραγοῖέαπα οδέ : ΟΠΊΠΕς οάθ.Ἡ 

ορρἰάαποαΠα ἱπιροία εοη[οδςῖ, Ώοπᾶ ΘΟΓΙΠΙ ἀἰγορία δη. 

ΧΧΧΙΧ. Ἱίαπιο αρετία 41 ἀθ[εοβοπθ, ΟΠ1Π65 ΠΠΙΠΩΙ 



9032 . 

ὅσα τοῖς Ἀσκλαίοις ἔθνη γείτονα ἦν, συνεξέφανε τὸν 
παρασκενὴν, Μάρσοι τε καὶ Πελίγνοι καὶ Οὐπστῖνοι 
καὶ Μαῤῥουκῖνοι, καὶ ἐπὶ τούτοις Πικεντῖνοι χαὶ Φε- 

« - ) κ. 3 / 

ρεντανοὶ καὶ Ἱρπῖνοι καὶ Πομπηϊανοὶ καὶ Οὐενούσιοι 
καὶ Ἰάπυγες, Λευκανοί τε χαὶ Σαυνῖται, γαλεπὰ Ῥω- 
µαίοις καὶ πρὶν ἔθνη γενόµενα" ὅσα τε ἄλλα ἀπὸ Λί- 

ριος ποταμοῦ, ὃν νῦν µοι δοκοῦσι Λίτερνον ἡγεῖσθαι, 
ἐπὶ τὸν μυχόν ἐστι τοῦ Ἰονίου κόλπου πεζεύοντι καὶ 
περιπλέοντι. Ἠέμψασι δ᾽ αὐτοῖς ἐς Ῥώμην πρέσβεις, 

/ ε 

αἰτιωμένους, ὅτι πάντα Ῥωμαίοις εἲς τὴν ἀργὴν συνερ- 
γασάµενοι, οὐκ ἀξιοῦνται τῆς τῶν βεθοηθηµένων πο- 
λιτείας, ἡ βουλὴ µάλα καρτερῶς ἀπεχρίνατο" Εἰ µε- 
ταγιγνώσκουσι τῶν γεγονότων, πρεσθεύειν ἐς αὐτήν" 

ἄλλως δὲ µή. Οἱ μὲν δὲ, πάντα ἀπογνόντες, ἐς πα- 
ρασχευὴν καβίσταντο. Καὶ αὐτοῖς, ἐπὶ τῷ κατὰ πόλιν 
στρατῷ, χοινὸς ἦν Ἱππέων τε καὶ πεζῶν ἕτερος ἐς δέκα 

ὰ ” ε -” λ .) 3 ο 3 α, 

µυριάδας. Καὶ Ῥωμαῖοι τὸν ἴσον αὐτοῖς ἀντεξέπεμ- 
πον, ἀπό τε σφῶν αὐτῶν, καὶ τῶν ἔτι συμμαχούντων 
σφίσιν ἐθνῶν τῆς Ἰταλίας, . 

ΧΙ, Ἡγοῦντο δὲ Ῥωμαίων μὲν ὕπατοι Σέξτος τε 
Ἰούλιος Καΐσαρ, καὶ Πόπλιος Ῥουτίλιος Λοῦπος: ἄμφω 

« 2 / 2 ’ / γὰρ ὡς ἐς µέγαν δὺ καὶ ἐγχώριον πόλεμον ἐξῄεσαν, 
ἐπεὶ καὶ τὰς πύλας οἵ ὑπόλοιποι καὶ τὰ τείχη διὰ χει- 
αμ α. - ντα ο, ὶ / ο» {λ ε. Τό 
ρὺς εἶγον, ὥς ἐπ᾽ οἰκείῳ καὶ γείτονι μάλιστα ἔργῳ. Τό 
τε ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ πολυμερὲς ἐνθυμούμενοι, 
ὑποστρατήγους τοῖς ὑπάτοις συνέπεµψαν τοὺς τότε 

ἀρίστους" ὑπὸ μὲν Ῥουτιλίῳ Γναῖόν τε Πομπήϊον, τὸν 
--- / / 

πατέρα Πομπηίου τοῦ Μάγνου παρονοµασθέντος, καὶ 
Κάῑντον Καιπίωνα, καὶ Γάΐϊον Περπένναν, καὶ Γάΐον 

Μάριον, καὶ Οὐαλέριον Μεσσάλαν: ὑπὸ δὲ Σέξτῳ 

Καίΐσαρι Πούπλιον Λέντλον, ἀδελφὸν αὐτοῦ Καίσαρος, 
καὶ Τίτον Δίδιον, καὶ Λικίνιον Κράσσον, καὶ Κορνή- 
λιον Σύλλαν, καὶ Μάρκελλον ἐπὶ τοῖσδε. Τοσοίδε μὲν 
δὲ τοῖς ὑπάτοις, διελόµενοι τὴν χώραν, ὑπεστρατή- 
γουν. Καὶ πάντας ἐπεπορεύοντο οἱ ὕπατοι' καὶ αὐτοῖς 

οἵἳ Ῥωμαῖοι καὶ ἑτέρους ὡς ἐς µέγαν ἀγῶνα ἔπεμπον 
ἑκάστοτε. Ἰταλοῖς δ᾽ ἦσαν μὲν στρατηγοὶ χαὶ κατὰ 
πόλεις ἕτεροι, κοινοὶ δ᾽ ἐπὶ τῷ κοινῷ στρατῷ καὶ τοῦ 

4 ΄ ΄ ει! - / ν 4 

παντὸς αὐτοκράτορες Τίτος Λαφρήνιος, καὶ Γάΐϊος Πον- 

τίδιος, καὶ Μάριος γνάτιος, καὶ Κόϊντος Πουπαίδιος, 
᾽ /΄.. / ϊ / ’ λ πα. 

καὶ Γάΐος Πάπιος, καὶ Μάρκος Λαμπώνιος, καὶ ΠΓάΐος 

Ἰουλακίλιος, καὶ Εριος Ἀσίνιος, καὶ Οὐέττιος Κάτων. 

Οἳ τὸν στρατὺν ἁμοίως µερισάµενοι, τοῖς Ῥωμαίων 

στρατηγοῖς ἀντεκαθέζοντο: καὶ πολλὰ μὲν ἔδρασαν, 
- -. 3 / ΄ / / 

πολλὰ ὃ' ἔπαθον. Ὡν ἑκατέρων, ἐν κεφαλαίῳ φράσαι, 
» ΄ κά “. 

τὰ ἀξιολογώτατα ἣν τοιᾶδε, 

ΧΙΙ. Οὐέττιος μὲν Κάτων Σέζτον Ἰούλιον τρεψά- 

µενός τε καὶ δισχιλίους κτείνας, ἐπὶ Αἰσερνίαν ἦλασε, 

ῥωμαίζουσαν. Καὶ αὐτὸν οἵ μὲν συντάττοντες, Λεύ- 

χιός τε Σκχιπίων, καὶ Λεύκιος Ἀκίλιος, θεραπόντων 

ἐσθῆτας ὑπολύντες, ἀπέδρασαν' Ἰρόνῳ δὲ καὶ λιμῷ 

παρεστήσαντο οἵ πολέµιοι. Μάριος δὲ Ἰγνάτιος Οὐέ- 

ναφρον ἑλὼν ἐκ προδοσίας, ἔκτεινε δύο Ῥωμαίων σπεί- 

µας ἓν αὐτῃ. Ἡρησενταῖος δὲ Πόπλιος Περπένναν 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

τπια ρα]απη εογτἰρίηπέ, Ματεί, Ῥο]ἱρπί , Ὑορ επί, Ματτιοϊηί : 
05 5οᾳππίέητ Ῥοεπίαὶ, Ἐτεπίαηί, Ηἱτρίπί, Ῥοπυρείαπί, 

γεπηρῖη!, Αρη, Ἰποπηίᾳπε εἰ Βαπηπίίες, παίίοπες Ἰαπηρτί- 

επι Πιοπηδηῖς Ἰη[ρη»ας : ἀοπίᾳιο φιἰάφαίὰ Ρρορυ]οτυη α Πεἱ 

(ᾳαἱ πυπο, αἱ ραΐο, Πήΐεγηας ο5ί) π5απο αἁ ἱπίίππαπα Αἁτίαϊ]- 

σπα 5ἴπάπας 5ἱνθ πιθάΠετγαπεα Πα]ία {ομοί, 5ἴνε ογαΠη Π]ὰ- 

τιήππαπι. Ουί ΎπΗπά Βοπιαπῃ Ἰεραίος πηϊεὶαςοηὲ εοπ(ε- 

είππα, αποᾶ, (πογπα Ἰηβἱρηϊ ορετα αἴαπο απχίο Ἠοπιαπαα 

ρατίαπα αἳί ἱπιρείηπα, πε αἆ 15 απἶάεπι οἴν]ίαιἶς αἲ ης, 

απἱ α 56 αθ]αίί ο5δεηί, αἀπηεγοπίητ; [οϊίετ οπιπίπο τε- 

ΞΡΟΗΞΙΠΗ α 5επαία οί : δἱ τοςῖρηϊςςεπί αΏ Ἱποερίΐς, Ἱοραίος ΄ 

πηίετο Ῥο556 5ἶη πΙΠΙ5, 5αρεγςεάετεηί. Ηἰ ἰπίίατ, πο] 

ἁἰία Ρο τε]ίαυα, αΏ Ῥε]] πα ραταπά πα 5ε56 οοπγετίηπί. ΕἘί 

Ἰαῦεβαπί, ῥγαίετ οορία5 ασ εἱπρι]ίς οἰνίαίθας ργαςίάῖο 

εταηί, ΟΟΠΙΠΙΙΠΕΠΙ εχοτοϊαπα Ῥοάίαπα εσἱέαπιαπθ οεηίο- 

ΠΟΓΙΠΙ [εγο πηΗπη. Οἱ ΠπΠ]θτο ΡάΓ6ΙΗ Ρορ]α5 Βοπιαπις 

επηϊςίέ, ἴαπι εχ ατραπίς οορῖΐς, παπα οχ αχ ἡ1[ς 5οοἴογΙΠὴ 

απὶ ἵπ Πά6 ρεγπιαηςεγαΠ{. 

ΧΙ,. Εἰ Βοπιαπίς απἱάεπα οορίίς ριαεγαΠί δες. ὅυας σα 

«ατ, οί Ῥ. Πυρῆΐας Ίρις, οὀηδμ]ες. ΑπΙΡοΡΙς οηίπι ἴαπι 

ριανῖς Το] αἱ ἴη {ρσα Τία]ία σταςςαπεῖς ἱπιρεγίαπα ἀεογείαπα 

οδί: οἱ αΏ , {απαπαπη {η ἀοπηεςίίεο εἰ ατρῖ Ργοχίπιο ρεπίεπ]ο, 

πιωπῖα αἱ Ρογίας Ριαδ]άῖς {οπεβαπί. ΟΠΠ 4Η ΤΕΠ, γαΠΙΗΠΙ 

[οτο Ῥθ]]απα απο πιπ]ρ]οχ, αρρατετεί, Ιεσαίῖ οοηδα]ρς 

αἀάῖ ευπί, υἱπὶ οἶας αἰα(ῖς «ρεοία[ἰςδίπηϊ: Μη Πο Ο. Ῥοπῃ- 

Ρεΐμ5, Μαρηϊ ραΐοτ, Ο. Οπρίο, Ο. Ῥετρεηπα, ο. Μαπας, 

γαἰθτίμς Μοςςαἰα : δεχ. Οωφατί, Ῥ. Πεηία]ας, ἱροίας 0α-α- 

τὶς [αΐος, Τ. ἰάῖας, Ἰοϊπίας ΟΓ85515, Οοτπε]ῖας 8Υ]]α, 

Μ. Ματοθ]ιας. Ἠί οΠΊΠΕς 5αῦ ααδρίοῖΐ5 εοΠΣ]Ηπα ῬγορεταηΕ 

Ἠοπιαπίς οορῖϊ5 : δἱ, 4πΠὰ 5 ουἶσπε Ργογ]πεία ε5δεί αἰτ]- 

Ῥυία, αἆ ἱπδρίοίοπάος βἱησα]ος π]έτο οἴίτοσαο Ρτοβοϊδοεῦαη- 

(γ΄ οοηδ]ο5 : οἱ, ςαρίπάα Ἰής 1ρ5ίς αΏῖ αποσαα, νοῖαί ἵη 

ππασπο ἀῑκονϊπηίπε, εκ υτῦο αυ ΓοραἛπίητ. Βοες γετο, 

τά {οι εἰησι]αγιπα ο γΙαίππα Ῥγαίογος, ἆποος εταηέ ΟΠΗ” 

πηυΠΙΡΗ5 εορ]ἰς οΙΠΙ ΗΠΩΠΙΟ Ἱπηροτίο ρτα[οο, ΤΗης Ταΐγε- 

πίας (οἱ Αταπίας), Ο. Ῥοπϊδῖας, Μαπίας Ἐρπα ας; ο. 

Ῥοπιρωάίας, Ο. Ῥαρίΐας, Μ. Ἰαιηροπί:ς, 0. Φαάαοβίας, 

Ηοτίας Απἰπίας, Ὑοίας Οαἴο.. Οἱ, ρατίίογ οορίας ἰπίετ κε 

Ρατ, Βοπιαηίς ἀποίρας 5ο ορροποραηί. Εἲ αήπιφπε 

οὔα πην]έα Γοίίος ρεδία, οσα Ππαμηος αοοορία» οἰαάος υπ. 

Ου συ) τογύπα απ) φαἰάεπα Πποηοταία ρα) οεογίς ἀἴρπα) 

νάρηίητ, οοηρεπά(ο Γε[οΓΑΠΙ, ἳ 

ΧΙΗ. Ὑουίας σαίος ἵπ [υρα0η οοη]εοίο δεχ. δη1ίο, ο λἴσφσε 

ἀποῦας πα ας, ἄάνοιδας Ἐκογηίαπα ἀανίε, αμα πα {η 

ᾖ 46 Βοηιαπί Ρορη]ἱ ρογ{αναί. Έα οἰνἰαίοπη φαί ογά(πα νο» 

ταπῖ, Ἰ,. Βοἱρίο οἱ Τ,. ΛοΏίας, βοΓνογπα Ἰαρίέα {πό εἰαροί 

κηηί : οπΠιάση(Πο, ροδὲ ἀἰαίατηαπα οὐρίάίοηοπα, Γης ἴαη» 

σπα αἲ ἀθάίίοποηι οοηρη]ογυηί Ἰνοφίος. Μας Ἐμπα ία, 

γομα[το Ρος ῥγοδΙ{ο ΠΟΠΗ οαρίο, ἆνας Πνὶ Ἀοπιαμας οοἱνος{οθ 

οομοίάἩ. Ῥ. Ῥτοκοπίοίας Ῥδγροπηαα ο ἀθροπη οι 



ΡΕ ΡΕΙΙΙ5 ο ΥΠΙΡΟΡ 118. Τ, 40 --- 45. 

µνυρίων ἀνδρῶν ἡγούμενον ἐτρέψατο, καὶ ἔκτεινεν ἐς 

τετραχισχιλίους, καὶ τῶν λοιπῶν τοῦ πλέονος µέρους 

τὰ ὅπλα ἔλαθε" ἐφ᾽ ὅτῳ Περπένναν “Ῥουτίλιος ὕπατος 

παρέλυσε τῆς στρατηγίας, χαὶ τὸ µέρος τοῦ στρατοῦ 
Γαΐῳ Μαρίῳ προσέθηκε. Μάρκος δὲ Λαμπώνιος τῶν 
ἀμφὶ Λικίνιον Κράσσον ἀνεῖλεν ἐς ὀκταχοσίους, καὶ 
τοὺς λοιποὺς ἐς Ιρούμεντον πόλιν συνεδίωξε. 

ΧΙΙ. Γάϊος δὲ Πάπιος Νῶλάν τε εἶλεν ἐκ προδο- 
μ. . π 

σίας, καὶ τοῖς ἐν αὐτῃ Ῥωμαίοις, δισχιλίοις οὖσιν, 
ἐκήρυξεν, εἰ μεταθεῖντο, στρατεύσειν ἑαυτῷ. Καὶ τούσδε 

μὲν ὁ Πάπιος µεταθεµένους ἐστράτευεν. Οἱ δ ἦγε- 
μόνες αὐτῶν, οὐχ ὑπακούσαντες τῷ κηρύγματι, ἐλή- 
φθησαν αἰχμάλωτοι, καὶ λιμῷ πρὸς τοῦ Παπίου διε- 
φθάρησαν. Πάπιος δὲ καὶ Σταθίας εἷλε, καὶ Μίντερνον, 
καὶ Σάλερνον, ἃ Ῥωμαίων ἄποιχος Ίν' καὶ τοὺς ἐξ 
αὐτῶν αἰχμαλώτους τε καὶ δούλους ἐστράτευεν. Ὡς 

δὲ καὶ Νουχερίας τὰ ἐν κύκλῳ πάντα χατέπρησεν; αἱ 

πλησίον αὐτῷ πόλεις, καταπλαγεῖσαι, προσετίθεντο, 
στρατιάν τε αἰτοῦντι παρέσχον ἐς µυρίους πεζοὺς, χαὶ 

[ππέας χιλίου. ἨΜεθ᾽ ὧν ὁ Πάπιος Ἀχέβῥαις παρε- 

χάθητο. Σέξτου δὲ Καίσαρος Γαλατῶν πεζοὺς µυρίους, 
τ { / / Ν Ν 

καὶ Νομάδας Μανυρουσίους ἱππέας χαὶ πεζοὺς προσλα- 

θόντος τε καὶ χωροῦντος ἐπὶ τὰς Ἀχέβῥας, ὃ Πάπιος 

Ὀξύνταν, υίὸν Ἰογόρθου τοῦ Νομάδων ποτὲ βασιλέως, 

ὑπὸ 'Ῥωμαίων ἐν Οὐ ία Φυλαττό ἤγαγεν ἐχ ὑπὸ Ῥωμαίων ἐν )ὐενουσίᾳ φυλαττόµενον, ἦγαγ 

τῆς Οὐενουσίας" χαὶ περιθεὶς αὐτῷ πορφύραν βασιλι- 
/{ Δ .. Τ / - λ / 

κὴν, ἐπεδείχνυ θαμινὰ τοῖς Νομάσι τοῖς σὺν Καίσαρι. 

Πολλῶν δ᾽ ὡς πρὸς ἴδιον βασιλέα αὐτομολούντων ἀθρόως, 
κ Δ ο» /Α « « / - 

τοὺς μὲν λοιποὺς τῶν Νομάδων ὡς ὑπόπτους ὅ Καΐσαρ 

ἐς Λιθύην ἀπέπεμψε. Παπίου δὲ πελάσαντος αὐτῷ 

σὺν καταφρονήσει, καὶ µέρος ἤδη τοῦ χάραχος δια-- 
-. / 

σπῶντος, τοὺς ἱππέας ἐκπέμψας κατ ἄλλας πύλας 

ἔκτεινε τοῦ Παπίου περὶ ἑξαχιόχιλίους. Καὶ ἐπὶ τῷδε 

Καϊσαρὶ μὲν ἐξ Ἁχεῤῥῶν ἀνεζεύγνυεν. Ἰουδακιλίῳ δ) 
΄. . ; λ 
ἐν «Ἱαπυγία προσετίθεντο Κανύσιοι χαὶ Οὐενούσιοι, 
καὶ ἕτεραι πόλεις πολλαί. ἘΤινὰς δὲ καὶ ἀπειθούσας 
ΣΝ { -. 3 3 -” « / Δ 

ἐξεπολιόρχει, χαὶ τῶν ἐν αὐταῖς Ῥωμαίων τοὺς μὲν 

ἐπιφανεῖς ἔκτεινε, τοὺς δὲ δηµότας καὶ δούλους ἐστρά- 

τευε. 

ΧΙΠΠ. Ῥουτίλιος δὲ ὁ ὕπατος, καὶ Γάΐος Μάριος 

ἐπὶ τοῦ Λίριος ποταμοῦ γεφύρας ἐς διάθασιν ἐξ οῦ πολ- 

λοῦ διαστήματος ἀπ᾿ ἀλλήλων ἐπήγνυντο' καὶ Οὐέττιος 

Κάτων αὐτοῖς ἀντεστρατοπέδευε παρὰ τὴν Μαρίου µά- 
λιστα γέφυραν, ἔλαθέ τε νυχτὸς περὶ τὴν Ῥουτιλίου 
γέφυραν λόχους ἐν φάραγξιν ἐνεδρεύσας. Ἅμα δ ἕφ 
τὸν Ῥουτίλιον διελθεῖν ὑπεριδὼν, ἀνέστησε τὰς ἐνέδρας, 
καὶ πολλοὺς μὲν ἔχτεινεν ἐπὶ τοῦ ξηροῦ, πολλοὺς δ) ἐς 

τὸν ποταμὸν κατῶσεν' ὅ τε Ῥουτίλιος αὐτὸς ἐν τῷδε 

τῷ πόνῳ βέλει τρωθεὶς ἐς τὴν κεφαλὴν, μετ ὀλίγον ἀπέ- 
-- / 

θανε. Καὶ Μάριος, ἐπὶ τῆς ἑτέρας ὢν γεφύρας, τὸ συµ- 
6ὰν ἐκ τῶν φεροιένων κατὰ τὸ ῥεῦμα σωμάτων εἰκάσας βοµ. μα σωμ. 
τοὺς ἐν ποσὶν ὥσατο, χαὶ τὸ ῥεῦμα περάσας, τὸν χά- 
βαχα τοῦ Κάτωνος ὑπ ὀλίγων φυλαττόμενον εἶλεν: ὥστε 

τὸν Κάτωνα νυκτερεῦσαί τε ἔνθαπερ ἐνίκησε, καὶ ἄπο- 
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αἰδί οσσουγγοηίση Γαμανίέ, ορβίδᾳπο αὐ απαίος πι], γεῖῖ- 

απο αγηηῖς πια]ογί οχ Ῥατίο ροβίας ο8ί. ΟἱαΠΙΟΡΓΟΙΝ 

Ἠιίῆίας ο05. αἀεπιίο Ῥετροππ ἱπιροτίο, τοαπίας εἶης 

οχοτοῖίας 6Ο. Ματίο αρα,  Μ. Ἱναππροπί15, Ποἰπίαπι 

ΟΓάβδΙΠη ἄρμτθβδις, οσΜϊπροηίος εκ οἶ ας πα ήρας ργαξίτα- 

γ]έ, το]φπος ἵπ Οτυηθηίαπη ορρίά σπα οοπαρι(Ε. 

ΧΙΠ. Ο. ΡαρίΗς, Νο]α Ρος ργοδΙοπεπα οσζαραία, Ῥοιηᾶ- 

πΟΓΙΠΙ ἀποβας πηίΗίρας, αἱ ἵπ ργωρίάἰο οταπέ, Ρος εαᾶ- 

οθαίογεΠα 4 56 {ταηδουπά! ρο{ος{α{οπη οῦ{Η11{ : οἱ οοπάΠΙΟΠΕΙΗ 

ΤΠἱ αεεερεταπέ, εχοορίῖς ἆποίρας, 1ος ϱΟΠΙΡΓΕΙΙ6ΠΦΟς Υἱοίος 

ποσαγ]{ Ἰηοάία. Ἱάεπι Ῥαρίας εί δίαρίας οορίέ, οἱ ΜΙΠΙΙΤ- 

πα5, ({. ΠίογπΙπη), Ρ4ΙΕΓΠΙΠΙάΠΟ, Ἠοππαπαπῃ οοἸοηίαΠῃ; 

οαριϊγοξαπε εχ Ἠὶ5 ορρίἀϊς [α6ίο8, ππα ΟΠΗ 5ογγῖς, ΠΩ ΕΠΗ 

ΞΙΟΓΙΠΙ ΠΙΠΙΟΤΟ αἀδοτίρείξ. Ἠίϊπο ροδίαπαπα οἱ ΟΠΊΠΕΠΗ Οἵτ- 

οσα Νποθτίαπα ρογγαδίαν]ί αρταη, ΠπΙμπια ορρίάα, θἱηΙ]15 

σα]απη(αξἶς πιοία, αἆ οΙπη ἀοδοϊνοταπέ, οί ροίοπ{ῖ αχ ΤΗ] 

πη]δθγη{ ἆοσσπη Ρο Ιέαπη παϊΗία, οφαἱέος πη]]]α : ααἱρας αυσίας 

Ῥαρίας Αεθιγας ορδοάΙΐ. ΤΗΠΙ δεχ. Οῶδας, αδδαπηἶς 6α]]ο- 

ΤΗΤΑ ῬθζΙέαπαλ ἆθοσπῃ πι ]]]ρας, οί Μαυτείαπῖς Ναπηϊαϊς οστ- 

ερας ρεάΙΙριδαιθ, εαδίτα ΠΠ ϱ0 Ρτορθ Αέεττας οοπ{]1{. 

Ραρίας γετο Οχγηίαπι, ὀαρατίι Πάπα, τορίς ο πα Ναπηῖ- 

ἄαταπι, ο Ὑεηιδίηα Τη σπα {απι αβδογγαβαίας οπΣίοἁἵα οᾱτ- 

οἵαπι, οπαίαπ]ααθ Ῥιτρητα, οδίοηίαραί εἶας Ῥρορυ]ατίρς 

50 Οα5ατο πη]η(αηίῖρας. Οπἱπιάπθ «ΓΕΡΓΑ εογπα, αἱ αἆ 

Ρτορτίππη τθσθπα, Πθγοπέ ἐταηβ[ασία, οοπδι] οπίθτος, η 

βΙ5Ρροσίος, τοπηϊς]{ ἵπ Α[γίσαπι. Ῥοδί Ίο απαπ] Ῥαρίης {6- 

ΠΊ6ΓΘ α1δα5 εδςοί οΡρρΙσηατα οαδίτα οοηδι]{5, άΠπιάΠε ραῖ- 

{απ γα]1 εοηγε]]ετθί, Οδαγ, 6ΠΊϊ550 Ῥ6γ ἄΥΘΙΞΑΠΙ Ῥογίαβπι 

οσηαίαία, οἴτοίεγ 5εχ πα ία Ἠοδίαπη Ἱπ{ογ[οεῖέ: εί ροςέ εαπι 

νὶαοτίαπι οχοτοίαπα αΏ Αεοτεῖς αράαχῖ. Αά Παάασίαπι 

απίοπα ἵπ Αρυ]ία Οαπιςῖηϊ παπα ου Ὑοηηςίηϊς ἀε[δεστυπ{, 

εί πιπ]ία αἱῑαρ οἴγ]ίαίος. ἸἈοπηι]]ας τεγο, αβηιεηίες ΙΠηρθ- 

 ταία {ασρτο, νἱ εχρασηανγ1έ: ἀεργομθηξοδαιιο ἴη 5 ΏΟΠΙΑΠΟΣ 

| 
| 

ποβι]ίοτος πεσαν]έξ, Ρ]εμοίο5 Υ6Γο οἱ 5εΓτος πηϊΗίρας εἰς 

πηπηϊςοπτ, 

ΧΙ. ΑΙίοι οοηςΗ]άπῃ Βα]ίης, εί 6. Ματίας, ἆπος πο 

Ίοηρο ΙΠί6Υ 56 ἀῑδίαπίες Ῥοπίες 51ρ6Γ Πτίηι εοηςίγαεραηί αἆ 

(τα[ϊοϊεπάαᾶς οορῖας : 44γεΓδΙ5 41ο5, Ργορία5 Ροηίεπι Ματῃ, 

εαδίτα πιδίαίας Ὑοα[ίῖας Οαίο, ἀἱδροδίῖ5 ποοίια οἶτοα Ἠα ΠΠ 

Ῥοπίεπῃ 1ῃ γα]]ε φααάαπα ηδίά115, ΡΓΙΠΙΟ πιαπθ {γα[ίσσγε ΕΠΗ 

ῥαβδας 65ί; 5εᾷ πιοχ οχ Ιηδίά1ϊβ αρστεδνι5, ἱπίογ[εεῖέ πα](ος η 

φίοσο, παπ]έοδαπο ἵπ Παγίαπι ορῖί ργαοἱρίίος. Ἐί {ρ5ε Βίας 

ἵπ σα ρησηα 5αμοἰαίας σαρῖίθ, ραμ]ο Ροδί εχ 60 ΥΙΙΠΕΤΕ ΠΙΟΓ- 

ας οί. Αί Ματίας αἆ αἰίογαπι ροπίεπα Ἠῶτεης, πα] Π]απα 

οα]απαϊαίθτη οχ οπἀαγοτῖρα5 5οεππάο Βανίο ἀθ]α[ῖ5 ἱπ{εΠοχῖέ, 

Ρτορι]είς απὶ 5656 ορροπεβαπί, {τα]οοῖε Παπιον, εί οαδίτα 

Ἰοβίίηπα α ραιοῖς οαδίοδίία εχραρπαν]έ. Ο10 [αοίυπα ο»Ε, 

υί Οαΐο ρογποςίατῖϊ ϱο Ίοσο λί γἱοργαί, εί Ρεπυ τί οοΠΩΠΙΕΔ: 
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ροῦντα ἀγορᾶς ἀναζεῦξαι περὶ τὴν ἕω. 'Ῥουτιλίου δὲ τοῦ 

πώματος καὶ πολλῶν ἄλλων ἐπιφανῶν ἐπὶ ταφὴν ἐς Ῥό- 
µην ἐνεγθέντων, ἤ τε ὄψις ἀηδὴς ἦν ὑπάτου χαὶ το- 
σῶνδε ἄλλων ἀνηρημένων' καὶ πολυήµερον ἐπὶ τῷδε 
πένθος ἠγέρθη. Καὶ ἀπὸ τοῦδε ἡ βουλὴ, τοὺς ἀπο- 

θνήσχοντας ἐν τοῖς πολέµοις, ἔχρινεν, ἔνθαπερ ἂν θά- 
νωσι, θάπτεσθαι" τοῦ μὴ τοὺς λοιποὺς ἐκ τῆς ὄψεως 

ἀποτρέπεσθαι τῶν στρατειῶν. Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ οἱ πο- 
λέμιοι, πυθόμενοι,περὶ σφῶν ἐψηφίσαντο. 

ΧΙΙΥ. Ῥουτιλίῳ μὲν δὴ διάδοχος ἐπὶ λοιπὸν τοῦ 
ἔτους οὐκ ἐγένετο, Σέζτου Καίσαρος οὐκ ἀγαγόντος 

σχολὴν διαδραμεῖν ἐπὶ ἀρχαιρέσια ἐς Ῥώμην. τῆς δ) 
ὑπ αὐτῷ στρατιᾶς ἡ βουλὴ προσέταξεν ἄρχειν Γάϊόν 
τε Μάριον, καὶ Κόϊντον Μαιπίωνα. Τούτῳ τῷ Και- 
πίωνι Κόϊντος Πομπαίδιος ὃ ἀνιστράτηγος, οἷά τις αὐ- 

τόµολος, προσέφυγεν, ἄγων καὶ διδοὺς ἐνέχυρον δύο 

βρέφη δοῦλα, καθάπερ υἱεῖς, ἐσχευασμένα ἐσθῆσι πε- 

ριπορφύροι.. Ἔς δὲ πίστιν ἔφερε καὶ μάζας ἐκ µολί- 

6δου, χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ περιθεβληµένας" καὶ ἐδεῖτο, 
κατὰ σπουδὴν αὐτῷ τὸν Καιπίωνα ἔπεσθαι μετὰ τῆς 
στρατιᾶς, ὥς καταληψόµενον αὐτοῦ τὸ στρατόπεδον 

ἔρημον ἔνε ἄρχοντος. Καιπίων μὲν δὴ πειθόµενος, εἷ- 
πετο. Πομπαίδιος δὲ, πλησίον τῆς ἐσχευασμένης ἐνέ- 
δρας γενόμενος, ἀνέδραμεν ἔς τινα λόφον, ὡς κατοψόµε- 

νος τοὺς πολεμίους' καὶ σημεῖον αὐτοῖς ἐπῆρεν. Οἱ δὲ 

ἐκφανέντες, αὐτόν τε Καιπίωνα καὶ πολλοὺς σὺν αὐτῷ 

κατέκοψαν' καὶ τὸ λοιπὸν τῆς στρατιᾶς Καιπίωνος ἡ 

σύγκλητος Μαρίῳ προσέζενξε. 
ΧΙΙΥ. Σέξτος δὲ Καΐσαρ μετὰ τρισµυρίων πεζῶν 

καὶ ἱππέων πεντακισγιλίων διεξιών τινα φάραγγα καὶ 

κρημνοὺς, ἄφνω προσπεσόντος αὐτῷ Μαρίου Ἰγνατίου, 
ἐς τὴν φάραγγα περιωσθεὶς, ἔφυγεν ἐπὶ κλίνης, διὰ 

γόσον, ἐπί τινα ποταμὸν οὗ µία γέφυρα ἦν" καὶ ἐνταῦθα 
τὸ πλέον τῆς στρατιᾶς ἀπολέσας χαὶ τῶν ὑπολοίπων 

τὰ ὅπλα, μόλις ἐς Τεανὸν καταφυγὼν, ὤπλιζεν οὓς ἔτι 

εἶχεν, ὡς ἐδύνατο. “Ἑτέρου δὲ πλήθους αὐτῷ κατὰ 

σπουδὲν ἐπελθόντος, ἐπὶ Ἁχέῤῥας ἔτι πολιορχουµένας 

ὑπὸ τοῦ Παπίου µετήει. Καὶ οἵδε μὲν ἀλλήλοις ἂν- 
τιστρατοπεδεύοντες οὐκ ἐπεχείρουν οὐδέτερος οὐδετέρῳ 
διὰ φόβον. 

ΧΙ,ΥΙ. Μάρσους δὲ Κορνήλιος Σύλλας χαὶ Γαϊος 
Μάριος, ἐπιθεμένους σφίσι, συντόνως ἐδίωκον, µέχρι 
θριγχοῖς ἀμπέλων ἐμπεσεῖν αὐτούς. Καὶ Μάρσοι μὲν 
τοὺς θριγκοὺς χακοπαθῶς ὑπερέβαινον" Μαρίῳ δὲ καὶ 

Σύλλα διώκειν ὑπὲρ τοῦτ οὐκ ἔδοξε. Κορνήλιος δὲ 

Σύλλας, ἐπὶ θάτερα τῶνδε τῶν ἀμπέλων στρατοπε- 
δεύων, αἰσθόμενος τοῦ γεγονότος, ὑπήντα τοῖς ἐκφεύ- 

Ίουσι τῶν Μάρσων. Καὶ πολλοὺς καὶ ὅδε ἀπέχτεινεν" 

ὡς τὸν φόνον ἐκείνης τῆς ἡμέρας γενέσθαι περὶ πλείους, 

ἐξακισχιλίων, ὅπλα δ) ὑπὸ Ῥωμαίων ληφθῆναι πολὺ 
πλείονα. Μ4δσοι μὲν δὲ, δίκην θηρίων, τῷ πταίσµατι 

προσαγανακτοῦντες, αὖθις ὠπλίζοντο: καὶ παρεσκευά- 

ζοντο αὐτοῖς ἐπιέναι, προεπιχειρεῖν μὴ θαῤῥοῦσι, μηδὲ 
ἄρχειν µάχης. Ἔστι Υὰρ τὸ ἔθνος πολεμικώτατον" 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

πιαηο οραεί5 ἷί πάς ἀἰδοράθτο. ΒΗΗΗΐ απἴθπα εί αἱοταπα 
πορίΜαπι πΟη Ρ8ποοτυπη οαάαγετίθις ἵη Ότρεπα αἆ δορυ]ίι- 

τᾶπ] ἀε]α!ῖς., (πὶςεῖ5 γίδα εδί ρορι]ο θα ροπηρα οοηφη]]ς, {ο- 

αυο αἰίογαπῃ ἀε[απείογαπα» εί οοπρ]ητίαπη ἀῑεγυπα ασίας 

εχοϊίαίας ο5ί. Οµαρτορίετ [αοίΗπ δέ δεπα{α5οοης Η]έΗΠη : 

Όί ροβί]αο ἀε[απείογαπα ἵπ Ώο]]ο οοτροτα δὶ Ἡαπηαγοπέυτ, 
αβίευπαο οροἰἀϊδαεπί; πο οϐ ΘογΗπι εοπδροσίαπα το]ηιεῖ 

ἀείετγετεπίητ ἃ πη]Η ία. Ἠ]ιά ἀθοτείαπα πποχ οἱ Ἰορέος, εί 

οορπογεγυπ{, Ἱπη(αξἰ δυΠ{. . 

ΧΙΗΥ. Ίῃπ τεααπΙ ἁηηί ΠΕΠΙΟ δι οοίας οδί ΠιΠο: 

αποά Οωρατί ποπ. γασατεί ἵπ θεα τονογῖ αἲ οοπᾶ. 

Ἐχοτοίίαπῃ οἶας 5οηάΐα5 οοπηπηϊκίέ Ο. Ματίο οί Ο. Οπρίοηῇ, 

Αά πο ΟΦρίοπεπα Ο. Ῥοπιρφάίας, ἆαν Ἰοδίσπα ἵταης[ι- 

6οτο 5ε 5ἱπημ]αῃ5, αἀάπχίί Ῥτο ΠΙῖς οὐδίάϊρας ἆπος 88/Υο5 

ΡΙΕΤΟ5, ΠΠΟΓΕ ἱησεπιογαπΙ Ῥγο[εχίαίος : εἰ, απο πηασίς Π- 

ἀεπι ἱπρείταγεί, Π]ᾶδδας αποαπθ Ρα αἲαξ απτο αΓβθη- 

ίοφιο οράπείας : 5ἵππ]απο Ποτίαία5 ο5ί, αἱ 56 ποσο οοΠ[ς- 

8{ἴπι ἁρρτοᾶονοίιις ]ιοδίί]επι οχετοϊέαπα, ἀάπα ἶ5 π]]ο τερογοέ 

Ἱπιροτίο. Ἐί Οαρίο ἀεερρίας δεηπεραίατ Ἰοπαίπε. Ὁϊ 

γετο αἆ ΙοοΠ1 ΥεΠ{ΙΠΙ ο5ί {ηδίάΙϊ5 ρταραταίαπα, Ῥοπηραόίης, 

ααδί οἰγοαπιδρεείατας , αβίπαπα Ποδίος ε5δεΠ{ , ἵπ Εαππά]Η Πα 

ααεπιάαπη ρτουυτέ, οί Πί εἱσηαπῃ ἀαί 515. ΠΠ ρτονοἶαη- 

ί65, σαρΙοπεΠα, δἱ πηπ]{ος οχ 5 απῖ επι εο οταπέ, Ἰηέοτ- 

Ποϊυπί. Ἠε]απαπα οἷας οχογοἰέαπῃ 5οηαία5 αἆ Ματϊϊ οορίας 

αἀυηνχ[τ. 

ΧΙΙΥ. Ῥογ Ιά6ΠΙ {οΠρΡΙ5 Ῥεχ. Όωδατ ροάἵίαπα (πρίπία 

πια, οᾳέάπα απίπααε, Ρο [αιςες (παδάαπη εί ρταταρία 

Ίοεα ἀοάπεθης, οκ Ιπιρτογίῖδο Ἱτγπεηία Ματίο Ἐρσηαίίο, ἵπ 

{αμοες τερυ]δας οδί : παπάς σπαπα, Πεοίῖσα ρνορίετ ΠΙΟΓΤΠΙ 

ἀθ]αίας, αἆ Βαν1άπα αποπιάαπη απίοο Ροπίε Ροτγίππα 56 τ6- 

εορίςσεί ; ππα]οτί Ρρατί6 εχογοῖέα5 Ῥτορο Παγίαπα απηΐδδα, τὸ- 

Ἰᾳυἱ5 ραςδίπα αγπηᾶ Ργο/ἱεἰεηί θα, ἅμτο 56 ΤεΝΠΗΠΙ τοοδρίε, 

10ἱ αγπιαἰἶς 4ος τε]ίααος Παραϊέ, ἀεοερίοσι6 Ῥτορετε ἰ1ά0- 

που 5αρρ]οπηοπίο, αἆ Αοοιγᾶς, πα α Ῥαρίο αἆλαο οΏδοςςας 

(οπευαπίας, (ταηδηί,  9εἆ οί οαδτὶς οο]αξίς, ποιπίοτ αἰίο- 

ΤΗΠΑ 41815 οδί Ρηρηα Ἰαοθδδετο, 

ΧΙΥΙ. Οοτη. 8γ]]α [2] εἰ Ο. Ματίας ΜάΓδο5, 5056 αἀοτίο», 

[οτε ίοτ ΓερΙ]ογο, Π54116 αἆ 8ορος γἱηδίογαπα ροτδεουἱ τ ααας 

(11η Ἠοάτίν ὤστο (γαπδοσπά στο, οπιαηίς πο ΥδΗΠ ο5ί Ίναο 

ο05 ἱηδοφιί ἁπηρ]ίας. Οσο. νους δΥα, αἱ αὖ αἱίοτα γίπο- 

(οτήπα ρατίο οαδίτα Ἠαῦοῦας, το ἰπίε]]οσία, θαβίοπίθας οσους” 

ΓΘΗ5., οἳ ἔρ8ο πη]έος Γπίογ[οοῖε; αἱ ο ἀἱς οκ Ματίς ρογεγίηί 

εργα δοχ παἰλ]ία, αγππογΙ (ο ΠΗΠΙΟΓΙ5 ηλη]ίο πλα]ος {η Ρο” 

(οδίαίοπα γοποίί γἱοίοταα, Έα οἰαάο πηδαῖς οίίασι ο[[ογα 

κ! Ἰνοφίίαπα απἰρης τοραγαἵκἽο γἱεῖρας α]ίέτο ταση ους” 

αἰνοταπί ΠΟΠΙάΠΟΒ, Ποια. οθβδαηίο5, ηοφιιό Ρυβηδαι 6ο η” 
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χαί φασι, κατ᾽ αὐτοῦ θρίαμθον ἐπὶ τῷδε τῷ πταίσµατι 
γενέσθαι µόνῳ' λεγόμενον πρότερον, οὔτε κατὰ Μάρ- 
σων, οὔτε ἄνευ Μάρσων, γενέσθχι θρίαμθον. 

ΧΙΙ ΥΠ. Περὶ δὲ τὸ Φάλερνον ὄρος, Γναῖον Πομ- 

πγήϊον Ἰουδαχίλιος, καὶ Τίτος Λαφρήνιος, καὶ Πόπλιος 

Οὐεντίδιος ἐς ταυτὸν ἀλλήλοις συνελθόντες, ἐτρεποντο, 
καὶ κατεδίωχον ἐς πόλιν Φίρμον. Ναὶ οἵ μὲν αὐτῶν 

ἐφ ἕτερα ὤχοντο' Λαφρήνιος δὲ παρεκάθητο Πομπηΐῳ, 
ἐς τὸ Φίρμον καταχεχλεισµένῳ. Ὅ δ᾽ αὐτίχα μὲν 
ὁπλίζων τοὺς ὑπολοίπους, ἐς χεῖρας οὐκ ει: προσελθόν- 

τος δὲ ἑτέρου στρατοῦ, Σουλπίχιον περιέπεµπεν, ὀπίσω 

τοῦ Λαφρηνίου γενέσθαι, καὶ αὐτὸς κατὰ µέτωπον ἐπήει. 
Γενοµένης δ᾽ ἐν χερσὶ τῆς μάχης, καὶ πονουµένοιν ἆμ- 
φοῖν, ὅ Σουλπίχιος ἐνεπίμπρη τὸ τῶν πολεµίων στρατό-- 

πεδον" χαὶ τοῦθ οἳ πολέμιοι χατιδόντες, ἐς Ἄσχκλον 
ἔφευγον, ἀχόσμως ἅμα καὶ ἀστρατηγήτως' Λαφρήνιος 
γὰρ ἐπεπτώχει μαχόμενος, Πομπήϊος δὲ καὶ τὸ Ἄσχλον 
ἐπελθὼν ἐπολιόρχει. 

ΧΙ ΥΠΠΙ. Πατρὶς δ) ἦν Ἰουδαχιλίου τὸ Ἄσχλον, 
καὶ δεδιὼς ὑπὲρ αὐτῆς ἠπείγετο, σπείρας ἄγων ὀκτώ. 

Προπέμ. ας δὲ τοῖς ᾿Ασχλαίοις ἐχέλευσεν, ὅταν αὐτὸν 

ἴδωσι πόρρωθεν ἐπιόντα, ἐκδραμεῖν ἐπὶ τοὺς περικα- 

θηµένους, ὡς τὸν ἄγῶνα τοῖς ἐχθροῖς ἑχατέρωθεν, γενέ-- 

σθαι. Ἀλλὰ Ἀσχλαῖοι μὲν ἀπώχνησαν. Ὅ δὲ Ἰου- 
δαχίλιος καὶ ὣς ἐς τὴν πόλιν διὰ µέσων τῶν πολεμίων 

ἐσδραμὼν μεθ) ὅσων ἐδυνήθη, ὠνείδισε μὲν αὐτοῖς τὴν 

ἀτολμίαν καὶ δυσπείθειαν. Οὐκ ἐλπίζων δ᾽ ἔτι τὴν 
πόλιν περιέσεσθαι, τοὺς μὲν ἐχθροὺς, οἳ τέως αὐτῷ 

διεφέροντο, χαὶ τότε διὰ φθόνον τὸ πλῆθος ἐς ἃ παρήγ- 

γελλεν ἀπέτρεψαν, ἔχτεινε πάντας. Ἐν δὲ ἱερῷ πυρὰν 

νήσας, καὶ χλίνην ἐπιθεὶς ἐπὶ τῇ πυρᾶ, παρευωχήθη σὺν 
τοῖς φίλοις, καὶ προϊόντος τοῦ πότου φάρμακόν τε προσ- 

πνέγκατο, χαὶ χαταχλίνας αὑτὸν, ἐπὶ τῆς πυρᾶς: ἐχέ- 

ευσε τοῖς φίλοις ἅψαι τὸ πρ. Καὶ Ἰουδαχίλιος μὲν 

ὧδε Φιλοτιμηθεὶς πρὸ τῆς πατρίδος ἀποθανεῖν, κατελύθη. 
Σέζτος δὲ Καϊσαρ, ἐξήχκοντος αὐτῷ τοῦ χρόνου τῆς ἀρχῆς, 

ἀνθύπατος ὑπὸ τῆς βουλῆς αἱρεθεὶς, ἐπέδραμεν ἀνδράσι 
δισμυρίοις μεταστρατοπεδεύουσί ποι, καὶ ἔχτεινεν αὖ-- 

τῶν ἐς ὀχταχισχιλίους, ὅπλα τε πολὺ πλειόνων ἔλαθε. 

Χρονίου δ᾽ αὐτῷ τῆς περὶ τὸ Ἄσχλον οὕὔσης πολιορχίας, 

ἀποθνήσχων ἐκ νόσου, ἀντιστράτηγον ἀπέφηνε Γάΐον 
Βαίδιον. 

ΧΙΙΥ. Καὶ τάδε μὲν ἀμφὶ τὴν Ἰταλίαν ἣν τὴν 
περὶ τὸν Ἰόνιον.. Αἰσθόμενοι δ) αὐτῶν οἳ ἐπὶ θάτερα 
τῆς Ῥώμης Ἐυῤῥηνοὶ χαὶ Ὀμθριοὶ, καὶ ἄλλα τινὰ 
αὐτοῖς ἔθνη Ὑειτονεύοντα, πάντες ἐς ἀπόστασιν Ἴρεθί- 
ζοντο. Δείσασα οὖν ἡ βουλὴ, μὴ ἐ ἐν κύκλῳ γενόμενος 

αὐτοῖς ὃ πόλεμος ἀφύλαχτος Ἱ , τὸν μὲν θάλασσαν 

ἐφρούρει τὴν ἀπὸ Κύμης ἐ ἐπὶ τὸ ἄστυ δι ἀπελευθέρων, 
τότε πρῶτον ἐς ρα δι’ ἀπορίαν ἀνδρῶν χαταλε-- 
Ἱέντων. Ἰταλιωτῶν δὲ τοὺς ἔτι ἐν τῇ συμμαχία πα- 
βαµένοντας ἐψηφίσατο εἶναι πολίτας: οὗ δὴ μάλιστα 

μόνου πάντες ἐπεθύμουν. ἸΚαὶ τάδε ἐς Τ υῤῥηνοὺς 

περιέπεμπεν. οἱ δὲ ἅ ἄσμενοι τῆς πολιτείας μετελάμ.- 

ΑΡΡΙΑΝΟ5. 
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(ορηπί(αο, ΠΙΠ(παΠη 46 Η1ἱ5, πῖςί Π]α ε]αάε ασορρία, ἔγιαπη- 
Ρα 1Πὰ 6556 απππῃ 4 14 (οπρις νο]α{ ἵη ΡτοΥοι)ίο {μ]5- 
5δε{, πθηΙιο 46 Μ Μα8ἶδ, Πθ(ιθ βίπο Μανείς, ἱτίαππρμαπα αρί 
ρο0550. 

ΧΙΝΗΠ. Οἴτοα Ἐαἰθίπαπα Πποπίοπα, άσσας οἱ Τ. Τα. 

[οπίας (υο Α[γαπία) οἱ Ρ. Ὑοπίατας (1. ος), οοη]Ηπ 

οεἵς εορΙ5, οχογοϊαπα ΟΠ. Ῥοπηρθίί [αβΗπα (αραίμηα πο πίτα 

Εἰηλάπα ορρίά πα οοπαρομΠ{,  Δά ου]ά5 οΏδίάΙοποπ Τ,4{Γ6- 

πίο το]οίο, αῖ ἆπο ἵπ ἀϊνειδαπι αμαιπί. Ῥοπηρείας, Πῖς 

απὶ οἰἶαάί αρεγεγαπ{ αγπια(ῖς ἆθπιο α Ῥαρηαπάο απἱάθπι 

αρεπηέ, αἀγεπίαπίο αιίοπι αἰίο οχογοία, Βαἱρίοῖαπα ρος 

ἀσγία πηῖδδιπα μ5ςῖ{ Τια(γοΠΙῖ {δρα Ἰηγαάστο; ἱρ5θ α Ποπίθ 

οππ]άεπα αἀοτίας οδἰ. ΟµΠπΙαιθ ἀπρίο Ματίο οργίατείς, 

Ῥη]ρίοίας Ἰπερηάϊί οαθίτα Ἰοδίππα : απο γίβδο, Ποδίες Αδοι- 

ΊἸ1πὰ Ιποοπαϊία {αρα 5ἶπθ ἱπιρεΓίο, Ρτοβαρογυη{; Πᾶπι Τ/4- 

{γοηίῖας ἵπ 1ρβα ραρηα οροϊἀθγαί. 

Αδοὐισι Ιη5(1{. 

Ἠϊπο Ῥοπηρθίας ορρΙρηατε 

ΧΙΥΤΠ. Αξοπ]αηις εταί Ζαάαοῖμας : απαρτορίθς 4πποη5 

Ραΐπία, οι οείο εολογθας Ῥτοροτα 5αοσττῖς εἴπιπ]ααα 

Ρος πηπεῖος πηοηιέ ΑΦΟΙΙάΠΟΒ, ογυρίῖοπεπη Γαερτοηί ἵπ οἳ- 

86550165 σπαπαργΙπΙΙΠη του]. αἀγεπεπίει ἱρειπι οοηβΡῖ- 

οθτθη{; { Ἠοβίῖ5 αποϊρ]Ι ργοπεγείαἩ Ρίο. Ῥθἆ ορρίάαπῖ 

π]Π]] ΠΊοΥεΓε αιδί θαη{. {άσσος πμ οπαίπα5 Ρον πθάῖος 

Ἠοφίθς ρεπείγαγ]έ Ἱηίτα πιαπία, 5εαποπ/ίριας αποίαιοί Ροίθ- 

γηΐ : εἰ ακρτορταγ!έ οἴγίρας ΕπιϊάΙίαίεπα αίᾳαθ Ιποβεάίθη- 

Παπ. Φεᾶ ἀεδρεταία 5α]πία οἴνίίαίϊς, Ῥηπιαπα Ιπ]ηίσος, 

ΟΠ οϐ Ρυἱςήπαπα φἱπυ]ίαίθπα, ἔππι οἨ γοορηίθιη οπ]ραπη, 

ααοά ἱρδίας αγ]άΙα αιιοίοτος οἴγίριις {αεγαηί αβροιπαπάϊ οἷα5 

πιαπάα!{1, εοπ{γποϊἀαγ]έ ΟΠΊΠ65. Μοχκ τοβο οχκίγαείο ἵπ 

ίαπΊρΙο, οἱ Ἱεοίο αἱ Ἱπιροδίίο, εραἰαίας οπῃ απηϊοῖς, Ῥο5ί 

ῬΡτοἵκαπα ΟΟΠΗΡΟ{Δ{ΙΟΠΕΠΙ ΥΕΠΟΠΗΠΙ Ἠαμςῖέ: ἆπο Γαοίο ἵπ τοβο 

ἀοοαριῖέ, Ποτίαίας απχἱσος., α{ [8665 5αὐάετοπί. Αίᾳπο ἴία 

γίαπα βηΠΐ ααάα σας, Ίαπο ρ]ογίαπα οαρίαης, αί ραίγία πΟῃ 

οδδοί 5αρε»ίε5. Βεχ. 0ᾳδατῖ 5επα(ς ἵῃ 5οαιθηίθπι ΑΠΠΙΙΠΙ 

Ρτογοραν!έ ου Πα οοης]ατί ροΐείαία Ιπιρθγίαπη, 15 Ί8πα Ρτο- 

εοηδα], οἶτοῖίου πχ Μ. ΠοδΗάπα, ἀπ οαδίτα Ππογεπέ, ας- 

5υθβιΙ5, 5ίτανΙί οκ αἵς οείο π][ία, αἱ πιπ]ίο ρίατος οχαῖί ατ- 

πηῖδ. Φεά ἆππι οἴτεα Αδοιι ομβιάίοπθπα ἀῑπίαςδ Ἠωῶτογο 

οορίέαν, ΠΙΟΙΡΟ βπρεΓαία5, 8Ι0οΘΞΦΟΓΕΠΙ αἱρῖ ορίατῖί 6Ο. 

Βαβίμηῃ, 

ΧΙΗΧ. Ώαπῃ Ἠῶο αἆ ΠηαγΘ 5ΙΡ6ΤΗΠΙ ροπιπίασ: ἀϊγθιδα 

Ρατίο Ἐίγηδοί οἱ πιρηϊ, ππα οΙΠ1 αλῑς ααἱραςάαπα πι Ηπηῖς 

Ρορι18, αἆ ἀς[εοίίοπεπι 5Ρροείαῦαπέ; ηνία βαοθδδ ραΓ- 

Πππι. Οπο0 ΠΟΥΟ ππεία ἀεοθἀθπία, δοπαία5, πο οἴγουππσιᾶ- 

σπα Ποδββα5 οἰησετείατ ο]οῖέας, ΠΠοτίρας, ααῶ Οππιας 

Ππίεν εἰ Ότρεπῃ Ραΐεπέ, ἱπιροφαίέ ρυδίάΐία; απσδ οχ Προτίΐς 

Ἰοσία ααπί, {ατα ργῖπηαπα πι πηΗίαπι αἀπηὶςςίς οἨ γίτογαπα 

Ιποριαπῃ. Αποζοναιο ϱαῖέ 5οπαίας Ἱορίς (ργοπάσς, αἱ Πα]ἱοἱ, 

αποίᾳποξ αἀμς ἴπ β46 ρεγπηαηρίδεεπέ, οἶγε Βοπηαπί Βετεπί; 

14 αποᾶ πἰπηΐταπα Ῥγοοῖριθ οοπορίίαπα οταί οππηϊρᾳδ. Εὰ 

Ίες, ἀϊπιίδεα οἵτοα Είτατία Ρορι]ο», οχτορία αἲ Πὶ5 εδί αγ 
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θανον. Καὶ τῆδε τῇ χάριτι ἡ βουλὴ τοὺς μὲν εὔνους 
εὐνουστέρους ἐποίησε., τοὺς δὲ ἐνδοιάζοντας ἐθεθαιώ- 

σατο" τοὺς δὲ πολεμοῦντας, τση τινὶ τῶν ἁμοίων 

πραοτέρους ἐποίησε. Ῥωμαῖοι μὲν δὴ τούσδε τοὺς 
νεοπολίτας, οὐκ ἐς τὰς πέντε καὶ τριάκοντα φυλὰς, αἳ 

τότε ἦσαν αὐτοῖς, χατέλεξαν' ἵνα μὴ, τῶν ἀρχαίων 
πλέονες ὄντες, ἐν ταῖς γειροτονίαις ἐπικρατοῖεν. Ἀλλὰ 

δεχατεύοντες ἀπ έφηναν ἑτέρας, ἐν αἷς ἐχειροτόνουν 

ἔσχατοι. καὶ πολλάχις αὐτῶν ] Ψηφος ἀγρεῖος ἣν, 

ἅτε τῶν πέντε καὶ τριάκοντα προτέρων τε καλουμένων, 
χαὶ οὐσῶν ὑπὲρ ἥμισυ. "Ὅπερ, Ἄ λαθὸν αὐτίκα, ἢ 
καὶ ὣς αὐτὸ ἀγαπησάντων τῶν Ἰταλιωτῶν, ὕστερον 

ἐπιγνωσθὲν, ἑτέρας στάσεως ἠρξεν. 

1.. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰόνιον, οὕπω τὴν Τυῤῥηνῶν µε- 
τάνοιαν ἐγνωχότες, µυρίους καὶ πενταχισγιλίους, ὁδὸν 

ἀτριθη καὶ μακρὰν, ἐς τὴν Γυῤῥηνίαν ἐπὶ συμμαχία 
περιέπεµπον. ἸΚαὶ αὐτοῖς ἐπιβεσὼν Γναῖος Πομπήῖος, 

ὕπατος ὢν ἤδη, διέφθειρεν ἐς πεντακισχιλίους' καὶ 
τῶν λοιπῶν ἐς τὰ σφέτερα δι ἀπόρου χώρας καὶ χει- 

μῶνος ἐπιπόνου διατρεχόντων, οἵ ἡμίσεις βαλανηφα- 

γοῦντες διεφθάρησαν. Τοῦ δ) αὐτοῦ γειμῶνος Πόρχιος 

ἐν Κάτων, ὅ σύναρχος τοῦ Πομπηΐου, Μάρσοις πολε- 
μῶν ἀνηρέθη. Λεὔχιος δὲ Κλοέντιος Σύλλα, περὶ τὰ 
Πομπαῖα ὄρη στρατοπεδεύοντι, µάλα καταφρονητικῶς 
ἀπὸ σταδίων τριῶν παρεστρατοπέδευε. αἱ ὃ Σύλλας 

τὸν ὕθριν οὐκ ἐνεγκὼν, οὐδὲ τῶν ἰδίων τοὺς χορτολο- 

γοῦντας ἀναμείνας, ἐπέδραμε τῷ Κλοεντίῳ. Καὶ τότε 
μὲν ἠττώμενος ἔ ἔφευγε. Προσλαθὼν δὲ τοὺς χορτολο- 

γοῦντας, τρέπεται τὸν Ἐλοέντιο. ὍὉ δ) αὐτίχα μὲν 

ποῤῥωτέρῳ µετεστρατοπέδευεν. Ἀφικομένων δ᾽ αὐτῷ 
Γαλατῶν, αὖθις ἐπλησίαζε τῷ Σύλλα, καὶ συνιόντων τῶν 

στρατῶν, Γαλάτης ἀνὴρ μεγέθει μέγας προδραμὼν 
προὐκαλεῖτό τινα Ρωμαίων ἐς µάχην. Ὡς δ᾽ αὐτὸν 
ὑποστὰς Μαυρούσιος ἀνλρ βραχὺς ἔκτεινεν, ἐκπλαγέντες 
οἳ Γαλάται, αὐτίκα ἔφευγον. ἩΠαραλυθείσης δὲ τῆς 

νάξεως, οὐδ' ὃ ἄλλος ὅμιλος ἔτι τοῦ Κλοεντίου παρέμει-- 

Μεν, ἀλλ᾽ ἔφευγεν ἐς Νῶλαν ἀκόσμως. Καὶ ὁ Σύλλας 

αὐτοῖς ἑπόμενος, ἔκτεινεν ἐς τρισµυρίους ἐν τῷ δρόµῳ, 

καὶ τῶν Νωλαίων αὐτοὺς μιᾶ πύλῃ δεχοµένων, ἵνα μὴ 
οἵ πολέμιοι σφίσι συνεσπέσοιεν, ἑτέρους ἔκτεινεν ἀμφὶ 

τοῖς τείχεσιν ἐς δισµυρίους' καὶ σὺν τοῖσδε Κλοέντιος 

ἀγωνιζόμενος ἔπεσε, 

1]. Σύλλας δ᾽ ἐς ἔθνος ἕτερον Ἱρπίνους µετεστρα- 
τοπέδευε, καὶ προσέβαλλε Αἰκονλάνῳ. Οἱ δὲ, Λευ- 

κανοὺς προσδοκῶντες αὐτῆς ἡμέρας σφίσιν ἐπὶ συμμα- 
χίαν ἀφίξεσθαι, τὸν Σύλλαν καιρὸν ἐς σκέψιν ᾖτουν. 

Ὁ ὃδ) αἰσθανόμενος τοῦ τεγνάσµατος, ὥραν αὐτοῖς 
ἔδωκε, κἂν τῆδε ξνλίνῳ ὄντι τῷ τείχει κληματίδας 

περιτιθεὶς, μετὰ τὴν ὥραν ὑφῆπτεν' οἵ δὲ, δείσαντες, 
τὸν πόλιν παρεδίδουν, ἸΚκαὶ τήνδε μὲν ὃ Σύλλας δυήρ- 

παζεν, ὡς οὐκ εὐνοία προσελθσῦσαν, ἀλλ' ὑπ᾿ ἀνάγκης' 

τῶν δ᾽ ἄλλων ἐφείδετο προστιθεµένων, µέχρι τὸ Ἱρπί- 
νων ἔθνος ἅπαν ὑπηγάγετο. Καὶ μετῆλῆεν ἐπὶ Σαν- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ἀϊβείπιο. Οτο Ῥοπεβοῖο εί απη]σος απηρ]ης ἀεν]ηχ τί 5οπαίας, 

εί ἀπρίος ἵπ Πά6 εοπβγπιαν!!, οἱ Ἰνοσίοπα, 5ρε απαάαπα αἱ 

Ῥτοροδίία, το δΙα1ϊ πΠοτειη. Νονί απίθπη 11 οἶνες Ποπιαηϊ 

πο ἵπ Χχχν πήρα, σπα ίππο εταπί, 5απί ἀῑςιπραια; πο τε- 

{ετος ἵπ 5α/Γγασῖϊς γ{περγοπ{ασ ΠΠΠΙετο 56ἆ ἵπ ἀθοθπῃ ΠΟΥΔ5 

(πας οοπ ρα εαπί, ἵπ φυἱρας ρο5ίγεπηί Γειτεπίςυ[γαρῖα. 

Οπο Γαοίππη οδί, τί 5αρο Ἱπιίί]ος Πετεπί Ἱογαπῃ οαἱο]1; 

αποᾶ γείοτος Π]α (]ίπία φπἵπαπε {πίρα5, ας ριῖογες γΥο- 

οαβαπίατ αἆ υΠγασία, Ῥ]αδα παπα ἀἰππίάἴαπα παπηετῖ οοπβοο- 

τοηί,. Οποᾶ οοπςΙαπα (5ἱνα ποῦ 5ίαβΐπι Ἰπίε]]θοίαπῃ οτί 8 

φοοῖῖς; «ἶνο ΠΠ, πιοᾶῖοο οοπ(θη!1, {απα ποπ γοφαἰγεραηί βΠι- 

Ρα5) Ροδίοα ἀερτε]θηςπα, ΠΟΥᾶΓυΠα θεά ΠΠΙοπαπα Γης πια» 

{ετία. 

1. ΑΙ επροτῖ πιατίς αοσο]α., ποπάµπι εορηϊίο Ἐίγαςδοοβ 

πηηίαᾶςςθ 5οπίοπ/[ῖαπα, φπἱπάεοῖπα πη]]ῖα παπα ααχ{]ο ΡεΓ 

ἀεγίος οα]]ες οἰγοπππάπχογυΠί ἵπ Ἑἰπατίαπι, ΟποςασστθςςυΒ 

Οπ. Ῥοπηρεῖας5, Ίαπι οοπςΗ!, Ιπίοτ[Γοςῖί αχ εἶς αίπααε πα, 

Οᾳίοτί ἆππι αἆ 5πο5 Ῥεγ Ίουα α5ρετα οἱ ἱπνία , Ιήεπιο 4ποσπθ 

βταναπία, Ρα]απίος 56 τεορίαπέ, οἱ {αππεπα 5οἰαπίατ σ]απά]- 

Ῥα5., ἁἰπιιάιαπα θογτη Ἰπίογ]ή. Ἐαάσπι Υοτο ήθιπο Ῥογείης 

Οαΐο, Ῥοπηροϊϊ οοΊ]εσα, Μανςὶς Ῥαί]απα Ἰπίοτεῃς, οοοίδα5 ο». 

Ροςί Ίο αππῃ Τ,. ΟΙαοηίΐας 5Υ]]:, αἆ Ῥοπηρείαπος πιοπίος 

οπδίτα πηδίαίο, οοπ{αειηΙ αἀπποάσπι αἆ {ετίσπα Ἱπάς εἰα- 

ἀϊππι οαδίτα ορροδΗἱδεεί; δγ]α, ποπ ΓγΘΗ5 64 οΟΠ{ΠΠΠΟ- 

Ἰἱαπα, η Ρα ηα{οτίρας απἰάσπι »αἱς οχδροσία[ἶς, ἵπ 6Η Γο- 

οί Ἱπιρείαπῃ. ΕΙ ίππο απἰάσπα γἰοίας, 5ο τεερρῖε : πον 

γετο, ταεθρίῖς Ῥαρη]αίοτίρας, Ῥτοβὶρανίί Οἰποπίππα, οἱ 

οαδίτα ἵπ τοππο[ίοτοπα Ίοσσπῃ {ταηδ[εττο οοθβ. Οµῖ ἀοϊπᾶο, 

αὐχη]ς σα]]οίς αποίας, ταῖςδας οππα γ]]α οπδίτα οοπ(αξ. 

Ῥοδίαπαπα απίοπα πιήησας οχοτοῖίας Ρνοδ ΠΜ ἵη αοἴθη , ἵπι- 

πιαηϊ φἰίαΐίαγα ας Ῥτουυττθης Ργογοσσβαί αἆ 5ἱησυ]ατο ο65- 

{απΊ6Π οχ Ῥοπιαπῖς αΠάπσπη. ΟµοπΙ απάπα οχίσυαα εἰαίητα) 

Ναπιῖάα οοη/[οοἱβδεί, {ογηί σαΠἱ οοπ/[ος{ἶπῃ ἴογσα γοτοταπ{, 

απιᾳπο (ατραία αοἰο πες τοἰἰᾳαὶ ΟΙαεπίαπί ροκ (οταηί, 5εᾶ 

Νο]απα το[ασοταπ{ ἱτορίά].  Οπο8 ΒΥΠα ρει5οοπ{Η5, η ἴρδα 

Γασα αἆ (τιαϊηία πηϊ]ία οροῖᾶ!ε : οἱ αποΠα ΏοἨ Πϊί ρου ππῖσατα 

Ῥοτίαπη ἵπ π1νοπα τοοἱροτοπίς, πποοπίῖρας Νο]απίς. πο Ἰο- 

αΐς αἰπιι] Ἰγγαπηρετοί; οὗδα 5απ{ οἴτοα ΠΙΠΤΟς αἰία γἱσίηἰ 

πηϊμία, οἱ ἵη 5 Οποπίΐα5, Γογίοτ Ῥήρπαής, οσο η(έ, 

11. Τη Ηἰτρίπος ἰπάο πιονῖε δγ]ία, οἱ οπ]απαπα ορρι- 

βηατο ηδη, Ορρίάαπῖ, απί ος Ἴρδα ἀῑο αὖ Ἰωασσηίς αἲ- 

χηήηπα οχεροσ(αραπί, (οππρας αἲ ἀο]ηνογαπάσπα Ρρονία]αμί, 

Τα, ἀο]ο ΙπίοΠεείο, ἀαῖ Ἱογα. δρα (ἴαπα τ ἰπίογίπα αἲ ππὄηῖα, 

απο {παρίρας οοηδίαβαηί, Γα5005 δαγπθηίογΙΠὰ αἀπιονοί, 

οἴδαπα, ΡΓΦΤοΓ]αρ5ο λογο δρα[ίο, αἀππογοί Ίπποι. Οἱ0 

πποῖα ου ἵπεο]α, ορρίάσπα (ταδυπί. Ἐί ιά φάση, 

ηἱροίο γΥἱ Ρος οπρίαπα, απαπα γοἱαπίαίο (γαάίαπα, ἀῑτί- 

Ρίοπά ατα πας οοπορρείέ, Ἠο]σαίς Υοτο ορρίἀΐς, απο» 

4ποί 2ο ἀρθάσαηί, Ρορογοῖί : απο εἷο οπηηίς Ρρορυ]ας Ηίο" 

ΡίπΟΓΩΠΗ {π. Πάσπα τουσρίης οί. Ἠΐπο ἵπ Βαηπίισα 8ΥΊ]4 

νίτας, οὐχ ᾗ Μοτίλος ὁ τῶν Σαννιτῶν στρατηγὸς τὰς ; ἰγαπδίω] ὈοἱίΗπη; πο Ρος 608 ἀάῑῑας φ1ος δοτναδαί Μυας, ή 
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πορόδους ἐφύλαττεν, ἀλλ᾽ ἑτέραν ἀδόκητον ἐκ περιόδου. 

Προσπεσὼν δ᾽ ̓ἄφνω, πολλούς τε ἔκτεινε, καὶ τῶν ὕπο- 

λοίπων σποράδην. διαφυγόντων, ὃ μὲν Μοτίλος τραυ- 
µατίας ἐς Αἰσερνίαν σὺν ὀλίγοις κατέφυγεν» Ὁ δὲ 

Σύλλας, αὐτοῦ τὸ στρατόπεδον ἐξελὼν, ἐς ΕῬουάνον 
παρΏλύεν, Ἰ ἡ κοινοθούλιον ἦν τῶν ἀποστάντων. Τρεῖς 

δ' ἄχρας τῆς πόλεως ἐχούσης, καὶ τῶν Ῥουάνων ἐς τὸν 

Φύλλαν ἐπεστραμμένων, περιπέμψας τινὰς ὃ Σύλλας, 

ἐκέλευε καταλαθεῖν ὄντινα τῶν ἄλλων δυνηθεῖεν ἄκραν, 

καὶ καπνῷ τοῦτο σημῆναι, Γενοµένου δὲ τοῦ καπνοῦ, 
συμθαλὼν τοῖς ἐκ μετώπου, χαὶ μαχόμενος: ὥραις τρισὶ 

καρτερῶς, εἷλε τὴν πόλιν. ἸΚαὶ τάδε μὲν ἦν τοῦδε τοῦ 

θέρους εὐπραγήματα Σύλλα. Χειμῶνος ὃ) ἐπιόντος 

ὅ μὲν ἐς Ῥώμην ἀνέστρεφεν, ἐς ὑπατείαν παραγγέλλων. 
ΤΠ. Γναῖος δὲ Πομπήΐος ὑπηγάγετο Μάρσους, καὶ 

Μαῤῥουκίνους, χαὶ Οὐηστίνους. Καὶ Γαάΐος ἸΚοσχώ- 

γιος. ἕτερος Ῥωμαίων στρατηγὸς, ἐπελθὼν, Σαλαπίαν 

τε ἐνέπρησε, παὶ Κάννας παρέλαθε, καὶ ἸΚανύσιον 
περικαθήµενος Σαυνίταις ἐπελθοῦσιν ἀντεμάγετο ἐγ- 

κρατῶς: μέχρι φόνος πολὺς ἑκατέρων ἐγένετο, χαὶ ὃ 

Κοσχώνιος ἐλαττούμενος ἐς Κάννας ὑπεχώρει. Ἔρε- 

θάτιος δ) αὐτὸν ὃ τῶν Σαυνιτῶν στρατηγὸς, ποταμοῦ 

διείργοντος, ἐχέλευεν ἢ περᾶν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐς µάχην, ἢ 

ἀναχωρεῖν, ἵνα περάσειεν.. “Ὁ δ) ἀναχωρεῖ, καὶ δια- 
θάντι τῷ “Ἑρεθατίῳ προσπεσὼν, μάχη τε κρείττων 
ἐγένετο, καὶ φεύγοντος ἐπὶ τὸ ῥεῦμα αὐτοῦ, µυρίους 
καὶ πενταχισχιλίους διέφθειρεν οἵ δὲ λοιποὶ μετὰ τοῦ 

Τρεθατίου διέφυγον ἐς Κανύσιον. Ἰαὶ ὅ Κοσκώνιος 

τὴν Λαριναίων καὶ Οὐενουσίων καὶ Ἀσχλαίων ἐπιδρα- 
μὼν, ἐς Ποδίκλους ἐσέθαλε, καὶ δυσὶν ἡμέραις τὸ ἔθνος 

παρέλαθε. 
ΤΗ. Καικίλιος δ) αὐτῷ Μέτελλος ἐπελθὼν ἐπὶ τὴν 

στρατηγίαν διάδοχος, ἐς Ἰάπυγας ἐμθαλὼν, ἐκράτει καὶ 
ὅδε μάχη τῶν Ἰαπύγων. Καὶ Πομπαίδιος, ἄλλος 
τῶν ἀφεστώτων στρατηγὸς, ἐνταῦθα ἔπεσεν' οἳ δὲ λοι- 
ποὶ σποράδην εἰς τὸν Καιχίλιον διέφυγον. ἸΚαὶ τάδε 
μὲν ἦν περὶ τὴν Ἰταλίαν ἀμφὶ τὸν συμμαχικὸν πόλε- 
μον" ἀκμάσαντα δὴ μάλιστα µέχρι τῶνδε, ἕως Ἰταλία 
πᾶσα προσεχώρησεν ἐς τὴν ᾿Ρωμαίων πολιτείαν, γω- 
βίς ΥΕ Λευκανῶν καὶ Σαυνιτῶν τότε' δοχοῦσι γάρ µοι 
καὶ οἵδε τυ χεῖν ὧν ἐ ἔχρηζον ἱ ὕστερον. ἛἘς δὲ τὰς φυλὰς, : 

ὅμοια τοῖς προτυχοῦσιν, ἕκαστοι Κατελέγοντο; τοῦ μὴ 
τοῖς ἀρχαίοις ἄναμεμιγμένοι ἐπικρατεῖν ἐν ταῖς χειρο- 
τονίαις, πλέονες ὄντες. 

Ι1Υ. Τοῦ δ) αὐτοῦ χρόνου κατὰ τὸ ἄστυ οἵ χρῆ- 
σται πρὸς ἀλλήλους ἐ ἐστασίασαν" οἵ μὲν, πράττοντ ες τὰ 

1ρέα σὺν τόκοις, νόµου τυνὸς παλαιοῦ διαγορεύοντος, 
μὴ δανείζειν ἐπὶ τόχοις, ἢ ζημίαν τὸν οὕτω δανείσαντα 
προσοφλεῖν. Ἀποστραφῆναι γάρ µοι δοκοῦσιν οἵ πά- 
λαι Ῥωμαῖοι, καθάπερ “Ε λληνες, τὸ δανείζειν, ὡς 

χαπηλικὸν, καὶ βαρὺ τοῖς πένησι, καὶ δύσερι καὶ 
ἐχθροποιόν. ᾧ λόγῳ καὶ Πέρσαι τὸ κιχρᾶσθαι, ὡς 
ἁπατηλόν τε καὶ φιλοψευδές. "Εθους δὲ χρονίου τοὺς 
τόχους βεθαιοῦντος, οἱ μὲν κατὰ τὸ ἔθος ἤτουν, οἵ δὲ 

αχ βαππΙΙσσι, 5ο ρου πηρα σος ανα ππἰπίπαο ρη(αβα {αι Ἰο- 

5εἱ5 γοπίανας.. Πααπο τοροπίθ πλη]1 ορρτοβδί ευπί; το]αιιὶ 

Ρα58ίΠΙ [σα ἀἰδρονβί, Μιας δαποἶής σπα ραμοῖς 1ἴβοι- 

πἶαῦὰ οπάθπα [αρα ρουγοηίί, γα, οχρασηα(ἶς οἶας οαβίτῖς, 

ἀμχῖί αἆ Ῥογίαπαπα, ἵπ απα τοβο]Ιαπη Ρορ]ογΙ Πα οοποΠΠαΠὰ 

αριαραίαν, Ἐί απαπα τον αἲσος Ἰαβοτοί 14 ορρίά πα , Βο- 

γἰαποηδίρα5 αἲΏ ππα ρατίο ἵῃ ΒΥ1]αΠα ἱπίοπ[ῖς, οἶγουπηπηίρθορ 

ἁἰἰ(αοί οο]λονίος ]1550 δυη{ ἀἴγοιδα ρατίο Π{ΤαΠ1 Ῥοββοηί οχ 

αἰίονῖς ἆπαβιας ατοῖθα5 6αρθγ6, οἱ Γ1Π1ο 14 εἰσηίβσατο. Οιοᾶ 

υβὶ θαοοθβθῖέ, 8Υ]α, ασστοδδι5 ϱο5 απἰ α [γοηίς 1ρθῖ οί, 

Ρο5ί (πάπα ΠογαγΙπα γαάαπα ορρασπαΠοποπα, Ρος ον 

ορρίἀο.  Ἐί 5 απἰάσπα τοβας Ρος θὔπη Ὠδίαίθπα ΡΓΟΡΡΟΤΕ 

βοδ{15 510 Ἠἱσπησια δγ]]α αἆ οοηδ]αίαπα ροίοπά τη ἵπ Ότροπα 

οί ργο[οσίι5. 

1Η. Αἱ Οπ. Ῥοπηρεῖας ΜαγδΟ5, Ματγισίπος, Ὑεδιποβαια 

5αΏοαίί. Ῥϊγοιδα ρατίο Ο. Οοδοοηῖας Ῥνωίου δα]αρίαπι γὶ 

εαρίαπα ἴποσπα[, οἱ Οαηηᾶς ἵπ Πάσπι γοορίΐ : 5εᾷ αὖ οὐί- 

ἀϊοπο Οαπς, δρα γαπία ΦαπηπΙΙππη, ροδί αοΤοίη ΡΙΡΠσΤΗ, 

οδίία αἰτίπαο Πλαρηα είτασο, τορα]δι5, αἆ Οαπηα5 οοβοίΙ5 

οδί 5ο5ο τΘοἱρογο. ΟΦίεγαπα Ττοραα5, ῬαπηπΙΙαπα {πιρογα- 

ίου, ἀῑιπιεπίο οχεγοῖίας Παγίο ἀοπιποανίί Οοβδοοπίο, τί 

(να]εσγοί οοπηπηῄδδαγας Ῥνο]ίαπα, ααί τοίνοσθάστοί, μπι 

ἴρ8ο (γα]θοίβδεί. Οοδοοπίας ταίγοσθᾶστο πα] :. οἱ Έγοῦα- 

παπα, απαπαρείπ παπα {γα]οσῖέ, ασσνθαςας ςαρογαγίί: Γαρίοη- 

{654116 Ρεγ5θδοι{5, ἵπ ΑΠΊΙΠΟΠΙ ριαροἱρίίος οσῖέ, ἴία α{ οχ αἱς 

ΧΥ πηϊ]]ία Ῥογίτεηί : τε]ατϊ παπα οσπα Τγεβα[Ιο Ἱπίτα ΟαπΦΙΠΠΙ 

το[ασογαηί, Ταπι Οοβδοοπίας, ἵη 1αγπα [ατα Ὑοπαδίποσπα, 

ΑβοποτΙπιαἁα Ππος ΙποιτδαΙοπθ {αοία Ῥωάίομ]ος Ιηγαδίέ, 

εί Ἱπίνα ῬιάσαΠα {οίαπη σεηίθιη ἵπ ἀθάϊοπεπα αοοθρῖΐ. 

Ι1Π. Ἠυ]ας ἵη Ργῶίητα 5πεοθβςου 0ος Μοίο[]ας, ας- 

εερίο αχεγοῖία, ΑριΙο5 αἀοτίας Ῥγῶ]ίο γἱοῖ : 4ο Ῥγο]ῖο 

Ῥοπαρθάϊας, ππα5 οχ ἀε[ες[ϊοπίς απ{οπίρα5, Ῥοέ : τοἰἰᾳαία» 

οἰαᾶϊς βρᾶΞ5ίπλ αἆ νΙοίοτοπα ἱταης[αροταπί. Αίαιοθ ία Βε]- 

Ἰ1π1 Ροσἶα]ε πιαχίπια οοπ{εηΠ/{ῖοπο σοξίαπα οςί ασίθηας; ἆοπος 

ππίγεγδα Πα]ία οἰγιίαίοηι Ἠοππαπαπη αἀερία δ5έ, οχοθρίίς 

Τασαής οἱ Βαπιπίήριας; αἱ {απποη αΠαπαπίο ροδί ραπίίος 

εοπηροίος γοίῖ {αοίί Γαΐςςο παϊμὶ γἱάεηίατ. Ὠΐροςίϊ 5υπί αιι- 

{επι ἵπ δπα5 (πρας, ααεπιαἁπιοά πα 11, αἱ ραπ]ο απία Γ16- 

ταηί τεεερίϊ5 πο ρονπηϊχ/ϊ γείθηῖρας οἰγίθας, αἱ πύΠΠΘΥΟ , τα 

5α/[γασίῖς γϊηοσγοηί. 

Ι1Υ. Ῥεν Ιάσπι Ὑογο (θπηρις οἱ ἵῃ γΏο οὗ ἂ-5 αἱἱθηίπι 
εχοτία οδί 5εάΠῖο; ἄαπι φπἱάαπι αρθνρίας πδητας οχίρυηί, 
οοηίτα απαπα οαα{απα οβδεί απ{]ααῖς Ιοσῖριας ; φπίριας Υαμίυα 
εἴαί, Ῥεουπίαπα ΤΠ ΓΦΠΟΓΘ Ροµ6τα, αἀά[ία ραπα αἱ ας. ε{- 

Ρυ]αία θἳρί αφαία. ῬοσιΠίαπα πηπίπο ἀατοί. Ὑἱάοπίας οηἱΠα 

Π1 ρη]ςοῖ Ῥοπιαπί, εἶουί οἱ ἄτῶοί, αβ]ιογγιῖνδα α ΓΩΠοΤΕ, 
αἱ ογάϊάα πορο[αίοπο , πιο]οδία ραιροτίρας, οἱ Πέἴαπα πῖ- 
πηοἰΠαγαπη( πο ππαίστία. Οα Ταίίοπο οί αριιά Ῥογδᾶς {ρδΙΠΙ 

πηπ{ααγί θΗαΠ {ατρο Ἰαβοραίας, γο]αί ουπα Γαιά6 οἱ ΠΊΘΗ- 
ἀποἴσ' ϱΙθγπι(ιο οοπ]αποίαπα. 5οᾶ απἷα νοίοτῖ 1451 μίους 
{ῶΦπι5 αραιά Ἠοπιαπος τοοερίαπα Γ[αογαί, [απεταίογος Π]ιά 

30, 



308 ΑΡΡΙΑΝΙ 

οἷον ἐκ πολέμων τε καὶ στάσεων ἀνεθάλλοντο τὰς ἄπο- ͵ 
δόσεις. εἰσὶ δ᾽ οἳ καὶ τὴν ζημίαν τοὺς δανείσαντας 
ἐκτίσειν ἐπηπείλουν.. “Ὁ τε στρατηγὸς Ἀσελλίων, ᾧ 
ταῦτα προσέχειτο, ἐπεὶ διαλύων αὐτοὺς οὐκ ἔπειθεν, 
ἐδίδου κατ ἀλλήλων αὐτοῖς δικαστήρια. τὴν ἐκ τοῦ 

γόµου καὶ ἔθους ἀπορίαν ἐς τοὺς δικαστὰς περιφέρων. 

Οἱ δανεισταὶ δὲ, χαλεπήναντες ὅτι τὸν νόµον παλαιὸν 

ὄντα ἀνεκαίνιζε, χτείνουσιν αὐτὸν ὧδε. “Ὅ μὲν ἔθυε 
τοῖς Διοσχούροις ἐν ἀγορᾶ, τοῦ πλήθους ὡς ἐπὶ θυσία 

περιστάντος' ἑνὸς δὲ λίθου τοπρῶτον ἐπ αὐτὸν ἄφε- 

θέντος, ἔβῥιψε τὴν φιάλην, καὶ ἐς τὸ Ἑστίας ἱερὸν ἵετο 

δρόµῳ. Οἱ δὲ αὐτὸν προλαθόντες τε ἀπέχλεισαν 
ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, καὶ καταφυγόντα ἔς τι πανδοχεῖον ἔσφα- 
ξαν. Πολλοί τε τῶν διωκόντων, ἐς τὰς παρθένους 

αὐτὸν ἠγούμενοι καταφυγεῖν, ἐσέδραμον ἔνθα μὴ θέμις 
ἦν ἀνδράσιν. Οὕτω μὲν καὶ Ἀσελλίων, στρατηγῶν 
τε καὶ σπένδων, καὶ Ἱερὰν καὶ ἐπίχρυσον ἐσθῆτα ὥς ἐν 
θυσία περικείµενος, ἀμφὶ δευτέραν ὥραν ἐσφάζετο ἐν 
ἀγορᾶ µέσῃ παρὰ ἵεροῖς, ἸΚαὶ ἡ σύγχλητος ἐκήρυσσεν, 
εἴτις τι περὶ τὸν Ἀσελλίωνος φόνον ἐλέγξειεν, ἐλευθέρῳ 

μὲν ἀργύριον, δούλῳ δὲ ἐλευθερίαν, συνεγνωχότι δὲ 
ἄδειαν' οὐ μὴν ἐμήνυσεν οὐδεὶς, τῶν δανειστῶν περι- 

χαλυψάντων. 
Ι.Υ. Τάδε μὲν δὴ φόνοι καὶ στάσεις ἔτι ἦσαν ἐμφύ- 

λιοι κατὰ µέρη. Μετὰ δὲ τοῦτο στρατοῖς µεγάλοις οἵ 

στασίαρχοι πολέμου νόµῳ συνεπλέκοντο ἀλλήλοις, καὶ 

ἡ πατρὶς ἆθλον ἔχειτο ἐν µέσῳ. Ἀρχὴ δ᾽ ἐς ταῦτα 

καὶ πάροδος εὐθὺς ἐπὶ τῷ συμμαγχικῷ πολέμῳ ἴδε ἐγί- 
Ὕνετο. Ἐπειδὴ Μιθριδάτης, ὃ τοῦ Πόντου καὶ ἄλλων 
ἐθνῶν βασιλεὺς, ἐς Ῥιθυνίαν καὶ Φρυγίαν καὶ τὴν ὅμο- 

ρον αὐταῖς Ἀσίαν ἐνέθαλεν, ὥς µοι κατὰ τὴν βίθλον εἴ-- 
ρηται τὴν πρὸ τῆσδε' Σύλλας μὲν ὑπατεύων ἔλαχε 
στρατηγεῖν τῆς Ἀσίας καὶ τοῦδε τοῦ Μιθριδατείου 

πολέμου: καὶ ἦν ἔτι ἐν Ῥώμῃ. Μάριος δὲ, τὸν πό- 
λεμον εὐχερῃ τε καὶ πολύχρυσον ἡγούμενος εἶναι, καὶ 
ἐπιθυμῶν τῆς στρατηγίας, ὑπηγάγετό οἵ συμπράσσειν 
ἐς τοῦτο Πούπλιον Σουλπίκιον δήµαρχον ὑποσχέσεσι 
πολλαῖς' καὶ τοὺς ἐκ τῆς Ἰταλίας νεοπολίτας, µειονε- 

κτοῦντας ἐπὶ ταῖς χειροτονίαις, ἐπήλπιζεν ἐς τὰς φυλὰς 

ἁπάσας διαιρήσειν' οὐ προλέγων μέν τι περὶ τῆς ἔαυ- 

τοῦ Ἰρείας, ὡς δὲ ὑπηρέταις ἐς πάντα χρησόμενος 

εὔνοις. Καὶ νόµον αὐτίκα ὃ Σουλπίχιος ἐσέφερε περὶ 

τοῦδε' οὗ χυρωθέντος ἔμελλε πᾶν, ὅ τι βούλοιτο Μάριος 

ἡ Σρυλπίκιος, ἔσεσθαι, τῶν νεοπολιτῶν πολὺ παρὰ τοὺς 

ἁρχαίους πλειόνων ὄντων, Οἱ δ᾽ ἁργαιότεροι, συνο- 

ρῶντες ταῦτα, ἐγκρατῶς τοῖς νεοπολίταις διεφέροντο. 

Ἐύλοις δὲ καὶ λίθοις γρωμένων αὐτῶν ἐς ἀλλήλους, 
καὶ μείζονος ἀεὶ γιγνοµένου τοῦ κακοῦ, δείσαντες οἱ 
[ὔπατοι περὶ τῇ δοκιμασία τοῦ νόμον πλησιαζούση, 
προὔγραψαν ἡμερῶν ἁργίας πολλῶν, ὑποῖον ἐν ταῖς 

ἑορταῖς εἴωθε γίγνεσθαι: ἵνα τις ἀναβολὴ γένοιτο τῆς 
χειροτονίας καὶ τοῦ κακοῦ. 

ΙΥΙ. Σουλπίκιος δὲ, τὴν ἁργίαν οὐκ ἀναμένων, 
ἐκέλευε τοῖς στασιώταις εἷς τὸν ἀγορὰν ἥκειν μετὰ 

» .. σι 

το Ππογο τοροβοεμαί : ἀερίίογος γοτο, Ἠε[ίαπη οἱ 5οᾶ1ἴοποα 

οααδαπάο, ἀῑΠεγεραπί τεάάετο : προ ἀορταπί απἱ αγρεπίίρα8 

ππη]οίαπῃ Ἰορῖς οίαπα πηἰπἠἰατοπίατ. Τη ΑΦοζιο Ρτα ος, οἩ- 

115 οα οταῖ Πατὶςα{σ[ῖο, απία οοποίΠατο ρατίες οοπα(α5 πΙΠΙ] 

Ῥτοβοίεραί, Ῥογπηϊςιί εἶδ, πἱ εκ Ίεσο εὐταα Ιάἱεῖρας ασο- 

τοηέ; αἆροαπο ἀἰπεπ]ίαϊοπα οπι, σπορ εκ τοραρπαπ!ία Ἱερίς 

οππη πΊοτο οποβαίητ, ἀθο]ίπαης, ]πάϊοςς ἵπ εππιάετη Ἱπορ]ϊουήί. 

Εωποταίοτες απίοπα , ὥστε [εγεπίος τοπονατὶ γείοτοπη Ίδρεπη, 

Ῥταίογείη {ο]]απί ο πιεᾷῖο, αἆ Ἠππο πποᾶσπι. 8ασταπα ἶ5 

[αο]εβαί ἵπ [οτο, αἆ Φάσπι Οαδίοταπα, οἰτοατηδίαηπία τί Πἱ 

Γγασιιεπ{ϊ ππυ](αάϊπο : απάππαπε ππας φἹδρίαπα Ρείἶοοοί 

ουπῃ ]αρίάς, αβ]εεία ρ]ήα]α αἆ αάθπι Ὑοδία οαιτετο οαρῖ!; 

5οἆ ργωτοπίη5, εἰ ας εχο]αδα5, ἆππι ἵπ οααροπα απαάἆαπι 

απ! Ἰαίερτας, Ἱασα]αίας ο5ί. Τη οο Παππα]ία πια], ταί 

αᾱ Ὑοεία]ες ευπα οοη[αρῖςδο, ἆππι αγἰάϊῖας Ἰηδοείαπίας, Ρε- 

πεἰταγετηπί{ ἆπο πρίας ασ ἱηστοςϊ νῖτοςδ. δίΐο ΑξεΠίο ρτᾶ- 

{ου ἵπ 1ρ5ο πηαρϊκίταία, απηϊοίας5, αἱ ἵῃ ςαστιβοῖο, 58ογᾶ ᾱἲι- 

ταίασαε τορία, οἴτοῖίοι Ἱοταπι ἀῑαῖ 5οοππάαπι 1η πηεᾶῖο {οΓο 

Ιπίοτ 5αογἰβεαπάυπα οοσἵδας αδἰ. Βεπαίας Ῥοτ ΡΓΟΟΟΠΕΠΙ 

ΔποίογΏπα ο]ας οὐρᾶαϊς ΙπαΙοί Γαἴατο οδίοπίαν{έ ρταπηίαπα, Ἱ- 

Ῥοτο ΡοοπΠΙαΠη, 56110 Πβοτίαίεπα, οοηςοῖο Ἱπιραπίαίετη : 

αἲ ΏΘΠΙΟ {απ16π Ἰπάες εχςΗί, {απεγαϊοτίρας τει ἵερεῃ- 

Ρας. 

ΙΥ. Δάμαο απἰάσπι οσᾷες οἴνί]ος πίτα 5ἰπρα]ος Ποπηπιθς 

φπη5ίίοταπί : οἱ 5εὀ{ῆοπες ραρςίπα Γαεγαπί, πο Ῥε]]α οἰγίμα, 

Ρο6ᾷ Ροδίμαο [ποίοπιπα ρτῖποῖρος ΠΙΠΙΘΤΟΘΙς οχετο ρας, ι 

π{ ἵπ Ῥε]]ο ππος οδέ, τοπ ποδξογηί αἆγοτεις 5ο Ιηγίσθπ : οί 

γἰοίοπία ρταπηίαπα Ῥρείεραίατ Ρραϊπία, Όπατπι οοπίδη- 

Ώοπαπῃ οοσα5ίο Ρτοἵπ5 Ρο5ί βποπη δοοία]ῖς Ρε] οπαία οί 

Πα]α5ηιοᾶί. Ῥοσίαπαπα Μνγίάαίος, Ῥοπίί αΠαγαπησαε βεη- 

{απ τοχ, Βγπίαπα εί Ῥητγσίαπα οοΠΠΠΘΠΙΠΠΟ Ἠΐς Αδίαπι 

Ἰηγαςίί, υἱ φαρετῖοτί 1ργο οδί οχροδίίηπα; δγ]ία, ἴππο ο0Η- 

501, Αδίαπι οὐπα ΝΠιγίάα[ἶοο Ῥο]]ο 5οτας ο5ί ρτονἰποίαπη, 

ΟΙ σαπ1 ποπάσπι αὉ πτΏς οδοί ἀΐστοςςας, Ματίας, αγΏῖ- 

ἰταίας τὰ Ῥοϊαπα ρ]α5 Ἰαοί «παπι ἀῑβου]ίαιἶς Ἱναβίητήπαν 

οπρίάαδαπο Ἱπιρογίϊ οἶας Ώο)1, παα]ἱς ρο]ΠοϊίαΠΠοπίρης Ἱπά- 

χίί Ρ. δηηρίοίαπα (πραπαπα Ρ]ερίς, αἱ εὶ αἀοςσοί :5Ροπή- 

απο [οοῖί πονς οἴγίρας, [οτο αἱ Ί1το εαβγαρίογασα απαγεῃ- ἱ 

(ασ γείογίρας, οἱ Ρον (τίρας ἀῑςιτραστοπίας: Φροπλυ]αης 

απἱά θα Πη{ογίπα, ΕΠΗ 86 ΠοροΓίαπα Άροτο, οἱ δἆ ορογαΠα ς)ῖ 

παγαπάαη οπρίατο Π]ογαπα Ῥοπογοἱοπίίαπα, Νες πποτα : δυ]- 

Ριοῖη5 Ίεβοπα 54ροτ Ἠας το ρτοπηα]ραίς ασ) αἱ αἱδθεί Ροτ]α 

ἱρειας Ματ Βηἱρίοαπο ατρ]ίταία σοτοπάα οταπί ουρία : 

(απίαπα Παπηοτο ργροΠοσαί τουοη απ οἴνίαπα οὐθκεῖο, Τὰ 

ἁπήηιαδγοτίοηίος γοίοτος οἶνος, ἴοιίς γήρας τονκουαπί 

πογῖα οἱ αἆ ππαπδ (απά στη αἲ εαχα(πο ἀεγοπιί οοπίθη[ίο, 

οἱ αποάἰο Ἰαΐας πιαπανἰς ππαϊαπα. Ἱασαο οοηφη]ος, ἰ- 

πηρη[ος οοπη ία απἴρας ἆο Π]α Ίορο εαβασία (ουτῖ ἀενοραηί, 

οα οσα πα οπή ρογίοπ]ο ἀἰΠοττοπίας, πάϊκοταηί τη πη]ίον 
ἀἱος [οίας, παἷο 1ῃ [ο5[1ς φοἰοπηίῦας 6556 φοἱθηί. 

ΓΥΤ. δι δυρίοσς, πΙ πποταίας οἳς [οσίας, 1η51ἱ 

ΡΕΠΗ 5Η 4Π1 ΤΠ [ο ΡΓΜ{0 6.568 ος εα]ν γενίο αοοἰποίαπα 



κεχρυµµένων ξιφιδίων, καὶ δρᾶν ὅ τι ἐπείγοι, μηδ' 

αὐτῶν φειδοµένους τῶν ὑπάτων, εἰ δέοι. Ἑὰς δὲ αὐτῷ 

πάντα ἔτοιμα ἡν, κατηγόρει τῶν ἀργιῶν ὡς παρανό- 

µων, καὶ τοὺς ὑπάτους Κορνήλιον Σύλλαν χαὶ Κόϊντον 

Πομπήϊον ἐκέλευεν αὐτὰς αὐτίκα ἀναιρεῖν, ἵνα προθείη 

τὸν δοχιµασίαν τῶν νόμων. Θορύθου δ᾽ ἀναστάντος, 

οἳ παρεσχευασµένοι τὰ ξιφίδια ἐσπάσαντο, χαὶ τοὺς 

ὑπάτους ἀντιλέγοντας ἠπείλουν κτενεῖν' µέχρι Πομπήϊος 

μὲν λαθὼν διέφυγε, Σύλλας δὲ ὡς βουλευσόμενος ὑπε- 

χώρει. Κάν τῷδε Πομπηΐου τὸν υἱὸν, κηδεύοντα τῷ 

Σύλλα, παῤῥησιαζόμενόν τι καὶ λέγοντα, χτείνουσιν 

οἱ τοῦ Σουλπικίου στασιῶται. Καὶ ὃ Σύλλας ἐπελθὼν 

ἐθάστασε τὸν ἀργίαν' ἔς τε Καπύην ἐπὶ τὸν ἐχεῖ στρα- 

τὸν, ὡς ἐκ Καπύης ἐς τὴν Ἀσίαν ἐπὶ τὸν Μιθριδάτου 

πόλεµον διαθαλῶν, ἠπείγετο" οὐ γάρ πω τινὸς τῶν ἐπ᾽ 
αὐτῷ πραττοµένων ἤσθετο. “Ὅ δὲ Σουλπίχιος, ἄναι- 
εθείσης τῆς ἀργίας, καὶ Σύλλα τῆς πόλεως ἀποσταν- 

τος, ἐχύρου τὸν νόμον" καὶ, οὗ χάριν ταῦτα ἐγίγνετο, 

Μάριον εὐθὺς ἐχειροτόνει τοῦ πρὸς Μιθριδάτην πολέ- 

µου στρατηγεῖν ἀντὶ Σύλλα. 
ΙΥΠ. Πυθόμενος δ) ὃ Σύλλας, καὶ 

διακριθΏναι, συνήγαγε τὸν στρατὸν εἰς 

τόνδε τῆς ἐπὶ τὸν Μιθριδάτην στρατείας ὀρεγόμενόν τε, 
ὥς ἐπικερδοῦς, καὶ νοµίζοντα Μάριον ἐς αὐτὴν ἑτέρους 

καταλέξειν ἀνθ᾽ ἑαυτῶν. Τὴν δ' ὕθριν ὁὃ Σύλλας τὴν 
ἐς αὐτὸν εἰπὼν Σουλπιχίου τε καὶ Μαρίου, καὶ σαφὲς 

οὐδὲν ἄλλο ἐπενεγκὼν (οὐ γὰρ ἐτόλμα πω λέγειν περὶ 
τοιοῦδε πολέμου), παρήνεσεν ἑτοίμοις ἐς τὸ παραγγελ- 

λόμενον εἶναι. Οἱ δὲ, συνιέντες τε ὧν ἐπενόει, καὶ 

περὶ σφῶν δεδιότες, μὴ τῆς στρατείας ἀποτύχοιεν, ἆπε- 
γύμνουν αὐτοὶ τὸ ἐνθύμημα τοῦ Σύλλα, καὶ ἐς Ῥώμην 
σφᾶς ἄγειν θαῤῥοῦντα ἐκέλευον. Ὁ δὲ, ἡσθεὶς, Ἴγεν 
ἓξ τέλη ρτρατιωτῶν αὐτίχχ. ἸἈαὶ αὐτὸν οἳ μὲν ἄργον- 

τες τοῦ στρατοῦ, χωρὶς ἑνὸς ταµίου, διέδρασαν ἐς 
Ῥώμην, οὐχ ὑφιστάμενοι στρατὸν ἄγειν ἐπὶ τὴν πα- 
τρίδα. Ἠρέσέεις ὃ) ἐν ὁδῷ καταλαθόντες, ἠρώτων, τί 
μεθ) ὅπλων ἐπὶ τὴν πατρίδα ἐλαύνοι; Ὁ δ' εἶπεν, Ἔλευ- 
θερώσων αὐτὴν ἀπὸ τῶν τυραννούντων. Καὶ τοῦτο ὃὶς 

καὶ τρὶς ἕτέροις καὶ ἑτέροις πρέσθεσιν ἐλθοῦσιν εἰπὼν, 

ἐπήγγελλεν ὅμως" εἶ θέλοιεν τήν τε σύγκλητον αὐτῷ 
καὶ Μάριον καὶ Σουλπίχιον εἰς τὸ Ἄρειον πεδίον συν- 

αγαγεῖν, καὶ πράξειν ὅ τι ἂν βουλευομένοις δοχῇ. 
Πλησιάζοντι δὲ Πομπήϊος μὲν ὅ σύναρχος, ἐπαινῶν 
καὶ ἀρεσχόμενος τοῖς Ἰιγνομένοις, ἀφίχετο, συµπρά- 
ξων ἐς ἅπαντα. Μάριος δὲ καὶ Σουλπίχιος ἐς παρα- 

σχευὴν ὀλίγου διαστήµατος δεόµενοι, πρέσθεις ἑτέρους 

ἔπεμπον, ὡς δὲ καὶ τούσδε ὑπὸ τῆς βουλΏς ἀπεσταλμέ- 
νους" δεόµενοι, μὴ ἀγχοτέρω τεσσαράκοντα σταδίων τῇ 
Ῥώμῃ παραστρατοπεδεύειν, µέχρι ἐπισκέψαιντο περὶ 
τῶν παρόντων. Σύλλας δὲ χαὶ Πομπήϊος τὸ ἐνθύ-- 

µηµα σαφῶς εἰδότες, ὑπέσχοντο μὲν, ὧδε πράξειν" 
εὐθὺς δὲ τοῖς πρέσθεσιν ἀπιοῦσιν εἴποντο. 

ΤΝΠΙ. Καὶ Σύλλας μὲν τὰς Κοιλίας πύλας καὶ τὸ 
παρ) αὐτὰς τεῖχος ἑγὶ τέλει στρατιωτῶν κατελάμθανε, 

/ / 
πολέμῳ χρίνας 
Ρ) / λ 
ἐκχλησίαν, καὶ 

ΡΕ ΡΕΙ/Ι5 οιγΠβῦς ΤΠΕ. Τ, σ6 ---δ8. 

“Ῥεταγετιπί, ΠΟΠ 5Η5ηθηίθς5 εοπίτα ραίτίαπα πηΠίατο, 
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ααἴθας υβίππ](ο ορ5 Γ]βδοί, οἱ γοῖ οοηίτα 1ρδο5 σοη- 

βπ]6ς, 5ἳ το Ρορί]αγεί, αἱογοηίας. Οπίρης τερας Ῥγαρᾶ- 

τας, ἄοὀμ58το οαΡίΐέ οἳ» {οτίας η{ ΠΙορίήπιας; Ίαῦεῃς ΒΥ]]Π1 

εί ϱ. Ῥοπιροϊιπα 0055. οοη/{05{ἴπα 65 {ο]ετα, αί ρΙοβί οοπ]- 

πηϊαπίας ηγασία ἆθ Ἱορίρας, Ἰπάο (ππιμ]ία οχοτίο, 

αἰπησυηίαΣ οκ οοπροδί(ο οἶσα, οί εοπβ]ίρας οοη(ταᾶἴσθη- 

Πρι Ἱπίοπίαπίητ; ἀοπες Ῥοπαρεία5 εἶαπῃ οΊαρδης οί, 5ΥΊ]α 

γετο γε]αί αἆ ἀεμρεταπάπα δοορδείί, Ππίοτίπα Ῥοπιρείας, 

εοηςι]ῖς βΠα5, ΘΥ]] ᾳοΠοΙ, Πεδοίο αυ]ά Προτῖας Ἰοσαίας, ἃ 

Βη]ρίοϊαηϊς ἱπίεγβοίίαγ, ΑΟ πιοκ ΘΥΙΙα τεΥθγςι5 Γογίας 51β- 

(αέ : Ῥτορεταίοσιο ΠΠπετθ ΟαριΙΠΙ αἆ εχογοΙίαπῃ ρτοίροίιβ 

εδί, ἴπᾶς ροττο οοηίτα ΜΠγ]άαίθπα (πα]εσίατας ἵη Αδίαπι 

πΙΙ]άάπα. οηἵπα ΘΟΓΗΠΙ απ οοπίτα 56 Ῥαναβαπία, 8εηβθΓαΙ. 

ῥη]ρίείας Ὑθτο, 5αβ]α[{5 [εηῖς, εί 8γ]α αὐ Ότηε ρτο[εοίο, 

Ρετ[ετί Ίοσεπα : ας Ῥτοίπας Ματίαπα, ου]ας ἵη ρτα[ἴαπα ἴδία 

εοπηραταία οΓαηέ, ΡΙερίς [γαρ ἀοδίσηαί Ἰπιρογαίογοπα 

ῬεΙ ΜΠἀα{1εῖ. 

ΤΥΗΠ. Έα 1ο εορηϊία 8γ]]α, αγπιῖς ἀθσθγήθτο 566ΙΠΙ 6οΠ- 

ΒΠ{Π6Π5, ἵπ «ΟΠΟΙΟΠΕΠΙ αἀγοσαί πη]ίες, αἱ ἵρ5ος5 εχρεά1[ῖο- 

ης ἵῃ ἨΠγιάαίειη , Ισ 5Ρρ6, επρίἀος, οί αιΏῄίταηίος, Μα- 

τίαπα 4ος πηΠίες αἆ οὔπα παἠαπα οοπδοπρίήτυτη, Πὶ 

Ι5ίία οοΠΙΠΙΕΠΙΟΤΑΙ5 ἱπ]ανῖ5, απἶρας ο556ί α ΒΗ1ρΙοἷο Μα- 

τίο(πε α[οοίας, αἱ πμ] ργαίοτοα πιαπ][οςίο Ῥγοπιποίαης 

(ποπάπα επί απάεβραί {αιΐς Ώ6]ί πιοπίίοπεπα Ιπάποριε), 

Πονίαίας οδί πηΠίας, { ρανα(ί ο55οη{ αἆ Ία5δα {αοϊοηᾶάα. ΠΗ, 

Ιπίε]]οεία εἶας πιοηίθ, Ὑαγ, πο οχρεά[οπίς 5ρε αάγοθιςας 

ΜΙιγιάαίεηα. φα5οἱρίοπάα» εχοϊἀετεηί, αρετίαπέ ἰρςί Π]απα 

βγω ἀῑδειπια]αίΙοπθΠα; ΙαΏεπίας 61Π1 ΏοΠοΟ αΠΙΠΙΟ 6556, θέ 

αᾱ Ὁτβρεπῃ 5656 4πεθτα. ἸΤασπα Ἰίας βΥ]]α οοη{ες{ῖπι 5οχ 

Ἰαβίοπες Ἠοππαπη γειδας5 ἀποί : απατά ῬταίεοΙ, ρταίθς 

υπἴσαπα απῶςίοτοπα, ΟΠΊΠ65 ἀεδθτίο εχεγοῖία ἵπ αΤΏΕΠΙ ΡΓο- 

Ῥτο- 

ΠοϊδεεπΗ ΦΥ] οσεοπιταπ{έ αχ 106 ]ερα[ῖ : απἶρας ΙΠίθιτο- 

ραηίΐρας, αυῖά Ἱία ραίπίαπα ατπηαίας Ροίεγείῦ τοδροπαΙ{, αἱ 

εαπ1 Προγαγεί α {γταηηῖς. Ἰάσπι ταδροήδΙπι απππη Πίαγαπα 

αίστε {εγ{ο α15 Ῥο5δί α1ίος Ἱεραίῖς ἀαάῖςεεί, Ῥο]οεβαίατ 

ίαπθη, 5ἱ γα]έ 5εηαία5 οι Ματίο Βι]ρίοίοαπθ ἴπ ϱαΠΠΡΟ 

ΜατίΙο δἱρῖ Ῥγαδίο 6556, άΟΙΙΤΙΠΙ 56 οπηπία 4θ οοπηπιιηί 

εοηδ[]ίο. ὅαπι Υενο αρρτορίμσπαπ {1 οεζαγηξ οο]]εσα Ῥοπι- 

ρείας; εί, εοπρῖοβαη5 Ιαπάαηξαιθ [ασοίπηα εἶα5, ορογαΠι 

5Η απῃ αἆ οπηπ]α οβίιΠί. Μανίας γετο αἱ Φαἱρίοῖας, ποπάΠα 

βα:ϊ5 Ῥαγα(ϊ Ρτορίος (επηροτίς αησης[ίαπα, αἱίος Ἱοραίος πηί- 

{ωπί {αησααπα 5οπαία5 ποπηίηθ γεπ]εηίες; απῖ ροδίπ]ατοῃέ, 

πο πίτα ααἰπίαπα Ἱαρίάεπι αἲ α1Ώε 5Υ]]α οαδίτα πηθίατείης, 

ἆοπες 5εηαία5 4 ργῷ5εη!ῖ πηοσο[ίο ἀειίροιαςςεί,. Αί 5γΙΙα 

οἱ Ῥοπιρεῖας, Ιπίε]]θοίο Ίου οοηβῖ]ίο, αππαθγαπί απἰάείη 

Ἰεβαίοταπῃ ροδίμ]α[ἶς; 5οἆ αΏοιηίες οοδάεΏα 6 γος[ἱσίο 5εοι{ῖ 

δυπί. 

ΥΠ. ΤΠ 8γ]Ια αἆ οοσαραπάαπα ΟσΗπιοπίαπαπα (4. 

Επι) Ροτίαπα εἱ ορηί(ριια οἱ ΠΙΗΓΗΠΗ ΠΠΑΠΗ Ἰομίοπετι 



ν Ὅ Ἱ..- 
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Πομπήϊος δὲ τὰς Κολλινας ἑτέρῳ τέλει" καὶ τρίτον ἐπὶ 
τὴν ξυλίνην γέφυραν ἐχώρει, καὶ τέταρτον πρὸ τῶν 
τειχῶν ἐς διαδογὴν ὑπέμενε Τοῖς δ' ὑπολοίποις ὁ 

Σύλλας ἐς τὸν πόλιν ἐχώρει, δόξη καὶ ἔργῳ πολεμίου. 

Ὅθεν αὐτὸν οἵ περιοικοῦντες ἄνωθεν ἠμύνοντο βάλλον- 
τες, µέχρι τὰς οἰχίας ἠπείλησεν ἐμπρήσειν' τότε δ᾽ οἱ 
μὲν ἀνέσχον. Μάριος δὲ καὶ Σουλπίχιος ἁπήντων περὶ 

τὴν Αἰσκύλειον ἀγορὰν μεθ’ ὅσων ἐφθάκεσαν ὁπλίσαι" 
καὶ γίγνεταί τε ἀγὼν ἐχθρῶν, ὅδε πρῶτος ἐν Ῥώμῃ, 
οὐχ ὑπὸ εἰκόνι στάσεως ἔτι, ἀλλ ἀπροφασίστως ὑπὸ 

σάλπιγγι καὶ σηµείοις, πολέμου νόμῳ' ἐς τοσοῦτον 

αὐτοῖς κακοῦ τὰ τῶν στάσεων ἀμεληθέντα προέκοψε" 
τρεποµένων δὲ τῶν Σύλλα στρατιωτῶν, ὃ Σύλλας ση- 

μεῖον ἁρπάσας προεκινδύνευεν' ὡς αἰδοῖ τε τοῦ στρα- 
τηγοῦ, καὶ δέει τῆς ἐπὶ τῷ σηµείῳ, εἰ ἀπέχοιντο, 
ἀτιμίας, εὐθὺς ἐκ τῆς τροπῆς αὐτοὺς µετατίθεσθαι, 
Καὶ ὁ Σύλλας ἐκάλει τε τοὺς νεαλεῖς ἐκ τοῦ στρατο- 

πέδου, καὶ ἑτέρους χατὰ τὴν χαλουµένην Συθοῦῤῥαν 

ὁδὸν περιέπεµπεν, ᾗ κατὰ νώτου τῶν πολεμίων ἔμελλον 

ἔσεσθαι περιδραµόντες. Οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Μάριον, πρός 

τε τοὺς ἐπελθόντας ἀχμῆτας ἀσθενῶς μαχόμενοι, καὶ 

ἐπὶ τοῖς περιοδεύουσι δείσαντες περικύχλωσιν, τούς τε 
ἄλλους πολίτας ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔτι µαχομένους συνεκά- 

λουν, καὶ τοῖς δούλοις ἐκήρυττον ἐλευθερίαν, εἰ µετά- 
σχοιεν τοῦ πόνου. Οὐδενὸς δὲ προσιόντος, ἀπογνόντες 

ἁπάντων, ἔφευγον εὐθὺς ἐκ τῆς πόλεως, καὶ σὺν αὐτοῖς 

ὅσοι τῶν ἐπιφανῶν συνεπεπράχεσαν. 

11. Ὁ 2ὲ ἑ Σύλλαςτότε μὲν ἐς τὴν λεγομένην Ἱερὰν 
δλὸν παρηλθε, χαὶ τοὺς διαρπάζοντάς τι τῶν ἐν ποσὶν, 

αὐτίκα ἐν µέσῳ πάντων ἐφορώντων ἐκόλαζε. Φρουρὰν 
δὲ κατὰ µέρος ἐπιστήσας τῇ / πόλει, διενυκτέρευεν αὐτός 

τε καὶ ὁ Πομπήῖος' περιθέοντες ἑκάστους, ἵνα μή τι 
δεινὸν ἡ παρὰ τῶν δεδιότων ἡ παρὰ τῶν νεκικηκότων 
ἐπιχένοιτο. Ἅμα δ) ἡμέρα τὸν δημον ἐς ἐκκλησίαν 
συναγαγόντες, ὠδύροντο περὶ τῆς πολιτείας, ὥς ἐκ πολ- 

λοῦ τοῖς δημοκοποῦσιν ἐκδεδομένης, καὶ αὐτοὶ τάδε 
πράξαντες ὑπ ἀνάγκης. Ἐἰσηγοῦντό τε, μηδὲν ἔτι 
ἀπροθούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι' νενομισμένον 
μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ᾽ ἐκ πολλοῦ" καὶ 
τὰς Ὑειροτονίας μὴ κατὰ φυλὰς, ἀλλὰ κατὰ λόχους, 
ὡς Τύλλιος βασιλεὺς ἔταξε, γίγνεσθαι" νοµίσαντες, διὰ 
δυοῖν τοῖνδε, οὔτε νόµον οὐδένα πρὸ τῆς βουλΏς ἐς τὸ 
πλῆθος ἐσφερόμενον, οὔτε τὰς γειροτονίας, ἐν τοῖς πέ- 

νησι καὶ θρασυτάτοις ἀντὶ τῶν ἐν περιο ουσία καὶ εὐβου- 
Πολλή 

τε ἄλλα τῆς τῶν δηµάρχων ἀρχΏς, τυραννικῆς µά- 

λιστα γεγενηµένης, περιελόντες' κατέλεξαν ἐς τὸ βου- 

λευτήριον, ὀλιγανθρωπότατον δὲ τότε μάλιστα ὃν, καὶ 
παρὰ τοῦτ εὐκαταφρόνητον, ἀθρόους ἐκ τῶν ἀρίστων 
ἀνδρῶν τριακοσίους. 
ρωτο μετὰ τὴν χεκηρυγµένην { ὑπὸ τῶν ὑπάτων ἁργίαν, 
ἅπαντα διελύετο, ὡς οὐκ ἔννομα. 

Ι.Χ. Ὥδε μὲν αἵ στάσεις ἐξ ἔριδος καὶ φιλονεικίας 

ἐπὶ φόνους, καὶ ἓν φόνων ἐς πολέμους ἀντελεῖς προέκο- 

λία γεγνομένας, δώσειν ἔτι στάσεων ἀφορμάς. 

Ὅσα τε ὑπὸ Σουλπικίρυ κεχύ- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

πηέ; αῑία Ἱερίοπο ροπίαπι ΟοΙήπαπα Ῥοπηροία οεουραῖ: 

(ογίία ροῖΐ ροπίοπι κα ]οίαπα : απατία Τη εἰαβίοπο το]ἰοία οί 

απίο πιωβία. ΥΠ 1ρ5ε οππα ἆπαβας το]φαῖς ΤτΏδπη Ἰιο5ίϊ- 

Πίου ἱηρτεά[ατ, Πασαο απὶ ρτοχίπιο γῖεο» Παβία ναηί, 

ΦΙΡοΓΠΟ ϱΙΠΗ πηϊςδί!ρια5 ρτοίμογε ἹπςΗίπαπίς ἆοπος ἵπορῃ- 

ἀϊαπι ἀἆοπποταπα πηἰπαίης, ἴο]α οογαπα οομΙραῖε. Ἐϊ Ματίας 

αᾱ καπ απα [ογαπα ου ῥη]ρίεῖο αογίδησς ες [βεἱ1οη]5 

ἱτορίάο αγπηα(ῖ οσοτηί : εἰ οοπηπη ία Ῥαρπα ἴπίογ Ἱη[ο- 

5ία5 Ρατίος., Ργῖπια εἶα5 βεπετῖς Ἱπίτα περὶ πιωπία: πο Ίαπη, 

αἱ απία, Ρεῦ δεα[]οπί5 5Ρθοἴεπα, 5εᾷ αροτίο Ματία οο]]αξῖς 

αἰσηῖς οἱ (αρα εαπεηίθ. Ἐο ΠπἰπαΙγαπι ργουεδδεταηί οοπίεη- 

Ποπος, Ποπηῖπο ππαίηταπίο τεπιοάίαπηῃ, Τπ δα ράρηα Ἱπο]ί- 

παπρα5 Ίαπι αἲ Γασαπα Βγ]αΠΙ5, Όγ]]α, οοττθρίο 5ἴρπο, ἵη- 

(ευ ΡΠΙΠΙΟΓΟ5 Ρτογο]αί : αἴαιε ία γε] Ιπιροταίοτῖς τογογοπίῖα, 

τα] πιεία Ισηοπηϊπῖα, ασ 5οηπ [ία εἰσηοτιπι ἀθδοτίογος, 

πηή]ες οπη]σ5ο (ασ1ρ οοη1ο ΤοςΗ11. {απησηθ α[ίαπη τουθη{οπη 

ΠΙαΠΙΠΗ ϱ οπ5ίτ15 αἀγοσαί ΘΥ]]α: αἱππα]απε αΠαπα πΙαΠΕΠα Ρος 

5 ΡΙΥΤΑΠΑΠΙ Υίαπι ἀεβεοίοτε 19εί, αἱ αἀγοτεατίος οἴτοιιπῃ- 

γεηίος α {είρο αρρτεάεγεπίαν. Ταάπα Ματαπί [οβδί, 1411 56- 

ρηϊα5 περαρηαπίες Ιπίεστῖς; αἆμορο 5ο]Ηοϊῖ, πο σπα γῖ5 α 

ίογβο 56 ἱπσογοτεί; 61Υε5 605, αἱ 4ο {οε(ῖς αά]ας ρασπαῦαηί, 

οοπγοσαπ{, οἱ 5ε1Υο5 τοσαηί αἆ Ἰθετίαίοπα, ϱἳ γεϊπί 65ο 

Ἰαροτίς ραγίιαρο5. ῬΦεᾷ ποεπιῖπο Ἱοταπῃ (πἱάσπαπα ππογοηία, 

Ῥ6υ 5ΗΠΙΠάΠΙ ἀθβρογα[ίοπεια εκ τΏς 5ο ρτοπρίαηέ, οἱ οτη 

5 ποβΙςδίηας απίδαπα ο]αξάσπα Γαο[]οπίς. 

ΙΧ. 5Υ]]α ἵπ Βασταπα σπα. γοσαίης γίαπα ἁσ]αίας, πη Πίος 

γαρῖηας 41505 ἵπ οοηδροσία οπηπΙαπη αξ[οῖ{ί 5αρρ]ιοῖο : οἱ ἀῑς- 

Ρο»ἱΗ5 τορίοπα πα ἴοία ατθο ργδίά:ῑδ, ραττία5 ουπὰ οοΠερα 

ορογαα, Ροιγ]σ οα ποσία ομίθαί οπιπίᾶ, Πο απα νοὶ αἲ 5. 

Ραπΐ5, (πιοπίρας απογδΙπὰ ο ογαἀθτοηί, γεὶ α γἱοιοτ]- 

Ῥα5, υἱ5 ααἲ ἑηα]έα5 οχκἰδίοτεί. Ῥείπια Ἰ1ος Ὑοτο ϱ0ΠΥΟ: 

οαία Ρορι]ί οοποίοπθ, οοπ(πες{ί δυη{ γ]ία Ῥοπιρεϊαξαιο ἄν 

είαΐα τοῖριρ]ίσσ», Ἱαπά πάπα (ατρ]οπ(ῖς Ἰοπηπίρας ργοδ ία: 

ἀϊσσπίος, 5ο οοασίο5 [εοῖδο απϊάφαά Παοίεπας ορίςεοµί. 

Οοπδοραπίαιὸ, οροτίοτο π]]αΠα ροδίμαο τοβαοποα αριιὰ 

Ρ]εῦθπα Πονί, απἰπ απίοα ἵπ 5οηαία τες Ραϊςεί ἀολοταία: 

γογοσαπο γείι5 ἱηέαίαπα, ααοά Ίασ ἀπό ππα φπἱάεῇα οςςεί 

ππ(παίαπα,  Ῥορίαἰαθατ! οἶσπα, οοπαϊα αὐίπο πο ἱτῖ- 

υμία, οὰ οοηαπα(α”, Ἰαβοτί, οκ Βουνί Τα ην μίο τ 

ρπίαπίος, ης ἀπαῦιας ταΠοπίρς, δἱ Ρυίπια Ἱοραὴ οοηκ]ἑα1ἷο 

Ροπο5 θοπα πα [ουοί, οἱ 5 γασίογυνι τοὺς αὐ οποηῖς οἱ 

ἁπαοἰςείπιο ποσο ταης[οτοίαν αά ορυ]οπίοτος ῥτιάση- 

Ποτοδπο, ἀο[οτο ροβίμαο οὐ ΠΙΕΙ Πα ππαἰορίαη. Ῥταίοτοα, 

Πηη]ἶ5 αἲῑῖς πιοίς ἀοοϊκα. ΗΙΟΗΜΟΓΗΠΗ Ριευίς ροἱοκίαίε, 

απαπι α- γταπηίσα Ροϊοπίία Ίάπα Ῥατάπα αβαίςδο ἀἰσσαπί; 

πΠοροταηί ἴπ ΦΟΜΑΙΗΠά Ππακίπιο ἴππο οὗ, ἱη[γοφασηίαα οἳ- 

ποχἰήπα οοπ{ο η ἑα{, γουρπίος οχ ουιηί ορ πογπα γγογυ Πα 

ΠΗΠΙΟΤΟ ρΥ ΓΗ ΗΡΔΙπΙοςς οἱ απο Ιη(δ ᾱ Βηἱρίοἰο ρονί ἵη- 

ἀἴείας α σοη κας [οτίας αοία θαιοταηί, αὐτοσατοπ, αἱ Π]θ- 

μένα. 

ΙΧ. Πα ρου οὐ ήοπος οἱ ορ απή πα πὰ ος 

α Ὀνο]α νοπίανα ογαί : 

ΕΕ Ισ) 

οἱ ήπιας Πίο Ἠομιαμης οχογοε 



ΡΙΗ ΒΕΙΙΙ5 ΟΝΠΙΡΟΡ ΙΡ. 1, 59 --- 62. 

πτον' καὶ στρατὸς πολιτῶν ὅδε πρῶτος ἐς τὴν πατρίδα 

ὡς πολεµίαν ἐσέθαλεν. Οὐ0δ' ἔληξαν ἀπὸ τοῦδε αἵ 

στάσεις ἔτι χρινόµεναι στρατοπέδοις, ἀλλ’ ἐσθολαὶ συν- 

εχεῖς ἐς τὸν Ῥώμην ἐγίγνοντο καὶ τειχοµαχίαι, καὶ ὅσα 

ἄλλα πολέμων ἔργα, οὐδενὸς ἔτι ἐς αἰδὼ τοῖς βιαζοµέ- 

νοις ἐμποδὼν ὄντος, ἢ νόμων, ἢ πολιτείας͵ ἢ πατρίδος. 

Τότε δὲ Σουλπίχιον, δημαρχοῦντα ἔτι, καὶ σὺν αὐτῷ, 

Μάριον, ἑξάχις ὑπατευχότα, καὶ τὸν Μαρίου παῖδα, 

καὶ Πούπλιον Κέθηγον, καὶ Ἰούνιον Βροῦτον, χαὶ 

Γναῖον καὶ Κόϊντον Γράνιον, καὶ Πούπλιον Ἄλθινουα- 

νὸν, καὶ Μάρχον Λαιτώριον, ἑτέρους τε ὅσοι μετ’ αὖ- 

τῶν, ἐς δώδεκα μάλιστα, ἐκ Ῥώμης διεπεφεύγεσαν, ὡς 

στάσιν ἐγείραντας καὶ πολεµήσαντας ὑπάτοις, καὶ δού- 

λοις χηρύξαντας ἐλευθερίαν εἰς ἀπόστασιν, πολεµίους 

Ῥωμαίων ἐψήφιστο εἶναι, καὶ τὸν ἐντυχόντα νηποινεὶ 
τείνειν, ἡ ἀνάγειν ἐπὶ τοὺς ὑπάτους' τά τε ὄντα αὐτοῖς 

θεδήµευτο. Καὶ ζητηταὶ διέθεον ἐπὶ τοὺς ἄνγδρας οἳ 
Σουλπίχιον μὲν χαταλαθόντες ἔχτειναν. 

Τ.ΧΙ. Ὁ δὲ Μάριος αὐτοὺς ἐς Μιντούρνας διέφυγεν, 
ἔρημος ὑπηρέτου τε καὶ θεράποντος. Καὶ αὐτὸν οἵ τῆς 

πόλεως ἄρχοντες, ἀναπανόμενον ἐν οἴκῳ ζοφώδει, δε- 
διότες μὲν τὸ κήρυγμα τοῦ δήµου, φυλαττόμενοι δὲ 
ἀνδρὸς ἑξάχις ὑπατεύσαντος καὶ πολλὰ καὶ λαμπρὰ 

εἰργασμένου αὐθένται γενέσθαι, Γαλάτην ἄνδρα ἐπι- 
δημοῦντα μετὰ ξίφους ἐσέπεμψαν ἀνελεῖν. Τὸν δὲ 
Γαλάτην φασὶν ἐν τῷ σχότῳ προσιόντα τῷ στιθαδίῳ, 
δεῖσαι, δόξαντα τοὺς ὀφθαλιιοὺς τοῦ Μαρίου πυρὸς αὐ- 

γὴν καὶ φλόγα ἀφιέναι. Ὡς δὲ καὶ ὅ Μάριος αὐτὸς 

-επανιστάµενος ἐκτῆς εὐνῆς ἀνεβόησε παμμµέγεθες αὐτῷ" 
Σν τολμᾶς κτεῖναι Γάϊον Μάριον; προτροπάδην ὁ Γα- 
λάτης ἔφευγεν ἔξω διὰ θυρῶν, µεμηνότι ἐοικὼς, καὶ 
βοῶν, Οὐ δύναµαι κτεῖναι Γάΐον Μάριον. "Όθεν καὶ 
τοῖς ἄργουσιν, ἅτε καὶ τέως ταῦτα σὺν ὄχνῳ κεκρικόσιν, 
ἐνέπιπτέ τι δαιµόνιον δέος, καὶ μνήμη τῆς ἐκ παιδὸς 

επιφημισβείσης τῷ ἀνδρὶ ἑβδόμης ὑπατείας. Ἠαιδὶ 
γὰρ ὄντι φασὶν ἐς τὸν χόλπον ἀετοῦ νεοττοὺς ἑπτὰ χα- 

.” λ Ν / 3 » ς / η. 
ταῤῥυηναι, χαὶ τοὺς μάντεις εἶπειν, ὅτι ἑπτάχις ἐπὶ 

τῆς µεγίστης ἀρχῆς ἔσοιτο. 

Τ ΧΙ. Ταῦτ) οὖν οἳ τῆς Μιντούρνης ἄρχοντες ἐνθυ- 
πρι λ 

µούμενοι, καὶ τὸν Γαλάτην ἔνθουν κατὰ δαίµονα καὶ 
ο / ο. / 

περιδεᾷ νοµίζοντες γεγονέναι͵, τὸν Μάριον αὐτίχα τῆς πό- 

λεως ἐξέπεμπον ὅπη δύναιτο σώζεσθαι. Ὅ δὲ συγγινώ- 

σχων ἑαυτῷ ζητουμένῳ τε ἐκ Σύλλα καὶ πρὸς ἵππέων 
διωχοµένῳ, ὁδοὺς ἀτριόεις ἐπὶ θάλασσαν ἠλᾶτο' καὶ 

-/ 3 Δ 5 / αλ. 7 ϱ / 
παλύθης ἐπιτυχὼν ἀνεπαύετο, φυλλάδα ἐπιθαλλόμενος 
τῷ σώµατι. ἸΨόφου δ αἰσθόμενος, ἐς τὴν φυλλάδα 
- 3 ή λ ο. Υ 3 / -ᾖ / ς / 

ὑπεκρύφθη: καὶ μᾶλλον ἔτι αἰσθόμενος, ἐς σκάφος ἁλιέως 
πρεσθύτου παρορμοῦν, βιασάµεγος τὸν πρεσθύτην, ἐσή- 
λατο, χειμῶνος ὄντος: καὶ τὸ πεῖσμα χόψας, καὶ τὸ 

κ / ο, / / 1 
Ἱστίον πετάσας, ἐπέτρεψε τῇ τύχη φέρειν. Κατήχθη δὲ 
ἔς τινα νῆσον, ὅθεν νεὼς οἰκείων ἀνδρῶν παραπλεούσης 

3 ΄ η 

ἐπιτυχὼν, ἐς Λιθύην ἐπέρα. Ἰἰργόμενος δὲ καὶ Λι- 
ο ϱ ἂν / ς / / 

ύης, ὡς πολέμιος, ὑπὸ Σεξτίου ἡγουμένου, διεχείµα- 
εν) - . Δ ΄ ”/ Μ -- 

ζεν ἐν τῇ θαλάσση, μικρὸν ὑπὲρ Λιῤύην ἄνω ἐν τοῖς 
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Ἱοδεμίου ρατίαπη {ΠργοβδιΙ5 ορ. Α 4110 {οΙΏροΓΟ ΠΟΠ ἀθείο. 

ταηί ΑΠΙΡΙΙΗ5, οἶνί]ος οοπίθηἴοπες εχοτοΙ μεις 4δοθΓΠΟΓΟ : 

εἰ ἰἀοπιίάεπι [ποια δαπ{ ἵῃ 1 Ώοπα ἨοίήαΠα ἱγγαροπος, οἱ 

ραρη Ῥτο πιώΠΙΡ : ία αἱ πυ]]α Ῥε]οτάπα αΏεςδεῖ οπ]απη]- 

ἴ5: εἰ πΙλΙ] ΡοΓΓΟ, ΠΟΠ ῬΡιάος, ΠΟΠ {35, πο τορυβ]ίοα" ρᾶ8- 

{ΤίῶΥθ ΠΙΟΣ, Ποηιίηθς γἰο]οηίος οομῖβογοί α Γποίποτο. ἆ8Πι 

γοτο Βηρίοῖας (ήρηπς Ρρ]ερίς, οἱ ουπα οο Ματίας ΥΙ. 605. 

εἶαδαιο ΕΠΗ5, πα Ρ. Οείορις, δαπίας Βτυίας, Οπ. εἰ ϱ. 

τα, Ῥ. ΑΙβίπογναπα5, Μ. Πίοτίας, οἱ αἲἲῖ, ααϊ οσα Ἠΐ5 

εχ Ότωο ργο[αροΓαηί, ΠΠΠΕΓΟ [το ἀποάθοῖπι, αἱ αποίογες 

φεἀ{Ποπῖς, απί εἰ αγππα {μ]ἱςδεηί αἄγοθιδιας οοηδΗ]ες, εἰ 5οχ- 

για αἆ Ρῆειπι 5ομἱοίαδδοηί, Ποδίος τοριβ]ίσς {μάϊσαιἶ 

5υη{; Ρογπιίβδπηαιιο οἰνίδ, απῖ ἵπ 605 Ιποϊάϊςδαί, νο] ἵπι- 

ΡυΠ6 οὐσἱάθτε, Υεὶ αἆ οοηδΙ]ε5 605 τοίΓαἸσγο : Ῥοπασμε 

εοταπιάσπι ρα β]σαία δΠΐ, οἱ ἀπι]ςςί οἰπομππαπασ πο αἱ {ρ5ος 

ρεναιΙτετοηί. Α ααἱρας βηρίοῖα5 αἰάθπα ἀερτεβεηδις οὐ- 

οἴδηδαιε οί. 

ΧΙ. Ματίας γετο  πιαπῖρης ἱπαικΙίογαπη εαρσας, ΜΙίη- 

ίαπας Ρρεγγθηίέ, Πο αρρατίογαο οοπηϊίαία5, Ποπ. {απΊΠ]Ο. 

Ὀρί απ ἵπ (επεβγίεσδα απαζαπι ἆοπιο γεφπϊεκοθιοί, Τηᾶ- 

Εἰδίταίας εἶας ορρίά!, αῖ εί αἰσίαπα ρορυ]ί Βοππαηί {πῃθ- 

Ραηέ, εί ίαππθη ΥΙτΙΠα 5εχίες οοη5Ιθίη τοβιδ(ιθ μα5Μΐς εἶα- 

ΓΙΡΙΠΊΗΠΗ ΠΟΠ δΗ5{ἴπεραπ{ αιῖς πιαπίρα5 Ρογίπηεγα, Ἠοπηίηθίη 

σαι, αἱ αριά εο5 εοπιπιοταβαίαγ, αἆ οσσἱάοπάιπα Μα- 

ΤΙ ουπι φἰαά1ο Ιπίτοπιίδεγυηί.  δεᾷ πο, αἰπηέ, Ρογ {6- 

πεβγας αἆ Ματ Ἰεοία]απῃ αοορἀρηίεπα, απαςὶ 5ΡΙεπάογεπι 

Ιδηῖς οχ Πία5 οσα] οεπἰαπίοπη ϱἱί γίδαπα γίάσια, οἱ {ου 

τογο Γαΐ55ο οοιγερίῃ. Ὁί γογο θ[αῦα α55γσοης 6 Ιθοίο 

Μαπα5, Ποπηϊπίφαε οἑσαΙτΘΠς, οχο]απιανίί : Ταπο απάες 

οσσἰάετο Οαἴππα Ματίαπα» ο[ῄαςε Εησίί ααἴας ο οπβίσπ]ο, ἵη- 

84Π0Ο δΙπῆίς, νος[εγάησαμε, Οαἴππα Ματίαπη οσσἰάετα ΠΟΠ 

ῬοβδΠῃ. ἹΠίασιο πιασἰςἰταίαπα, αἱ ααἱ ]απη απίο οππο{αηίογ 

4 ἀεεγενοταί, το]σίο φπαἆαπα 5αΡΗέ, οἱ ομηηῖς πιομηονία, 

ααοά εἴῖαιη ἔαπα ριθτο Μανίο 5ερίἵπιαπα οοηςυ]αέαπα Ρο ἱεῖ- 

αμα ογαῖ. Ἐετυπί επῖπα, 4π1Π1 θ55οί αά λαο ἵπ ρποεῖς, 46- 

οᾷϊςςο ἴη στεπηίαπα ο]ς 5ορίθιη ρα]]ος αθαΠίηος; Ρτα ἀῑκίςςο- 

4πθ Υαίο5, ΦΗΠΗΠΙΠΙ ππαμϊςίταίαπα ΠΠ οργεπίαταπι 5ορίίος, 

ΤΧΗ. Τὰ δεοαπι Γερυίαπίος ππασἰςίταίας ΜΙπ(πτηοηδίαπα, 

ταῖσαθ ἁἰγίπίέας 6αΊ]απι ρογίογγϊίαπα, οοηίίπαο ΜαΓΙΙΠΙ οχ 

ορρΙάο ἀῑπιίκετιπέ, αἱ, 4παζππαπθ ταβοπθ ροβδεί, 5α]αίθπι 

απῶγδγεί. Αἱ 1]6, ποη ἵσπανις ει (ες α ΒΥ]]α πιῖςφος {ρα 

4μῶνετο, Ρο ἀεγῖα γαρι5 πΊατε ροίεραί; οἱ πασίας {ασιτίαπῃ, 

φαἱεξσσβαί οί ἴοσίας Ποπάῖρας. Ὁρί παπι φἰτορίίσπα 56η- 

»ἶφδεί, ἀγοβίας5 5α Ἱπίτα [Γοπάςς5 οοηίναχί, Μον νδτο, αἆ 

πια]ογοπη εἰίαπα 5ἰτερίίαπα, ἵπ σπα ρἰςοαίοτίαπα, [οτί 

ςίαπίειη ἵῃ ἨΠίογαε, ΡΓορι]5ο 56Π6 εἶας ἀοππίπο, ρτοδίαῖες 

αἱ, {επιροςίαίο Ἰοεί αρἰίαίο πιανί, αὐςοῖδςο τοπασπ]ο, ραη- 

5οαπ6 γε]ο, {ογίππα 5ε ρεγπηϊνί, Ηίπο ἵπ ἱηδι]αηι 41 4Π1- 

4απι ἀε]αίας οδί Μανίαδ; πάς [ογίο [ογίππα οοπδρίσαίας 

ῥο(ογεηίθΠα ΠΑΥΙΠα αΠΙΙΕΟΥΙΠΙ Ποπ απ, {τα]εοί ἵπ ΑΙτῖ- 

εαπι. Ῥεᾷ ῖ, π{ Ἠοςίῖς, α Βοχίῖο, {απο οαπα ΡΓοΥΙΠοίαηη 

οῬποπία, ἵπ Πας οχδοομάστο ρτολ μία, ραπίο 5αρτα 

᾽Α Ποπ ρτογἱποίαι, αἆ πιανο, η Επί υας Ναπιϊάα γαρ, ΠΙΠΙΟΠΙ 
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Νομάδων ὅροις. Καὶ αὐτῷ θαλασσεύοντι δεῦρο, κατὰ 
πύστιν, ἐπέπλευσαν τῶν συγκατεγνωσµένων Κέθηγός 

τε χαὶ Γράνιος χαὶ Ἀλθινουανὸς καὶ Λαιτώριος, χαὶ 

ἕτεροι, καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ Μαρίου" οἳ ἐς μὲν Ἱεμφάλαν 

τὸν Νομάδων δυνάστην ἀπὸ Ῥώμης διέφυγον, ὑποψία 

δ) ἐκδόσεως ἐκεῖθεν ἀπέδρασαν. Οἱ μὲν δὴ, καθὰ καὶ 
Σύλλας ἐπεπράχει, βιάσασθαι τὴν πατρίδα διανοού- 
µενοι, στρατιὰν δ οὐκ ἔχοντες, περιέθλεπον εἴ τι 
συμβαίη. 

ο ΙΧπΠ. Ἐν δὲ Ῥώμῃ Σύλλας μὲν, ὅπλοις τὴν πό-- 
λιν ὅδε πρῶτος χαταλαθών τε, καὶ δυνηθεὶς ἂν ἴσως 
ἤδη μοναρχεῖν, ἐπεὶ τοὺς ἐχθροὺς ἠμύνατο, τὴν βίαν 
ἑχὼν ἀπέθετο' καὶ τὸν στρατὸν ἐς Καπύην προπέµψας, 
αὖθις Ίρχεν ὡς ὕπατος. Οἱ δὲ τῶν ἐξελαθέντων στα- 

σιῶται, ὅσοι τῶν πλουσίων, καὶ γύναια πολλὰ πολυ- 
χρήματα, τοῦ δέους τῶν ὅπλων ἀναπνεύσαντες, Ίρε- 
θίζοντο ὑπὲρ καθόδου τῶνδε τῶν ἀνδρῶν' καὶ οὐδὲν 
σπουδΏς ἡ Σαπάνης ἐς τοῦτο ἀπέλειπον, ἐπιθουλεύοντες 
χαὶ τοῖς τῶν ὑπάτων σώμασιν, ὣς οὐκ ἐνὸν τῶνδε πε- 
ριόντων ἐχείνοις κατελθεῖν. Σύλλα μὲν δὴ, καὶ παν- 
σαμένῳ τῆς ἀρχῆς, στρατὸς ἦν, ὁ ἐψηφισμένος ἐπὶ 

Μιθριδάτην, ἐς σωτηρίαν αὐτοῦ φύλαζ. Κόϊντον δὲ Πομ- 
πήϊον, τὸν ἕτερον ὕπατον, ὃ ὃημος οἰκτείρων τοῦ δέους, 
ἐψηφίσαντο ἄρχειν Ἰταλίας καὶ ἑτέρου τοῦ περὶ αὐτὴν 

στρατοῦ, τότε ὄντος ὑπὸ Γναίῳ Πομπηίῳ. Τοῦῤ) ὁ 
Γναῖος πυβόμενός τε καὶ δυσγεράνας, ἥκοντα μὲν τὸν 
Κόϊντον ἐς τὸ στρατόπεδον ἐσεδέξατο, χαὶ τῆς ἐπιού- 
σης τι χρηµατίζοντος, ὑπεχώρησε μικρὸν, οἷα ἴδιώ-- 
της: µέχρι τὸν ὕπατον πολλοὶ καθ) ὑπόχρισιν ἀκροά- 
σεως περιστάντες ἔχτειναν: χαὶ φυγῆς τῶν λοιπῶν 

γενομένης, ὁ Γναῖος αὐτοῖς ὑπήντα, χαλεπαίνων ὡς 

ὑπάτου παρανόμως ἀνηρημένου" δυσχεράνας δ᾽, ὅμως 

εὐθὺς ἦρχεν αὐτῶν. 

ΙΧΙΥ. ᾿ἘΕξαγγελθέντος δ) ἐς τὴν πόλιν τοῦ Πομ- 
πηΐου φόνου, αὐτίκα μὲν ὃ Σύλλας περιδεὴς ἐφ᾽ ἑαυτῷ 
γενόμενος, τοὺς φίλους περίήγετο πανταχοῦ, χαὶ νυ- 
κτὸς ἀμφ) αὐτὸν εἶχεν. Οὐ πολὺ δ᾽ ἐπιμείνας, ἐς Κα- 

πύην ἐπὶ τὸν στρατὺν, κἀκεῖθεν ἐς τὴν Ἀσίαν, ἐξήλασεν. 

Οἱ δὲ τῶν φυγάδων φίλοι, Κίννα τῷ μετὰ Σύλλαν 
ὑπατεύοντι θαῤῥοῦντες, τοὺς νεοπολίτας ἠρέθιζον ἐς τὸ 
ἐνθύμημα τοῦ Μαρίου, ταῖς φυλαῖς ἀξιοῦν ἀναμιγθῇ-- 
ναι, ἵνα μὴ τελευταῖοι Ψηφιζόμενοι πάντων ὥσιν ἄχυ- 
ροι. Τοῦτο δὲ προοίµιον τῆς αὐτοῦ τε Μαρίου καὶ 

τῶν ἀμφὶ τὸν ἄνδρα καθόδου. Ἀνθισταμένων δὲ τῶν 
ἁργαίων κατὰ κράτος, Κίννας μὲν τοῖς νεοπολίταις 

συνέπραττε, νομιζόµενος ἐπὶ τῷδε τριαχόσια δωροδοκῆ- 
σαι τάλαντα" τοῖς ὃ) ἀρχαίοις ὃ ἕτερος ὕπατος Ὄκτα- 
οὔῖο. Καὶ οἵ μὲν ἀμφὶ τὸν Νίνναν προλαβόντες τὴν 

ἀγορὰν μετὰ κεκρυμµένων ξιφιδίων, ἐβόων, ἐς τὰς 

φυλὰς πάσας ἀναμιγηναι τὸ δὲ καθαρώτερον πλτθος 
ἐς τὸν Ὀκταούϊον ἐχώρει,, καὶ οἵδε μετὰ ζιφιδίων. "Ἔτι 
δ) αὐτῷ κατὰ τὸν ὀϊκίαν τὸ µέλλον περιορωµένῳ, ἐξαγ- 
γέλλεται, τοὺς πλέονας δημάρχους κωλύειν τὰ Ὑιγνό- 
μενα” θόρυβον δὲ τῶν νεοπολιτῶν εἶναι, καὶ ἀπογύμνωσιν 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

(ταηςεβίί. Οποᾶ αὈί γηπηοτο οοσπογοτηπ{ Οεΐνοσας, ατα- 

πία5, ΑΙΡΙΠΟΤαΠΗ5, Ἰωρίοπίας, αἨϊαπε, οἱ 1ρείας Ματίϊ 1ης 

(αἱ οπΊπ6ς, 4πΗπα αἆ Ηἰοπηρσα]επη, Ναπη]ά[αρ γοση]ππη, Ώοπια 

οοπ[{ηβῖςδεπί, Πο τΗΥ5Η5 αἩ 6ο, γε, πο Ππ]πηϊοϊς ἀθάο- 

τοπ{ία, Ργο[απεταπ{) εοάθπη αἆ Ματίηπα πανἰραγυπί, Ἐί 5 

απἰάεπα ΠΟΠ ἀρθταῖ αΠΙπΙΗ5, αποπαίπΗς οχεπηρ]ο 5Υ]] ἵπγα- 

ἀερεηί ραἰτίαπα; 564, απἷα παπα Ἠαβεραπί οχοτοϊίαπη , οὐ- 

6β5ΙΟΠΕΠΙ οἰτουπξριοιεβαπί. 

ΕΧΗΙ. Τηΐρτεα 8Υ]], απὶ Ρτίπχας Ἠοπ]απῃ αγπηῖς οεσπρᾶ- 

γοταί; άππΠ ]4Π1 ΏΗΠΟ [οτίας5ε Ροΐπίἰςςεί 5Πρτθππαπη ἀοπηί- 

Πα ΠΟΠΟΠΙ 5ο]5 αἆ 56 Ταρετε; οοπ{εηίας5 γ]πάϊεία ἆο Ιπ]πηϊεῖς 

οπρία, 4ε οσίργο α τἱ αὐςΗπαῖέ : Ρταπηῖςςοσιε 6αρααπη οχος 

οἵα , τΙΓ5άΠῃ αἆ οΟΠΞΗΊαΤΕΠΗ Ροΐρείαίεπῃ τού Π{. Αἱ ρτοίαβο» 

τΗΠῃ [6119 , Ργαοἶριθ Ιοουρ]είος, οἱ [εππίπα» ΠΟΠ ραπο Ώθηο 

πηπιπηαία., αΕί τοβρίταγιπη{ αΏ ΑΓΙΠΟΓΗΠΩ πηδία, π,ασπο 5ἴπάϊο 

14 ασεραπί, αἱ νῖπῖς Π]ί5 τοδῖίαπα ἵη ραίτίαπα ρατατεηί; πες 

ορεγῶ αἆ 1ὰ ε[ΠοΙοπάπῃ ραγοεΠίθ5, πεο 5απηῖρας, οί οοηςι]- 

Ί1π1 ποιο τ]ία εἰγπθηίος Ιηδίάίας, αποᾶ πυπ(παπα 1]ορ 

τος (μἱ ρο556, 5 5αρεγςΗρας, Ρηίατοπ{. Ἐ{δγ]α φπἱάδπη, 

το] ροδί οοηδυ]αίσπα, ἑπίας οταί Γαίατης ργαδἰάΐο εχεγοῖίας, 

4πθπη, εχ 5. Ο. αοοερίαπι αἆ Ῥεβαπι Μηγίάαίἴεαπα, Ῥτο- 

ΡιρηαίοΓεΠ1 εγαί Παβίίπτας. Οοεραπα γετο εἶας ϱ. Ῥοπι- 
Ρείαπα ΡοτίοΠίαπίοπι πιἰδεταίας Ρρορυ]α5, Πα[ίαπ εἶ ἀοοτονί!, 

αἱ αἰίογαπι οχογοϊίαπα, απὶ ἔαπα ἵπ εα πηίαραϊί Οπ. Ῥοπηρεί! 

αμςρίος, 1 οορηϊίαπι Οπεῖας ἴπΠί απειτίπιο. Αἀάτοπίεῃ- 

ίοπη {αππθη ΟυΙπίαπα π οαδίτα τοοερί{; οἱ απππα ἶς Ροίτίάϊῖε 

απἰάάἆαπα Ῥτο Ῥοΐασίαίε αριιᾶ παϊΠίος ασοτοί, οοςςῖί εἶάθῃα 

Ραμ]ίςροτ {απα παπα Ῥηϊναίας : 5ο ραπ]ο ρο5ί Οµμπίη5, οἵη- 

οία5 οοτοπᾶ απαςὶ αἲ αποσπά πα οοπΠασπ{ἶαπα, οσοἴδας ο5ί. 

Τιπα Ὑοτο, ἀῑπασιοπίίθας οσίοεῖς, Οποῖης 5αρετγεηί{ 1πὰὶ 

σπα θιπάας5, τί οοπίτα Ίᾳ5 [αδᾳιο ραϊταία οσᾷο οοηδη]]ς : 

πἰμ]οπηίηα5 Υοτο ρο5ί ἱπάϊσπαίἴοποπι οοπΗίπαο αἲ ἱπιροτίαπι 

Ρεϊσήπυαπα τε. 

ΤΧΙΥ. ἵπ π1ῃοπι απίοπι παποϊαία οσσᾷς οοηςη]ΐδ, 9Υ 8 

«ἰμίπηοί {ἴππεῃς, 5οΏροι 5Ηἱραίας απηϊοῖς Ιποράεβαξ, πε ποσία 

απάτη ο05 ἀῑπηῑίίοης. Ἀθσπε τετο ἀἷα πποταί(ας, Ο4ρύαΠΙ 
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(ορια οχι], Οἴππα ΓΓοί, 5Υ1ἱ η οοη5]αία 5ποσθδσοτε, 

αἆ οχογοϊ(απα , οἱ ἴπάο ἵπ Αδίασι, Ῥτο[εοίας ο5ί. 

ΏΟΥΟΒ οἶνος ἱπεϊίαναπε, αἱ ον Ματ Ῥτοροδίίο ἀῑδίιτραί Ρος 

γοίογος (τίθας ρο5(π]ατοπέ, πο, ἆππα ἵπ 5αγαραπάο ο55εηί 

Ροβίτοιη!, ΙΙΙ οπηηίπο Ροβδεηί ἵπ τορυβ]ίσα, Τά Ρα ρτῖη- 

αἱρίαπα τουουαηᾶἰ Ματίαπα οὔρίογοδ ο οχη]ο5.. Νάπα, 4η 

τείογος εἶνος τοβίδίηη! {οιίς υἰτίρας, Οἶππα πονῖς Πανολαξ, 

(τουρηεῖς (α]οπίΐς, αἱ ἔσπα [οτοραίατ, οοτταρίας : ρτο γοίοῖ- 

5οὰ Οἰπηαηί , Ρα)” 

οσσπρα{ο {00 δἱοῖς γοδίο {οοΐς, ουπα οἸαπποτο Ρον] ραηέ, 

Ό8 γετο εἰαβαί αἰίοι οοηςα] Οεἰανίης. 

μ{ τί ραας οπημίθης Πἰφοστοπίατ, Οομίτα ἰπουπίοτ Ρ4Γ8 

Ρος, οἳ ἔρεα αἰοίς ἀτιπαία, Οσἑαν]ο 9ο α[πμν. Ομἱ ἀοπηί 

πάς οκκροσ τα! αἱ ἐς ἑαρη]ας ρατησίαξ, προ αντ, 

μποτ η ϱ)αγ{πλαπα ρατ{ουη ἑηίογοθά στο, πογ ος Δπθπι οἶγου 
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3δη τῶν ξιφιδίων περὶ ὁδὸν ἐς τοὺς ἀντιλέγοντας δη- 

μάρχους ἀναπηδώντων ἐπὶ τὰ ἔμβολα. ὋὩν Ὀκταούϊος 

πυθόµενος» χατέθαινε διὰ τῆς ἱερᾶς. ὁδοῦ μετὰ πυχνοῦ 

πάνυ “πλήθους: χαὶ οἷα χειμάῤῥους ἐ ἐς τὴν ἀγορὰν ἐμ.- 

πεσὼν, ὥσατο μὲν διὰ µέσων τῶν συνεστώτων, καὶ 
διέστησεν αὐτούς' ὡς δὲ κατέπληξεν, ἐς τὸ τῶν Διοσκού- 

ρων Ἱερὸν παρΏλθε, τὸν Κίνναν ἐκτρεπόμενος., Ὅσοι 

δ) αὐτῷ συνῆσαν, χωβὶς ἐπαγγέλματος ἐ ἐμπεσόντες τοῖς 
νεσπολίταις, ἕ ἔχτεινάν τε πολλοὺς, καὶ ἑτέρους φεύγον- 

τας ἐπὶ τὰς πύλας ἐδίωκον. 

ΤΧΥ. Κίννας δὲ, θαῤῥήσας μὲν τῷ πλήθει τῶν 
νεοπολιτῶν, καὶ βιάσεσθαι προσδοχήσας, παρὰ δόξαν 
δ) ὁρῶν τὸ τόλµηµα τῶν ὁλιγωτέρων ἐπικρατοῦν, ἀνὰ 
τὴν πόλιν ἔθει, τοὺς θεράποντας ἐ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ συ ρα” 

λῶν. Οὐδενὸς δ) αὐτῷ πβροσιόντος, ξέδραµεν ἐς τὰς 

ἀγχοῦ πόλεις, τὰς οὐ πρὸ πολλοῦ πολίτιδας Ῥωμαίων 

Ὑενομένας, Ῥϊθυρτόν τε, χαὶ Πραινεστὸν, καὶ ὅσαι 
μέχρι Ἰ Νώλης' ἐρεθίζων ὁ ἅπαντας ἐς ἀπόστασιν, χαὶ χρή- 

µατα ἐς τὸν πόλεµον συλλέγων. ΤΓαῦτα δ) ἐργαζομένῳ 
τε χαὶ ἐπινοοῦντι τῷ Κίννα προσέφυγον ἀπὸ σῆς βου-- 

λῆς οἳ τὰ αὐτὰ ἐφρόνουν, ΙΓ άῑός τε Μιλώνιος, χαὶ Κόϊντος 

Σερτώριος, καὶ ΓΓάΐϊος Μάριος ἕτερος. Ἡ μὲν δ) βουλὴ 
τὸν Κίνναν, ὡς ἕν χινδύνῳ τε τὴν πόλιν καταλιπόντα 

ὕπατον, χαὶ δούλοις ἐλευθερίαν κηρύξαντα, ἐψηφίσατο 
μήτε ὕπατον μήτε πολίτην ἔ τι εἶναι" καὶ Λεύκιον Με- 
ῥόλαν ἐ ἐχειροτόνησαν ἀντ᾽ αὐτοῦ, τὸν ἱερέα τοῦ Διός, 
Λέγεται δ) οὗτος ὁ ἱερεὺς Φλαμόντας, καὶ πιλοφορεῖ 

μόνος ἀεὶ, τῶν ἄλλων Ἱερέων ἐν µόναις πιλοφορούντων 
ταῖς ἱερουργίας. Κίνας ὃ ἐς Καπύην τραπόµενος, 

ἔνθα Ῥωμαίων στρατὸς ἄλλος ἦν, τούς τε ἄρχοντας 

αὐτοῦ, χαὶ ὅσοι ἀπὸ τῆς βουλῆς ἐπεδήμουν, ες 

καὶ παρελθὼν ὁ ὣς ὕπατος ἐς μέσους, πάς τ ε ῥάθδους 

καθεῖλεγ, οἷα ἰδιώτης, χαὶ δαχρύσας» ἔφη" «Παρὰ μὲν 
ὑμῶν, ὦ πολῖται, τὴν ἀρχὴν τήνδε ἔλαθον: ὅ το δη-- 
μος ἐχειροτόνησεν, ἡ βουλὴ δ᾽ ἀφείλετό με χωβὶς ὑμῶν. 

Καὶ τάδε παθὼν, ἐν οἰχείοις καχοῖς ὑπὲρ ὑμῶν ὅμως 
ἀγανακτῶ. Τί γὰρ ἔτι τὰς φυλὰς ἐν ταῖς χειροτονίαις 

θεραπεύοµεν; τί δὲ ὑμῶν δεόµεθα; ποῦ δὲ ἔσεσθε τῶν 
ἐκκλησιῶν ἡ χειροτονιῶν ἢ τῶν ὑπατειῶν ἔτι χύριοι; 
εἶ μὴ βεθαιώσετε μὲν ἃ δίδοτε, ἀφαιρήσεσθε δ᾽ ὅταν 
αὐτοὶ δοχιµάσητε. » 

ΤΧΥΙ. Ταῦτ' εἰπὼν ἐς ἐρέθισμα, καὶ πολλὰ περὶ 
αὐτοῦ κατοικτισάµενος, τήν τε ξαθῆτα κατέῤῥηξε εν χαὶ 
ἀπὸ τοῦ βήματος καταθορὼν, ἔῤδιψεν αὑτὸν ἐς µέσους, 
καὶ ἔχειτο ἐπιπλεϊστογ' ἕως ἐπικλασθέντες ἀνέστησάν τε 

αὐτὸν, χαὶ καθίσαντες αὖθις ἐπὶ τοῦ θρόνου, τάς τε 
ῥάβδους ἀνέσχον, καὶ θαῤῥεῖν οἵα ὕπατον ἐκέλευον, 
καὶ σφᾶς ἄγειν ἐφ᾽ ὅτι χρήζοι. Τῆς δ᾽ ἀφορμῆς εὐθὺς 
οἳ ἄρχοντες αὐτῶν ἐπέβαινον, καὶ ὤμννον τῷ Κίννα 
τὸν ὅρχον τὸν στρατιωτικὸν, καὶ τοὺς ὑφ) αὑτὸν Ἔκαστος 
ἐξώρχου. Ὁ δ) ἐπεί οἵ ταῦτ᾽ εἶ χεν ἀσφαλῶς. » ἐπὶ τὰς 

συμμαχίδας πόλεις διέθει, καὶ ἠρέθιζε κἀκείνους, ὡς | 

διὰ τούσδε μάλιστα τὴν συμφορὰν αὐτῷ γενοµένην. οΡΗί οοποϊαγίίαια, ο αοά Ίνα. ππαχίπιο οπ]απη{αἷς ῥΓῶ5εΙ- 

Ο1 δὲ χρήματά τε καὶ στρατιὰν αὐτῷ συνετέλουν, «αἱ | (16 οπιφα οἰδί θιἱςκομί. 

παπι τρίτα, ἀο1εο. 
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βἰΠῖσίο Γευτο 49 τοβίτῖ5 605 ἀείπτματο. Οπἴρας απά]άς, Ος- 

(αγίας ρου Β4ΟΓΔΠΑ γίαπα ἀθοηητΙς οΗΠ1 ρ]οΏο ΠΟΠΙΙΠΗΠΗ οΠ- 

Γογ[ἰ5δίπιο ; οἱ {ουγοη(ἶς ἱηδίαι Τη {ΟΓΗΠΗ ΊΓΓΙΠΊΡΟΠΕ, ργοἰγαρίς 

ομγ!(5, Ροῦ πιοά(ος γαἆάσης ἀῑδ[θοῖέ πα] πάἴποπα ; ροτίουτί- 

ἴδαια αἀγογδαγς, Ρο(Η{ άεπα Οαδίογαπα, ἀοε]ίπαης Οἵπ- 

Παη. Αἱ οοπ]ίος σας, Ἱπ]ηδςί, ἵπ ΠΟΥΟς οἶνες ἱττασηί; 

ορβίδᾳπο πυ]15, το]ί(ιο5 πδαπε αἆ ρογία5 ρειδεαπαπίΗς. 

ΙΧΥ. Οἵηππα τοτο, αὶ, (ποία5 πονοτυα ον ταπα πα] έα- 

ἀϊπο, Υἱείοτίαη αΠΙΠΠΟ Ριῶηδογαί; Οἱ ργα {ο ορΙπίοπεπα 

γιά[ ραιοἹογάπα. ΓογΠ(ΠάΙπεΠα Ὑίπορτες ρε πτΏδπή΄ ἀΐοιγ- 

ΤΘΠΒ, 5Ε1Υ05 ΡΓοροβίία 5ρϱο ΠρετίαίΙ5 οοπγοσπΡαίέ. δοᾷ πε- 

πηῖπο αεθπητεηία, ρτορογανίέε αἆ Ῥτοχίπια ορρίάα, ααἱρις 

Ραπ]ο απίο |α5 οἰνίαπι Γπεγαί οΟΠΟΘΑΣΗΠΙ, αἆ Τΐριτ, αἲ 

Ῥναηορία, οἱ το]αια, Νο]απι π5ᾳςθ : δδάπθ οΠΊΠ65 αἆ ἆ46- 

Γοομοπεπι 5ο]οἰίαης, ἵπ Γα{ατί αδίπα Ῥο]Η οοΗίσεβαί ρεοιι- 

πίας. Ο5 ἆππι αθῖέ πποΠίπτσπα Οἶππα, οοη{αρίαπ{ αἆ 6ΙΙΠ1 

5οηαίογος ο]αδάσπι {αομοπῖ5, Ο. ΜΠοπίας, Ο. δοτίοτίᾳς, οἱ 

αἰίοτ Ο. Ματίας. ΤΗΠΙ ΎΓΟ ἃ 5επα(ία Οἶηπα, «ο αιοᾶ ἴη 

Ῥογίει]ο τοπιραρσαπα ἀεδεταῖςςοί οοηδΗ], εί 56:Υ05 Υοσας- 

5οί αἆ ΡΙΙ6ΙΠΗ, πθο οἶγίς απηρΙῖα5 6556 που οσους] , Ιαάϊσαίας 

αδί; 5αρτοραίαδαιο ἵπ Ἰοσίπα οἷας Ἐ,. Μετα]α, απὶ {απ Τ]α- 

ΠΕΠ ἀῑα]ίς εγαί : οπῖ 5αοοτάο(ἱ υπὶ οΠΙΠΙΙΤΗ Ίᾳ5 σ»ί Ρροτρείπο 

βοδίαπᾶϊ αρίαῖδ, απο ἰαπίαπι Ιηίου δαστα Ιπβίσηαπίαγ 

οσ{οτῖ φαζογάοίας. Αί Οἴππα Οαριαπι ρτο[δοίας, πβρί ογαί 

ας Ρορα]ἱ Ἠοπιαπί οχετοΙία5; οοποα[ὶς οί Ῥνα[οςίἰς 

15 εί 5επαί{ονίρα5 αποίαποί αἀοταπέ, ΡτοΚ ΙΕ ἵπ ϱοΠΟΙΟΠΕΠΙ, 

{απαπαΠη οοηςδΗ]5 Ιρίάαθ, ἀθροδίς πιο {αδοΐρας, (απαπαπα 

Ῥτϊγαία5, ΡτοΓαπάεης Ια0ΥΥΠΙ35, Πη]α5πιοςί Υοτβα Γοοέ: «Α 

γοβῖ5, αἶτεδ, Ἠππο ἨοΠογεΠΙ αοθθρί. Φθ6ᾷ αποἀ ρορι]ας5 

ἀοαί εαἱς 5 Ε[γαρῖίς, ου 5δοπαίας πμ αΏδαια Υοδίτο 0Η- 

5θη5ι αἀεπηῖ[. Έαπι {αππεπ Ἱπ]ηγίαπα ΠΟΠ {απα πηθα νίσε, 

Οι]ά επίπι Ροδίπας ορας οδί πορίς 

απηρ]το {αΥογοεΠΙ (ρα απα 2 απ]ά ποβίς Ῥτοάεςςο τος Ροίετῖ- 

Π52 ᾳπα γοδίτα Ροΐοδίας ον] ἵπ εοποἰοπίρα5» ἵπ οομη11ςο ΤΠ 

εα/ρασιίς 2 ἳ, αιιῶ) ἀαΐῑ5, ποπ ερηδοιναΡβ{5, 5εᾷ αι[ετοίῖς, 

ααα 1ρ8ῖ 5α[[Γασίο γοδίτο {πρηϊδ[ῖςδ 

ΤΝΙ. ΗΙ5 ἀῑοΙς αἆ ἱγηαπάαπῃ «ΟΠΟΙΟΠΕΠΙ, Πηπ[ίαΠαε αἆ 

οχοϊίαπάαπη 5αἱ παϊξεγα[Ιοπθπα εοπ(ιθδίΗ5; Ροδίτεππο, Τεδία 

φοἵδεα, 4ε Ίθσο 5αρετίοΓο ἀαβιε, Παπλῖαα ῥγοδίταίας αἷα 

ἵπ πηθάῖο Ιαομῖς :. ἆοποο παῖδεγαϊ Ποππίπεια, 5αΏ]αίαπα ἵπ 

56]]αηὰ οΙΓΠΙ6Πά. ποροδαθτυπ{; τοδΠίξαιιε [α5είρις, 11556- 

ΤΗΠ{ ΏΟΠΟ αΠΙΠΙΟ 6556, τί οοη5]θπι, οἱ 5ο5ο, άποοιπαπθ 

πδας Ῥοδίπ]ατοί, ἆποστο. Ότα οσσαφίοηθ αττορία, (τριπί 

βία1πῃ 54οΓΑΠΙΘΠΙΗΠΙ Οἴππω ἀἰχοτιπέ, παπα οαπα 5αἱς απίδαπθ 

πα ρας. Οἶππα ἵπ Ἠπο ΠΙΟ Πα οοΠΗΓΙΑΠΙ5, 5οοἶα]ος ατῃΏο5 

Τίαπιε Ἰ εἰ ροσυπίας εἱ ε{ παη[ίες 
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πολλοὶ καὶ τῶν ἐν Ῥόμῃ δυνατῶν ἕτεροι πβὸς αὐτὸν 
εχνοῦντο, οἷς ἀπήρεσκεν ] τῆς πολιτείας εὐστάθεια. 

Καὶ Κίννας μὲν ἀμφὶ ταῦτ᾽ ἐγίγνετο. ᾿Ὀκταούϊος δὲ 
καὶ Μερόλας, οἱ ὕπατοι, τὸ μὲν ἄστυ τάφροις καὶ τει- 
γῶν ἐπισκευαῖς ὠγύρουν, καὶ μηχανήματα ἐφίστανον' 
ἐπὶ δὲ στρατιὰν ἔς τε τὰς ἑτέρας πόλεις τὰς ἔτι σφῶν 

χατηχόους, καὶ ἐς τὴν ἀγγοῦ Γαλατίαν περιέπεµπον' 

Γναῖόν τε Πομπήϊον, ἀνθύπατον ὄντα, καὶ στρατευµά- 
των περὶ τὸν Τόνιον ἡγούμενον, ἐκάλουν κατὰ σπουδὴν 
ἐπικουρεῖν τῇ πατρίδι. 
ΙΧΥΠ. Ὁ δ) ὖλθε, καὶ πρὸς ταῖς Κολλίναις πύ- 

λαις ἐστρατοπέδευσε" καὶ ὃ Νίννας ἐπελθὼν αὐτῷ, 

παρεστρατοπέδευε. Γάϊος δὲ Μάριος τούτων πυθό- 

μενος, ἐς Τ υῤῥηνίαν χατέπλενσεν, ἅμα τοῖς συνεζξελα- 

θεῖσι, καὶ θεράπουσιν αὐτῶν ἐπελθοῦσιν ἀπὸ Ῥώμης, 

ἐς πεντακοσίους µάλιστά που Ὑεγονόσι. “Ῥυπῶν ὃδ᾽ ἔτι 
καὶ κόμης ἔμπλεως ἐπῄει τὰς πόλεις, οἰκτρὸς ὀφθῆναι" 

µάχας τε καὶ τρόπαια αὗτοῦ Κιμθρικὰ χαὶ ἒς ὑπατείας 

ὑπερεπαίρων, χαὶ περὶ τῆς χειροτονίας» σφόδρα αὐτοῖς 
ἐπιθυμοῦσιν, ἐπαγγελλόμενός τε καὶ πιστὸς εἶναι δο- 

χῶν, συνήγαγε ᾿Γυῤῥηνῶν ἐξακισγχιλίους, καὶ ἐς Κίνναν 

δύγλθεν, ἀσμένως αὐτὸν ἐπὶ κοινωνία τῶν παρόντων 
δεχόµενον. Ὡς δὲ ἀνεμίχθησαν, ἐστρατοπέδευον ἐπὶ 
τοῦ ποταμοῦ τοῦ Τιθέριος, ἐ ἐς τρία διαιρεθέντες" εόις 

μὲν καὶ Κάρό ων σὺν αὐτῷ, τῆς πόλεως ἀντικρύ.. Σερ- 
τώριος δὲ ὑπὲρ τὸν πόλιν ἅ ἄνω, καὶ Μάριος πρὸς τη 

θαλάσση' ζευγνύντες οἵδε τὸν ποταμὸν καὶ γεφυροῦντες, 
ἵνα τὴν πόλιν ἀφέλοιντο τὴν σιταγωγίαν. Μάριος δὲ 
καὶ Ὅστια εἷλε καὶ διήρπαζε: καὶ Ἰίννας, ἐπιπέμ'ψας, 

Ἀρίμινον κατέλαθε, τοῦ µή τινα στρατιὰν ἐς τὴν πόλιν 
ἐπελθεῖν ἐκ τῆς ὑπηκόου Γαλατίας. 

ΙΙ ΧΥΙΠΠ. Οἵ δὲ ὕπατοι, δεδιότες, καὶ στρατιᾶς 

ἄλλης δεόµενοι, Σύλλαν μὲν οὐκ εἶγον καλεῖν, ἐς τὴν 
.- ἤδη πεπερακότα" Καιχέλιον δὲ Μέτελλον, τὰ 
λείψανα τοῦ συμμαγικοῦ πολέμου πρὸς Σαυνίτας δια-- 

τιῤέμενον, ἐκέλενον, ὅπη δύναιτο εὐπρεπῶς διαλυσά- 
µενον, ἐπικουρεῖν τῇ πατρίδι πολιορκουµένη. Οὐ 

ο. δὲ Σαυνίταις ἐς ἃ ἤτουν τοῦ Μετέλλου, 

τος αἰσθόμενος, συνέθετο τοῖς Σαννίταις ἐπὶ πᾶ- 

σιν ο. ἧτουν παρὰ τοῦ Μετέλλου. δε μὲν δὲ καὶ 

Σαυνῖται Μαρίῳ συνεμάγουν. Κλαύδιον δὲ Ἅππιον 
Ἰιλίαρχον, τειγοφυλ ακοῦντα τῆς Ρώμης τὸν λόφον τὸν 

καλούμενον ᾿Πάνουκλον, εὖ ποτε παβθόντα ὑφ' ἑανυτοῦ, 

τῆς εὐεργεσίας ἄναμνήσας ὃ Μάριος ,. ἐς τὸν πόλιν 

ἐστλθεν, ὑπανοι]θείσης αὐτῷ πύλης 7 περὶ ἕω, καὶ τὸν 
Κίνναν ἐσελέξατο. Ἀλλ' οὗτοι μὲν αὐτίκα ἐξεώσθη- 
σαν, Ὀκτκουΐου καὶ Πομπηΐου σφίσιν ἐπιδραμόντων. 
Κεραννῶν δὲ πολλῶν ἐς τὸ τοῦ Πομπηίου στρατόπεδον 
καταῤῥαγέντων, ἄλλοι τε τῶν ἐπιφανῶν καὶ ὁ Πομ- 
πῄήῖος ἀπώλετο. 

Ι.ΧΙΧ. Μάριος δ) ἐπεὶ τῆς ἀγορᾶς, τῆς ἔκ τε θα- 
λάσσης καὶ ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ φεροµένης, χατέ- 
σχεν, ἐπὶ τὰς 3γμοῦ τῆς Ῥώμης πόλεις διετ τρόχαζεν, 
ἔνθα σἴτος ἦν τοῖς Ῥωμαίοις προσεσωρευµένος. Λ θνω 

οοη{η]εγΗΠί, ΕΙ ΠΟΠΙΑΠΟΓΗΠΑ ργωίστρα ορια ίαση πα] ] 

50 οἰάεπῃ απ ]αἨχογαπί, φπίρας ἀῑδρ]ίορμαί! (ταπα (ας δἰαΐις 

τοῖρυρσο. ΟμρΗ5 ἆππι οοσαραίας εἰ Οἶππα, Οεἰανίας 

Μοταία 055. ππῃοπα Ἰπίθεῖπα, ἀποσπαϊς [οφεῖς, τοβοῖθηᾶς 

ΠΙΗΤΟΣ, δἳ πιασμίηας Ῥεγ 605 ἀἱδροπεπάο, πηπη]αηῖς ἀθ]εοίις 

οὐσα αριά 5οοἷος5 φπῖ ἵπ βᾷ6 απο ρειδίαραηέ, ἴσπι αριᾶ 

νσίπος αα]]ος ηςίπαηίς Οπ. Ῥοπαρείαπα ργοσυρηκα]θπα, οχ- 

ο πα αἆ Ἠλατο ΘΗΡΕΓΗΠΑ Παμεπίθπα , Ρτοροτο αἆ α αν Παπη 

[ουοπά παπα ρα(τία αἀγοσαη. 

ΕΧΥΠ. Εί Ῥοπιρεῖας απἰάεπα, πιααταίο Ἰπετα, αἆ ροτ- 

ἴαπα ΟοΗἵπαπα οαδίτα ροδ{ : οπῖ πιοχ. 5αροτγνεπίθης Οἵππα, 

είοπάΙξ ἵπ ρτοχίπιο,.. Ουὐρη5 τερας εορη]εῖς, Ο. Ματῖας ἵπ 

Ειτητίαπη αρρηαξ, οππα οχ 1! 5οος, 5ογνῖσαπε οἰτοῖίετ φπἴη- 

σοπ!ΐς, απὶ Ποια αἆ ἀοπηϊπος αἆγεπεταπί. Ίρ5ο ςογάϊάαίυς 

πάς, οἳ Ργοπηίςδο εαρί]ο, αγίίαίες ομίθαξ, γίδα πῖδεγα- 

Ῥῆϊς, Ργα]ία εα. γἱοορίαδαε Οἰπιρεῖεας οἱ 5εχ οοηςη]αίης 

ΠΊΟΠΊΟΓΦΠΗ5: οἱ, πο Ἰροπιςεῖπιο ΠΠ] αιθ{ε]απί, Πάε]οτη 

Αίαπο Πα 

οοπ(γαοεῖς 5εχ Ἐίταδεσταπα η μας, αἲ Οἵππαπα (ταηςῆέ, Ι 

Ἰσήέαπα {α τοπ σεΓεπάσγΙΠα 5οοἶο,. Ἠίϊς εορῖῖς οοπήη- 

ος, {ειπα οαδίγα ππεία({ απ αἆ Τϊρογίπα : Οἶηπα οί 0.τΏο 

αλλ κα. ο... 

αἱ ορεγαπι αἆ ρει[εγοπάαπι Ίδβεπῃ Ροβἱοἴϊαης. 

οχ αἆγογςο ης; 5Πργᾶ θαπα Ῥεγίογίας; Υθιδ5 ππατο Ματίης: 

οἱ ή ἆπο απϊάσπα Ῥροπίρας οἴίαπι Ἱαπχεταπί Πανίαπα, αἱ 

οοπηπηθα (ία ΙΤΡΕΠ οχο]αάεγοπί,  Ματίας ρταίογοα Ο5Ηἱαπά 

νϊ επρίαπα τρις Οἶππα γοτο οεοαραν1ξ ΑγιπΙμΗΠΙ, πηῖδδα 

εο ρατίο παπα , πο απ[ά απν{Πογαπη οΏδεςςῖς απ ίοτο- 

{αγ οχ Οοαία Ποπιαπϊς 5αβ]θεία. 

ΤΧΥΠΠ. Τα εοηδ]θς ποία απνἲ, αοῦ ππα]οτίθης οὐ- 

ρῖῖς ορα5 Ἠαβενοπί, οἱ Βγ]]απα ΤΟΥΟΟΑΓΕΟ ΠΟΠ Ρροδδεηί, φαί 

αμα ἵπ Αδίαπα {γα]εσσταί; Οα.οἶ]ο Μείσ]]ο, το]ααίας φοοἶα]ίς 

Ῥο]! οοπίτα Ῥαπηπίίας αὐπηηϊκίταπ!ἳ, εἰσηϊβοαηί , αἱ ααἴρς- 

οππ( ο Ἠοπο5ῖ5 οοπςΠοπίρας Ῥοβ5δοί τὸ οοπιρορίία, ϱΗβ]- ο μμ ὑμὑμµμμΙΝυο μμ -Ὢ-. 
ΡΗΙΠΊΗΠΑ 5πουυγγοτοί οΏρεδκα” ραίγί, 9οᾶ ἆππα Πο ουπεία- 

ἴα Ροβίπ]αία δαμηπϊἵαπα αἀπηί στο; Μαπίας, Ῥοδίφααπη τὰ 

αοη»ίέ, φάφ]ᾶ Ἠἱ α Μοίοῖ]ο ροδ(π]αγοταηέ, οἷ οί ρο1εἶ- 

15: αἰ(πο ία βαπηπίίον Ματίαπῖς αοοθδδοτηηί ρατίθας. 

Ματίαπα νοτο Αρρίας Οἰαμά ας (σπα παπα, δαπΐου]ί 

ομ5ί05, οΟΠΗΠΙΟΠΟΓαΟ{15 48 οὐ αοθορῖ αποπάση Ὀοποβοῖ, 

τουρίέ τα Ὀτοοια , Ροτία Ρεἴπλο ΠΊάΠΟ οἶἸδία αροτίας 5ἱπ]σ]φυα 

Οἵππα οδί ΠηγοβίβδιΙς, 

αἳ Οσἰανίο Ῥοππροίοφπο καοσιτοπ θα», Ονορεῖς ἀθίηάε 

μη ηίθας οαδίτα Ροιηροἱ 4ο οσ)]ο {ασία δϱί, αἱ ἠπίου αἲία 

γοταπα ή οοπίπο τορα]ςί υπ 

πονή]ος Ῥοπηροίας {ρ8ο α]ηλήπο Τείας ροπε. 

ΤΧΙΧ. Μαπίας ροβί(παπα φαΐ σαν, πο απἱᾷ οοΠΙΠΙΟΑ: 

15 νο α παπί Υοἳ βοοπη ο Ποαίηο τα τε Ἴνοπα ἱπιροπίατείας: 

ίσα ορρίἆα Ἀμμιοκδς, ή εταηί ρορη]ί Ἠοηικηί ταν: 
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δὲ τοῖς φρουροῦσιν αὐτὸν ἐπιπίπτων, εἷλε μὲν ντιον 
καὶ Ἀριχίαν καὶ Λανούθιον, καὶ ἄλλας πόλεις, ἔστιν ἃ 

η] κ ὃν / .. 6 ο, -” 

καὶ προδιδόντων τινῶν. Ὡς δὲ καὶ τῆς κατὰ γην 

ἐχράτησεν ἀγορᾶς, εὐθχρσῶς ἐθάδιζεν ἐπὶ τὴν Ῥώμην 
αὐτίχα διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς καλουμένης Ἁππίας, πρίν τινα 

.] .. 3 4 ο / ” .. στο α) ν 
αὐτοῖς ἀγορὰν ἄλλην ἑτέρωθεν ἀχθῆναι. Τοῦ δ) ἄστεος 

ἑχατὸν σταδίους αὐτός τε χαὶ Κύννας, χαὶ οἱ στρατή- 

γοῦντες αὐτοῖς Κάρθων τε καὶ Σερτώριος, ἀποσχόντες, 
. 8 3 .͵ ον. 

ἐστρατοπέδευσαν" Ὀκταουϊου καὶ Κράσσου χαὶ Με- 
/ν Γ κ. ν ν. Ν 3 . " / 

τέλλου περὶ τὸ ὄρος τὸ Ἀλθανὸν αὐτοῖς ἀντικαθημένων, 
καὶ τὸ µέλλον ἔσεσθαι περιθλεποµένων ' ἀρετῃ μὲν ἔτι 

, -- . 
καὶ πλήθει νομιζοµένων εἶναι κρειττόνων, ὀκνούντων 
δ) ὑπὲρ ὅλης ὀξέως χινδυνεῦσαι τῆς πατρίδος διὰ µάχης 

- κἲ / ”/ Δ Ν Υ / 

μιᾶς. "Ὡς δὲ περιπέµψας ὅ Κίννας περὶ τὸ ἄστυ κή- 
ρυχας, ἐδίδου τοῖς ἐς αὐτὸν αὐτομολοῦσι θεράπουσιν 
ἐλευθερίαν, κατὰ πλΏθος ηὐτομόλουν αὐτίχα": καὶ ἡ ριαν» ὶ Ὢντοι 
βουλὴ ταραττοµένη, καὶ πολλὰ καὶ δεινὰ, εἰ βραδύνειεν 

ἡᾗ σιτοδεία, παρὰ τοῦ δήµου προσδοχῶσα, µετέπιπτε 
τῇ γνώµη, καὶ πρέσέεις περὶ διαλύσεων ἐς τὸν Κίνναν 
σα. ς ιο κλ Αλ. Ν ΠΠ 5 να - ς Δ 

ἔπεμπον. δὲ αὐτοὺς, Ἡότερον, ἤρετο, ὡς πρὸς 
πι) ὴ ’ 

ὕπατον ἔλθοιεν, Ἡ πρὸς ἰδιώτην. Ἀπορησάντων δ 

ἐχείνων, χαὶ ἐς τὸ ἄστυ ἐπανελθόντων, πολλοὶ καὶ τῶν 
ἐλευθέρων ἤδη κατὰ πλῆθος πρὸς τὸν Κίνναν ἐξεπήδων: 

οἱ μὲν, περὶ τῷ λιμῷ δεδιότες, οἳ δὲ, πρὸ πολλοῦ τὰ 
Ν -ω / 

ἐκείνων αἱρούμενοι, καὶ τὴν ῥοπὴν τῶν γιγνομένων πε- 
βιµένοντες. 

ΙΧΧ. Κίνας δ ἤδη καταφρονητικῶς τῷ τείχει 
ἐπλησίαζε, καὶ ἀποσχὼν ὅσον βέλους ὁρμὴν, ἔστρατο- ᾖ |) οί λά. 

πέδευεν" ἀπορούντων ἔτι, καὶ δεδιότων, καὶ ὀχνούντων 

ἐπιχειρεῖν αὐτῷ τῶν ἀμφὶ τὸν ᾿Ὀχταούϊον, διὰ τὰς αὖ- 
τοµολίας τε καὶ διαπρεσθεύσει. Ἡ δὲ βουλὴ πάνυ 

μὲν ἀποροῦσα, καὶ δεινὸν ἡγουμένη, Λεύκιον Μερόλαν, 
τὸν Ἱερέα τοῦ Διὸς, ὑπατεύοντα ἀντὶ τοῦ Κίννα, καὶ 
οὐδὲν ἐς τὴν ' ἀρχὴν ἁμαρτόντα ἀφελέσθαι, ἄ ἄχουσα ὃ) 
ὅμως ὑπὸ τῶν συμφορῶν αὖθις ἐς τὸν Κίνναν τοὺς 
πρέσδεις ἔ ἔπεμπεν, ὡς πρὸς ὕπατον. Οὐδέν τε χρη- 
στὸν ἔτι προσδοκῶντες, τοῦτο µόνον ἤτουν ἐπομόσαι 
σφίσι τὸν ωσλβηός φόνον οὐκ ἐρ γάσασθαι, Ὁ δὲ ὀμόσαι 
μὲν οὐκ ἠξίωσεν, ὑπέσχετο δὲ καὶ ὧδε, ἑκὼν οὐδενὶ 
σφαγΏς αἴτιος ἔσεσθαι. Ὀκταούϊον δ᾽, ἤδη περιοδεύ-- 

σαντα χαὶ χατ᾽ ἄλλας πύλας ἐ ἐς τὴν πόλιν ἐσελθόντα, 

ἐχέλευσεν ἐκστῆναι τοῦ µέσου, µή τι καὶ ἄχοντος αὐτοῦ 
πάθοι Ὅ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐπὶ βήματος ὑψηλοῦ, χαθά- 

περ ὕπατος, τοῖς / πρέσθεσυν ἄνωθεν ἀπεκρίνατο. Μα- 

ριος ὃ) αὐτῷ παρεστὼς παρὰ τὸν θρόνον, ἠσύχαζε μέν 
’ 

ἐδήλου δὲ τῇ δριμύτης ε τοῦ προσώπου, πόσον ἐργάσεται 
/ 

φόνον. Δεξαμένης δὲ ταῦτα τῆς βουλῆς, καὶ χαλούσης 

ἐσελβεῖν Κίνναν τε καὶ Μάριον (ἤσθοντο γὰρ δὴ, Μα- 
ρίου μὲν εἶναι τὰ ἔργα τ τάδε πάντα, Κίνναν δ) αὐτοῖς 
ἐπιγράφεσθαι), σὺν εἰρωνείᾳ σφόδρα ὅ Μάριος έπιμει-- 

'διῶν εἶπεν, οὐκ εἶναι φυγάσιν εἰσόδους. Καὶ εὐθὺς οἳ 

δήμαρχοι τὴν φυγὴν αὐτῷ τε, καὶ ὅσοι ἄλλοι κατὰ 
/ 

Σύλλαν ὕπατον ἐξελήλαντο, ἐψηφίσαντο λελύσθαι, 
ΕΧΧΙ. Οἱ μὲν δὲ, δεχοµένων αὐτοὺς σὺν δέε: πάν- | 

... ο 

ΡΕ ΡΕΙΗΗ5 ΟΙΥΗΡΟΡ ΠΒ. 1, 67 ---7ι. 

' Ἱοραί Οα1ρο οἱ Βοτίοτία5, οπδίτα Παβευαηί. 
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πα, ΤΘρΘΠΗΠΟ Ἰπαρδία ΑΠΙΙΗΠΗ, ΑΡΙΟ4ΠΗ , Τ απανίαπα, αἲία- 
απα, οδρίΙέ, πομπής οαπα ρου ρυοΙίοπε(η Ροβης ο»:. 
Πα ἵειτα ποσο Ιπίογδορίί5 φαργεσοπίρας, οοπβάρηίρτ 

Ίαπα Ῥγοίπας ρου νἶαπι Αρρίαπι 44γογδΙς ἨΟΠΙΔΠΙ ἀπχίί, 

Ραδᾳιαπι αἰαπάς οοπηπηθαία5 οχρεάἰτοίαγ. απιαυθ αἆ 

ἀποάσοΙπιηπα αρ Ότμο Ἱαρίάσῃι ἴρρ οἱ Οἶππα, ΕΠΗ 

ΟμρΗς Οσία- 

{ας εί 045815 Μείο]αδαιο αἆ Πιοπίοπι ΑΙΏάΠΙΠΙ 8096 

ορροδιεγα; οἰτουπηδρίοϊεηίο5, 4ποσδπι Τ68 οΥαδυγᾶ ο556{. 

Χαπα Πσοί {αμα νἰγαία πα ίαπα, παπα. ΠΠΠετΟ, νἰάστοηίας 

ααπῃ {ππη 5αροτίογθ5; {αιποη απίας Ρο] [ογίαπᾶ: απἱγογδᾶπα 

5α1πἱοπῃ ραΐγί ΠΟΠ αγλ(ναραηίας οοπιη ({οπάαπη, ὈΒί γοτο 

Οἶππα, πη]δεῖς οἴγοαπα 1 Ώειῃ οαἁαορα(οτίρα5 5οΓγο5 οδίοηίαία 

Ἰηρειίαίε 5ο[οιίαγῖί αἆ ταης[αρίαπα, οί ασπαπα ἴπα Δᾷ ουπι 

ΡΜ] (ναηρίνο οσρεταηέ; [επῖίης 5εηᾶ{α5, οἱ {Ππεη5, πο Ρε 

ἸοπρβίοΓθΠα ΠΠΟΠΟΡ ΙΠορίαΠα Ρ]εῦς οχαξρειατοαίας, πηπίαία 56Η- 

ἰοηίία Ἱεραίος 4ὲ ραςο αἲ Οἴππαπι πιϊςί. δεᾷ Μἱ απἱάσιη αἲ 

μου τορα!1, αίΓΙΠ {απαπαπη αἆ οοη5 ΙΓ}, αη π{ αἲ ριναίυπη, 

γοπ]τοη{ δ παπα θχρθ(1γθ ΤΟΣΡΟΠΞΗΠΗ ΠΟΠ Ρο556ηί, το Ἱπίοοία 

τοδίεγαπ{ ἵπ πτβεπη. Ἐί πιοκ ΙΠσοπιογΙπΙ άαοαμ6 Ππαρπα 

πμ] ἑαάο Ῥτογπηρίέ αἆ Οἴππαπα; Ραΐ5, ππεία [απηῖς, Ῥᾶτς, 

Ίαπα Ῥγϊάστη αὖ οα [ασῖοπθ ποπ αθπί, απαπι αἆλιο ἰαηίαπι 

εχδρεείαδδαεη{, παπα ἵπ Ῥαγίεηι Γογίαπᾶ ε55εί Ιποπαίητα. 

ΤΙΧΧ. ζαπιααο οοπίθη πι Οἶπηα ΕχαΓοΙίΙΠῃ αἀπιογεί αἆ 

πιωπία, 6ἱ αἆ {αἱ Ιαοίαπι οαδίτα οοπιπηΠί{ : Οο{αΥΙΟ ΟΙΤΗ 

ρηῖς απο αάμπο Παοίπαπίθ, ποσοάμπι αιἰάσπαια {εηίατε 

αμάθηίας αποά εί ετερτα {παηδβαρία Πεγεηί, οἱ Ιεσαίίοηος 

οοπηπηθατθη{, π]ίτο οἴίτοααθ.  Ἱασιπα 5εηαίας ἴπορς ο0Ἡ- 

β{1, ααοά τοι πάῖρηαπα ἀπσοτεί, Τι. Μεγυ]απα, Παπαΐπεπι 

ἀἴα]επι, ἵπ οσα Οἴππα ςα[οοίαπα εοηδιἰθπα, πιααἰςίταία 

απΙΟΥΟΓΙ ἱπππιογίαα τἹηγ]έας {αππε τγδάπα, οα]απιϊίαρας 

εοασίας, Ἰεσαίος ἀε ρασῖ οοπάοπίθα5, πυπο αἱ αἆ οοηςι- 

Ίεπι, πιϊφίέ :. οἱ η] ῬοπίσηιΠα 1401 ΡΟΓΓΟ εχδρθοίαΠ5, Ἠος 

απαπα (αηίαπα Ργεσαίας ο5ί, τί Ἱαταγεί Οἶππα, οράίρας 5ε 

(δπηροταίυτπη. Ἐ{ Ἠ]ε, Ἱπτατο ααἰάεπι ἀοάϊρηαίας, Ρο]- 

οἶέᾳ5 οδί ἵαπιεη, 56 γο]θηίοπι 5οἰοπίεπα πεπαἰηϊ πεοῖ5 68 Π54Π1 

τα. Μοπιί ααίεπα, αἱ Οσείαγίας, απῖ [αοίο οἰτοσίία ]4Π1 

Ρες ἀϊνειδαπα Ῥογίαπη ἵη π1Ώθηα θυαί Τ6ΥειςΗ5, ἀῑ5οεᾶστεί ϱ 

πηθᾶίο, πθ απἱᾶ οἳ 5ε ἹηγΙίο αθοἰἀάθιεί. Ῥἱ6ο 1]ε εκ 51ρε- 

γἰογῖ Ίοσο, Ρτο ροίορίαίο οοηδι]15, ἆε 5ο]]α εατα]ῖ τεδροπά1!, 

Μαπίας γοτο, αἀδίαης 5ο] ργοχίηας, 5ἴ]ομαί φάση ; 5εὰ 

αιείογί(αίο γα]έας 5αΐῖς ρνα; 5ο {ογοραί, απαηίας οσεάες ο5ςεί 

οάϊίπτας. ἨΗἰς εοπάϊΠοπίρα5 αοσθρίῖ5, απ] 5εηα{5΄ΟΙΠΠΑΠΙ 

Μαγίαπιαπο ἰηγ]ίατοί ἵπ αγΏδπὴ (η{εΙεχεγαί επίπα, ΔείοΓείΏ 

αατίΠὰ ΓΟΓΙΠΙ οπηηίαπα ΜαγίαΠχ 6556 ΟΙΠΠΑΠΙ Υ6το 5Η 50ΓΙ- 

Ρίοτεπι), Ματίας φαΐνο ἱγπάσης, πεδροπά1ΐ, Ποπ Ρἱ0γὸ 

γοβίαπῃ οχυ]ίδας. Φιαἴπιαπε (πρπί Ρ]ευῖ5 εἰ, οσιεγίσαπε 

ογ]ία οοπεα]θ ρι]ςίς, αὐτοραγιπί 5ο]εηίρης Γουπηυ]]ς εχ]- 

παπι. 

ΧΧΙ. δἱο ἰσίίας, ἱτορίάαπί μας ο ΠΟ Ι5, οἶππα εἰ Ματίς 
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των, ἐσήεσαν ἐς τὴν πόλιν. Καὶ τὰ τῶν ἀντιπρᾶξαι 

σφίσιδοκούντων ἀκωλύτως πάντα διηρπάζετο. Ὄκτα- 

ωἴῳ δὲ Κίννας μὲν καὶ Μάριος ὄρχους ἐπεπόμφεσαν, 

χαὶ θύται καὶ μάντεις οὐδὲν πείσεσθαι προὔλεγον" οἱ 

δὲ φίλοι φυγεῖν παρῄνουν. Ὁ δ᾽, εἰπὼν οὔποτε προ- 

Ἰείψειν τὴν πόλιν ὅπατος ὢν, ἐς τὸν Ἰάνουχλον, ἐκστὰς 

τοῦ μέσου, δίΠλθε μετὰ τῶν ἐπιφανεστάτων καί τινος 

ἔτι καὶ στρατοῦ: ἐπί τε τοῦ θρόνου προὐκάθητο, τὸν 

τῆς ἀρχῆς ἐσθῆτα ἐπικείμενος, ῥάδων καὶ πελέκεων, 

ὡς ὑπάτῳ, περικειμένων. Ἐπιθέοντος δ) αὐτῷ µετά 

πινων ἱπβέων Κηνσωρίνου, καὶ πάλιν τῶν φίλων αὐτὸν 

καἱ τῆς παρεστώσης στρατιᾶς φυγεῖν παρακαλούντων, 

καὶ τὸν ἵππον αὐτῷ προσαγαγόντων, οὐκ ἀνασχόμενος 

οὐδὲ ὑπαναστῆναι, τὴν σφαγὸν περιέµενεν. Ὅ δὲ 

Κηνσωρῖνος, αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἐκτεμὼν, ἐκόμισεν ἐς 

Κίνναν, καὶ ἐκρεμάσθη πρὸ τῶν ἐμβόλων ἐν ἀγορᾷ, 

πρώτου τοῦδε ὑπάτου. Μετὰ δ)᾽ αὐτὸν καὶ τῶν ἄλλων 

ἀναιρουμένων ἐκρήμναντο αἵ κεφαλαί. Καὶ οὐ διέλι- 

πεν ἔτι καὶ τόδε τὸ µύσος, ἀρξάμενόν τε ἀπὸ Ὄχτα- 

ουἴου, καὶ ἐς τοὺς ἔπειτα ὑπὸ τῶν ἐγθρῶν ἀναιρουμέ- 

νους περιιόν. Ζητηταὶ δ᾽ ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτίχα 

ἐξέθεον, τούς τε ἀπὸ τῆς βουλῆς χαὶ τῶν καλουμένων 

ἱππέων. Καὶ τῶν μὲν ἵππέων ἀναιρουμένων λόγος 

οὐδεὶς ἔτι μετὰ τὸν ἀναίρεσιν ἐγίγνετο" αἳ δὲ τῶν βου- 

λευτῶν κεφαλαὶ πᾶσαι προὐτίθεντο πρὸ τῶν ἐμβόλων. 

Αἰδώς τε θεῶν ἡ νέµεσις ἀνδρῶν, Ὦ φθόνου φόβος οὐδεὶς 

ἔτι τοῖς γιγνοµένοις ἐπῆν' ἀλλὰ ἐς τὰ ἔργα ἀνήμερα, 

καὶ ἐπὶ τοῖς ἔργοις ἐς ὄψεις ἐτρέποντο ἀθεμίστους, Χτιν- 

νύντες τε νηλεῶς, καὶ περιτέµνοντες αὐχένας ἀνδρῶν 

ἤδη τεθνεώτων" καὶ ποοτιθέντες τὰς συμφοβὰς ἐς φόθον 

ἡ κατάπληξιν,  θέαν ἀθέμιστον. 

ΙΧΧΙΙ. Γάϊος μὲν δὲ Ἰούλιος, καὶ Λεύκιος Ἰσύλιος, 

δύο ἀλλήλοιν ἀδελφὼ, καὶ Ἁτίλιος Σεῤῥάνος, καὶ Πού- 

πλιος Λέντλος, χαὶ Γάΐϊος Νεμετώριος, καὶ Μάρχος 

Βαίΐθιος, ἐν ὁδῷ καταληφθέντες, ἀνηοέθησαν. Κράσσος 

δὲ μετὰ τοῦ παιδὸς διωκόµενος, τὸν μὲν νἷὸν ἔφθασε 

προανελεῖν, αὐτὸς δ) ὑπὸ τῶν διωκόντων ἐπανηρέβη. 

Τὸν δὲ ῥήτορα Μάρκον Αντώνιον, ἔς τι χωρίον ἐκφν- 

όντα, ὅ γεωργὸς ἐπικρύπτων χαὶ ξενίζων, ἐς πανδο- 

εἴον ἔπεμ.Ψε τὸν θεράποντα σπουδαιότερον τοῦ συνήθους, 

οἴνον πρίασθαι. Καὶ τοῦ καπήλου, τί δὲ) σπουδαιό- 

τερον αἰτοίη, πυθοµένου, ὁ μὲν θεράπων ἐψιθύρισε τὸν 

αἰτίαν, καὶ πριάµενος ἐπανηλθεν. Ὅ δὲ χάπηλος αὖ- 

τίκα ἔθει, Μαρίῳ τοῦτο Σηλώσων, καὶ ὁ Μάριος, ἐπεί 

τε ἤκχουσεν, ύφ᾽ ἡλονης ἀνέδραμεν, ὡς αὐτὸς ὁρμήσων 

ἐπὶ τὸ ἔργον. ᾿Ἐπισχόντων δ᾽ αὐτὸν τῶν φίλων, χι- 

λέαρχος ἀποσταλεὶς στρατιώτας ἐς τὸ οἴκημα ἀγέπεμ- 

Ψεν; οὓς ὅ Αντώνιος, ἡλὺς ὧν εἰπεῖν, κατεχήλει λόγοις 

μακροῖς, οἰκτιζόμενός τε καὶ πολλὰ καὶ ποικίλα διεξ- 

ιών" ἕως ὁ χιλίαρχος, ἀπορῶν ἐπὶ τῷ γιγνοµένῳ, αὐτὸς 

ἀνέδραμεν εἰς τὸ οἴκημα, καὶ τοὺς στρατιώτας εὑρὼν 

ἀκροωμένους, ἔκτεινε τὸν Αντώνιον ῥητορεύοντα ἔτι, 

καὶ τὴν κεφαλὴν ἔπεμψε τῷ Μαρίῳ. 

ΙΧΧΤΗ. Κορνοτον δὲ ἐν καλύβαις κρυπτόµενον 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

πγρεπα δυπί Ἰηρερςδί. Μοχαπε 6ογΙπι, απί αἆ [πο οηθηη 

αἀγοιδατη Ρογπετο γἱδί 5πέ, Ώοπα οπηηπία γείαπίο ποπιῖπα 

ἀῑτῖρί οσρία 5υηί. Οεανῖο Οἵππα Ματίηςαπο Πατε]αταπόο 

οἈΆγεταπί, ἁἴᾳπα Ἠαταςρίοες εἴίαπι 6ί Ἰατίοῇ ργαάϊχεγαπί, 
η ή] πια]{ Ρρ855ΓΗΠΗ : 5οἱἱ απαῖοί Γασαπη 5υαἀεμαπί. ΑΕΙο, 
Ώορβαη5, Ἡπαπαπη 56 οοη5]επῃ ἀεδετίηγαπα ραΐτίαπη, 860ε-- 

εἴί ο ππεά[ο ἵπ ο απίου]απα οππα ποβῄἰςςίπιο ἆποσαθ οί ραγίο 

εἰἴαπι αυαάαπῃ τοσα εχετοία5; ρίαπε ἴπ 5ε]]α ουγη]ϊ ςαὈ]]- 

ποῖς οοηδεά(ί, οοηςα]ατί Παδίία , ε4ραίας {α5οίῦας ασ 5εουτί- 

δα. ΌΟπαππαπο Οεηδοτίπας επ οᾳαἱάρας ααποί τη 6απη 

ἵπουγςαγεί, ας τΗΓ55 ἴαπι απηἰοί παπα αδίαηίος πηϊ]ίος αἆ 

οαροςςοπάαπῃ Γραπα εαπα Ποτίατεπίας, εί ε(υυπη εἰ αἀάπος- 

τοηί; πο 5ΗΓΡο6το απἰάσπι ἀἰσηαίαδ, Ἠπεεθπι εχερεείατί!, 

Οεηδοτίπις αΏδείδειπῃ Οσίαγ εαρα{α Οἵππαπα γοϊα Πε; Ι]αᾶ- 

απα, Ῥππιαπα οοπ5]ῖ» εαραῖ, Ῥτο τοδίΓι5 5ΗΞΡΕΠΞΗΠΗ ε5ἰ. 

Ἐοάεπα Ίοεο οἱ αΠοταπα Ῥο5έ Ὅρεοταπῃ εροείασι]ο Γαθτο ϱᾱ- 

Ρίία :6ί ΠΙο(ποσπε εχδδεγαβΙΗςπῃος, απ[αΏ Οσίανίο ἱπΐαπι ϱ6- 

ΡΙΕ, αἆ Ῥο5ίετος ἀπτανίέ ἵη Ἱπίεςι]ηίς ΓαοἱἴοΠΗΠΗ ΙπΓΡΠΣαΓΙΠΗ 

οάϊνας. ὅαπι Ὑοτο Ιπαπ]ςίίογες 5ἴαπι οοπίτα Ἰπ]πίσος, 

{απι οχ 5οπαίογίο ογάϊπα «παπα εχ οηποςίτΙ, ἀῑπιϊιςςί επί ἃ 

νὶσίοηίρας. Εί οπαϊίαπι πἱάθηα ἱγαοϊάαίογαπα, ρο5ί ρα[γᾶ- 

{ατα οάεπα, πυ]ία απηρῃίας ταίο Ἰαδεβαίατ : 5εὰ αποίσαποί [ 

αχ ςεπαἰογίρας ποζατοπἰ{Ηγ, οαρίία ΕΟΤΗΠΗ ΡΤΟ τοςίτί5 ΕΧΡΟΠΕ- 

Ῥαπίατ οππίαπα. Ἐί αιάαπῖᾶ απο αρεβαίατ, αΏεγαῖί οπυπίς 

αἶνε αἀγειεις Ώεος τεγογεηίία, ἶνα τεργε[εης]οπῖς Ποίηση 

οπτα, οἶνε Ιηνγ]άία πχείης : αἰτοσῖςςϊπιϊς Γαοϊποτίρας ϱτᾶξδαη- 

ἴ65, α [αοἰποτίρας αἆ εροοίασυ]α Γαάΐοτα οοηγετίεραπίαςς 

καρνίς πιοᾶίς ταοίάπηᾶο, ἐγυπεβπάο εθγνῖοος ἀε[απείοταπη. 

οἱ οα]απηϊίαίος εἶνο 3 {οιτοτοίη, 5ἶγο αἆ πε[αγίαπα δρθοίαϊτί: 

οἷς πια] ιά ῑπῖς νοἱαρίαίοπα, ἵπ ρα ]ίοσπα ο5ίοπίαπάο. 

ΙΧΧΠ. Τίαπο ποσα! 5πί Ο. οἱ Τ,. απ, ἔγαίτος πογπι- 

πῖ, ΑΠῑΙς Βδιταπα5, Ῥ. Τνοηίυ]ας, 0. Ναπηίοπίας, Μ. Βαο- 

Ρίμ5, 1η γἷα ἀορτε]θηςί. ΟΓα5515 ουπα ΠΙΟ Γαμίθης, φά1πῃ 

Ίαπ ἵῃ ϱο ο5δοί υἱ ἀερτεεπάετείας, Παπ ρπίας οοσίας, 

φρὰ {ρ5ο αὐ Ἰηδοςίαπίίνας ο5ί ἰπιοτοπαίας. Μ. Απίοπίας ο{8- 

(ος, ἵπ γ]]απα απαππάαπα εἰαρσὴ5, ἃ του Ἠεπίρπο 515ορ- 

Ρία5 οεομ(αίακ(πο ο... Ώυπ) Υογο ἵη Ποδρίἶς αταβίαπη 5ει- 

γας γη μοί ἵπ οαροπα ΥΙΠΗΠΗ Ρο ἳ 5οΕ (ο κα ρίας, ρετουη{αη{ί 

οπαροπί, οὖτ Γοφαοηίία5 ρείοτοί, οδΙδαπη 5εγνα]ας ἵηδη- 

ευττανίέ : οἱ «απρο, ἀαίο γἶπο, τοπ Ματίο εἱμηίβεαν]ί ρτο- 

Ῥογο. Π]ο Ίου απάΐθης, Ῥτο) Ἰαΐμα ργουυσῖε, ἴρδο ραἰγαία- 

τ15 (αοἶπας : 5οὰ αἲ απηϊοῖς τοσοπίας, (ραπαπα ἵπ νη]απι 

πηί ουπα Πα νας. Ἠος Απίοπίας, φαν Γαοππάία ρο- 

Ίδης, πηπ]οεθαί ]οημᾶ ογαβίοπε, πηγα Ιοπδίὴ ΠΙΟΥΘΗ5 γαγίϊς 

πηοᾶίς; ἆσπος ἐπραπας, πἰταίας απἷά το ο5δοί, Ἰπίγα ἆο- 

πηα οπου ε: αὈί αασπα πέος αὐ ογ6 οτα(οτί ρεπάεπίες 

ἱπνοπίκεοί, Ὑδγία άλας Γαεοπέοπι Απιοπίαπα οοη[οα(ς, οί 

σαραί ος ργοροῖδαπη γοιηίκἰς πἆ Ματίαηη, 

ΙΧΧΗ. Οὐπαίας γοτο ἵπ {ηρυίο ἸΗ ίσης, ΚΕΓΥΟΓΗΠΗ 4481 



"ἁ θεράποντες εὖὐμη χάνως περιέσωσαν. 

οιτυχόντες σώματι, πυράν τε 

ἐπιόντων, ἄψαντες τὴν 

Νεκρῷ γὰρ πε- 
ἔνησαν ' καὶ τῶν ζητητῶν 

πυρὰν ἔφασαν τὸν δεαπότην 
Ὅ μὲν δὴ πρὸς τῶν θεραπόντων 

Κόϊντος δὲ Ἀγχάριος Μάριον ἐν τῷ 

Καπιτωλίῳ μέλλοντα θύσειν ἐφύόλαττεν, ἐλπίζων οἱ τὸ 
ἱερὸν διαλλακτήριον ἔσεσθαι. Ὅ ὃ', ἀρχόμενος τῆς 

θυσίας, προσιόντα τὸν Ἀγχάριον καὶ προσαγορεύοντα 
αὐτίκα ἐν τῷ Καπιτωλίῳ τοῖς παρεστῶσι προσέταξεν 
ἀνελεῖν. Καὶ ἡ κεφαλὴ. χαὶ τοῦδε καὶ Ἀντωνίου τοῦ 

ῥήτορος, καὶ τῶν ἄλλων ὑπάτων ἢ στρατηγῶν γεγονό- 

των, ἐν ἀγορᾶᾷ προὐτέθησαν. Ῥαφήν τε οὐδενὶ ἐξῆν 

ἐπενεγχεῖν ἐς οὐδένα τῶν ἀναιρουμένων" ἀλλ᾽ οἰωνοὶ καὶ 

ἄνδρας τοιούσδε διεσπάσαντο. Πολὺς δὲ χαὶ 

ἄλλος ἦν τῶν στασιωτῶν φόνος ἐν ἀλλήλους ἀνεύθυνος, 

καὶ ἐξελάσεις ἑτέρων, καὶ δηµεύσεις περιουσίας, χαὶ 
ἀρχῆς ἀφαιρέσεις, καὶ ἀνατροπαὶ τῶν ἐπὶ Σύλλα τε- 
θέντων νόμων. Αὐτοῦ τε Σύλλα φίλοι πάντες ἄνη- 
ροῦντο, καὶ ἡ οἰκία κατεσκάπτετο, καὶ ἡ περιουσία δε- 
δήµευτο, καὶ πολέμιος ἐψηφίζετο" τὸ δὲ γύναιον καὶ ἡ 
γενεὰ ζητούμενοι διέφυγον. "Όλως τε οὐδὲν ἀπῶν 

ἀθρόων τε καὶ ποικίλων καχῶν. 
ΙΤΧΧΙΥ. Ἐπὶ δὲ τούτοις, ἐς ὑπόχρισιν ἀρχῆς ἐννό- 

µου, μετὰ τοσούσδε φόνους ἀχρίτους, ὑπεθλήθησαν κα- 
τήγοροι τῷ τε ἱερεῖ τοῦ Διὸς Μερόλα, χατ᾽ ὀργὴν ἄρα 
τῆς ἀρχῆς, ἣν Κίνναν οὐδὲν ἀδικῶν διεδέδεχτο" καὶ Λου- 

τατίῳ Κάτλῳ, τῷ Μαρίου περὶ τὰ Κιμθρικὰ συνάρχῳ, 
περισωβέντι! μὲν ἐκ Μαρίου πάλαι, ἀχαρίστῳ ὃ) ἐς αὖ- 

ο τὸν καὶ πικροτάτῳ περὶ τὴν ἐξ ελασμα Ὑενομένῳ. Οὗτοι 
μὲν δὲ, φυλασσόμενοί τε ἀφανῶς, καὶ τῆς χυρίας ἡμέ- 

ῥας ἐπελθφύσης, ἐς τὴν δίκην ἀνακαλούμενοι (τετράκι 

δὲ ἐχρὴν κηρυττοµένους ἐν ὥρισμένοις ὁρῶν διαστήµα- 
σιν ἀ)ῶναι), Μερόλας μὲν τὰς φλέθας ἐνέτεμεν ἑαυτοῦ, 
καὶ πινάχιον αὐτῷ παρακείµενον ἐδήλου, ὅτι χόπτων 
τὰς φλέθας τὸν πῖλον ἀποθοῖτο: οὐ γὰρ ἡ ἦν θεμιτὸν, 

ἱερέα περικείµενον τελευτᾶν. Κάτλος ὃ᾽ ἐν οἰκήματι 

νεοχρίστῳ τε καὶ ἔτι ὄγρῷ χαίων ἄνθραχας » ἑχὼν ἄπε- 
ιτ Μαἱ οὗτοι μὲν οὕτως ἀπέθανον. Θεράποντες 
δ), ὅσοι κατὰ τὸ χήρυγµα πρὸς Κίνναν ἐχδραμόντες 
ἐλεύθεροι γεγένηντο, καὶ αὐτῷ Κίννα τότε ἐστρατεύοντο, 
ταῖς οἰχίαις ἐπέτρεχον, καὶ διήρπαζον, ἀναιροῦντες ἅμα 
αἆς περιτύχοιεν' οἵ δὲ αὐτῶν καὶ τοῖς σφετέροις δεσπό- 

ταις μάλιστα ἐπεγείρουν. Κίννας δ) ἐπεὶ πολλάκις 

αὐτοῖς ἀπαγορεύων οὐκ ἔπειθε, Γαλατῶν στρατιὰν αὖ- 
τοῖς ἔτι νυκτὸς ἀναπαυομένοις περιστήσας, διέφθειρε 

πάντας. 

χαίειν Απαγξάμενον. 
περισέσωστο. 

’ 

χύνες 

Οἱ μὲν δὲ θεράποντες δίκην ἀξίαν ἔδοσαν τῆς 
ἐς δεσπότας πολλάκις ἀπιστίας. 

ΙΧΧΥ. Το δ' ἐπιόντος ἔτους, ὕπ τοι μὲν "ἤρηντ 
Κίννας τε αὖθις, χαὶ Μάριος ἕθδομον" ὧν μετὰ μες 

καὶ ἐπικήρυξιν εἴ τις ὡς πολέμιον ἀνέλοι, τὸ µάντευµα 
ὼ / ” 3 ο Ε] να. 

ὅμως ἀπήντα τὸ τῶν ἕπ ττἀνεογνῶν αἰετῶν. Ἁλλ) οὗτος 

ν, πολλὰ καὶ δεινὰ ἐς Σύλλαν ἐπινοῶν, τοῦ πρώτου ᾽ ᾿ ρ 
-ω . / / 

μηνὸς τῆς ἀρχῆς ἀπέθανε. ἸΚαὶ Οὐαλέριον Φλάκκον 

ὃ Κίνας ἑλόμενος ἀντ᾽ αὐτοῦ, εἲς τὴν Ἀσίαν ἐξέπεμ-- 
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5ογγαί{ας οδί : ηΔΕΙΙ οπ{πα οαἆαγογ αποάἁσπα Ππ]δοθγυπί ἵπ το- 

βυπα, οἱ ἆαππι αἀγοπίαπί ἰπαπϊκίίογος, δαρρορίίο ἶρπο, αἱο- 

Ραπέ, ἨοΙΠα 86 οΓΘΠΠάΤΟ ΡΓά[Οο{ΗΠΙ Ίασ1θο, Βἱο ἴ]ε 5ο- 

νοτΙΠα Π46 πιαΠςῖέ Ἱποσ]απηίς.  ΑίΩ. Απομανίας ο06ΑΦΙΟΠΘΠΙ 

«ροοίαραί, απα Μαγίας π Οαρίίο]ίο ογαί βαογΠοαίατας; 8Ρο- 

ΤάΠ5 {016 αἱ το]βίοπθ ]οοί αἁ]αίας τοοϊροτείαν π ρτα[ἶαπι, 

δα Ἠ]α, «π101 ]πα οαρίςδθί 6αστα [πσοτο, αοθθἀεηίοπι 86 

αΠπἱαπίσοπη(ηο, πιοχ ἵπ 1ρ5ο [απο Ἱαρα]ατί α ας ἵπιρεταί 

Εί πα]α5 αποαιο οαριῖ, αποπιαάπιοάσπη οί οτα(οτῖς Απίοηϊ, 

οαρίογογαπ]ιο {απα εοηδ]ατίαπα απαπα Ῥτα{ογίογαπα, Ρτο 

τοδίτῖς ΓΗ{ εροοίασµ]ο.. Νεο Πογαπα (πεππσΙαΠα 5δρο]ίτο Ἱ]- 

ου1ές οαπίρα5 εί αλ ρας Ἰασεγαπάί {αἱες υἱτῖ το]οῖ 5αΠ{. 

Ῥαδείπι άποσιθ 5οά{(ῖοδί 5ο ΙππριΠο οοπ{γαοἱάαραπ{ Ππγίσεπι, 

ΑΠ ρε]εραπίαγ ἆοπιο, Ὠοπίς οχαεραπίας, απἲ ρτγαβαπ{ατ 

ποπονίρας. Ζαπιαπο ΘΥ]] Ίορος αὐτοσαβαπίατ» απηϊσῖαπα 

ο]α5 ποσαβαπ{ οπΊΠ6ς : ἀἰτηία ο[αςάθπα ἆοππας, Ώοπα ραβ{]- 

οαία; ἴρ5ο Ποςί15 γαρ Ρ]{ους Παάἰσαία5: πχοτ ποααθ ας Πρειῖ, 

απῶς[ῖ αἆ ΠΘΟΘΙΗ, στο οΥαδογη{. 

[ογίπι σια5δαΠ{ίαπα αΏοεταί 5ρος1ος. 

Ίος π]]α πἹαΙοΓΙΠΗ 60Π- 

ΤΧΧΤΥ. Ταπάςπι, Ροςἱ {οί ἱπάσπηπαίογαπα εΦά6ς, ΥΙδαπα 

ε5ί, ἵη 5ρεοίθπη Ἰασιηπαϊ Ἱππρεγϊ, αἲίοςδ., 5αΏογπα(ἶς ασθιιδᾶ- 

{ουῖρις, ἵπ Ππβἱοἵαπα Υοσαγθ. Τίαππα Μετα], Παπηϊηϊ ἀῑα[ῖ 

ἀἱες ἀῑείας οί, Ιηγί5ο, ᾳποᾶ Οἴππαῳ ἵπ οοης]αία 5Π6ςΘ8ΦΟΓ 

{πεγαί ἀαΐας, αἱ πι]]απ αἰίαπι οπ]ραπη Παροπ(ϊ; πια] 

Ἰωπία[ο 6αΐσ]ο, απὶ Μαν οο]]εσα Ώε]]ο Οἰπιρτῖσο, αἱ αἲ ϱο 

οἰἵπι δεγαία5, Ιπππισπιος Ῥοποβοίογαπα, αχ ΠΠ ἱρδίας ασθι- 

τίπ]Η5 αιιοίος οχς[ίογαί. Ηϊ σπαπα ἀῑδειππυ]απίος ργΙπ Πα 

επδίοάἰ, ασ ἀθίπάα, αδί ἀῑες ἀῑσίας γοπΙέ, Ῥ6υ ΡΓΕΟΟΠΕΡ 

οβ5εηί οἴίαιίϊ, (οροτίεραί απίθπα 1605, Ῥοδί(παπα οἶία[1 6ξ- 

παπί απαίαι, Ιηίθγηχίςςο οογίο ἀἴεγαπι Ιπίειγα]ο, σαρί), 

Μετη]α απἱάεπα 5ρ]ηιοί ἴρ5ο Υοηας 5οοπῖέ; οἱ αά[αοεῃς 5οτῖ- 

Ρία {αβι]α {αδίαραία ουπα 14 [οσῖςςο ἀεροδίίο αρίεο : Παπιῖ- 

ΠΘΠΙ οΠἵπι αρίοαίαπα πιο πο[ας Παβεραίαγ. Οαία]ας Υετο 

ἵπ οπβίσι]ο ’60θης οα]οο Πίο πεοάαπα Ῥογβίεσαίο, ἵηροςίϊς 

Ρευηίδ, Υοῖοης δι[οσαίας οί. 15 ΓΗ {απίοναπα ΥΙγΟΓΗΠΗ 

οχί(α5. ΟσίθγΙπα 5ουγ!, απῖ Ρ6υ ῥγ6οΠδΠῃ Ἱην]{αξἶ αἆ Οἵπ- 

ηαΠΑ {παης[ασεναπέ, ]4Π1 Πβετίαία αΏ 6ο ἆοπαίϊ, οἱ πα Π[ία" 

οἷας αἀδοπῖρίϊ, 4οπιος γγαπιρεπάο εσετεβαπέ Ργωζας, πο ἃ 

οράΐρας απἰάεπα οργίογαπι αβθηοηίες: πες ἀθοταπίέ, απὶ 

Ρτορνῖῖς Ἠογῖς πιαχῖπιο ίπῃ Ιηίεγτεηί, Οµ05 Οἵππα 5αρίς5 

εομίρετα οοπαία5, παπα ΠΙΗΙ] Ῥγοβοσταί, (αλίοῖς πείρας 

Ρος ποσίαγηαπη απἰθίοπῃ οἰποίος, αἆ ΠΠ ἀο]ονίέ : αἴηιιο 

ἵία 4ος 5 ππεηία Ρετῃάία ρωπα 5υπηία ο5ί, 

ΤΧΧΥ. Τη ΑΠΠΠΠΙ 5θΠιδηίθπα οοηςα]ες ογθαπία Οπη8 

Π, εἰ Μανίας ΥΠΤ; ομῖ, Ῥο5ί αχϊ]απα αίαπο ργοςοπρίίοποπη , 

14πιθη ασαγίατα Π]αά 5ορίοπη ρα]]οταπα αφαπογαπα αιιά- 

απασπαπα Ρας Ππαπη, Αί Ὠίο ααἰάσπα, ἆππα πηη]ία εοπίτα 

5γ]]απα ππο]έαν, ἵπ πιοδῖῖς οοπα(ἴρις, Ρείπιο ΠπΙὰ πιαρἰφίτα- 

{15 πἹεηςο., γίία ἀο[αποίας οί. Ματίοα Οἶππα 5α/ῇοοῖμς 
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μν. ᾽Αποθανόντος δὲ καὶ Φλάκκου, Κάρβωνα εἴλετο 
συνάργχειν ἑαυτῷ. 
ΤΧΧΥΙ. λλλας ὃ) ἐπείξει τῆς ἐπὶ τοὺς ἐγθροὺς 

ἐπανόδου, τὰ ἐς Μιθριδάτην πάντ᾽ ἐπιταχύνας, ὥς 

μοι προείρηται, καὶ ἔτεσιν οὐδ᾽ ὅλοις τρισὶν, ἐκκαίδεκα 
μὲν ἀνδρῶν µυριάδας κατακανὼν, τὴν δὲ Ἑλλάδα καὶ 
Μακελονίαν καὶ Ἰωνίαν καὶ Ἀσίαν, καὶ ἄλλα ἔθνη 
πολλὰ, ὅσα Μιθριδάτης προειλήφει, ἐς Ῥωμαίους ἆνα- 
λαβὼν, αὐτόν τε τὸν βασιλέα τὰς ναῦς ἀφελόμενος, καὶ 

ἐς µόνην τὴν πατρῴαν ἀργὴν ἐκ τοσῶνδε κατακλείσας, 
ἐπανήει-- στρατὸν ἄγων εὔνουν οἵ, καὶ γεγυμνασµένον, 
χαὶ πολὺν, καὶ τοῖς Ὑεγονόσιν ἐπηρμένον. Ἠγε δὲ 
καὶ νεῶν πλῆθος, καὶ χρήματα, χαὶ παρασκευὴν ἐς 
ἅπαντα ἀξιόλογον, καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἦν ἐπίφοβος. Ὥστε 

δειµαίνοντες αὐτὸν ὅ τε Κάρέων καὶ ὅ Κίννας, ἐς ὅλην 

τὴν΄ Ἰταλίαν τινὰς περιέπεμπον, χρήματα καὶ στρα- 
τιὰν καὶ σἵτον αὐτοῖς ἀθροίζειν" τούς τε δυνατοὺς συνου- 
σίαις ἀνελάμβανον, χαὶ τῶν πόλεων ᾖ ρέ έθιζον μάλιστα 

τας νεοπολίτιδας, ὡς δι) αὐτὰς ὄντες ἐν τοσῷδε κινδύ-- 

νου. Τάςτε ναῦς ἐπεσχεύαζον ἀθρόως, καὶ τὰς ἐν Σι- 

κελία µετεκάλουν, καν τὴν παράλιον ἐφύλασσον, καὶ 
οὐδὲν ὀξείας οὐδὲ οἵδε παρασκευῆς μετὰ δέους ἅμα καὶ 

σπουδΏς ἐξέλειπον. 

ΙΧΧΥΠ. Σύλλας δ) ἐπὶ φρονήµατος ἐπέστελλε τῇ 
βουλῆ περί τε αὐτοῦ, κατ ταλέγων ὅσα περὶ Λιρύ  ύην ἐς 
Ἰουγόρθαν τὸν Νομάδα, ἔτι ταμιεύων, 3 ἐπὶ τοῖς Κιµ- 
θρικοῖς, πρεσθεύων, ἡ Κιλικίας ἡγούμενος, ἢ ἐν τοῖς 

συμμαχικοῖς, Ἄ ὑπατεύων, ἔπραξε" τὰ δ ἔναγχος ἐς 

Μιθριδάτην ὑπερεπαίρων τε μάλιστα, καὶ χαταλογι- 

ζόμεγος αὐτοῖς ἀθρόως ἔθνη πολλὰ, ὅσα Μιθριδάτου 

Ὑτνόμανα Ῥωμαίοις ἀναλάδοι" καὶ οὐδενὸς ἧττον, ὅτι 

τοὺς ἐξελαθέντας ἐκ Ῥώμης ὑπὸ Κίννα, ο λιν 

ἐς αὐτὸν, ὑποδέξαιτο ἀπορουμένους, χαὶ ἐ ἐπικουφίζ οι τὰς 

συμφορὰς αὗτοῖς. Ἀνθ) ὧν, ἔφη, τοὺς ἐγθροὺς πολέ-- 

µιον αὐτὸν ἀναγράψαι, καὶ τὴν οἴκίαν ἀνασχάψαι, καὶ 
τοὺς φίλους ἀνελεῖν' τὴν δὲ γυναῖχα καὶ τέκνα μόλις 

πρὸς ἑαυτὸν διαφυγεῖν. Ἀλλ) αὐτίχα καὶ τοῖσδε καὶ 
τῃ πόλει πάση τιμωρὸς ἥζειν ἐπὶ τοὺς εἰργασμένους, 

Τοῖς ὃ) ἄλλοις πολίταις τε χαὶ νεοπολίταις προὔλεγεν, 

οὐδενὶ µέμψεσθαιπερὶ οὐλενός. Ὃν ἆ ἀναγιγνωσχομένων, 
δέος ἅπαντας ἐπεῖχε, καὶ πρέσβεις ἔπειπον, οἳ συναλλά- 
ξειν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς ἔμελλον, καὶ προερεῖν, εἴ τινος 
ἀσφαλείας δέοιτο, τῇ βουλῃ τάχιστα ἐπιστεῖλαι. Ἰοἲς 

δ) ἀμφὶ τὸν Κίνναν εἴρητο, μὴ στρατολογεῖν, ἔστε ἐκεῖ- 

νον ἀποκρίνεσθαι, Οἱ δ᾽ ὑπέσχοντο μὲν, ὧδε πράξειν" 
οἰχομένων δὲ τῶν πρέσθεων, ἐς τὸ µέλλον ἑαυτοὺς ἀνεῖ- 

πον ὑπάτους αὐτίκα, τοῦ μὴ διὰ τὰ ἀρχαιρέσια θἄττον 

ἐπανήκειν. Καὶ τὸν Ἰταλίαν περιιόντες, στρατιὰν 

συνγον, ἣν ἐς Λιῤυρνίαν (ὡς ἐχεῖθεν ἀπαντήσοντες τῷ 
Σύλλα) κατὰ µέρος ἐπὶ νεῶν διεθιθάζοντο, 

ΙΧΧΥΠΙ. Το μὲν δὺ πρῶτον µέρος εὐσταθῶς διέ- 

πλευσε: τῷ δ᾽ ἑξῆς χειμὼν ἐπέπεσε, καὶ ὅσοι τῆς Υῆς 
ἐλαμβάνοντο, εὐθὺς ἐς τὰς πατρίδας διεδίδρασκον, ὡς 
ὃ στρατεύτοντες ἑχήντες κατὰ πολιτῶν, Οἵ τε λριποὶ 

γα]ετίας Εἰασσας, ἵπ Αδίαπι αῦ οοἆσπα ΠΙΙδΣΗΙς οί. ποπ” 

Αξία οσεἴδο, Οατβοποπη 5ἳρί οοἸϊοσαπα Οἴηππα ορίατ]{. 

ΕΧΧΥΤ. Δε δγ]]α, τοὔΙαπι οοπίτα Ἰππηῖοος αρρτορεταης, 

ΜΠνη]άαίο οε]ετ]ίοτ ἀορε]αίο, αἱ απίο ἀῑείαπα ο5ί; ασ πθ 

ἰπίεστο απΙάσπα ἰποηπίο οσεςῖδ Ἱιοδίαπα ορηίαπη 5οχασίπία 

πι ρης, τοεερία Οτασῖα, Μαοθάοπία, Τοπία, Αδία, τηπ](1ς- 

απο ας σοπίΐρας, σπα Μ]ιγίάαίος οεοαραταί αἀεππίαππο 

τορί εἶαβσο, οἱ οοᾶεπα Ἱπίτα ραΐετηυπα τοβηπα οοπιρηΙδο; 

τογογίοΏαίητ οππη Ππασπο οχογοῖία, ορβπιθ εισα 5056 απ]- 

πηαίο, απ Ίος απφπείο Ἰαμοτίραβ, εἰ τεβι5 Ῥγοδρετε σεδίῖς 

εαίο,.. Ἠαβοβαί οἴαπα πάγος πηπ]ίας, εί ροουπῖας, εί αρρᾶ- 

ταίππι αἆ τος απαπ{απηνῖς απηρίας ασσιοδϊεπᾶας Ιάοποιπα, 

ια αἱ Ππήπηῖοῖς οςςαί Γογππάαβ]ῇ5. Όπο πεία ροτο]ςί 04110 

οἱ Οἴππα, οθτῖος Ποπιίπες ἀπιίςεταπί Ρος ἰοίαπα Παλαπα, 

απϊ Ῥοσυπίας, πηϊ]ίες, Γπαππεπίαπα, ἵπ πδαπα Ππιπ]ποπ[ϊς 

Ῥα]! εοπηρατατοπί : εἰ ροίοη[ίστε» 4ποδ6πε {απηατίθας «0Η- 

βιεδεῖρας αἆ Ῥατίος 5πα5 αζ]πησεβαηί : οἴγ]αίο» σποσπε, 

ΠΟΥΟΓΗΠΗ Ῥταεἴρπο οἵγίαπα, οοποϊίαΏαπί; Ιαείαπίο5, Ῥτορίογ 

ἴρδος ρτῶςοπ!ϊ 5ο ορ]οσίος Ροτίοπ]ο : ἀρπίαπε τεραταία οε]ε- 

τΙ{εγ ϱἰαςςα, οἱ αεοοιςῖ1ς ο ΒΙαϊ]ία πανίδας, 5εγναβαη{ Η{ο- 

τα» π]μί]απο ςἰρῖ, αποά φπἰάθπη ἵπ 1ρεῖς ομεεί αἱ αρραταίας 

εο]ογϊίαίεπα, αἱ ἵπ τερις ἱτερίαϊς, τοα παπα [αεεραπί. 

ΙΧΧΥΠ. Αί 5γ]]α ο]αίο απῖπιο 5οπἰρςί! αἆ 5οπαἴαπῃ ο 56 
1ῃ50; 6ΠΙΙΠΕΤΑΠΣ Ἰάβογες 5105, σπος εί Ῥο]ο Σαρατήπο 
ααῶ5ίος οχ]απδίὶςςαί ἵπ Νηπηϊαῖα, οί Ἱεραίας Ῥο]]ο ΟΙπιρτίοο, 
οἳ ῥτοίος ἵπ Οῑσα, εἰ Ώε]]ο 5οοἶαΙῖ, οἱ ἵπ οοηδη]αία : αὐ 
Ίο τος παρεις οοπίτα ΜΠἨπιάαίεπη πεξία5 επροποβαί, 
οχαβσεταης γοτρίς εἴησι]α, ἄο ργα5ογίῖπι ϱοΠΙαΠα ΠΙάΡΠΔΠΗ 
τη] ΜΠπάἴπεπα ϱΠΙΠΠΕΓΑΠ5, «πας αΏ τοσο οεοραίας τοάυτίς- 

εί 5ηῦ Βοππαπί ρορι]ῖ Ἱπιροτίππα : πθαπο Ὑεγο απἰάσπαπα 
πιρπίαβαί πηασῖς, παπα αποά οἴνῖρας Βοππαπίς, Οἴπηα ΤΙο- 
Ἱεηία αρα ρα]ςῖς, 1ρ5ο Γηἱςςοί γο[ασίαπα, εἰ ἵη τοῦ οσ]α- 
πη](οδῖς οσοηϊκαιθ 5οἸαππεῃ οἱ απχίαπ. « Ῥτο φπἴρας 
Ῥοποβοῖίς, αἰοθαί, οστοσιαπι ς)υὶ σταἶαπη αἲ Ππ]πηϊοϊς τεῖα- 

{ατα 6.56, Ργοδοἱρίίοποπη οαρῖῖδ, ἆοπιας 5αῃΏγογδίυποπη, 
ΔΠΙΙΟΟΓΙΠΩ ουράσπα, ἀχουῖς ας Ινογογαπα Γασαπα, σα «στο αὖ 
5ο οναςίαεεη{ ΙΠποοΙαπηος. δεὰ οοη[οςίϊπι ΥοπίάΓΗΠῃ 6-σο, 
πἨαγαππσπο οσπα Ῥηϊγαίας Ἱπ]ατίας, ἴαπα ραβ]ίσας, οἳ ρ6 πας 
οκαοίατπα αἲ Θ4ΤΗΠΑ αποϊογῦ5 : οσΡίΘΓΟΓΙΠΗ γογο οἶγίαπα, 
νο] γοίοτιπι γοὶ ΠΟΥΟΓΕΠΑ, ποια ΙΤάΠΙ ΠδΠΙΙΠΟΠΙ. » Ῥοι- 

Ιουῖς 5 5Υ]]α Πιοτίςδ, 4Η απά Ραγογ οΠ]η05 ἱηγαςίς5οί, Ίοσα- 
(05 πά ου Πα πηϊςίί 5οπα{ 5, αὐι οοποἰΠατοηί οπα αἀνογςατίϊς 
ῥταπποποτοπίαπο, οἱ απίά οαγοτὶ 5ἱρί γο]]οί Π46 ρη]ΐσα, ἱὰ 
σουτ” [οτο φοπαἑαῖ, πποᾶς απαπρτΙπΙάπα νοἱαπῖαίσα 8ΗΑΠΗ 
εἰαηίβοατεί, Ππίσπι ΟΊπῃα Οα1ροὙπ6 11551 δυηί οὔ5εαΤς ἃ 

ἀοἱοσίθας, ἆππι τοροηδΗπα α 8Υα οδδοί γοὐδιίππα, 38οὰ 
ΙΙ, Γαἱητος 5ο ἵπ αγ ἰτίο δομαίας Ροο, Ρο ίίπης Ροςί 
Ἰομπίογαη 4ΠδοθδδΗΠὴ 56 1ρ5ος ἀθππο ἵπ Ρεοχίππαπα ΑΠΌάΠΑ 
ορηδ]ος τοπυποιαῦΕ, πο ορΗ5 Ἠαροτοηί οὐ ηΙΠογη ου δα 
Ὦτροια τοροίστο, ἨΜοχαιο απινο, Ῥοταρταία Πα]ία, οοἩ- 
ποπἱρκαο Ἱοριοπίρς, πα τος α1ῑος Ῥορΐ α]ίος πανίνυς {τα- 
Ποϊοναηί ἵπ Πο ατηίαια, οχ Ύσα τορίοπο οςοµΊτοτο 5γ 
οσο» ποταΠ!, 

ΙΙ ΧΧΥΠΙ. Ἐι ῥήηι αὐιάσια, Ῥτοδροτα πανἰραίοηο Ἠαί, 
Ρογίας ορίαίος {οπογυηί : 5ο. Ῥγοχίπιο βοοπίος Γεπηροςίας 
ορροςδίες οἱ ἀπ{ο πας ον 5 {Π {ΟΓΓΑ ονακογαη!, Ἡ ρτο- 
ἐπ 4οπήΠ φπδήσο παπα ἀΠυροτηηὲ, πἱροίο η (ΗΔΗ 
λα νοηηίαίο οοηίτα οἶνος 5ος μη αίαπί, 0 οορη το 
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πυνθανόµενοι ταῦτ', οὐδ) αὐτοὶ περάσειν ἔτι ἔλεγον ἐς 

τὴν Λιθυρνίαν. Ἰίννας δ) ἀγανακτῶν, ἐς ἐκκλησίαν 
αὐτοὺς ὡς ἐπιπλήξων συνεχάλει" καὶ οἳ σὺν ὀργῇ πα- 

ῥρῄεσαν, ὣς ἀμυνούμενοι. Τῶν δὲ ῥαθδοφόρων τινὸς 

ὁδοποιοῦντος τῷ Κίννα, χαί τινα τῶν ἐν ποσὶ πατάξαν- 

τος, ἕτερος ἐκ τοῦ στρατοῦ τὸν ῥαθδοῦχον ἐπάταξε. 

Καὶ Κίνα χελεύσαντος αὐτὸν συλλαβεῖν, βοὴ παρὰ 
πάντων ἀνέστη, καὶ λίθων ἦσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀφέσεις" οἳ 
δ ἐγγὺς καὶ τὰ ξιφίδια ἐπισπάσαντες, συνεχέντησαν 

αὐτόν. Οὕτω δὲ μὲν καὶ Ἱίννας ὑπατεύων ἀπέθανε. 
Κάρῥων δ) ἔκ τε Λιθυρνίας τοὺς διαπεπλευχότας ἐς 

αὐτὴν µετεκάλει, καὶ τὰ γιγνόµενα δεδιὼς, ἐς τὴν πό- 
λιν οὐ χατῄει, καὶ πάνυ τῶν δηµάρχων αὐτὸν καλούν- 
των ἐπὶ συνάρχου χειροτονίαν. Ἀπειλησάντων δὲ 
ἰδιώτην ἀποφανεῖν, ἐπανηλθε μὲν, καὶ γειροτονίαν προῦ- 
θηχεν ὑπάτου. Ἀπαισίου δὲ τῆς ἡμέρας γενομένης, 
ζωή προὔγραφε καὶ ταύτῃ κεραυνοῦ πεσόγτος ἐς τὸ 

τῆς Σελήνης χαὶ τὸ τῆς Δήμητρος ἱερὸν, οἱ μάντεις ὑπὲ ρ 

τὰς θερινὰς τ τροπὰς ἀνετίθεντο τὰς χειροτονίας καὶ µό- 
γος ἦρχεν ὁ Κάρόων. 

ΙΤ ΧΧΙΧ. Σύλλας δὲ τοῖς πρὸς αὐτὸν ἥχουσιν ἀπὸ 
τῆς βουλῆς ἀπεχρίνατο, αὐτὸς μὲν οὔποτε ἀνδράσι τοιάδε 
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ἐργασαμενοις ἔσεσθαι φίλος” τῇ πόλει δ οὐ φθονήσειν, 

χαριζομένῃ τὴν σωτηρίαν αὐτοῖς' ἀσφάλειαν δὲ αὐτὸς 
μᾶλλον αὐτοῖς, ἔφη, καὶ τοῖς ἐς αὐτὸν χατ ταφυγοῦσιν ἐς 
ἀεὶ παρέξειν, στρατὸν ἔχων εὔνουν. φ δ καὶ μάλιστα 
ὃηλος ἐγένετο, ἑνὶ ῥήματι τῷδε, οὐ συ ὸν στρα- 

τὸν, ἀλλὰ τὴν τυραννίδα ἤδη διανοούμενος. ἜἨτει ὃ) 
αὐτοὺς τήν τε ἀζίωσιν καὶ περιουσίαν χαὶ ἱερωσύνην, 
χαὶ εἴτι ἄλλο γέ έρας εἴχεν, ἐντελῆ. πάντα ἀποδοθηΏναι: καὶ 

τοὺς περὶ τούτων ἐροῦντας συνέπεµπε τοῖς πρέσόεσιν. 
Οἱ δ᾽ εὐθὺς ἀπὸ τοῦ Βρεντεσίου, Κύνναν τε πυθόµενοι 

τεβνάναι, χαὶ τὴν πόλιν ἀδιοίκητον εἶναι, πρὸς τὸν Σύλ- 
λαν ἆ ἄνεστρεφον ἄπραχτοι. Καὶ ὁ Σύλλας πέντε Ἰταλοῦ 

σέρατοῦ τέλη. καὶ ἱππέας ἕ ἐξαχισχιλίους, ἄλλους τέ τινας 

ἐκ Πελοποννήσου καὶ Μακεδονίας προσλαθὼν, ἅπαν- 
τας ἄγων ἐς µυριάδας ἀνδρῶν τέσσαρας, ἐπί τε Πάτρας 
ἀπὸ τοῦ Πειραιέως, καὶ ἐκ Πατρῶν ἐς Βρεντέσιον, χι- 
λίαις καὶ ἑξακοσίαις ναυσὶ διέπλει. Δεξαμένων ὃ) αὐ- 

τὸν ἀμαχεὶ τῶν Βρεντεσίων, τοῖσδε μὲν ὕστερον ἔδωχεν 
ἀτέλειαν, Ἂν καὶ νῦν ἔχουσι" αὐτὸς δ᾽ ἀναστήσας τὸν 
στρατὸν, ἦγεν ἐς τὸ πρόσω. 

ΧΧΧ. Καὶ αὐτῷ Μέτελλος Καιχίλιος ὁ Εὐσεθὺς, 
ἐκ πολλοῦ τε ἠρημένος ἐς τὰ λοιπὰ τοῦ συμμαχικοῦ 

πολέμου, καὶ διὰ Κίνναν καὶ Μάριον ἐς τὴν πόλιν οὐχ 
ἐσελθὼν, ἀλλὰ ἐν τῇ Λιγυστίδι τὸ μέλλον περιορῶν, αὖ- 
τόχλητος σ σύμμαχος ἀπήντα μεθ ἧς εἴγε συμμαχίας, 
ἀνθύπατος ἔτι ὤν. "στι γὰρ εἶναι τοῖς -αἱρεθεῖσιν, 

ἔστε ἐπανέλθοιεν ἐς Ῥώμην. ᾿Ἐπὶ δὲ τῷ Μετέλλῳ 
καὶ Γναῖος Πομπήϊος, ὃ μετ) οὗ πολὺ Μέγας προσονο- 

μασθεὶς, Πομπηίου μὲν ὢν παῖς τοῦ διεφθαρµένου τῷ 
κεραυνῶ,, οὐκ εὔνου τῷ Σύλλα νομισθέντος, τὴν ὃ) ὕπο- 
ψίαν διαλυόµενος, ζλθε, χαὶ τθλος ἤ ἤγαγεν, ἐκ τῆς Πι- 
κηνίτιδος, κατὰ χλέος τοῦ πατρὸς ἰσγύσαντος ἐν αὐτῇῃ 
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το]ἱαπ «ποια ποραβαπ{ 5ο Ροδίμαο ἵπ Τη ρηγηίαπα (πα]οσί- 

108... ος Ιίέαν Οἵππα Ἱγαίας αἆ οοΠΟΊΟΠΟΠΙ ογοσαί, πηϊπ]ς 

εσας. ΠΠ πο παπα ἱγαί ρτῶςίο (πογηηίς Πο ἀῑςε]- 

πηπ]απίο5, 56 Γορήσηατο ραγαίο5, οἱ ααἷς ἱηδο]οπία5 αγροαί. 

Οὐ 01η γογο Ἠσίου, αἱ Οἶππα ἵπ 6ΟΠΟΙΟΠΘΙΗ ουπίῖ ἆο γἷα 

5υΡπογοῦα! πμ ἴποπα, ϱ]δαςκοί φποππάαπα ομνίαπα, 

8115 οκ πα ρας Ποίοτοπα τορογομαςίέ: 4πθπῃ ἀπ οοη51 
{αροί εονηρί, αρ]αίο ρατίίος οπιπία Πα 6Ι4ΠΠΟΓΟ αά Φ4ΧΟΓΗΠΙ 

Ιπείας γοπίππα οδέ; οἱ απ ργορίογος φἰαῦαπέ, ςνῖο(ἶς ρ]αδ]]ς 

οοηδη]οπα οοη[οάθηηέ. Αίαπο δἷο Οἶππα ποιο ἵῃΠ 1ρ5ο 

οοηδη]αία Ρο, Τυπα ζα1Ρο, τουογῖ ᾖαςςίς αἲ ἵπ Ώαηια- 

Πἴαπα (γα]εσεγαηέ, 4ος ργαδεηῖ του. φίαΐα 5ο]Ποιίας, ΠΟ 

8πδας οδί {η Ότροπα γοίτα, (παπίαπανίς πογοσαἶθας ἐίριι. 

ης Ρ]ερῖς αἲ 5βγοσαπά πα Ἰοσϊϊπιῖς οοπη115, ἵπ οσεῖςὶ ]ο- 

οππη, ἁἰίογαπα οοΠβΗ]οπι, Ταπάσθιι γοτο οοπιπιἰπαμἴρις 

ΠΠΐ5, 5ο οππα ἵπ ρηϊγα{ογαΏ οἵνίαπα ογάίπεπα τοβασίατο, τό: 
40έ απἰάσπαι, οἱ οοηκα]ατία οοπα]έία Ἠαβηῖε : δεᾷ αππα αγος 
που πάά[χ]δδοηί, ἵπ αἰίαπα ἀἱοπα ἀῑδίαΠέ. ΑΙ ίππο σποσπα, 

(σπα Γαπα ή αἴᾳαθ Οοτετίς 4ο οΦ]ο (ασΐα ο5δοπέ, απριι- 

τοῦ οοπηῖα ἀῑδίπ]εγαπί υἰέγα φο] σπα : οἱ αἷο 041Ώο 5οἱ5 
εοηδι] πιαης!{, 

ΤΧΧΙΧ. Τηίευ Ἰωο γ]]α 5οπαίας Ἰοσαίἷοπί αἆ 56 πηῖςςαρ 
γοκροπάοταί : « ΟΙΠΗ {αἴαπα ας {απίογαη 5εοΊθγηπα ραΐταίοτ- 

Ρας πυπ( παπα θἱϱί φπἱάθπα Γογο απηἰοϊαπα : ποη ΡτολΙβίία- 

ΤΗΤΩ 56 {4ππ6ῃ, 5ἱ Ρορη]ας Ἡοππαπας οἷς ἱποο]απίαίοπη ἆο- 

πατε γο]αθηί. Ώε δεουγ(αία απίθα πλ] ορις 6556, μέ ἱροὶ 

οαγεαί 5εΠΑΠΙ5; Πάπα 56 Ροί15 ΕΠαΙΗΤΩ ρορ]απ](πα,, οἱ 605 

απἱ αἆ 5056 οοπ[ασογοπ{, ρο556 {πίος ργωκίατα, (ΠΠ Ίνα- 

Ῥοαί [αγεπίοτη δἳρί οχογοΙίπα.». Ἐκ απο γα] 1Πο ἀῑείο 5α[ῖΒ 
αρρατεβραί, 6ΙΠΙ ποῦ. ἀῑπιίςςαγαπῃ οχογοϊίαπα, 5ο ]άπη ἴπηο 

46 ἀοπ]ηα[ίοπε οορίατο. Οωίθιαπι οἱ ἀῑσηίαίεπι ρεϊςέῖ- 

ηΑ, εί Ῥοπα, οἳ δαεεγάοίαπα, οἱ 5ἳ απος α]ίος Ἡοπογες 

παβιεγαί, οπηπία Ἠσο Ἱπίοστα φρί ροδία]αβαί γος(ϊηῖ : ας ἀο 

5υἱ5 ΠΟΠΠΙΙΙΟ5 ευΠῃ 5οπα{5 Ἱερα[]ς τοπηῖςίε, απί Πἰς 4ο τεῦας 

α 5επαίαπῃ τετρα {ασεγοπί. 9ο6ἆ Πὶ αααπηργίπιαπα Βγυπάι]- 

5[ἱ οοπηογετιηί, ΟΙππαΠα ππογίααπα, γοπι(θ Ριβ]ίοαπι 6556 

εἴπο εαρῖία, αἆ 8Υ]]άΠ1 τογοτεῖ «απί Ιπ[οείο ποσοβο. Εί 

.. ΒΥΜα «παπι απἱησαθ Περίοπίρας Πα[ίαῖς, εί ντ. Μ. ση έαπα, 

Ἀδδηπη[]5 οίἵαπι ΜασθάοπΠι ας Ῥο]οροπηθβίογήπαῃ αακΠἡς, 
ἀπόρης ἵη απίγαυςατη οἴτοιίον φπαἀταρϊπία γίτογαπη πηἰ]]ία, ἃ 

Ῥίτοεο Ῥαΐτας, αἱ Ἱπάς ροττο Βγυιπάαςίαπα {τα]οοίέ, εἶαςδα 

Ἡ. ο ΠανΙΙΤη. Ἠεορρίαξαιο ἵπ ρογίαπα α Ῥνππάιςίη]ς ΠΟΠ. 

τορισηαπρις, ἱπιπιυπίίαίο ἀοπανΙί ϱο5 ἵῃ Ροδίγπα’ σιᾶ 

Ἰοάίεααε Γγαπηίασ : πποχόπε Ἰπάς οππα απἰγογεῖς ορ 
Ρτορία5 Ότροπη Ρτο[οσίας οί. 

ΤΧΧΧ., Τη 6ο Ἰήποτο οσουγ! οἱ Οσο ας Μοίε]ίας Ῥΐης : 

σαῖ απππα απίο αἰϊᾳαοί αππος αἆ εοπβοϊοπᾶας Ώο]]ί 5οοἶα]!ς 

γο]σαἶας ουπη Ἰπιροτίο ο5δοί πηῖδδις, ας ἀαϊπάς Οἴππα Μα- 

πφυθ ηχεία ν[ίαςκοί Ότροπα, οἱ Ιπίονίπι αραά Τήσιγες οΥοη- 

{απα τοταπα. οχξροσίαδ»εί, ἴμπο απἰάσπι π]ίτο 56 806Ι1ΠΙ 

Βγ]] ορίηΠέ, ουΠ1 ϱα 4ΗΠΠ οἶτοα 5ο Ἠαβεβαί πηαπα , ΡΓο- 

εοηδι]ῖ9 οἱἵαπα {ππα ΠΟΠΊεΠ ἀἰσηϊίαίεππσπα γοῖπεης : ἆπταί 
οπΊπα 50Π16Ι αβδιαπία5 Ἠοπου, ἆοπες οοπησαί τούς ἵη 

ραΐτίαπα. Ἄθο Ἱα ηιυ]ίο Ῥο5ί, Οπ. Ῥοππρείας, απῖ Ροδίοα 

Μασηις εοσποιηϊπαίας οδί, θαροινοπῖές οἷας Ῥοπηρείϊ 15, 

ααϊ [απιίπα ρεγῆί, οἱ ποπ γίσας οταί 5Υ]]Ω 556 ΠΟΠ. 
δοᾷ βη5ηυπο, αὐο]ία Π]α δαςρίοίοπο, 8Υ 1 Ρτῶςίο ΓΗ, 

ο Ῥϊσσπο Ιθβίοηεπα αἀάποσης; 4πα ἵπ τορίοπο σταορας ογαί 
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μάλιστα» ἀγείρας.. Μετὰ δ᾽ οὗ ο. καὶ δύο ἄλλα συνέ- 
λεξε" καὶ χβησιμώτατος ἐν μάλιστα ὅδε ὅ ἀνὴρ 
ἐγένετο τῷ Σύλλα. 
τατον ὄντά » ἦγεν ἐν τιμῆ" καὶ ἐπιόντος, φασὶν, ὑπα- |! παναν!. 

γίστατο µόνῳ. Λήγοντος δὲ τοῦ πολέμου, καὶ ἐς Λιβύην 
ἔπεμψεν ἐξελάσαι τε τοὺς Κάρθωνος φίλους, καὶ Ἱεμ- 

γάλαν, ἐκπεσόντα ὑπὸ Νομάδων, ἐς τὴν βασιλείαν χα- 
ταγαγεῖν. Εφ ᾧ δὲ καὶ θριαμθεῦσαι χατὰ τῶν ἈΝο- 
µάδων αὐτῷ παρέσχεν ὁ Σύλλας, ἔτι ὄντι νέῳ, καὶ ἔτι 
ὄντι τῶν ἱππέων. Καὶ ἀπὸ τοῦδε ἐπαρθεὶς ἐς μέγα ὁ 

Πομπήβος, ἐπὶ , Σερτώριον εἷς Ἰθηρίαν ἐπέμφθη, καὶ ἐς 
τὸν Πόντον ἐπὶ Μιθριδάτην ὕστερον. Ἀφίκετο δὲ καὶ 

Κέύηγος ἐ ἐς τὸν Σύλλαν, Ἰαλεπώτατος ἀντιστασιώτης 

αὐτῷ μετὰ Κίννα καὶ Μαρίου γενόμενος, καὶ σὺν ἐχεί- 
νοις τῆς πόλεως ἐκπεσὼν, ἵκέτης τε γιγνόµενος, καὶ 
ἑαυτὸν ὑπηρέτην ἐς ὅ τι βούλοιτο παρέγων. 

ΙΧΧΣΙ. Ὁ δὲ, καὶ στρατιᾶς πολὺ πλΏθος ἔχων 
ἦδη, καὶ φίλους πολλὼὺς τῶν ἐπιφανῶν, τοῖσδε μὲν ὑπο- 
στρατήγοις ἐχρῆτο, αὐτὸς δὲ καὶ Μέτελλος, ἀνθυπάτω 
ὄντε, ἐς τὸ πρόσθεν ἐ ἐχώρουν' ἐδόκει Υὰρ δὴ καὶ ὁ Σύλ- 
λας, ἀνθύπατος ἐπὶ Μιθριδάτη γενόμενος, οὐκ ἀποθέ- 
σθαι πω τὴν ἀρχὴν, εἰ καὶ πολέμιον αὐτὸν ἐψηφίσατο 
Κίνας. Ὁ μὲν δὴ κατὰ τῶν ἐχθρῶν πει βαρυτάτῃ 
καὶ ἀφανεῖ ἔγθρα. Οἵ δ᾽ ἐν ἄστει, τῆς τε Φύσεως αὐ-- 

τοῦ καλῶς τεχμαιρόµενοι, καὶ τὴν προτέραν ἐς τὴν 
πόλιν ἐσθολὴν αὐτοῦ καὶ κατάλη ψυ ἔ ἔτι ἔχοντες ἐν ὄψει, 
τά τε ψηφίσματα ἃ ἀπεχήρυδαν αὐτῷ λογιζόμενοι, καὶ 
τὸν οἰκίαν ὀρῶντες ἀνεσκαμμένην, καὶ περιουσίαν δε-- 
δημευμένην, καὶ φίλους ἀνηρημένους , καὶ Ἰενεὰν | μόλις 

ἔκφυ Ὑοῦσαν, ἐδείμαινον. ἸΚαὶ οὐδὲν σφίσι νίκης ἢ παν- 
αλεθρίας μέσον εἶναι νομίζοντες, συνίσταντο τοῖς 
ὑπάτοις ἐπὶ τὸν Σύλλαν μετὰ δέους” ἔς τε τὴν Ἰταλίαν 
περιπέµποντες, στρατιὰν καὶ τροφὰς καὶ γρήµατα συν- 
Ἴγον, οἱ οὐδὲν, ὁ ὡς περὶ ἐσχάτων, σφίσιν ἀπολείποντες οὔτε 
σπουδῆς οὔτε προθυµίας. 

ΗΕ ΧΧΧΗ. Γάϊός τε Νωρό ανὸς καὶ Λεύχιος Σ Σκιπίων, 

τὼ τότ τε ὄντε ὑπάτω , καὶ μετ) αὐτῶν Κάρδων, ὃς πέ-- 

ρυσιν ἦρχεν, ἔγθρα μὲν ἐς τὸν Σύλλ αν ὁμοίᾳ γρώµε- 

νοι, δέει δὲ καὶ συνειδότι ὧν ἔπραξ αν πολὺ τῶν ἄλλων 
χείρονι, ἔκ τε τῆς πόλεως στρατὸν ὅσον εὐπόρουν κα- 

τέλεγον, καὶ τὸν ἐκ τῆς Ἰταλίας προσλαθόντες, ἐπὶ τὸν 

Συλλαν κατὰ μέρος ἐ γώρουν, σπείραις ἐκ πεντακοσίων 
ἀνδρῶν διακοσίαις τότε πρῶτον" ὕστερον γὰρ καὶ πλέοσι 
τούτων. Ἡ γὰρ εὔνοια τῶν ἀνδρῶν ἐς τοὺς ὑπάτους 
παρὰ πολὺ ἐποίει' ὡς τὸ μὲν ἔργον τὸ Σύλλα, χωροῦν- 
τος ἐπὶ τὸν πατρίδα. » δόξαν ἔχον πολεµίου, τὸ δὲ τῶν 

ὑπάτων, εἰ καὶ σφῶν ἔπραττον, πρόσχημα τῆς 
πατρίδος. Τῶν τε ἁμαρ τηθέντων αὐτοῖς οἵ πολλοὶ 

συνεγνωκότες, καὶ τοῦ φόόι ου µετέ χουν ἠγούμενοι, συνέ- 

περὶ 

πρασσον’ εὖ τὸν Σύλλαν εἰδότες οὐ χόλασιν ἃ διόρθωσιν 

3 φόθον ἐπὶ σφίσιν, ἀλλὰ λύμας καὶ θανάτους καὶ δη- 

μεύσεις καὶ Δναίρεσιν ὅλως ἀθρόαν ἐπινοοῦντα. Ὃν 

οὐκ ἐγεύσθησαν τῆς δόξης. Ὅτε γὰρ πόλεμος ἔφθειρε | 

] 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

οϱ. ραΐϊπὶς πιοπποτίαπα, ααῖ παρηα Τί ἵπ αιοπαίο πετςῖ. 

{ 146πα Ῥοπηρείης Ρᾶυ]ο Ρος αἶίαδ 4ποσπε ἅπας Ἱερίοπος ο0Ἡ- 

«Οῦεν αὐτὸν ὁ Σύλλας, ἔτι νεώ- | ποηρεῖε, εἰ πήοτ ργαἴριο» ἀποίοτος ςίγοηΙαίη οΡεΓαΠη 5Υ1ἱ 6 
Οπο [αοίαπα οδε, αἱ Ἰαγεπῖς αἀ]πο αριᾶ λαπη 

πιαρηο εδδεί ἵπ Ῥγείίο; Πα αἱ 5ο]ἱ οπηπίσπα αἲγ οηίαΠ{{ α5δγ- 

ποτο δο]ία5 Ῥρεγηροεαίατ. Ἐππιάεπα αποάµε Ῥροβί]ας ἵῃ 

ΑΙΠΟΑΠΙ πηϊςῖι Άγ]α αἆ τε]σααίας Βε]ί οοπΠοιεπᾶας, εἰ 

ΟατΏοπίαπος πάς ρτοβίραπᾶος , τεδ(πεπά πα {η τορΏ πι 

Ἠϊεπιρδα]επα, ρπ]δαπι α Ναπιαϊ5; εἰ οῦ ϱ85 τες βεσίας 

ἱαπαρΏαπα εἶ οοποθδδίέ, απίε Ἱερίήππαπι οοἰαίετα, ποζᾶαπι 

επαοξίτοπα οΓάΙΠεΠ 6βτθδ5ο. Α απίρας ΙπΙ]5 απάτη πα] 

οτογἰδδεἰ Ῥοπηρείας, οοπίτα Βεγίοτίαπι ἀεϊπάς ἵπ Ἡἱςραπίαπα 

πηῖδςη5 ο», οἱ ἵπ Ῥοπίππῃ ροξίθα οοπίτα ΜΠμάαίειη. Ῥτα- 

ου Ἠππο εἰ Οείπορας αἆ θγ]]απι 56 οοπ{α Πέ, απ] Ἰη[εηςὶςε]- 

πας οἱ οππα Οἴππα Ματίοσιθ Γπεταί, αἱ εαπι ηἱ5 Ότο Γπεγας 

Ρη]δη5; ἴππο ΎεΓο ος εἰ αἆ οαυἰάγῖς 5αππι ο[ετεραί 
πηΙηϊδίογΙαΠῃ. 

ΤΧΧΧΙ. Τίαπιε βΥ]]α, αποία5 οσα πα Πάπα ΠΙΠΠΕΤΟ: {ππα 

ΠΠΙΟΟΓΗΠΑ Παςίτίασα , Πἱ5 απἶάεπι Ῥτο Ἱεραῖῖς αἱεραίατ, {ρςο 

γετο οί Μείε]]α5, 4ΠΠΡΟ ρτοσοης]ες, Ῥτουρᾶεβαπί υίοτίης : 

παπα αἱ 8γ]]α, παπα Ῥτοζοηβ]ατῖ Ροίεείαία οοπίτα ΜΠλτῖάα- 

ίοπι ο55εί Ρτο[εοίης, πιβρίδίταἰυπι ποπάσπι ἀδροφμεταί, 

απαπαγἰ5 Πος/ΐς α Οἴππα Ἰπάϊσαῖας. Ε! 5γΥ]]α απἰάσπι απίπιο 

«ρα απαπι ἀῑοῖ Ρροίεςί ἱπ[εηβίςείπιο, ἀῑδδίπιπ]αίο {αἴπεΠ 

αιίαπα Ἠππο ῬαΙΙ6ΡοΥ, αἀγοτειας Ιπίπιίοος Ῥτοβοϊοεραίατ. 

Αί ΠΠ ἵῃ Ὅτμα, [ασια οοπ]εοίαπίες ἆς Ἰοπηπίς ἱησεπίο, 

ποράαπη Ρτίοτίς ἵπ Ότροπι βγ]]α Ἱγγαρβοπίς ορΗῖ, τερα(αη- 

ίεδαυε σαἱρις Ρ]ερίςοι{5 ου πα εχαρί(αςξεπὶ εἰ γἱάοηίος ἆο- 

ΠΙΙΙη θ]ας ἁἰτηίαπι, Ῥοπα ρηβρ]σαία, απηίσος Ππίοτοπηίος, 

εοπ]άβεία Πβρεγοδαιιε γἱκ {ηρα 5ετναίος, Ππιαδηο ἵῃπ Ππιογθ 

γοτδαραπίατ. Εί απάπα ααἲ γἰπορπάπτη ἱρί γιάετοπί, απϊ 

ρετουπάαπα ΓαπάϊίαςΣ ἱπορίάϊ εοπδρίταυαιξ ἀάγειςας ΘΗΠΙ 

ουπα οοηδυ]ρας, {οίααπθ Ἰία]ία πο Ώ]ίος, οοππππεαία5, Ῥεοι- 

πίας οοπἰταμεῦαηί, οἱ, αἱ ἵη οχίτοππο Ροτίοπ]ο, η] β)ρί 

αἆ 5ΗΠΗΠΗΗΠΑ 5Μαάἴσπα δΙπππιαππσαο ἱπάαδίτίαπα τε]ἰφαππη [8- 

οἴεραηί. 

ΙΧΧΧΠ. Οοηδι]ες Υοτο Ο. Νοτραπς αἱ Τ,. Βοἱρίο, οἱ 61Η 

5 0ατῦο, ααἱ 5αρεγίογῖ 4ΏΠΟ οοηςΗ1 Γαογαί; ἵπ[οςίί φπἱά σπα 

δγ]α., αἱ οποίον, 5οᾷ οοηδοϊεπία ραίταίογαπα Γαοπογσηι 

ρία5 μή Επιοπίοςς οσα ατθαπίς ἀο]θοίθις Ἰαυζς, ἔσπη 

Πα1ἱοἵς, ρατιε15 οορίῖ8 οοηίτα Ποδίοπα ἴραπί; Ἰαυαστυπίαυὁ 

εο]οτίος φαἱηβοπατίας, ἀποθηίας ἔωπο ῥΓΙΕΙΗΠΑΣ Πάπα Ροδίοᾶ 

Ρανς οἵαια αδί δυπί. Έταί οπίτα Γάτος Ἰοπηήπα ἵη ο0Η- 

η]ο5 πη]ίο Ῥτορθηδίος: φαοά Βγ]ία γ]άστοίας ραἰτίαπη Ἰνοςεϊ- 

Πίος ροίσΓο, οοη5]ος Ὑοτο, ΤΟΠ} Ἰοςί 8ΙΙΙΗ Ἀβοπίος, Ργῶ» 

{ονία (απποῃ ἰοτοπίαν τορυρ]ίσς, Εἰ ρ]οτίααο, οοηδοῖί 568 

οΠΗ 5 Ροσςαβδο, ρατί πποία αἲ τοραρηαπά σπα πΙογο αμα Γ: 

πο 1ρηατί, Βγ]αία πο οα5 ρα ΓἰοποΠα ααί εοτγος οσα αιξ 

(ογτοτοα νοϊηίατο απἰπιο; 5εὰ ρορίοπα, ος, ἀῑπορίίοπον 

ΡογμΙοΙθί, Νος 608 ο Γο[ο]Ηέ ορίπίο τ πα οἱ ρα] 

πάντα: ὧν γε καὶ μύριοι καὶ δισμύριοι πολλάκις ἐν [ φασίείο ουπί οπηπία, ἀθπίς γἱουηίδᾳο πα θας 560ρ6 Ό 
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μετὰ Σύλλαν ἐξέτεινεν ἐπὶ πλεῖον. 

ΡΕ ΒΡΕΙΣ ο νΠ ΙΡ ΤΡ. 1, 5! --- 80. 

μάχη μιᾶᾷ, καὶ ἀμφὶ τὸ ἄστυ πέντε μυριάδες, ἀμφοῖν 
ἀπέθανον" χαὶ ἐς τοὺς ὑπολοίπους ὁ Σύλλας οὐδὲν δεινὸν 

καὶ καθ᾽ ἕνα χαὶ κατὰ πόλεις ἐξέλιπε δρῶν' µέχρι καὶ 

µόναρχον ἑαυτὸν ἀπέφηνε τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ὅλης, 

ἐφ᾽ ὅσον ἔχρηζέ τε καὶ ἐθούλετο. 
ΙΧΧΧΗΙ. Καὶ τάδε αὐτοῖς ἐδόχει καὶ τὸ δαιµόνιον 

ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ προσημῆναι. Δείματά τε γὰρ 
ἄλογα πολλοῖς, καὶ ἰδίᾳ καὶ κατὰ πλῆθος, ἐνέπιπτε περὶ 
ὅλην τὸν Ἰταλίαν: καὶ μαντευμάτων παλαιῶν ἐπιφο- 
ῥωτέρων ἐμνημόνενον' τέρατά τε πολλὰ ἐγίγνοντο, χαὶ 

ἡμίογος ἔτεχε, καὶ γυνλ κύουσα ἔχιν ἀντὶ βρέφους ἐξέ- 

ἕωχκε. ήν τε γῆν ὁ θεὸς ἐπὶ µέγα ἔσεισε, χαὶ νεώς 

τινας ἐν Ῥώμῃ κατήνεγχε (καὶ πάνυ Ῥωμπίων ὄντων 

ἐς τὰ τοιαῦτα βαρυεργῶν)' τότε Καπιτώλιον, ὑπὸ τῶν 
βασιλέων τετραχοσίοις που πρόσθεν ἔτεσι γενόµενον, 
ἐνεπρήσθη, καὶ τὴν αἰτίαν οὖδεὶς ἐπενόει. Πάντα δ᾽ 
ἔλοξεν ἐς τὸ πλῆθος τῶν ἀπολουμένων, καὶ τὴν ἅλωσιν 

τῆς Ἰταλίας καὶ Ῥωμαίων αὐτῶν, τῆς τε πόλεως κα- 

τάληψιν, καὶ πολιτείας μεταθολὴν προσημῆναι. κ 

ΙΧΧΧΙΥ. Ἴρξατο μὲν οὖν ὅδε ὁ πόλεμος, ἐξ οὗ 

Σύλλας ἐς Βρεντέσιον παρΏλθεν, ὀλυμπιάδων οὐσῶν 
ἑκατὸν ἑθδομήκοντα χαὶ τεσσάρων. Μήκος δ) αὐτοῦ, 

διά γε τὸ μέγεθος τῶν ἔργων, σὺν ἐπείξει ὡς ἐπ᾽ ἐχθροὺς 

ἰδίους ταχυνόντων, οὐ πολὺ ὡς ἐπὶ τοσοῖσδε ἔργοις ἐγέ- 

νετο. Ὅθεν καὶ μάλιστα αὐτοῖς τὰ παθήματα ἐἔπει- 
Ἰομένοις ἐν βραχεῖ µείζω καὶ ὀξύτερα συνέθη γενέσθαι. 
Ἔς δὲ τριετὲς ὅμως προΏλθε, κατά γε τὴν Ἰταλίαν, 
μέχρι τὴν ἀρχὴν ἀνεδήσατο Σύλλας: ἐν γὰρ Ἰθηρία καὶ 

Μάχαι δὲ, καὶ 
ἀχροβολίαι, καὶ πολιορχίαι, καὶ πολέμων ἰδέαι πᾶσαι, 
κατὰ τὴν Ἰταλίαν, ἀθρόαι τε καὶ κατὰ µέρη τοῖς στρα- 

τηγοις ἐγένοντο πολλαὶ, καὶ πᾶσαι διαφαγεῖς.  ὋὩν τὰ 
μέγιστα καὶ ἀξιολογώτατα ἐν χεφαλαίῳ φράσαι, τοιάδε 
ἦν. Ἠρώτη μὲν ἀμφὶ Κανύσιον τοῖς ἀνθυπάτοις πρὸς 

Χωρθανὸν ἐγίγνετο μάχη: καὶ θνήσχουσι Νωρθανοῦ 
μὲν ἐξαχισχίλιοι, τῶν δ᾽ ἀμφὶ τὸν Σύλλαν, ἑθδομή-- 

χοντα" τραυµατίαι δ᾽ ἐγένοντο πολλοί. Καὶ Νωρθανὸς 

ἐς Καπύην ἀνέζευξε. 

ΙΧΧΧΥ. Σύλλα δὲ καὶ Μετέλλῳ περὶ τὸ Τέανον 
στ / ψ ; .. Ἡ ι] / .ω 
34σι Λεύχιος Σχιπίιων ἐπήει, μεθ) ἕτέρου στρατοῦ, 

πάνυ ἀθύμως ἔχοντος, καὶ ποθοῦντος εἰρήνην γενέσθαι. 

Αἰσθόμενοι δ) οἱ περὶ τὸν Σύλλαν, πρὸς τὸν Σχιπίωνα 
ια] θά 3 / 6 ας, [4 2} “” 

περὶ συμθάσεων ἐπρέσθευον, οὐχ οὕτως ἐλπίζοντες Ἆ 
γρήζοντες, ὡς στασιάσειν προσδοκῶντες αὐτοῦ τὸν στρα- 
Μο Τδ. ν 8 / / 

τὸν ἀθύμως ἔχοντα. Ὁ καὶ συνηνέχθη γενέσθαι. 
Σχιπίων μὲν γὰρ ὅμηρα τῆς συνόδου λαθὼν, ἐς τὸ πε- 

δίον κατῄει’ καὶ συνήεσαν τρεῖς ἑκατέρωθεν, ὅθεν οὐδὲ 

γνῶναι τὰ λεχθέντα συνέθη. ᾿ἘΕδόχει δ᾽ ἀναθέμενος ὁ 

Σχιπίων ἐς Νωρθανὸν τὸν σύναρχον περὶ τῶν λελεγμέ- 

νων πέµψαι Σερτώριον ἀπαγγελοῦντα' καὶ ὁ στρατὸς ὁ 

ἑκατέρων ἡσύχαζε, τὰς ἀποχρίσεις ἀναμένοντες. Σερ- 
τωρίου δ᾽ ἐν παρόδῳ Σύεσσαν, ἢ τὰ Σύλλα ἥρητο, χα- 
ταλαθόντος, ὃ μὲν Σύλλας ᾖτιᾶτο πέµπων ἐς τὸν Σχι- 

’ -” πίωνα, Ὅ δὲ, εἴτε τῷ γενοµένῳ συνεγνωχὼς, εἴτε 
ΑΡΡΙΑΝΙ5. 
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ἁοἶο, ο σαφας Όροι φαἰπφπαρίηία πα ήνας, Πα 
οαίς; εἱ α τας παπα ἱπ]ατίαπα οπ]απηἰαίοηηνο γἱοίος 

αὐδπυῖε, οἱ γἰππα νο] ρορυαγίίου; ἆοπος {απιάση ΠΠ) 

56 4ΟΠΗΙΠΗΠΑ {οίίας προ, ἵπ απαπίσπα δδί Πρηίςσος αι! 

ορι5 γίδα Γαἱςδοί, τεηποἰαν]ε, 

ΙΧΧΧΗΠΙ. Χθφπα γοτο ἀε[ασγιπί ριοδἱρία, απίρας ἁῑνί- 

η 5 4ποφμο ἆο Ἠ]5 τοὺς Ργπποπογοη{ας ΠοιπαΠί, Ναπι- 

ές οἳ γα (ουπίου]α ργϊνα(ἶπι ραβ]ίσθ( πο πα] 5 Ρος {οίαπι 

Πα Πάπα ομ]αΐα δηίς οἱ απ[ῖαπα οτασυ]α, η ΠιοηιοτίαΠη ΤΕΥΟ- 

οπία, ΡανΟΓΘΙΙ ααφεραπί.  Ππίον αἶία, πημ]α οἴἶαπῃ ρερο!, 

οί πη]ετ δεΓροπίεΠα ομίχα οδί : {ογασθ νολοιποη{ πιοίι 

ὀοΠ05δὰ, 4Ο Τη ἱρδα τηο (οηρ]α αληποί ρτοδίταία δυπί: 

σπαη αΠοσαἵη δἶαηα Πἰπηῖα να] διηοάί ργοἱρίογαπη το]ρίοηο 

ομα(ιιο {εποτί οοηδεγογ]η{ ἨοΠΠΟΓΗΠΙ αΠΙΠΙΙ : ἀοπίηιιο 

οἱ Οαρίίοβυπα , α τορίθα5 απίο οσσο 4ΠΠΟΣ οοπά[έμπα, εοη/[Πᾶ- 

ΡαγΙΕ, ε{ ΠΕΠΊΟ οααδαΠη ἱπορπά(] ροΐογαξ πορεία. Οπἶρις 

ομηηίρα5 γἰάεραπίατ ππηῖρ]ίσες οσρἀος, οί οχριβηα{ἷο Τ{α- 

Ί1ά5, Ιρδί(αθ Ρορι]ο Ἠοπ]ᾶπο 5ουγ{ία5 οί ππία(ἶο τοἱραβ]ίοα», 

Ρογίοηά!, 

ΕΧΧΧΙΥ. Ππῖαπι απίοπα Ἰα]ας ἨοαἱΠ 5γ]αΠῖ, απαπάο 

ΘΥΙα Βυππάιςίηπα αρρα[έ, Ἰηοῖά{ ἵπ. ΟΙγπηρίαάσπα οχλ!ν. 

Πε» απίθπα ϱ0 Ώο6]1ο βεδία πΠια[ογο5 πηπ]ίο απηρ]ίοτοδαπο, 

σπαπα Ῥτο 5ρα(1ο {ομηροτῖς, Γπδγυηί : ἆππι αἰίοί ἵῃ αἰίογο- 

γατη ΡειπἰςίΘηι, αἱ ργίνα πα Ππ]πλίσογαπα, {απίο αογῖοτί {ι- 

4ἱο Ῥτοροιαπί, ρταγἰοιριαδαᾳαο οπἱαηίαίθας ἱπίτα Ότουα 

{επηριας 5ο Ἱηνίοεπα α Πεϊηηί. Αά (Πεπηίαπα {άη1θη Ργοίιᾶ- 

εἴπτη εδί Ῥε[απα ἀππίακαί ἵπ. Πα]ία, ἆοποο βΥ]Ια ἱππροτῖο 

Ρο έα5 εί : παπι ἵπ Ηἱεραπία ροδέ ορίέαπα δίίαπι δΥ]] ἆι- 

ταγ1{ Ἰοηρῖας.  Ῥασπα γεγο, γο]ίαίίοπος, ορρισηαίίοπος, 

αἱ οιηΠε5 ΡεΠἱ πογοπά! Γογηιῶ) (5ἱνο απίγογςα εορίῶ αἳ ἴπιρο 

ταίοηίρι5 οοπηπ{{εγδη{ιἩ, 5ἴγε Ρατία εορίαΓΙΠα Γο5 ασογοθίιγ) 

οπεΏγα ει Πίααπα, οἱ πα] πον. Πλαρίτος, οκς[ἴογιπί. 

Οἱ ΓΙ Ῥγωοἴραας {απίυπη οἱ πιοπιοταία ἀῑσηίογος ἀῑσαπι 

οοπαρεπάἰο.. Ῥνίππαπη οπημίαΠη αἆ Οαπ5ίαπα οππη ΝοΓΡαΠΟ 

εἴρηα οοπίπ]θγαπ{ ρτοζοηςη]θ5; απο ῥργα]ίο οκ Νοιραπί οχαί- 
αία νε πηϊΠία, ο Βγ]]απίς φορίασίηία γἱτὶ οοοϊἀσγιηί, 5οὰ 
5αμἷαί 1 ΠΗ,  Εί Πίπο Χοιβαπας Οαριαπη 56 τοεορῖέ. 

ΗΧΧΧΥ. Τυπῃ Π,, Βαἱρίο οοπίτα 8γΊ]αα ΜείεΙαπισπα, αἆ 
ΤεαπΠα ϱαδγαπλείαίος, ἄΠππα ἀπχς οχογοϊίπη, ἱτορίάυπι 
Ἠ]απα απἰάεπῃ αἀπποάππη, οἱ ραοΐς πιασὶς συαπῃ Ῥήσηα οἱ- 
Ρίάµπ.. Οποᾷ αδί ΒΥ]]α Ππίθ]]οχῖέ, οσρρί{ οππα 56ἱρίοῃο Ρ6τ 
Ἱεβαίος αρεγε ἆ4ε οοπεογᾶἶα ΠΟΠ {απ αποᾶ γα «ΡογαΓο! ραᾶ- 
6ΕΠΙ γε] να]άο εἄπι ειρεΓεί, Ύπαπῃ αποά ἀῑςδοηςίοποπι οτῖ- 
ἔπγαπη Τη ορηφι]ῖ5 εχενοία, επί [γασίῖ απἰιηϊ 65561, 5Ρογᾶ- 
το, Τὰ ααοᾷ πλοκ αἶαπα δι οί. Ναπι δεἱρίο απἰάοπα, 
ἁοσορίΐ5 ομεΙάίρας, αἲ οοἰ]οφαίαπι ἵη οαΙραΠΙ ἀοςεοπά(ε; 
οοηγοποετυπίαπε α{γίπ(ιο ἰθγπί, απο [αοίαπα οί, αἱ γυ]σο 
ποδο]σείαν φπἱά οο]οσαῖ οἶπί, Ὑἱάσραίατ απίοπι οοη5], 
ραο1ἱ5 οπΠὰ ΘΥ]]α ἱπάοῖῖς, δογίογίαΠα πηϊςίς5ο αἲ οοἸσσαπη 
Νογραπαπη, οοπηπηυηἰζαπάἶ οοης{ σιαίἷα : οἱ ἱπίοτίηα εἰ γίη- 
απε αὐ αγηχῖς ορ5δαίΗπη οί, ἀπ τοροηςαΠα οχδροσία{ηγ. 

5εᾷ απυΙή Θ65δαπ., απ α Υ] ραπ ρης δίαδαί, ος Π]- 

Ὥηετε οεθαραᾶδςεί Ρεγίοτία5, ΦΥ] εχροδἰα]αγ]ί ουπη 5οἱρίοῃο, 
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ἀποχρίσεως ἀπορῶν, ὡς ἐπὶ ἀλλοχότῳ 2) τῷ Σερτωρίου 

ἔργω, τὰ ὅμηρα ἀπέπεμπε τῷ Σύλλα. Ἰκαὶ αὐτίκα ὁ 
στρατὸς αὐτοῦ, τῇ τε τῆς Σνέσσης ἐν σπονδαῖς ἀλόγῳ 

καταλήψει, καὶ τῇ τῶν ὁμήρων οὐκ ἀπαιτουμένων ἄπο- 
πέµψει, τοὺς ὑπάτους ἔχοντες ἐν αἰτίαις, χρύφα τῷ 

Σύλλα συνετίθεντο, µεταθήσεσθαι πρὸς αὐτὸν, εἰ πελά- 
σειε. Καὶ προσιόντος, αὐτίκα πάντες ἀθρόως µετέ- 

στησαν' ὡς τὸν ὕπατον Σκιπίωνα, καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
Λεύκιον, μόνους ἐκ τοῦ στρατοῦ παντὸς ἐν τῇ σχηνῃ 
δυητε τορηµένους Σύλλαν καταλαθεῖν. Καίΐ µοι δοχεῖ 
τόδε οὐ στρατηγοῦ παθεῖν ὃ Σχιπίων, ἀγνοήσας ὅλου 
στρατοῦ τοσήνδε συνθήχην. 

ΙΧΛΧΧΥΙ. Σχιπίωνα μὲν δὴ μετὰ τοῦ παιδὸς, οὐ 

ταπείθων ὃ Σύλλας, ἀπέπεμπεν ἀπαθῇ. Καὶ πρὸς 

Κωρθανὸν ἐς Καπύην περὶ συµβάσεων ἔπεμπεν ἑτέ-- 

ρους, εἴτε δείσας, τῆς πλέονος Ἰταλίας ἔτι τοῖς ὑπάτοις 

συνισταµένης, εἴτε χαὶ ἐς τόνδε, καθάπερ ἐς τὸν Σχι- 

πίωνα, τεχνάζων., Οὐλενὸς δ) αὐτῷ προϊόντος οὐδ᾽ 

ἐς ἀπόχρισιν (ὁ Ύάρ τοι } Νωρβανὸς, ὁ ὡς ἔοικε, μὴ δια- 

θληθείη. τὰ ὅμοια ἐ ἐς τὸν στρατὺν, ἔδεισεν }, ἆ ἀναστήσας 

Σύλλας ἐχώρει πρόσω, τὰ πολέμια πάντα δγηῶν' τὸ δ᾽ 

αὐτὸ καὶ Νωρθανὸς ἔ ἔπραττε χατ᾽ ἄλλας ὅδούς. Κάρ- 

έων δὲ ἐς τὸ ἄστυ προδραμὼν, Μέτελλόν τε χαὶ τοὺς 

ἄλλουςν ὅσοι ὄντες ἀπὸ τῆς βουλῆς' τῷ Σύλλα συνῆσαν, 

ἐψηφίζετο εἶναι πολεµίους. Αϊς ἡμέραις χαὶ τὸ Κα- 

πιτώλιον ἑνεπ μκβατο καὶ τὸ ἔργον τινὲς ἐλογοποίουν 

κάρό ῥωνος, ἡ τῶν ὑπάτων, ι Σύλλα πέμψαντος» εἶναι, 

Τὸ δ᾽ ἀχριθὲς ἄδγλον ἦν, καὶ οὐκ ἔχω τὴν αἰτίαν ἐγὼ 

συμβαλεῖν, δι᾽ ἂν ἂν οὕτως ἐγένετο. Σερτώριος δ» δ, ἐκ 

πολλοῦ τριών ἠρημένος Ἰθηρίας, μετὰ τὴν Σνέσ- 
ς χατάληνιν ἔφενγεν εἰς τὸν Ἰθηρίαν' χαὶ αὐτὸν τῶν 
έρων στρατηγῶν οὐ δεχοµένων, πολλοὺς ἐνταῦθα 

καὶ ὅλε Ῥωμαίοις ἀνεχίνησε πόνους. Ἰλέονος δ᾽ ἀεὶ 

τοῖς ὑπάτοις Ὑνγνομένου στρατοῦ» ἀπό τε τῆς πλέονος 

Ἱταλίας ἔτι σφίσι συνεστώσης, καὶ ἀπὸ τῆς ὁμόρου περὶ 

τὸν Ἠριδανὸν Γαλατ ίας' οὐδ ὃ Σύλλας «αμα, περι- 

ε καὶ φόόῳ 

προοτ 
' 

ω 

πέµπων ἐς ὅσα Σύναιτο τῆς Ἰταλίας. : φιλία 

καὶ /ρήμασι καὶ ἔλπίσιν ἀγείρων, μέ ρι τὸ τὰς τοῦ 

θέρους ἑκατέροις ἐς ταῦτα ἀνηλώθη. 

ἍΧΧΧΥ Π. Τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους ὕπατοι μὲν ἐγε- 

γέσθην Πατ τίριός τε Κάρβων αὖθις, κα αἱ Μάρ ος ὁ ἆδελ-- 

φιλος Μαρίου τοῦ περιφανοῦς» ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν ἔτη 

γεγονώς γειμὼν δὲ καὶ κρύος πολ ὺ γενόµενον ἅπαντας 

ἀλλήλων διέστησεν. Ἀργομένου δ) ήρος, περὶ τὸν Αἱ- 

σῖνον ποταμὸν, ἐξ ἠρῦς ἐπὶ μεσημβρίαν, ἀγὼν καρτε- 

ρὸς ἐγένε το Μετέλλῳ τε καὶ Καῤῥίνα, Κάρθωνος στρα- 

τηγῶν 7 πρὸς ἀλλήλους. Καὶ φεύγει μὲν ὁ Καῤῥίνας, 

πολλοὺς ἀποθαλών' τὰ δὲ περίοικα πάντα ἐς τὸν Μέ- 

τελλον ἀπὸ τῶν ὑπάτων µετετίθετο. ἸἨΜέτελλον δὲ 

Κάρων καταλαβὼν, ἐφρούρει περικαθήµενος : ἔστε, 

Μάριον τὸν ἕτερον ὕπατον µεγάλη μάχη περὶ Ἡραινε- 

τὸν ἠττῆσθαι πυθόµενος, οσιρανόλέδνωεν εἰς Ἀρίμν 

Καὶ τοῦδε μὲν Πομπήϊος τῆς οὐραγίας ἐξ απτό- 

Ῥ δὲ περὶ Πραινεστὸν ἦσσα ὧδε 
Ὕοῦ. 

ἠνώγλει, μενος 

ΑΡΡΙΑΝΙ ι 

Εί δοἱρίο, φἶνε Γαοί οοηδοῖας, αἶνε Ἱποργίας απἱά ΓοςροΏ- 

ἀετεῖ, αἱ ἵπ το Ἱπορίπαία, οὐφίάες 8γ]ία: τοδᾶἰάΠ. Οτο 

εχογο 5 εἶη», ο/ἤεηςις ἱπίοπαρορίΐνα οσο αρα οπο Φα6.κα., οἳ 

το α [είς ομρίάίρας, οππῃ ποη ε5δεηί τερε1, οπἱραῦαί οσἩ- 

5υ1ε5, εἰαπιαιο οΙΠΙ 8Υ]] ἆθ ἰταηδίίοπο ορῖί, οἳ ἴς ρτορίας 

αοεθβδἰδδεί. Οἱ απάπαπ]οκ Ργορία5 πιοτίςςοί, 5ἴπο πιογα υΠῖ- 

γογσΗς αὖ ο (ταηςξ δεἱρίοηίς αχοτοἰία5; υἱ οοης] 5οἶας, 

ουπα Ἰποίο ΠΙἱο, ἵπορς οοηςΏ οἱ ἀεδοτίας αἲ οπηπίθας , ἵπ 

(οπίοτίο α γΠαπίς ἀορτεμεπάετοίατ. Οποᾶ παμῖ εαπο ἵῃ 

ἀϊρπηπα Ἱπιροταίοτε γἰάείατ αοοϊἀϊςςε 5οἱρίοπϊ, αἱ ΠΟΠ 56η- 

5οιἩ{ {απίαϊα {οεία5 οχογοῖ(α5 οοπβρἰταἴοηθηῃ. 

ΗΧΧΧΥΙ. βαἱρίοπεπα οµπα Πο, παπα ποφαἰτεί ἵη ρατίος 

5πᾶ5 τογρῖς (ταάμσστε, 4ΠΠΡΟς Ἱποοίαπιες δγΊ]α ἀῑπιϊςιε : αἱ 

πππ]αθ αἆ ΝογβΡαπαπα σαρααπα αἶίος πηϊςίί Ἱοπαίος, ἆθ ραςθ 

ΔΕίΠΤΟΡ; βἶνθ Πππεπς, αποᾷ αια]οτ ρατ5 Πα]ία: αἆμς ἃ «0η: 

αέρας σίατοί; 5ἶνα Ἠπίο 4ποσαα οαδάρπαι, πας δοἱρίοηί, 

5ίγεης Ἰηδίάΐα5. ΟΠΠ Ὑ6Γο ΠΕΠΙΟ αἆ 6 πῃ γεπ]τοί ηε Τθ- 

ροηςί αυἱάθπῃ τοάάσπάϊ ρταίία (νἀείαν οπίπῃ Νογβαπας ςἶ- 
πη]ος γοτ]έας 6556 οχογοῖέας 5αἱ σα Ιαπηηίας)}) , 9ΥΊ]α πιοῖῖς σὰ- 

φἰτίς ργουθςςί{ π]ίοιίας, Ποβε]ΐα οπιπία ἀργασίαης. Τάεπῃ οί 

Νοτραπα {οδοί ἀϊνειςο 1πετο. ϐΟατΏο νετο, ππαηταϊο ἵπ 

Ότραια {ήπεγα, ο[[οοῖε, αἱ Μείε]ας οί αποἰᾳποί αἲΠ 5επα- 

ἴοτος 5Υ]]α: 56 αἀ]αηχεναπί, Ἠοδίες α 85. Ῥ. 0. Ἡ. Ἱαάισαγε- 

(αγ. Ἡδαπο 1ρείς ἀίονας Θαρίιοαπι ἀεβασταν]ίς τάπιοτε 

ναπῖο ηΙΠΟ ἵπ ΟΑΤΡΟΠΕΠΙ, Πηπο ἵηπ οοηςή]ος, επ5ρίοίοπεία 

γογίοπία, πππο ἵπ απειηρίαπι α- θΥ]ία 5αρηλίςδαπα» οργ{αη 

ἁαπίσπα (πἱάφαπα 4ς οἶα5 ἱπεεπάῖϊ οἈ δα πεσας πηπο φπἱς- 
απαπα οχρ]οταίαπα Ἰαβεβαί, Πε(ιο ηυΠο πο οοπ]οοίαγα ἃδ- 

«οί Ροβδί/ης5.  Οσίεαπι Ῥειτοτίας, ἁπάαπα «οττας 

Ηιδραπίαπα, ΠΙΠΟ, Ροδί(ααπα Ῥποδξαπῃ οὐοαραγεταί , ΤΠ Ργο- 

τἰποίαπα 5Η8πα ρτοβασίέ: απαπησι οἱ ποη ἀθοσάεγείατ α 5- 

Ροποτίρας ρταογίθα5, πηη]ίος Ὠἱο 4ποφιο Ἰάῦογος Βουηαπίς 

ἵπ Ί]α του ]ηοῖα οοποΙιασ]έ. η{ογίπη {η ἀῑες πιαρῖς πηαβίδαπε 
ααφεβαπίατ οοπσυ]απ εορία, ου εκ ρα Παία, ου]ας 

ππα]ος οεἶαπα {πι Ρᾶ15 οΙΗ ΙΠίς Γαοἰεῦαξ, ἔαπαι εκ. Ογουπῃ- 
ῥαάαμα εἴῖαπι (α]ία. ἈΝεσπε γοτο ΘΥ]]α οὐδδαῦαί, πηξίεης 

απ αποδεπππ(πο ρο5δεί Πα]ία Ρορα]ο5; 6οδ(πε γε] Ῥοπενο- 

Ιοπίῖα, νο] πιοία, Υοῖ Ιαγρϊοπίρας, τοὶ ρο]οαἰοπίθης, αἆ 

πηιίοπάος ἱρῖ πηϊίος οοποϊίαης. Αίαιθ ἵπ 5 οοπα ας 

αἰτίπασο τοσα απα αφίαἶς αὐκιπηίαπα εδ. 

ΙΧΧΧΥΠ. Ππβοφασηί{ αηπο οοηδ]ε5 Παογο Ῥαρίηης ζατο 

Π, οἱ Μαπίας, οἰαρί βίας Ματ (τατίς Πας, 4000 παϊαν 

χχνῃ. Εἰ ἰπίοφπἰάσια Ἰνα]ας απηϊ, ρε» Γ’ποτῖς αδρεγηαίο, 

ἵπ Ἰήουηίς αἰτίπα πο 55ο οοπἱπαοτηηί. δοᾷ Ιηουηίο γοτο, 

πα Ακίπι ΠΗΠΙΟΠ ᾱ ΠΙΑΠΘ 56ο πιογἰάίοπα ἁοοθιτίπιο οὐ] 

χοπ Μοϊοας οἱ Οατΐμας, Οατροβίς Ἱεραίας τ 4ο ΟΗΠῃ 

ΠηασΠα ποια οἶαάο ρτοβίραίο, ΒηΙἴπλα ]ουὰ αὖ Μοίο]απα 

ἠο[οσσταπί α οοπκ ας. λοίοϊαα Υοτο 0.100 ηδοσπίας, 

οὐκίάοναί; ἆοπος, οομήἴο, Ματίαπα οοἱ]οβαπα ΠλΆβηΟ ρτα]ῖο 

πά Ῥησποσίο 6596 γσαπα, οορίας φας τοὐυχἰς Απμημιη : 

πο ἀἰκουά ση ίαπα [ογρῖς πλάτους Ῥοπηροίας, οκἰοπηο Αριηιηί 

Ἱναιά. ράσα ἰπουπηπιοδανίε. Οαάος ΔΗΙΟΠΗ πά Ῥναηποσίο 
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ἐγένετο. Σύλλα Σήτιον καταλαθόντος, ὃ Μάριος ἀγχοῦ 
στρατοπεδεύων, ὑπεχώρει κατ) ὀλίγον: ὡς δ) ἦλθεν ἐπὶ 
τὸν καλούµενον Ἱερὸν λιμένα, ἐξέτασσεν ἐς µάχην, καὶ 
ἠγωνίζετο προθύµως. Ἀρχομένου δ᾽ ἐνδιδόναι τοῦ λαιοῦ 
μέρους, σπεῖραι πέντε πεζῶν καὶ δύο ἱππέων, οὐκ ἄνα- 
µείνασαι τὴν τροπὴν ἐχφανῆναι, τά τε σημεῖα ἔρῥι- 
ψαν ὁμοῦ, καὶ πρὸς τὸν Σύλλαν µέτετίθεντο. Καὶ τόδ” 
εὐθὺς ἦρχε τῷ Μαρίῳ δυσχεροῦς ἥττης. Κοπτόμενοι 
γὰρ ἐς Πραινεστὸν ἔφευγον ἅπαντες, ἐπομένου τοῦ Σύλλα 

σὺν δρόµῳ. Καὶ οἳ ἩΠραινέστιοι τοὺς μὲν πρώτους 

αὐτῶν εἰσεδέξαντο": Σύλλα ὃ᾽ ἐπικειμένου, τὰς πύλας 

ἀπέκλεισαν, καὶ Μάριον καλωδίοις ἀνιμήσαντο. ἸΤο- 
λὺς δ᾽ ἄλλος ἐκ τοῦδε περὶ τοῖς τείχεσιν ἐγίγνετο φόνος. 

Καὶ πλῆθος αἰχμαλώτων ὃ Σύλλας ἔλαθεν, ὧν τοὺς 
Σαυνίτας ἔχτεινε πάντας, ὡς ἀεὶ χαλεποὺς Ῥωμαίοις 

γενοµένους. 
ΙΧΧΧΥΠΙ. Ταῖς δ) αὐταῖς ἡμέραις καὶ Μέτελλος 

ἑνίκα ἕτερον ἹΚάρέωνος στρατὸν, πέντε κἀνταῦθα 

σπειρῶν ἐν τῷ ἔργῳ σεσωσμένων ἐς Μέτελλον. Ἰομ- 
πήϊός τε Μάρκιον ἐγίκα περὶ πόλιν Ῥήνας, καὶ τὴν 
πόλιν διήρπαζεν. “Ὅ δὲ Σύλλας τὸν Μάριον ἐς Πραι- 

νεστὸν χατακλείσας, τὴν πόλιν ἀπετάφρευε χαὶ ἀπετεί- 
χιζεν ἐκ μακροῦ διαστήµατος, καὶ Λουκρήτιον ᾿Ὀφέλ- 
λαν ἐπέστησε τῷ ἔργῳ, ὡς οὐχέτι μάχη παραστησόµενος 
Μάριον, ἀλλὰ λιμῷ. Μάριος δὲ, οὐδὲν χρηστὸν ἔτι 
προσδοκῶν, τοὺς Ἰδίους ἐχθροὺς ἠπείγετο προανελεῖν" 

καὶ Βρούτῳ στρατηγοῦντι τῆς πόλεως ἐπέστελλε, σύγ- 

κλήτον ὡς ἐπί τι ἄλλο συναγαγεῖν, καὶ κτεῖναι Πού- 

πλιον Ἀντίστιον, καὶ Παπίριον Κάρέωνα ἕτερον, καὶ 
Λεύχιον Δομίτιον, καὶ Μούχιον Σκαιόλαν, τὸν τὴν µε- 
γίστην Ῥωμαίοις ἱερωσύνην ἵερωμένον. Οἱ μὲν δὲ 
δύο τῶνδε ἀνηρέθησαν ἐν τῇ βουλῆ, καθὰ Μάριος προσ- 
έταξε, τῶν σφαγέων ἐς τὸ βουλευτήριον εἰσαγθέντων"΄ 

Δόμίτιος δ’ ἐκτρέχων, παρὰ τὴν ἔξοδον ἀνηρέθη, καὶ 
μικρὸν πρὸ τοῦ βουλευτηρίου Σχαιόλας. Τά τε σώ- 
µατα αὐτῶν ἐς τὸν ποταμὸν ἐῤῥίφη' ἐπεπόλαζε γὰρ 
ἤδη, μὴ θάπτεσθαι τοὺς ἀναιρουμένους, Σύλλας δὲ 
στρατὸν ἐς Ῥώμην κατὰ µέρη, δι ἑτέρων καὶ ἕτέρων 
ὁδῶν, περιέπεµπεν" ἐντελλόμενος, τὰς πύλας καταλα-- 
ῥεἴν εἶ δὲ ἀποχρουσθεῖεν, ἐπὶ Ὄστια χωρεῖν. Τοὺς δὲ 

αἵ τε πόλεις παροδεύοντας ζὺν φόθῳ προσεδέχοντο, χαὶ 

τὸ ἄστυ προσιοῦσι τὰς πύλας ἀνέῳξαν, ὑπό τε λιμοῦ 

πιεζόµενοι, καὶ τῶν παρόντων καχὰ ἄρα ἀεὶ τὰ ἐπικρα 
τοῦντα φέρειν ἐθιζόμενοι, 

ΙΤ ΧΧΧΙΧ. Ἑύλλας δ) ὡς ἔμαθεν, αὐτίχα ἐπελθὼν, 

τὴν μὲν στρατιὰν ἵδρυσε πρὸ τῶν πυλῶν ἐν τῷ Ἀρείῳ 
πεδίῳ" αὐτὸς δ᾽ εἴσω παρΏλθεν, ἐκφυγόντων τῶν ἀντι- 

στασιωτῶν ἁπάντων. Καὶ τὰ μὲν τούτων αὐτίχα 
ἐδημεύετο καὶ διεπιπράσχετο. ἘΤὸν δὲ ὃημον ἐς ἐκ- 
κλησίαν συναγαγὼν, τήν τε ἀνάγχην τῶν παρόντων 

ὠλοφύρετο, καὶ θαῤῥεῖν προσέταξεν, ὡς αὐτίχα τῶνδε 
παυσοµένων, καὶ τῆς πολιτείας ἐς τὸ δέον ἐλευσομένης. 
Διοικησάμενος δ ὅσα ἤπειγε, καὶ τῇ πόλει τινὰς ἐπι- 
στήσας τῶν ἑαυτοῦ, ἐξώρμησεν ἐς Κλούσιον, ἔνθα τοῦ 
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ἁοθορία ἐ5ί Ίχου πιοᾷο. Οαρίο  Υ]ἱα Βαίίο (υεἵ 5εΙΙΑ) ορ- 

ρίά5, Ματίας , αἱ Παπά ρτουι] Ιπᾶθ οαδίτα Ἰαρηογαί, ρα- 

Ἰα1πα γοίτομτεβςι5 οί. ὈΡί γοτο αἆ Βαογίρογίαπη ρειγοπίς, 

οχρ]ουῖί αοἶεπα, εἰ ρήρπαπη Γογεϊίου ουΙη δγ]]α οοπιπηίς]ί. 

Ῥοᾷ Ροδίπαπῃ βἰπ]δίγαπα οοσπ ἸάΏογατο οαΡΙΕ, απίπαιο 6ο- 

ποτίος εί ἀπα. οη αἱ έπη {πτπαας, ταίσ., Πο ἀἱ[[ογρηά πα πι 

[π᾿αρογίαπη {αραπι ο[Γαπάεγοπίης, αμ]θοίῖς οἱρηίς αἲ ΑγΊἱαπι 

βἰπιη] (γαηρίοτηηί: 6ᾶ(Ἡε τος Ργοίίπας ππαρης ε]αᾶΐς Μαγιλ- 

πΟΓΗΠΑ Ἱπήαπα Γης, αἱ ρι]ςί ρτοβίραίίααο ο[ίιδα (αρα 

Ῥταπεδίθ 9ΠΊΠ65 Ρείοραπί, 8γ]α ἵοτρα οαἀρηίο. Ῥταπο- 

δΗΠί ρηῖπιος τοβαρίεηίας Ἱπίνοπαϊδεγαπί; ϱοἆ αγροπίε Ἠορία, 

οἰαιδᾶ Ροτία, Μαγίαπα {απ6 επράπχοταπέ ἵῃ πιωηῖα. ΤΙΠη 

Υοτο πιᾶρηα οσράες οἶγοα ΠΙΙΤΟ5 ο5ἰ οδῖία, πηπ]ῆαια γ]γί 

οίαπι ἵπ Ροίοκίαίεπι γἱοίοης Ρειγεπεταπί : οχ απἴρις 

αποίαποί εἴαηί ῥαππίΐε5, οΠηΠΕς 5Υ1 ᾖ155 οσσἰςί αη{, 

αἱ Ρονροίπο Ἠοπιαπίς Ἰη[ρηςί, 

ΙΧΧΧΥΠΠ. Ῥου εοδάεπῃ ἀῑσς εί Μεία]]ας γἱοῖί αἰἴαπα Θχει- 

οἵέαπα Οα1Ῥοηί5, ἴαπο 4ποσμθ απἱπαιο οοπογήβας Ἱπίοτ Ρι- 

Ρπαπῃ 5υα {γαης[ΐοηθ αοοε]εταμῖρας γἱοίοπίαπῃ. Ῥοπιροῖαβ 

σποσαο Μαπίαπι ἀεγίοιί εἶτοα 86ηᾶ5; ατΏοπα ἱρδαπαι ἀῑτιριί. 

Αί γα, Μανίο Ἱπίγα Ῥγῶηοδίθ οοπιρΗ]ςο, ορρίάμηα γα]]ο ας 

[ο55α ο Ἰοηβίπαιιο οπρεβαί, Ῥταροςϊΐο Ἠίπο οροτί 11ογθίῖο 

Ο/ε]α, τί αΏδαιο ορριρηα/ἴοπο {416 αχρασηατοί Ματίιπη, 

Πασιαο Μανίας, τεῦας ἀθεροΓαίίς, πο ΙΠΙπΙοος 5αρεις/{{ρς το- 

Μπαπετεί, Ἐταίο ρναουί αΓραπο δοηρείί, τί, οοπγοσαίο 

Ρε αἰίππι Ῥγαεχίαπα δοπαία, ἰπίεγβοστοί Ῥ. ΑπςΙΙΗπι , οἵ 

ἁίεγαπ Ῥαρίνίαπι ΟΔΤΡΟΠΕΠΗ , εί 1. Ῥοπηίίαπα, Μαοἱππησαθ 

Ῥοαγο]απα Ρροπ{ίβοθΠα ΠΙΑΧΙΠΙΙΠΗ. Ἐκ Ἠῖς ἆπο Ῥτίογος, ία 

αἱ Παβφευαί Μαίας, ἱπιπηϊσαῖς Ρογοιβεοτίρας, ἵπ ἴρεα ετ- 

πα οοπ/[οςςῖ επί; ὨῬοπηϊήας Γαρῖεῃς, ἵπ Γοίβας; ΠΟΠ Ίοηβε 

ἃ ου]α, ΨΟΦΥοΙα. Οαάαγεγα οπηΊαπα ἵη Τ[ρετίπι Ργο]θσία 

5ιηί : Ππος οπῖπι ]απῃ {ηγα]αεγαί, Ἱπίεγοπηίο ποπ. 5ερο[ἰτί. 

14η] ΘΥΙ]4 εχογοΙίαπα ρες Ρατίες αἆ Τστῃοιη πηἰίομαί, ΠΟΠ 

απο ΙΗπεγθ; ἀαίο πιαπάαίο, τί Ῥοτίας οσεαρατθηί; αιιοᾷ δἳ 

περε]ευοηίατ, ΟΡἱῖ8πΙ 9ο οοη[εγοπί{. Ἠϊ, σπαεππαιθ Πΐθι 

εταί, πηεία τεορἰεραπίαν Πηίτα ορρίάα; πο Ὀιρίς απἱάσπη 

Ρομΐς εχο]αςί, απο εί {απης Ιαροταβαηί αραπί, οἱ ας ]αΠα 

ἁβεπεγεγαπί Ῥτο ργφεπίῖρις πια]ῖς ρανίοτα Δ6ΕΠΙΡΕΓ αἰία 

Ροτίοιτο, 

ΕΧΧΧΙΝ. γΙα, Ροδί(παπη τὰ οοσηονῖέ, οοη/{68{ΙΠα 51ΡοΥ- 

γευίέ : οἱ, εχεΓοῖία αηίο Ρονίας οο]]οσαίο ἴπ 6απιρο Ματίίο, 

ΤτΡειη ἴρςε ἱπίτοριθδδα5 ος; {ασα ]απα ἀαρςίς οπηηῖρας, αῖ: 

εππαια αἀγοιδα ογαη{ [ασἱοπῖς. Εί οοπ[οςίϊπι Ῥοηπα 10- 

γαπι ρυρ]σαία, οἱ »πΏ Ἰαδία γοπᾶϊ οωρία κυπί, Οοπγοσαία 

απίοπῃ οοποἴοΠθ, οοπαιθδία5 βγΊΙα, οοαοίαπα 56 Ιππρτοβίαίο 

ΠπΙπηΙεογΙΠΙ Ἠορο [Ἀσθτο, Ρορ]άΠα Παςδίέ Ῥοπο 6556 αΠίΠΙΟ, 

γ!διγος Ργορθάίοπα Πποπῃ ΠΙαΙογΙπα, εί τος αίαπα γοπηραΡ]]- 

Ἱ σαι, Ὠοϊπᾶρ ογά(πα[ἶ5 απ ῥγῶ5εης Ροδεθραπί γεπιεάίαπη, 

ἱ οἱ ἵπ Ὅτωο το]οίο ῥναρίάϊο, Ῥτοίρεία5. εδί ΟΙαδίαπα,. αἆ 

21. 
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πολέμου τὰ λοιπὰ ἡκμαζεν. Ἐν δὲ τούτῳ τοῖς ὑπάτοις 

προσεγένοντο ἴππεῖς Κελτίθηρες, ὑπὸ τῶν ἐν θηρία 
στρατηγῶν ἀπεσταλμένοι. Καὶ γενομένης παρὰ τὸν 
Γλάνιν ποταμὸν ἵππομαχίας, ὃ μὲν Σύλλας ἔχτεινεν 

ἐς πεντήχοντα τῶν πολεμίων, διαχκόσιοι δὲ καὶ ἑθδομή- 
κοντα τῶνξε τῶν Κελτιθήρων πηὐτομόλησαν ἐς Σύλλαν. 
Κάὶ τοὺς λοιποὺς ὃ Κάρθων ἀνεῖλεν, εἴτε χαλεπήνας 
τῆς τῶν ὁμρεθνῶν αὐτομολίας, εἴτε δείσας περὶ ὁμοίου. 

Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χρόνου περὶ Σατουρνίαν ἑτέρῳ µέρει τοὺς 

ἐχθροὺς ὅ Σύλλας ἐνίκα" καὶ Μέτελλος ἐπὶ Ῥάθενναν 
περιπλέων, τὴν Οὐριτανὴν χώραν, πεδιάδα καὶ πυρο- 
φόρον οὖσαν, προκατελάμβανεν' ἔς τε Νέαν πόλιν ἐκ 
προδοσίας νυκτὸς ἕτεροι τῶν ΧΣυλλείων ἐσελθόντες, 

ἔκτειναν ἅπαντας χωρὶς ὀλίγων διαφυγόντων, χαὶ τὰς 

τριήρεις τῆς πόλεως ἔλαβον. Αὐτῷ δὲ Σύλλα καὶ 

Κάρβωνι περὶ Κλούσιον ἐξ ἠοῦς ἐπὶ ἑσπέραν γίγνεται 
µάγη καρτερά' καὶ φανέντες ἀλλήλοις ἰσόμαγοι, μετὰ 

σκότους διεκρίθησαν. 
Χα. Ἐν δὲ τῷ Ὑπωλητίῳ πεδίῳ Πομπήϊος καὶ 

Κράσσος, ἄμφω Σύλλα στρατηγοὶ, χτείνουσι τῶν Καρ- 
ἑωνείων ἐς τρισχιλίους, καὶ Καῤῥίναν τὸν ἀντιστρατη- 

γοῦντα σφίσιν ἐπολιόρχουν' ἔστε Κάρόων μὲν ἕτερον τῷ 
Καῤῥίνα στρατὸν ἔπεμψεν. Ὁ δὲ Σύλλας αἰσθόμενος 

καὶ ἐφεδρεύσας, ἔχτεινεν αὐτῶν παροδευόντων ἐς δισ- 

γιλίους' καὶ Καῤῥίνας νυχτὸς, ὑδατός τε ὄντος ἐξ οὐρανοῦ 

πολλοῦ καὶ σκότους δὲ, αἰσθομένων μέν τι τῶν περικα- 

ἠημένων, διὰ δὲ τὸν ὅμβρον ἀμελούντων, διέφυγε. Καὶ 

Κάζζων ἐς Πραινεστὸν Μαρίῳ τῷ συνάρχῳ Μάρκιον 

ἔπεμπεν, ὀκτὼ τέλη στρατιᾶς ἄγοντα, πυνθανόµενος 

αὐτὸν ὑπὸ λιμοῦ κακοπαθεῖν. Οἷς ὁ Πομπήῖος ἐξ ἐνέδρας 

ἐν στενῷ προσπεσὼν, τρέπεταί τε, καὶ πολλοὺς δια- 
φθείρας, ἐς λόφον συνέχλεισε τοὺς λοιπούς. Ἐξ οὗ 

Μάρκιος μὲν, οὗ σβέσας τὸ πῦρ, ἀπεδίδρασχεν' ὁ δὲ 

στρατὸς αὐτῷ τὴν αἰτίαν τῆς ἐνέδρας προστιθεὶς ἐστα-- 
σίχτε γαλεπῶς. Καὶ τέλος μὲν ὑπὸ τοῖς σηµείοις ὅλον 

ἄνευ παραγγέλµατος ἐπανπλθεν ἐς Ἀρίμινον, οἱ λοιποὶ 

Ναὶ Μάρ- 
"α 9 “» -” ./ ϱ ΄ / 

χιος μὲν ὧδε πράξας χακῶς, ἐς Κάρθωνα ἐπανήει. 
. . } , ' Μι 

/ αἲ ή / 

Μάρκον δὲ Λαμπώνιον ἐκ Λευκανίας, καὶ Πόντιον 

Τε) ετίνον ἐκ τῆς Σαυνίτιδος, καὶ τὸν Καπυαῖνον Γοῦτ- 
. /) έπτ εκ (8 3 ο { ο... δή ” 2. λέ 

ταν, μεθ) ἑπτὰ μυριάδων ἐπειγομένους Μάριον ἐξελέ- 
{ κ - ΄ ό Σύλ)λ ων, .. - ᾷ / 

σύαι τῆς πολιορκίας, ὁ Σύλλας ἐν τοῖς στενοῖς, μόνη 
πώ αν - 4 μά 

διαθατὸν ἦν, ἀπέκλειε Καὶ ὁ Μάριος, 
- ’ -, ”“» / ΄ 

ἀπογιγνώσκων ἤδη τὰς ἔξωθεν ἐπικουρίας, φρούριον 

αὖ 'ς 
της παρόδου. 

ἐν τῷ μεταιχμµίῳ µεγάλῳ ὄντι ἦγειρεν, ἐς ὃ καὶ µηγχα- 
νὰς καὶ στρατιὰν συναγαγὼν, ἐπεχείρει βιάσασθαι τὸν 
Λουκρήτιον. Πολνημέρου δ᾽ αὐτῷ καὶ ποικίλης τῆς 
πείρας γενομένης, οὐδὲν ἀνύων, ἐς Πραινεστὸν αὖθις 
συνεχκλείετο. 

ΧΟΙ. Καὶ περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας ἐν Φναυεντία Ναρ- 

θων καὶ Νωρθανὸς ἐξ ὁδοῦ βραχὺ πρὸ ἑσπέρας ἐπὶ τὸ 
Μετέλλου στρατόπεδον ἑλθόντες, λοιπῆς οὕσης ὥρας 

μιᾶς, καὶ ἀμπέλων πυκνῶν περικειµένων, ἀνοήτως 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ρτοβίραπά πα Τί ποπ εορίρπηποηάας Ρο] τε]φῖας. Τπίσγεα 

οοπ]απχοταηί 5ε οππῃ οχεγοῖα οοπδυ]απῃ 0ο] ρετῖ οᾳΐας, 

πηῖςςί α ργαίοτῖ ρα Ηιραπίαπα ορπεηίίθης : οοαιηίςεο(υο 

αά οΙαπίπι Πανίαπα δᾳπεςίγῖ Ργῳ]ο, 5γΠαπῖ οχ οδίΐρης οἵτ- 

οἵίοτ απἱηφηαρίπία 5ἰταγεταπί; οκ Οε]μοτῖς ντο οοιικκ αὖ 

ςν]]α η Γταη»[ασετηπί, εἰ Το( ος πιοχ 0ατῦο ρ5ο Ιπίστπε- 

οἴοπο ἀεἰεγ[έ, 5ἶνθο οΠθηδης ρετβάῖα ρορι]αγίππη, θἶγθ θχεπῃ- 

Ῥ]απῃ ΠιείΗθη5. Εοάεπαι {εΠΠροΓΕ αἆ Βαητηίαπα αᾗα οορία- 

τηπη ρατίο ΘΥ]]α Υἰοῖί αἀγειδατίος : δἱ Μείο]]ας εἶαςφε εἴτ- 

εΠΙγεοίΗ5 ὙδΙ5δΗ5 Πατεηπαπα, Ὀπίαπαπι ἁρταπα, ΡΙΑΠΙΠΗ 

(γυπποπ/ίίαε ΓοΓασθΙΠ, 1π Ροίερίαίεπι 5γ]]ω τεάοαῖ. ΑΙ 

ΒΥΙΙΑΠΟΓΗΠΙ ΠΙαπς πίτα Νεαρο]ίπα ποείηγπα Ῥτού(είοπε το- 

εεριῖ, οοπίγιοἰάαγηπ{ οηῃος, Ρτα ου Ρρᾶποας {αρα εἴαρσος, 

εἴ ουσαραγεταηί ρυ]ίοας οἶγτίαιἰ5 {πίτεπηος. Αριά ΟΙαςίατη 

γετο ΑΥ]]α οσα 0α1Όοπε ρου Ππίρσταπη ἀῑεπι εοπβ]σίαϊας ο5ί 

οετγῖπιο Ρτα]ο, αποᾶ πος {απάρπι ἀῑτοπης, πουίτο ἴπειὶ- 

παπί γἱοίογία. 

Χο. Ἰη Βρο]εΙπίς οαπαρί5 Ῥοπηρεῖας οἱ Οταδδης, απηΏο 

Θγ]]απί ἆπσες, οί Οατιοπίαποτυπη ἐπίρας [ετο πήρα, 

ΟαΙπαίεπα Ποδίαπα ἀπορπα οἨδθβδπα {επεραπί. Οσἱ απππο 

ἃ (0α1Ῥοπε αἰἴας δυμ5ίάΙο πηογοίαγ οχοτοῖα5, εσπα δγ]α, 

γοὶ ΠΟΠ Ίσηαγις, Ιΐοτ [αοϊεπίοπι ασστθςδης οχ ἸηδίάΙϊς, πια]ο 

πιμ]οίαγίί, ἆποῦδας Εεγο πη]ίρας Ἱπίογίοςίς. ϱΟατῖπαξ 

ίαπιεη ῬεΓ οεζαδίοπεπη που τα]άο ρ]ανία οἱ οΏσουτα, 

5οη[επίῖριις Ποοί ομρεςκοτίρης, 5εά Ῥτορίοτ {άαπη ἴθππρο- 

5ιαΐοπι ποσ]εοίίπι 14 [τοπήρας, οναφῖ. Τά6πι ζατο αἆ 

οοΙοβαπα Ματίαπα οὐδίάίοπο Ῥταποςίίπα οχἰπιοπᾶάσηι πηῖςῖε 

ουπα ΥΠ Ἱορίοπίρας Ματοίαπα, απ]α [αΠηθ Ἰαῦοταγε οΏδθς5ος 

εοβηογεταί.. Έα Ῥοπιρείας ἵπ αηρη5ίο Ίου πασία5, οχ ἵπ- 

5ἰ[ΐ5. αἀοτίας οδί; πι] ήδααο οαῖς, τε]ίφος. ἵπ Γαππ]απη 

απεπηάαπα το[ασοτο οοᾶςίος οἰπχίέ πηάίᾳαθ. Αί ἱπάο φπἱάσπι 

Ματοῖας ποσία, το]οἶς αὖ [αοπά σπα Ποδίεπη ἱρηΐρας, ο[α- 

αἲί : 5εᾷ εχογοῖία5 οἶας, οπἸραπα αεοθρία Ρο Ἰηδίάίας εἰαᾶΐς 

ἵη ἀποίογδία ΓΡΓΟΤΕΠΣ, 5ταΥθπΙ οοπηππογΙς 5οἀ[ίοποπαι. Εί 

υπᾶ Ἰορίο Ππίορτα, ἱθ]ήσδα ἀπσίς, ἱσηα τεαέ Ατπηηώσις 

το]α εα{ογγα{ἴπῃ αἲ Ῥτοργίο5 Ίατος ἀἴ]αρςί 5απί: αἱ τή ἵαη- 

{ππη οο]ογίος αριιᾶ 5 απι ἆποθπα ρευπιαποτοη{, οῦα αὐἴδας, 

Ρο τοπα {απα Ιπ[ε]οιίο σοδίαπα, αἆ Ο0ατΏοποία Μαγείας ϱ6- 

γοτ, Οπίεταπα Μ. Ταππροπίαπι οκ Ἰαραπία, Ῥορ βαν 

Το]οδίπΙπη ο ΒαπηΠίο, ΟΙ αΠάΠ6 ΟαρΡΠαΠΗΠΑ, ΟΠΠ δερίυα- 

βἰπία πα] ρς ῥτοροταπ{ος αἆ οχἰπποπά σπα ομρίάίοπο Μαγίνπη, 

5Υ]α οσοσαραἰς [αμοίῦης, Ρος ο ἰά5 5οἷας ογαί (ταηςίας, οχ- 

οαδΗ, Ταπ Ματίας ὀθδροταής ἆ4ς οχίογηῖς αχ [5 οα5{ε]- 

Ἰάπ1 Ίος. ρα 1ο ἰπίοτ ορρίάαπα οἳ Ποδίαπα Παπ σοπος 

οκδ[γηχ{: τη τὰ ουμαἶς πια ης οοπιταςήδαπο φαἱς οορίΐς, 

(οπίαν 1 τορυ]κο Ἱποτοίίο οὔμίηροτο, 5ο6ὰ ροδί νατίος πυ]- 

(οΓΗΠΗ ἀἰσγαπα οοπα {15 πάπα ΠΙΜΙΙ ῥτοβοσδνοί, τάΓΣΙΠΗ Ἰηίγα 

Ρα ποΣίίηα πιαπία οοπο]Ηδς ο5ἱ. 

λΧΟΙ. Ῥου οὐβ άρπα ἀῑος αἲ Γανοπίίαπι 0.1Ρο οἱ ΝοτῦαΠΙς 

οκ πο 500 γοδροταη αἲ Μοίο]! οαδίτα αοοσἀσηίος, 40η 

υπίζα Ίντα ἀἱοί καροτολδοί, οἱ ἆθηδα οἰτομπιφααφιο οδδεΏέ 

Υ{ποία , Ἱγαίο πχαρ] 4παπ1 οοη5α]{ο ᾖηίγακογυηί ἀοἰοία, τα, 
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/ ο ο α. / ”./ Π , 

μάλα ὑπὸ ὀργῆς ἐς µάγην ἐξέταττον, ἐλπίσαντες Μέ- 

τελλον τῷ παραλόγῳ καταπλήξειν. “Ηττώμενοι δὲ, 
« .) 3 ” / ᾽ “ 3 4 

ὥς» ἐν ἀφυεῖ χωρίῳ τε καὶ ὥρα, καὶ ἐς τὰ φυτὰ ἐμ- 
πίπτοντες, ἐφθείροντο κατὰ πληθος' ὡς ἀπολέσθαι μὲν 

ἀμφὶ τοὺς µυρίους, αὐτομολῆσαι ὃ ἐς ἑξαχισχιλίους, 

καὶ τοὺς λοιποὺς διαῤῥιφῆναι, µόνων ἐν τάξει χιλίων 

ἐπανελθόντων ἐς Ἀῤῥήτιον. Ἐέλος δ' ἄλλο Λευκανῶν, 

ἀγόμενον ὑπὸ Ἀλθινουανοῦ, τῆς ἵττης πυθόµενον, µε- 

τεχώρει πρὸς Μέτελλον, δυσχεραίνοντος Ἀλθινουανοῦ. 
εν δὲ / Ἡ 3 Δ μα ” αν 4 
ϱ) δὲ τότε μὲν, οὐ κατασχὼν τῆς ὁρμῆς αὐτὸ, ἐς Νωρ- 

θανὸν ἐπανῆλθεν. Οὐ πολλαῖς δὲ ἡμέραις ὕστερον 
’ -- Σύλλ / ὶ λ θὰ .ῶ ς δα 

χρύφα τῷ Σύλλα προσέπεµπε, καὶ λαθὼν ἄδειαν, εἴ τι 
“” ὀ ”. . ο Α / 3 / / 

πράξειεν ἀξιόλογον, ἐπὶ ἑστίασιν ἐκάλει Νωρθανόν τε 

καὶ τοὺς συνόντας αὐτῷ στρατηγοὺς, Γάΐον ΑἈντίπα- 
΄.. / ” ΔΝ ..Ν . ᾽ 

τρον, καὶ Φλαύϊον Φιμθρίαν, ἀδελφὸν τοῦδε τοῦ περὶ 
τὴν Ἀσίαν ἑαυτὸν ἀνελόντος, ὅσοι τε ἄλλοι τῶν Καρ- 
θωνείων στρατηγοὶ τότε παρῆσαν. ὋὩς δ ἀφίκοντο, 
χωρίς γε Νωρθανοῦ (μόνος γὰρ οὐκ ἀφίκετο) , πάντας 

3 ᾿ .) ΔΝ Υ ” Ἡ .ω κ / Ν 9 

αὐτοὺς ὁ Ἀλθινουανὸς ἔχτεινεν ἐπὶ τῆς διαίτης, καὶ ἐς 

τὸν Σύλλαν διέφυγε. Νωρθανὸς δὲ καὶ Ἀρίμινον ἐπὶ 

τηδε τῇ συμφορᾶ , καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν πλησίον στρα- 
τοπέδων, ἐς τὸν Σύλλαν μεταγωρεῖν πυνθανόµενος, τῶν 

΄ ς (λ 2/7 κ λ δολ] {ᾱ 
τε παρόντων οἳ φίλων οὐδένα ἔτι πιστὸν οὐδὲ βέδαιον, 
ὥς ἐν συμφοραῖς τιθέµενος, ἰδιωτικοῦ σκάφους ἐπιθὰς, 

Ῥόδον διέπλευσεν. "Όθεν ὕστερον ἐξαιτούμενος 
. Ν ο ν, [4 / Μ α / ς λ 3 ὑπὸ τοῦ Σύλλα, Ῥοδίων ἔτι ἀμφιγνοούντων, ἑαυτὸν ἐν 
ἀγορᾶ μέση διέφθειρε. 

ΧΟΠ. Κάρθων δὲ ἕτερα τέλη δύο στρατιωτῶν ἐς 
Πραινεστὸν ἄχγειν ἔπεμπε Δαμάσιππον, ὕπερεπειγό- 

/ 3 ο ο. 

µενος Μάριον ἐκλῦσαι τῆς πολιορχίας' ἀλλ᾽ οὐδ οὗτοι 

τὰ στενὰ διελθεῖν ἐδύναντο φυλασσόμενα ἑ ὑπὸ τοῦ Σύλλα. 
/ 

Γαλάται τε ὅσοι ἀπὸ Ῥαθέννης ἐ ἐπὶ τὰφΆλπεια παρή- 
χουσιν, ἀθρόως ἐς Μέτελλον µετετίθεντο" καὶ Λεύκολλος 

έξέρους τῶν Καρόωνείων τα πεοὶ Πλακεντίαν. Ὡν ο : ν 
ὁ Κάρέων πυνθανόµενος, τρισμυρίους ὅμως ἔ ετι ἔχων 

περὶ τὸ Κλούσιον, καὶ δύο τέλη τὰ Δαμασίππου., καὶ 
ἔτ κ μι τ ο εώ 

ἕτερα περὶ Καῤῥίναν καὶ Μάρκιον, Σαυνιτῶν τε αὐτῷ 

γειρὶ πολλῃ προθύµως περὶ τὰ στενὰ χακοπαθούντων, 

ἀπογνοὺς ἁπάντων, ἀσθενῶς ἔφευγε σὺν τοῖς φίλοις ἐς 

Λιθύην ἐξ Ἰταλίας, ὕπατος ἔτι ὢν, ὡς Λιθύην παρα- 
/ 3 . 3 / .ω }ε / 

στησόµενος ἀντὶ τῆς Ἰταλίας. Τῶν ὃ ὑπολειφθέντων, 

οἳ μὲν ἀμφὶ τὸ Κλούσιον Πομπηϊῳ συνενεχθέντες ἐς 
µάχην, ἀπέβαλον ἐς δισµυρίους, καὶ ὡς 

μεγίστη χαὶ τὸ λοιπὸν τοῦδε τοῦ στρατοῦ ἐς τὰς πατρί- 

δας κατὰ µέρη διελύθη. Καῤῥίνας δὲ γαὶ Μάρχιος 

χαὶ Δαμάσιππος, οἷς εἶχον ἅπασιν, ἐπὶ τὰ στενὰ ἐχώ- 
ρουν, ὡς ὁμοῦ τοῖς Σαυνίταις βιασόμενοι πάντως αὐτὰ 

/ 3 / 4 εῤ 

περάσαι. Οὐ δυνηθέντες δὲ οὐδ) ὣς, ἔφερον ἐ ἐς Ῥώ- 
µην, ὡς ἔρημον ἀνδρῶν καὶ τροφῶν ἅμα καταληἡόμε- 

. / α 3 

νοι τὸ ἄστυ' καὶ πρὸ σταδίων ἕκατὸν οκ ο 
ἀμφὶ τὴν Αλθανῶν ην. 

Χο. Δείσας οὖν ὃ Σύλλας περὶ τῇ πόλει, τοὺς 
μὲν ἱππέας προὔπεμψε κατὰ σπουδὴν ἐνογλεῖν αὐτοῖς 

ὁδεύουσιν. ᾿. ἐπειχθεὶς ἀθρόῳ τῷ στρατῷ, 

» 

Εμ .- 
επι συμφορά 

Αὐτὸς ὃ) ἐπ 
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5ος νίοιὶ 

υἱ ]ο6ϱ ΓΕΠΠΡΟΤΟΦΠΟ 8ἱΡί Ιπεσπηπποάο, οἱ ἵπ αγησία οοποριη σος 

ἱρ5ο Ιπορίπα!ο οοηδΗ(ο ρογ{ογ(αγος 56 ΜοίοΙ μη, 

ἁοογαἶπι οπἀμαηί : Πα αἱ οςίς οποίον κ πι Π νης, νι Ἡ, 

(ταης[ἴοπο ἀθά1ί5, τοἰἰφαῖς ἀῑκ]οοίἶς, πί]ε 5οἰί 5ου ναἰἰς οἵ- 

ἀπίρις Αγγοζμμη ΓΑ πἰπηπαη 2] 96 γοορρθυ]Πί. Ἠας ο 14 α.- 

ἀἴία, Ἰεβίο Ἰωασαπα, 4παπα ἀποσβαί ΑΙρίποναπα», αἆ Μείοί τι 

ἹηγΙίο ἀπείοιο 5ο ἀοίοοι, Ἐί ΑΙμίπογαπας {απο αμἱάεια, 

, τοῦ αὖ 

Ῥεά ΠΟΠ πηυ]ῖς Ρορί ἀἴερας, πιῖςςο αἆ 3γΠ]ατη 

Ροδί( παπα. Υοίἴπογο δπογΗΠα πιροίαπα Ποῃ. ρο(]ί 

ΝοτβαΠ. 

Ἰπίουπιποῖο, οί γοπία αὐ ο Ἱπηροίταία, οἱ πιοπποταΡί]ο αἰίο πἷά 

Ραΐναδδεί; αἲ οοηνἰνίαπα γοσαγε Νοιβαππα ΟΠΗ ο] ας επι 

Ἰοσα(ἶς, ο. Απραίτο, εί Ἐ]αγίο Ἐἰπιυτία, [αίτο Πλας απί 

ἵῃ Αδία Πεςθη] 5ἱΡί {ρςο οοηφοἵνεταί, αΠΐδᾳιο ἀποίρης αποί- 

αποί ο Οαιροπίαηίς (απο αἰσναπί. Οἱ αὈῖ, 5οἱο Χοιραπο 

εχεερίο, 6ΟΠΥΕΠΟΓΕ, οπηπίθΗ5 ἵη 1ρ5ο οΦπασμ]ο (πασίάαίτς, 

ΑΙρίπογαπις αἆ Βγ]]απη (ναης[αρῖί, Ταπα Νοτραπας, Ροδίσυαπι 

οοσπογἰέ, Απηηιημμι οϐ Ἠπηο οά5ΗΠ1, οί ααποί ργορίπα ος 

οχονοΙίας, αἆ Βγ]απι ἀοδεῖγίδδα; ταία5, ΠοαΙΙΠΕΙΙ [άπι 

ΡουΓο 5ΙΙΟΓΙΠΗ (αἱ Π{ τεβιις αἆ γου»ῖς) οοηξίαπίοπα [ογο 1η απηῖ- 

οἵία; οοηΏ5οσηςα ρι]γα (1 Ποπηϊηϊς παγίοι]α, (τα]εοῖί Βιοά ση : 

αὈί (απ α ΘΥ]Ια οχροδοστοίας, ἆππι λος ἆςθ ος ἀεοῖ- 

Ποπο ἀε[ροταπί, ἵη πιθάΙο {ογο 56 {απςβχΙ{. 

ΧΟΠ. 6α1Ρο τεγο α]ίας ἆπας Ἱοσίοπεος ΏαπιαδΙρρΙΠ 118- 

5ἷέ Ῥγαπορίο ἀπεσγθ, ομδίάίοποπι Μαϊ 5ο1γεγο ΡΓΟΡΕΓΟΠΣ : 

5οᾷ πο Ίνα απἰάθπα οΏβθρδας α 5γ]]απῖς {αποες ταἰπεναηί ρου- 

ΥΠΠΊΡΕΙΘ. Ῥγῶίεγοα {οία Οἰδα]ρίπα ααΏία ἀε[οεῖί αἲ Με[ε]- 

Ίσα: αί Τωπομ]]ας οοπίτα αἰἴαπι 6ατῬοπίαπαπῃ οχοιοΙηι 

ΙΓ Ῥτοδρθνε ῬασηανΙί αἆ Ῥ]αεθηαπ. Ομῖρης απζΠῖς 0α1Ρο, 

απαΠηγῖ5 αγΠΙΑΙΟΓΗΠΙ αά ας χχχ. μ. εἶτοα ΟἸαξίατη Ἰαβοτεί, 

αἱ ἆπας Γαππα»ῖρρί Ἰομίοπες, εἰ {οίϊάεπι αἷίας επ Οατ]παία 

Ματάοαιαε, αἆ Ίο ΦαπιπΙαΠλ ππασηα Πα ΠΙάΠΠΙ, σταν {ου 

αησιςίία5 ΡογΓΙΠρεΓο ]αρογαπ απ; οπηηῖριας {απποη τες 

ἀθδρετα[5, ΡαΤΙΠΙ [οτί εοηςΙο, Πα]ίαπα οίίαπα ΠΙΠΟ 60Η- 

5Η] 46560ΥΘΗ5, Ργο[ασίέ οαΠῃ απιϊοῖς ἵῃ Α{ΠΙσαΠΙΣ τί ]α απηίσνα, 

παμο 5ἱΡί Ετηλατεί. Ἰηίδνίπα 4πθπι αἆ ΟΙακίαπα τοσο, 

οχθιοΙζα5, ΟΙ Ῥομηρεῖο οοηστθδς5, απηϊςῖ{ Γογπ]ο χχ πίτα: 

εί τε]σαῖ, Ρο5ί (απίαπι εἰαάθπα, ἵη 5αΠ1 απἶδαπα ρα[γίαπι 

ἀἰασογηπί. Αί Οατίπας Ματοίαδαιε εί Ώαππαξίρρας, 60Π- 

{απε[ῖς οορίϊς, αἆ [αιςοθς Ργο[αοίῖ 5αΠές οαΠ ΦαηπΙ ρας {ῖ- 

απαθας ροιγαρίατῖ, Οσο αῬίποη 5αζορςςῖ{, Βοππαη ρείσπ!, 

ααα»ί οπρί [40Πείη , ρου. γίτογπη 5ἰπιπ] αἱ οἱρατίογΙα 1Πο- 

Ρίαπα : οἱ ἵπ Α]μαπο ασνο οαδίτα πηθίαπίατ, οἴτοα ἀποδεοίανα σι 

αρ της Ἱαρίάσιη, 

ΧΟΠ. ΤΗ δγ]α, Ὀτρί πποίποης, Ῥτορειτο Ρυπηϊςε]» 

οσα ρις απί Ποδίαπα ασπἹεῃ πποτατρηίας, 1ρ5ε αεθε]εταίο 

ἴΠποτο οτι οπ]ηΐρας οορίῖς οἶτοα ππθηίάίεπα ρτορε 0ο] ήπαπι 
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παρὰ ταῖς Κολλίναις πύλαις περὶ µεσημθρίαν ἐστρα- 
τοπέδευσεν, ἀμφὶ τὸ τῆς Ἀφροδίτης ἱερὸν, ἤδη καὶ τῶν 
πολεµίων περὶ τὴν πόλιν στρατοπεδευόντων. Μάχης 
δ᾽ εὐθὺς αὐτοῖς περὶ δείλην ἑσπέραν γενομένης, τῷ μὲν 

δεξιῷ Σύλλας ἐκράτει, τὸ δὲ λαιὸν ἠττώμενον ἐπὶ τὰς 

πύλας κατέφυχεν. Οἱ δὲ γέροντες, ὄντες ἐπὶ τῶν τει- 
/ῶν, ὡς εἶδον αὐτοῖς συνεστρέχοντας τοὺς πολεµέίους, 
τὰς πύλας καθῆχαν ἀπὸ μηχανῆς. Αἱ δ᾽ ἐμπίπτουσαι 
πολλοὺς μὲν ἀπὸ τοῦ στρατοῦ διέφθειραν, πολλοὺς δ᾽ 

ἀπὸ τῆς βουλῆς οἵ πολλοὶ δ' ὑπὸ δέους καὶ ἀνάγκης 

ἀνέστρεφον ἐς τοὺς πολεµίους. Καὶ νυχτὸς ὅλης ἄγω- 
νισάµενοι, πολὺ πλῆθος ἔκτειναν. Ἔκτειναν δὲ καὶ 
τῶν στρατηγῶν Τελεσϊνόν τε καὶ Ἀλθίνον, καὶ τὰ 
στρατόπεδα αὐτῶν ἔλαθον. Λαμπώνιός τε ὁ Λευχα- 
γὸς καὶ Μάρχιος καὶ Καῤῥίνας, ὅσοι τε ἄλλοι στρατη- 
χοὶ τῆς Καρθωνείου στάσεως αὐτοῖς συνῆσαν, διέφυγον" 

καὶ θάνατος ἐκ τοῦδε τοῦ ἔργου πέντε μυριάδων ἐδόχει 

γενέσθαι παρ) ἀμφοτέρων. Τά τε αἰχμάλωτα, ὀκτα- 

κισχιλίων πλείω γενόµενα, Σύλλας, ὅτι Ῥαννῖται τὸ 

πλέον ἦν, κατηκόντισε. Μετὰ δὲ µίαν ἡμέραν αὐτῷ 

καὶ Μάρχιος καὶ Καῤῥίνας ἁλόντες προσήγοντο" καὶ 

οὐδὲ τῶνδε φειδόµενος, οἵα Ῥωμαίων, ἔχτεινεν ἄμφω, 

καὶ τὸς χεφαλὰς ἐς Πραινεστὸν Λουκρητίῳ περὶ τὰ 

τείχη περιενεγχεῖν ἔπεμψε. 

ΧΟΙΥ. Πραινέστιοι δὲ, καὶ τάδε θεώμενοι, καὶ τὸν 

Κάρθωνος στρατὸν ἀπολωλέναι πάντα πυνθανόµενοι, 

αὐτὸν Νωρθανὸν ἤδη φυγεῖν ἐξ Ἰταλίας, καὶ τὴν ἄλλην 

Ἰταλίαν καὶ Ῥώμην ἐπ᾽ αὐτῃ Σύλλαν ἐκτενῶς χεχει- 

ρῶσθαι, τὴν πόλιν τῷ Λουκρητίῳ παρέδοσαν" Μαρίου 

καταλύντος ἐς τάφρους ὑπονόμου, καὶ μετὰ βραχὺ καὶ 

ἀνελόντος ἑαυτόν. Λουκρήτιος μὲν δὴ, Μαρίου τὴν 

κεφαλὴν ἐκτεμὼν, ἔπεμπε ἐς Σύλλαν' καὶ αὐτὴν ὅ 

Σύλλας ἐν ἀγορᾷ μέση πρὸ τῶν ἐμβόλων θέµενος, 

ἐπιγελάσαι λέγεται τῇ γεότητι τοῦ ὑπάτου, καὶ εἰπειν" 

Ἐρέτην δεῖ πρῶτα γενέσθαι πρὶν πηδαλίοις ἐπιγειρεῖν. 

Λουκρήτιος δ᾽ ἐπεὶ Πραινεστὸν εἷλε, τῶν ἀπὸ τῆς βου- 

λῆς ἐνταῦθα Μαρίῳ στρατηγούντων τοὺς μὲν αὐτίκα 

ἀνήρει, τοὺς δ᾽ ἐς φυλακὴν ἐσέθαλλεν. Οὓς ὃ Σύλ- 

λας ἐπελθὼν ἀνεῖλε. Καὶ τοὺς ἐν Πραινεστῷ προσέ- 

ταξε χωρὶς ὅπλων προελθεῖν ἅπαντας ἐς τὸ πεδίον καὶ 

προελθόντων, τοὺς μὲν ἑαυτῷ τι γρησίµους γενοµένους, 

ὀλίγους πάµπαν, ἐζείλετο" τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκέλευσεν ἐς 

τρία ἀπ᾿ ἀλλήλων διαστῖναι, Ῥωμαίους τε καὶ Σαυ- 

᾿Επεὶ δὲ διέστησαν, τοῖς μὲν 

σ 

γίτας καὶ Πραινεστίους, 

Ῥωμαίοις ἐπεκήρυζεν, ὅτι καὶ οἵδε ἄξια θανάτου δε- 

δράκασι,, καὶ συγγνώµην ἔδωκεν ὅμως" τοὺς δὲ ἑτέρους 

κατηκόντισεν ἅπαντας, γύνανα ὃ) αὐτῶν καὶ παιδία 

µεθηκεν ἀπαβεῖς ἀπιέναι, Καὶ τὸν πόλιν διήρπαζς, 

πολυχρήµατον ἐν τοῖς μάλιστα τότε οὖσαν. ΌΏδε μὲν 

δὲ καὶ Πραινεστὸς ἑάλω. Νώρύα δ᾽ ἑτέρα πόλις ἀν- 

τεῖχεν ἔτι ἐγκρατῶς, ἔστε Λἰμιλίου Λεπίδου νυκτὸς ἐς 

αὐτὴν ἐκ προδοσίας ἐσελθόντος, 2ιαγανακτήσαντες οἱ 

ἔνδον ἐπὶ τῇ προδοσία, οἳ μὲν ἑαυτοὺς ἀνήρουν, οἱ δ 

ἀλλύλους ἑκόντες, οἵ δὲ καὶ βρόχοις συνεπλέκοντο: καὶ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ρογίαπι αἆ αράοπι Ὑεηοτίς οἈδίτα ροδηίέ, Ποξίίθας 4ποφσε 

οἵτεα Ότνεπη οαδίτα πηεία!ϊ. Ἐί ρτοίπας 5υῦ ὙΘΡΟΓΑΠΗ 

οο]]α!ἶς ἰᾳηί5, ἀεχίγαπι 5Υ]] οογηα γἱοῖί; αἱπίφίταπα γοτο 

Γαδπα, αἆ Ροτίαπη τεαρίί. Πο γείεταπῖ, ααἱ ἵπ πηητο 5{α- 

Ῥαπί, αὈή Ἰοδίθς γἱάετυπί ρτοβίραιἰς πηϊχίος ἵπ τήοπα ἵῃ- 

οπτετε, οδἰαγαείαπι ἀριπϊδεγαπί : αυ ἀε]αρρα πηπ]ίος πηῖ- 

Ἰπος, πιπ]ίο5 οἴίαπι 5οπαίογες, οβρρτθδαί. Ἠϊπο πιαρηα 

Ρα15, ππεία εἰ ποοθςςίϊίαϊε οοαεία, Γείτο ἵπ Ἠοδίος 56 γεγΗί, 

εί οοηϊηπαίο ρου ἰοίαπι ποσίεπα ΡΓ]ο, ΠΙᾶΡΠΑΠΙ ΘΟΓΙΠΙ 

οοποἰαΙί πια άίπεπα : Ιπίετ πο5 Τε]εείηας ΑΙρίπαΣαΕ 

οροϊἀεγαπί : οδίτα θογΙπα οαρία 5υπΐ. Ι,απιροπίας Ἰω1ς8- 

ΠΗ5, σππι Ματοίο Οατίπαίρααε, εἰ αποίαποί εχ σατβροπίαηῖς 

ἀμοἶθις Ππίεγαρταπέ ρτα ο, ἀἴγοικα Ίσσα [αρα Ρεεταηί. 

πίπαπο ἀθείάσγαίογατη ΠΠηθΓς ας πηαίης εἰ αἆ ααἴπαπα- 

βἰπία πια. Οαρίΐτος, 5αρτα οε(ο πηϊ]]ία, απ]α πια]ος ρατ5 

Ραπηηίίε5 ειαηί, 9Υ1]α Ιαοι]αίοτίρας οοπβοϊοηᾶος ομ]εοῖ. 

Ῥοείπαϊε Μανσῖας εἰ Οατίπας ϱ [ησα τείταοϊ υπ απἴρις 

γ]είος ΠΟΠ Ῥορετοῖέ, αἱ οἴνίρας, 5ε απινοταπῃ εαρίία ργα»- 

οἶδα πηϊςΙί Ἰωποτείίο, οἴτοιππηζετεπάα οἴτοα Ῥγαποδίίπογαπι 

πιωηῖα. 

ΧΟΙΥ. Ουἵρας οοηδρεοίίς, Ρταπεςίπὶ, ααπα εἰ ρετῖςςε 

οπηπες Ο0ατβοηί5 εορία5, οἱ Νοτβαπαπι εκ Πα]ία ρτοΓαβίς5ε, 

εί οπΠοη τοἠἛα παπα Πα]ίαπα ουπα πτΏς Ῥοππα τα ΒΥΙ] Ροίθ- 

βίαΐο Ίαπι ροπίέη5 6556, Ιπίο]εχίδδεηί, ορρίάσπα Ἰωποτείίο 

ἀοάϊάσταπ. 

οἱ πιοκ ππαπς οί ΠπίαΗΕ, 

Μαπας ἵῃ [οςδαπη 5αμίογταηπθαπα 56 αρθαἰαΙί; 

Οαρυί εἶας δγία, αἆ 56 ἃ Ἱωι- 

οτθίίο ΠΙΙΣΣΗΠη, Ῥνο τοβί5 οχροδιῖ, πο 5ἱπο οαγΏ]ο ἴπ 

αἰαΐοπι οοηφη]ῖς : Ῥουηῖςςα Ρπα5 ΤΕΠΙΠΠΑ ἱταείατο, απαπα 

σανοιπασπ]απα.  Ἰιοτείίας, Ῥτωπεξίο ροβΐας, αποίᾳποί 

«ρπαίογος Ματίαπα (αοϊοπίς Τρί ἀορτο]ιοπάϊέ, ααἲ 5ἰαϊΐπα ἵπ- 

(ο[οοῖ, απί οοπ]θοῖί ἵπ γἰπου]α. ΌΟπο5 8ΥΊΙ4 Ροδί(υαπη ο 

γοπίέ, οοοἷά[. Ο5ἱετος απίοπῃ φπἱσππΊ(πε Ῥγωηεσίο [ηγεηίῖ 

δη! ἴποπηςς ]ηβρῖί Ργούῖτο ἵπ οΔΠΠΡΗΠΗ : απο [αοίο, εχεπη- 

εἰς αἰίᾳπος αἀπιοᾶυπα ραποῖς, απογαπη Πάε]{ ορετᾶ αἰ(παπάο 

πδας (πογαί, γε(πος ἀῑνίςιί Γπζαμίαπα. Ῥοδίαπαπη 419 Βο- 

ππαηῖ, ἀίο Φαπηηίίος, αἱ Ῥγαπεςπί 56065δετο; Βοπιαηίς 

Ρος ΡΓΦΡΟΟΠΕΠΑ ποπ] {5 οοπηπιεγαἶς5ο φἱά σπα Ππογίθίη ἔρεος 

αποφπε, Ἰαμίίαγος {απποη γεπίαπης ο ίετο ΟΠΠΟς οοπῇμὶ 

Ἰου]ῖς ᾖαδδίς τ πη]ίθγος απίηπα οἱ ρήσγος ἀἰπιίςίί ἠποσ]α- 

πηον : ορρίάπα ἀἰπίραε, φαοά ορυ]οη[ἰδδίπαπα η ραμοἱς ο 

ααίο (αοταί. Απ ἵνα φπἱάεπα Ῥγαπεξίο επρίυπα ον, οἳ 

ἀῑτο α δγ]]α (γασαίαα οδῖ.. Νοτα απίοπα, αἰῑαά ορρίάππη, 

τοκκίουαέ αἀ ας (οί γήρας; ἆσμοο, πιο Ἱιερίάο 

ποσία ρος ῥτοδΙΠοποπα ἱπίτοπηίσκο, ἱπδίρηαρυ πα! ορρίάαηΐ, 

ῥαΐς «παω Πάπα, ράµ5 πη(αίς να]πογίρς οσοἰάρτυπί, 

ο) ρε ([οσαταπί 6 Ἰαφποίς, ααἲ ομαγα((ς [ους ἵπποαι ο 



ΡΕ ΡΕΙΗΙ5 ΥΠ ΡΟ Τ18. 1, 94 --- 96. 

τὰς θύρας ἐνέφραττον ἕτεροι, καὶ ἐνεπίμπρασαν. Ἄνε- 
µός τε πολὺς ἐμπεσὼν, ἐς τοσοῦτον αὐτὴν ἐδαπάνησεν, 

ὡς μηδὲν ἐκ τῆς πόλεως λάφυρον γενέσθαι, Καὶ οἵδε 

μὲν οὕτως ἐγχρατῶς ἀπέθανον. 

ΧΟΥ. Ἠνυσμένων δὲ τῶν ἀμφὶ τὴν Ἰταλίαν, πο- 
λέμοις καὶ πυρὶ καὶ φόνῳ πολλῷ, οἵ μὲν τοῦ Σύλλα 
στρατηγοὶ τὰς πόλεις ἐπιόντες, τὰ ὕποπτα ἐφρούρουν, 
καὶ Πομπήϊος ἔς τε Λιθύην ἐπὶ Κάρόωνα, χαὶ ἐς Σι- 
χελίαν ἐπὶ τοὺς ἐχεῖ Κάρθωνος φίλους ἐστέλλετο. Αὐ- 

τὸς δὲ ὁ Σύλλας, Ῥωμαίους ἐς ἐκκλησίαν συναγαγὼν, 

πολλὰ ἐμεγαληγόρησεν ἐφ᾽ ἑαυτῷ, καὶ φοθερὰ ἐ ἐς κατά- 

πληξυ εἶπεν ἕτερα" χαὶ ἐπήνεγκεν, ὅτι τὸν μὲν δῆμον 
ἐς χρηστὴν ἄξει μεταθολὴν, εἰ πείθοιντό οἵ: τῶν δ᾽ 
ἐχθρῶν οὐδενὸς ἐς ἔσχατον καχοῦ φείσεται, ἀλλὰ καὶ 

τοὺς στρατηγοὺς, Ἄ ταμίας, ἢ χιλιάρχους, Ἄ ὅσοι τι 
συνέπραξαν ἄλλο τοῖς πολεµίοις, μεθ’ ἣν ἡμέραν Σχι- 
πίων ὃ ὕπατος οὐκ ἐνέμεινε τοῖς πρὸς αὐτὸν ὥμολογη- 

µένοις, μετελεύσεσθαι κατὰ κράτος. ΤΓαῦτα δ᾽ εἰπὼν, 

αὐτίκα βουλευτὰς ἐς τεσσαράχοντα, καὶ τῶν καλουµέ- 

νων ἵππέων ἀμφὶ χιλίους καὶ ἑξαχοσίους ἐπὶ θανάτῳ 

προὔγραφεν. Οὗτος γὰρ δοχεῖ πρῶτος οὓς ἐχόλασε 
θανάτῳ προγράψαι, καὶ γέρα τοῖς ἀναιροῦσι καὶ µήνυ- 
τρα τοῖς ἐλέγχουσι, χαὶ χολάσεις τοῖς χρύπτουσιν ἐπι- 

γράφαι. Μετ) οὗ πολὺ δὲ βουλευτὰς ἄλλους αὐτοῖς 

προσετίθει. Καὶ τῶνδε οἵ μὲν, ἀδοκήτως καταλαµ.-- 
ν ο 

θανόμενοι, διεφθείροντο ἔνθα συνελαμθάνοντο, ἐν οἱ- 
.ν ευ. .ν Γὰ λ / Δ Δ 

χίαις, ἢ στενωποῖς, Ἡ ἵεροις' οἳ δὲ, µετέωροι πρὸς τὸν 
τσ, / / ο πες Ν δῷ 3 ω -ᾱ ’ 

Σύλλαν φερόμενοί τε, καὶ πρὸ ποδῶν αὐτοῦ ῥιπτούμε- 
3 Δ ο μ 

νοι” οἵ δὲ καὶ ἐσύροντο καὶ χατεπατοῦντο" οὐδὲ φωνὴν 
ἔτι τῶν θεωµένων οὐδενὸς ἐπὶ τοσαῖσδε καχοῖς ἔχοντος, 

/ 

ὑπ ἐκπλάδεως. Ἐξέλασίς τέρων ἦν, χαὶ λήμενσις 
2 πε ον εν 2) ὴ 

τῶν ἔτέ έροις ὄντων. ᾿Ἐπὶ δὲ τοὺς τῆς πόλεως ἐκφυγόν- 
’ ν Δ [ή - 

τας ζητηταὶ πάντα μαστεύοντες διέθεον’ χαὶ ὅσους αὐ- 
ω ... 3 ή 

τῶν λάβοιεν, ἀνήρουν. 

ΧΟΥΙ. Πολλὺ δὲ καὶ τῶν 
νο. ια ο. Σ 2”! κ ῃ 6 3 

καὶ ἐξέλασις καὶ δήµευσις ἠν, ὅσοι τι Κάρόωνος, ἢ 
- / 

Νωρθανσῦ, Ἡ ἢ Μαρίου, π] τῶν ὑπ ̓ ἐκείνοις τρατηγούν- 
των, ὑπήχουσαν. Κρίσεις τε ἦσαν ἐπὶ τούτοις ἀνὰ τὴν 
Ἰταλίαν ὅλην πικραὶ, καὶ ἐγχλήματα ποικίλα, στρα- 

ίας, Ἄ στρατείας, ἢ εἰσφορᾶς χρημάτων, ἡ ἄλλι τηγίας,  στρατείας, Ἡ εἰσφορᾶς χρημάτων, Ἡ ἄλλης 
/ Ν / 3 

ὑπηρεσίας, ἢ βουλεύσεως ὅλως κατὰ Σύλλα. ᾿Ἐγκλή- 
. / λ / 

µατα ὃ) ἦν καὶ ξενία, καὶ φιλία, καὶ δάνεισµα, λαξόν-- 
᾽ / απ / 

δη δέ τις καὶ προθυµίας Ἄ µόνης συν- 
4 «Ἱ / κ λ ο 4 - ) ς Δ 

οδίας ἡλίσκετο. Καὶ ταῦτ' ἥχμαζε μάλιστα κατὰ 
τῶν πλουσίων. ὋὩς ὃ) ἐξέλιπε τὰ χαθ) ἕνα ἄνδρα 
- η γν -ᾱ 
ἐγκλήματα, ἐπὶ τὰς πόλεις ὃ Σύλλας µετήει, καὶ ἐχό- 

Γταλιωτῶν ἀναίρεσίς τε 

4 ο / 
τος ἢ ὀόντος. 

- ” Γ . 3 υπόλε - / -ᾱ 

λαζε καὶ τάσδε, τῶν μὲν ἀκροπόλεις κατ ασχάπτων, ἢ 

τείχη νά), η χοινὰς ζημίας ἐπιτιθεὶς, Ἡ ] εἰσφοραῖς 

ἐκ κτρύγων ρονας ταῖς δὲ πλείοσ ι τοὺς ἑαυτῷ στρα- 

τευσαµένους ἐπῴχιζεν, ὡς ἔξων φρούρια χατὰ τῆς ἸἼτα- 

λίας' τήν τε Υῆν αὐτῶν καὶ τὰ οἰκήματα ἐς τούσδε 
΄ ων) Δ / 3 3 Δ / 

µεταφέρων διεµέριζεν. Ο καὶ μάλιστ᾽ αὐτοὺς εὔνους 
-- { Ν 

αὐτῷ καὶ τελευτήσαντι ἐποίησεν" ὡς γὰρ οὐχ ἔζοντες 
/ Μ Ν / / . 

αὐτὰ βεβαίως, εἰ μὴ πάντ᾽ εἴη τὰ Σύλλα βέθαια, ὕτεερ- 

Ἓ 
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οιἶς κα μάἰάθγιηί : 4πΟΓΙΠΗ οοπαίάπῃ γε]ιοίηθης ἱποίάρης γοι- 
ἴ15 αζ]αγ]ε τη ἰαηίυπα, αἱ {οίυπα ορρίάσπα, εί φπἰάηἰά. ἵη 
ϱ0 ργαά εγαί Παἱαγαπα, αὈδηπηετείηγ ἱπορηάίο, Αἴηῑο ἵα 
μῇ απἰάεπι [οπής απἰπηϊς ρεγίθγιηί. 

ΧΟΥ. Περι» Ρει Πά]ἱαπι, ρο5ί {οἱ (απίαφε ργω]ία, ναφία- 

Μοπθκαπε σπα Γεγγοπε Ἰαΐο Π]αίας, οοπ[ες(ἶ; Ίαπι ΦΥ]]αη] 

4μ1οες, οβειηίος 5ἱηση]α» οἰγ]ίαίες, ργασἰαΐα Ἰουῖς 5αδροοίἰς 
Ἱπροπεβαπί; Ῥοπαροίας Ὑοτο ἵῃ ΑΠΠΙσΑΠΙ οοπίτα ΟΓΡΟΠΟΠΙ, 

οἳ Τη ΦΙοαπη οοπίτα ο] α5άεπα ἀπηίσος, αἱ 6056 γεεθρογαη!, 

πηΐδοιι5 οί. ΒΥ]Ιά 1ρ5ε6, αἀγοσαίο ἵπ οοπείοπεΠα Ρορι]ο, 

πηη]ία 46 5ο πιαρηϊβσς, πηυ]ία αἲ Ἠ]ος (ογγεπᾶος ΥΘΙΠΙΕΠ- 

(ες, Ιοουίας, [ία οοπε]η»ῖέ ογα(ἴοπεπα, πί ἀῑορτεί: « ροραί 

απἱάθπα ἰαίυπι ἵῃ πιθ]ίας 5ο πηπίαίατυπα, οἱ Ίμδδα Γροργίηί : 

ἱπίπηΙοογΙΠη. το ραγοϊίαγαπα Πεπηϊηϊ, 5εὰ οχἰγοπηῖς ο05 α[- 

Γδεία γα οα]απη]ἑαἴρας; Ίπιο αἱ ἵπ ργαίογες, (μῶρίοτος, 

ΙΠΡΙΠΟΣ, ἴαπι (πἱομηαμε οκ 60 ἀἱε (πο 8αἱρίο 605. Ρ86ἱ3 

ΠΟΠ 5{6εΓΙ{, Ρατίος Ποδίίαπη Γογογίμέ, Ρτο γἰτίρας απἰπιαἆ γεν 

5ΗΓΙΠ1. » Ῥο5{ οοΠΟἴΟΠΕΠΙ 5ἶπο ΠΊοΓᾶ 5οηαίογπα απαἀγασίη - 

ία, οη παπα ἨοπΙαΠοΓΙΠΙ πη]]]ᾳ φοχορηίογιπα Ρτοβοπίρ»ἰί ςᾱ- 

ΡΙία. Ῥηπιας οπίπῃ 8γ]]α ργοξοηρίἰοπίς ΘΟΓΗΠΙ ἆαος Πιοτ/ο 

αΠεοσίος γοιαῖέ, ἱηγεπίος ε5ί Παδίίας: απϊ οί ρταπηία Ῥετ- 

οα5εοῖρας Ῥγοδοηρίοταπα, Ιαίοπίίαπιαπε ἱπαίοῖρας, Ῥτο- 

Ροδη(έ, εί ρΩΠαπῃ αὐἀ]ίος ορ]απῖρις Πηζειππαία5 ο-ί. Ἆος 

πημ]ίο Ρο»ί αἰίος Ιἴοπι 5εηαίογος ἵπ Ργοβοβϊρίογυπα αἱθιπα 

ἁά]εοῖί ργϊοηίρα5. Ἐν 5 ἰβίίατ αἰῆ, πες ορίηαηίος ορρτοςς!, 

ἵπ 1ροῖς ἀοπιίρας, ἵη υ]ῖς, ἵη {οπιρ]ίς, αβίοαπααθ ἀθρτείιοηςί 

εδεεηί, πεσαΙ ευπί; αΠϊ φαβ]ίπηες οοιτορίῖ, εἰ αἆ ρεᾷος 

57 Ῥτο]εείῖ; αΠϊ ταρία!ἰ Ῥετ α1Ώθπ, οοπομ]οβίίαπθ : πθ- 

πηῖπο αἆ {απι ἀἶτα «ρεείασπ]α πο Ἠΐφεθιο απἰάσπι αιἀθηίς, 

ΑΠΙ ρεΠεβραπίας εκ Ότρε; αἰῖ Ῥοηΐς καὶ 5ροΠαβαπίηγ, 

Ῥτο[ασοδηια Ῥεγξεαπεραπίας Ἱπαπϊςίίοτες, ΠΗδααΠΙ ΠΟΠ 

ἀϊδοιπτεηίες, εί εχευΠεηίος οπηηίας (γποἰάαπίοσαπε αιοί- 

αιοί οκ ργοδεΠρ(ῖς αἀἱρίςοῖ ροίεγαπ{. 

ΧΟΥΙ. Νεο πῖπον Γῖέ Παἰίοογαπη 5οοἰοταπη οὔρᾷδς, ᾱἷ- 

τερίῖο, εχρι]δίο; απϊοιπαιε, π]]α ἵη τα, ζσατΏοηῖς απ Νογ- 

Ῥαπί απί Μαϊ, ϱοΓΙΠηΥθ ΙοσαίογαΠα, Ἱππροιαία Γοεριαηί, Εί 

Ρ0Υ [οίαπ} Πα]ίαπα εχοτοεβαπίαχ 5εγεγα Πῖς 4ε τεβας Ιαάϊσία, 

γαηῖς οπηπίρας, ργα[δοίαγο πηΠίανῖς, ἱρεα5 πηΠίἷαν, σο]- 

Ιαί ρεευπία, επ]αςγῖς ορεγῶ οοηίγα 9γ]]αια ργῶβίέα", ΟΠ]- 

πηηηΙζαίἴνε ΟΠΊΠΙΠΟ οοηίτα θΗΠ1 οοηδΙΗ]. Οπίη εἰ Ἱοςρί- 

Πσπι, εί απηϊο]ία, οἱ Ῥεειπία δἶγθ ἀερίία αἰίογί εἶτο εγαάίία, 

οπηηηϊῖς Ίοσο ογαΠί. Ἀθο ἀε[αί, απ νο] Ιογίςςεϊπι οΏσο- 

απϊ «ἄηδα, Ἰουπηϊ [αείῖοηίς ἀαπηπαία Ῥνας ΕΙ, γο απο 

[μποτῖς εἱ 6οπηες Γαἱδεεί, τΤθιι5 ἀσεγείαγ. 5εᾷ ρτασἴριο ἆἷ- 

γ]ίε5 ος ἵη ρετίεμ]ο Παγεραπί. Τί γογο φἱπσι]ογυπῃ ἀθ[ο- 

οεγαηί ογηΙπαἴοπες, {παπα ἰοίας οἴνιίαίες αἀογίας 5Υ [ία πια]ο 

πημ]εἰαγίῖ : α[ίατυη ατεθς απί πια πία ἀῑταϊε, αἶίας ρουυμηῖῖς 

πηπ]οίανΙ, αίας τεχαν]{ οχασ(ἰοηίρις σναν]ςςἰπαϊς. Ῥεν Ρ]ο- 

τδ4ι6 απ{επ ἀῑδίτιραϊε νοίεταπος 5µο5, απῖ ορρογ(ηης 10- 

οἳς ἀἱδροςί ἵπ ἱρδίας ροίερίαίε οοπποτοηί Παἰίαπης οἱ αἱ 

| 
05 ΥείθΓΙΙΠ ΡΟΒΡΟ55ΟΓΙΠΗ (τοηςία]έ ργαάία : σο Ῥεπεβοίο 

8ἱΡΙ ρ6υ (οίαπι γυἰίαπα, αἰ(ιο Ροςί πιογίοπι ε[ἴαπι, οὐποχίος 

Π]ος τος]. ΟΠ1 ΙΓ γος 5αᾶ5, Ἠἱςί αοἰῖ5 ΑΥ]]α; ταῖῖς, 
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/ ῴ -- / ᾽ {9 λ υνίζοντο αὐτοῦ καὶ µεταστάντος. Καὶ τάδε μὲν 
ἦν ἀμφὶ τὸν Ἰταλίαν. Κάρόωνα δ᾽ ἐκ Λιβύης ἐς Σι- 

χελίαν, μετὰ πολλῶν ἐπιφανῶν, καὶ ἀπ᾿ αὐτῆς ἐς Κοσ- 
σύραν νῆσον ὑποφεύγοντα, πέµψας τινὰς ὃ Πομπήϊῖος 
συνέλαβε. Καὶ τοὺς μὲν ἄλλους τοῖς ἄγουσιν ἐκέλευ- 
σεν, οὐδ' ἐς ὄψιν οἳ προσαχθέντας, ἀνελεῖν' Κάρθωνα 
δὲ παραστησάµενος αὐτοῦ τοῖς ποσὶ, δεσμώτην τρισύ- 
πατον, ἐπεδημκηγόρησε, καὶ κατέκανε, καὶ τὴν χκεφαλὴν 
3 κά Υ Ῥ 

ἐς Σύλλαν ἔπεμψεν. 

ΧΟΥΠ. Ὁ δ᾽, ἐπεί οἵ πάντα ὡς ἐθούλετο ἐπὶ τοῖς 
ς 3 ο. ’ ΄ ς 

ἐχθροῖς διώκητο, καὶ πολέμιον οὐδὲν ἦν ἔτι, πλὴν 

Σερτωρίου, μαχρὰν ὄντος Μέτελλον μὲν ἐπὶ τοῦτον 

ἐξέπεμπεν ἐ ἐς Ἰθηρίαν', τὰ δ) ἐν τῇ ολ. χαβίστατο 

ἅπαντα ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, καθ) ὃν ἐθούλετο τρόπον. Νόμου 
ὰρ 3 χειροτονίας 3 κλήρου λόγος οὐκ ἦν ἔτι, πεφρι- 

χότων ὑπὸ θέους πάντων, καὶ κρυπτοµένων, ἢ σιωπών- 
των" οἳ καὶ πάντα, ὅσα Ἀνῴχησεν ὁ Σύλλας ὑπατεύων 

Ν 5 / 6 α α / 3 “ 

τε καὶ ἀνθυπατεύων, βέδαια καὶ ἀνεύθυνα ἐψηφίζοντο 

εἶναι, εἰκόνα τε αὐτοῦ ἐπίχρυσον ἐπὶ ἵππου πρὸ τῶν 
ἐμβόλων ἄνέβεσαν, καὶ ὑπέγραψαν, ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΣΥΔ- 

ΑΑ ἨΓΕΜΟΝΟΣ ΕΥΤΥΚΟΥΣ. Ώδε γὰρ αὐτὸν οἳ κύ- 
λαχες, ὃ Ὀιαινυχοῦντα ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς, ὠνόμαζον: καὶ 

προτλθεν ἐς βέθαιον ὄνομα ἡ κολαχεία. Ἴϊδη δέ που 
-- ” / 8 ή 3 / 

βαφη περιέτυχον, Ἡγουμενη, τὸν Σύλλαν Ἐπαφρό- 
” 2 .. 

ἴτον ἐν τῶδε τῷ Ψηγίσματι ἀναγραφῆναι. Καὶ οὐκ 
ἀπεικὸς ἐφαίνετό µοι καὶ τόδε, ἐπεὶ καὶ Φαῦστος ἐπω- 

νομμάζετο" δύναται δὲ τοῦ δνίοὺ καὶ ἐπαφροδίτου 
” : ῃ / Ὑ . ΄ . ὅ 
ἀγγοτάτω μάλιστα εἶναι τὸ ὄνομα. "στι δ' ὅπου 
καὶ γρησμὸς αὐτῷ δοβεὶς ἐθεθαίου τάδε, σκεπτοµένῳ τὰ 
μέλλοντα" 

ο --ᾱ 

Πείβεό µοι, Ῥωμαῖε, κράτος µέγα Κύπρις ἔδωχεν 
Αἰνείον γενεή μεμελημένη. Αλλὰ σὺ πᾶσιν 
ἀθανάτοις ἐπέτεια τίθει, μὴ λήθεο τῶνδε. 

Δελφοῖς δῶὣρα χήμιζε. Καὶ ἔστι τις ἀμθαίνουσι 
Ταύρου ὑπὸ νιφόεντος, ὅπον περιµήκετον ἄστν 
Καρῶν, οἳ ναίουσιν ἐπώνυμον ἐξ ̓ Αϕροδίτης" 
καὶ πέλεχυν θέµενος, λήψη κράτος ἀμφιλαφές σοι. 

{ / μα) ..- 3 / « ” ) υιό 
Οπότερα ὃ) αὐτῶν ἐφψηφίσαντο Ῥωμαίοι τὴν εἰκόνα 

/ -- ῃ Α / 
τιθέντες, δοκοῦσί µοι παρασχώπτοντες Ἡ ἐκμειλισσό- 

” |. / 

µενοι τὸν ἄνδρα ἐπιγράψαι. Ἔπεμψε δὲ καὶ στέφανον 

ρύσεον καὶ πέλεχυν, ἐπιγράψας τάδε" 

Τόνδε σοι αὑτοχκράτωρ Σύλλας ἀνέθην), ᾽Αϕροδίτη ρ ἡ » Ἂφ 
ὡς εἶδον κατ ὄνειρον ἀνὰ στρατιὴν διέπουσαν 

τεύχεσι τοῖς "Αρεος µαρναμένην ἔνοπλον. 

χόοΥΠ. “ο 2, ἔργῳ βασιλε εὓς ὧν λ τύραννος, οὐχ. 

αἱρετὸς, ἀλλὰ δυνάμει καὶ βία" δεόµενος δ ἄρα καὶ 
-- . -- κά 

τοῦ προσποιήµατος αἱρετὸς εἶναι δωκεῖν, ὧδε καὶ τόδε 
΄ Ρ. ν. ή 

ἐωγγανέπατο, Ρωμπίοις πάλαι κατ ἀρετὸν ἦσαν οἵ | ψά ! Ἱ ! 
[4 / . ’ 

ασιλέες' καὶ ὑπύτε τις αὐτῶν ἀποθάνοι, βουλευτὸς ς 4 » | ή 
/ 

ἕτερος παρ᾽ ἕτερον ἐπὶ πέντε ἡμέρας ἠργεν' ἕως τινὰ 
/ / ” Ἡ ’ . 

ἄλλον ὁ ὅημος δοκιµάσειε βασιλεύειν. ἸἹΚαὶ τόνδε τὸν 

πενθήµερον ἄρχοντα Ἰντέῤῥηγα ἐκάλουν' εἴη δ᾽ ἂν, 

Ἐν τοσῷδε βασιλεύς Ἀργαιρέσια ὃ ὑπάτων οἱ λή- 
Ύοντες τῆς ἀργῆς ἀεὶ προὐτίβεσαν' καὶ εἴ ποτε κατὰ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ἰποτί πει οπί, ρπορηρπαίοτος ἀῑσηϊίαίἶς ραἰγοπί εἰἶαιη ροσῖ 
"ας ομίέαπα Γαογαηῖ. Τη 6ο είαία ἆππι Πα]ία ογαί, 0ατ]νο- 

ποια, εκ ΑΠσα ἵπ ΒἰεΠαπη οἳπα πηυ]ής οατῖς γ]εῖς ΡτοΓι- 

ρπη, αἴαιο Ίπάε ἵπ Οοβ5ύΓάΠΗ {ηη]απῃ Γαρίοηίοπα, Ῥοπηρείης 

Ρο οργίος Ποπίπος αἆ 1ὰ πηῖρςος τεἰταχί{: εἰ αἶῑος απἰάριη, 

πο ἵη ορΠςρεοίΠΠα φπἱάεπα αἀπηίσςος, {ο πιαπδαν]ί; Οµτῇο- 

Π6Ιη Υθγο, [ου οοΗδΗ]επη, γἱποίαπι αἆ ρεᾶος αἳβί οἰδίῖ ῥας- 
815, ροδί πτανοπῃ το σοποίοπθ Ιπγεοίοπεηι οοσἰαϊ : οαριί 

τεδος{ίηπῃ αἲ 5ΥΙΙάΠΙ ΠΙΙςΣΗΠΙ ο5ί. 

ΧΟΥΠ. Βερας οπυπίρης αἀγειςης Ιπήπιίσος αχ 5εηίεη!ία . 

βε»ίῖς αἀπηπίςίτα[ἴσαπα, απ Ίαῦα ΠΙΗΙΙ Ἠοφ]ᾳ 5αρογεςςεί, 

Ρτοίει βετίοαπα, οἱ οὐπῃ απἰάεπα Ίοηφα τοπποίαπῃ : δγ]]α, 

Μείε]]ο οοπίτα Ἰπο ἵπ Ηἱςραπίαπη πηΐς5ο τος Ὀτραπας 5οἶα5 

το Παβία οπΊπες οτά παν. Ἀεσιο οηίπΙ τε] Ίασαπα 5 [γα- 

βίογαπη 5ογαπηνε γα{ἱο ]]α απηρῃίας Ἰαδεβαίας, υηϊγογείς 

Ρ) {6ΙΤΟΥ6 ας Πλεία ἸαΗ{απίίρας ααἲ Ποηπίίρας. Εἰ οπηπία 

5Υ] αεία, (ανα οοηδι]ῖ5, απαιη ρτοζοηςι]ΐ5, ταία οχ 5. 0. 

αβίία 5Π{: οἱ ίαΐπα απγαία οᾳπεςίἰτῖς ρτο Βοςίτίς εἰ ρορίΐα, 

Ίου Ππ]ο, ΟοΗΝΕΙΗΟ5 ΘΥΙΙΙΑ ΙΜΡΕΒΑΤΟΝ ΕΕκ. δἱς οπΙπ αἲ 

αἀπ]αίοπίβις Υοζαβαίαγ οϐ οοΠΠΠΙΟ5 τθγπα οοπίτα Πηήπαίους 

ΕοδίαγΙΠ 5460855115, απ αἀπ]α[ῖο ἵπ ΡογρείπΗΠῃ οΟΡΠΟΠΊΕΗ 

οἱ ορδῖῖ. Τηγοπί είίαπῃ εοιηπηοηίατῖος, απὶ (ταάαπί, γ]]απι 

Π]ο 5οπα{α5οοηςη]ί0 ᾿Επαφρόδιτον [αἱςεε αρρε]αίυα. Οπος 

86 ἵρ5ιπῃ φπἱάετη α4εο ἀῑςςοπίαπειπα πα νίδηπα εδ, Νάπα 

αἱ Εαισίας οί εοσποπηϊπαία5 : αἱ αἆ [αα5ίῖ πΟΙΙοΠετ γυἱ5 Π- 

{5 ποπηηίς Ἐραργοδμί ρτοχίππε γἱάδίατ ἀεθθάετε, Ἐχρίαί 

Υοιο αἰαπι ογασ]απα, Ύμο δγ]ί, ἆς Γα{μγίς οοηςυ]εηῖ, 

Ίο εοπβνπιαία 5υ{ : 

πες πα]μῖ, Ῥοππαποα, ἵπσοης ἀαὶ Ογρτίῖα τοῦας 
Ἐποει σοπονί Ιπάμ]σοης. Τα τοάάσετο οΠοΙ5 
4αππαα οσ]σο]ῖς ἀοπατία ρταία ππεπιθη{ο. 
Μαπενα [ος Ώοἱρῃο. Είἰ 51σετο (πα άρα Ταατὶ 

Ἱποιρίαπί πϊνοίς Ίοσ5 οί, αὈί πισηῖα 6ατος 

Ίοησα οοἰαπί, Οταίο Ὑοποτῖς ἆα ποπιῖπο ἀῑσία : 
ἀῑνο Τρ ἆοπα 5οοατίπας εἰ ΘΓΜΜΑ ΥΙ ΡΟΤΙΕΒΙ5. 

τζιπ] θοί απίεπα οοσποίηση αἲ ο[Πρίοια ο]α5 ον 5εμαίην- 

οοηςι]ίο αἀςοπρίαπα οί, γιά πΗῖ που οπγηἱςδο σαν Π]ο, 

πὶ δἱς 4ποή ο οπρίαία οί γἱοίοιίς σγαία.. 0 ἱογαΠ] 8ος Πα 

οἱ αποαΠΙ ΟΟΓΟΠΑΠΑ Ὑοπογί ηαϊςίί γα, Ἰνας ἱηδοτίρίίοῃο, 

Ἠαπο Η0ῖ, καποία ΥΕνίς, Ροδυἱ γ]]α Ππάαρεταίοτ: 

απαπάοφαἱάεπα ἵπ κοπαηίς {ο νἰδ({ ἵπ αρπαίηο Ῥείπιο 
Ἰογίαπίοππφαο 54058, οἱ Ματίία ἐε]α πιονοηίεπῃ. 

ΧΟΥΠΙ. Βν]]α Παφπο, Υοτο ]401 τον, πο απἰάσηα οἶο- 

ος, 5οὖ Υἱ αδοσμίας ἐγταηηίάσπη ; 4Η 5ροο1ο {απποη απα- 

ἆαῦπ ορα5 ναβοτο , αἳ γάσγοίας οἱοοίας Ἰομίήππο, τὰ 4πσφυο 

ἰα1ἱ αγίο οδί οοΠδθοΗ{Η5. Αριά Ποπιαπος οί τοµος οἰϊμί 

οοηδιονογαΠΕ, αἱ οβ5οηἳ γἱπαίο ραπ εκεί: οἱ απο ἵος 

αλα {5 οοΗΠΙ γἱία ἀοσσάστοί, 5οΠαίοτος αἲΗ ρορί αἴίος φυἱ- 

πὶς ἀἱσθης τοἰρυρήσας ρτασταη!ί, ἆσοπος αἰίης φπἱκρίαα ἵη 

τορΏὰ. ποσοστο, οί Γανἱκδοπί εηΠγαρία Ῥορυ, 18 

απίπαπο ὀἴθγαπα ππαρίεἰταίας, Τηίοτον γουαραίαν, Οοηδ- 

Ἰαία νοτο ἀοίπάς οοπα{ἷα λογο φο]οηηί ογαη{ ροπες ἀσοθάση- 
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συντυχίαν ὕπατος οὐκ εἴη, ὅδε ὃ Ἐν τοσῷδε βασιλεὺς 
χαὶ τότε ἐγίγνετο ἐς τὴν τῶν ὑπάτων χειροτονίαν. 
Τούτου δὴ τοῦ ἔθους ἐπιθαίνων ὃ Σύλλας, ὑπάτων οὐκ 

ὄντων, ἐπεὶ καὶ Κάρόων ἐν Σικελία χαὶ Μάριος χατὰ 

Πραινεστὸν ἐτεθνήχεσαν, αὐτὸς µέν που τῆς πόλεως 
ὑπεξηλθε, τῇ δὲ βουλῆ προσέταξεν ἑλέσθαι τὸν καλού- 
µενον Μεταξὺ βασιλέα. Ἡ μὲν δὴ Οὐαλέριον Φλάκ- 
χον εἷλε ετοι ἐλπίσασα ὑπάτων προτεθήσεσθαι Χξιροτο- 
νίαν. Ὅ δὲ Σύλλας ἐπέστελλε τῷ Φλάκκῳ, γνώµην 

ἐς τὸν δἥμον ἐσενεγκεῖν, ὅτι χρήσιμον ἡγοῖτο Σύλλας 
ἐν τῷ παρόντι ἔσεσθαι τῇ πόλει τὴν ἀρχὴν οὓς ἐκάλουν 

Δικτάτωρας, παυσάµενον ἔθος ἐκ [τετρακοσίων]ἐ ἐτῶν' ὃν 
δὲ ἕλοιντο, ἐκέλευεν ἆ αρχεν οὐκ ἐς χβόνον ῥητὸν, ἀλλὰ 

μέχρι τὴν πόλιν καὶ τὴν Ἰταλίαν χαὶ τὴν ἀρχὴν ὅλην 

στάσεσι χαὶ πολέμοις σεσαλευµένην στηρίσειεν. ο 

μὲν δὲ νοὺς τὴν γνώµην ἐς αὐτὸν ἔφερε τὸν Σύλλαν, 
καὶ οὐδ) ἀμφίθολον ἦν. “Ὁ δὲ Σύλλας, οὐ χατασχὼν 
αὐτοῦ, καὶ τοῦτ΄ ἐν τέλει τῆς ἐπιστολῆς ἀνεκάλυπτεν, 

ὅτι οἳ δοχοίη µάλιστ' ἂν αὐτὸς τῇ πόλει καὶ ἐν τῷδε γε- 

νέσθαι χρήσιμος. 

ΧΟΙΧ. Ὁ μὲν δὴ τάδε ἐπέστελλε. “Ῥωμαῖοι ὃ᾽, 
οὐχ ἑκόντες μὲν, οὐδὲ κατὰ νόμον ἔτι γειροτονοῦντες 
οὐδὲν, οὐδ' ἐπὶ σφίσιν ἠγούμενοι τὸ ἔργον ὅλως, ἐν δὲ 

τῇ πάντων ἀπορίᾳ τὴν ὑπόχρισιν τῆς χειροτονίας, ὡς 

ἐλευθερίας εἰκόνα καὶ πρόσχημα, ἀσπασάμενοι, χειρο- 
τονοῦσι τὸν Σύλλαν ἐς ὅσον θέλοι τύραννον αὐτοχρά- 
τορα. Τύραννος μὲν γὰρ ἡ τῶν Δικτατώρων ἀρχὴ 
καὶ πάλαι, ὀλίγῳ χρόνῳ ὁριζοµένη" τότε δὲ πρῶτον ἐς 

Τοσόνδε 
μέντοι προσέθεσαν, ἐς εὐπρέπειαν τοῦ ῥήματος» ὅτι 
αὐτὸν αἴροῖντο δικτάτωρα ἐπὶ θέσει γόµων ὧν αὐτὸς 

᾿ ἑαυτοῦ δοκιµάσειε, καὶ καταστάσει τῆς πολιτείας. 
Οὕτω μὲν δὲ Ῥωμαῖοι, βασιλεῦσιν ὗ ὑπὲρ τὰς ἐξ ξήχοντα 

ὀλυμπιάδας χρησάµενοι, ἐπὶ δ᾽ ἐχείνοις δημοκρατία τε 
χαὶ ὑπάτοις ἐτησίοις : προστάταις ἐς ἄλλας ἑκατὸν όλυμ- 

πιάδας, αὖθις ἐ ἐπειρῶντο βασιλείας" ὀλυμπιάδων οὐσῶν' 

ἐν Ἓλλησιν ἑκατὸν ἑθδομήκοντα πέντε" καὶ οὐδενὸς 

ἐν Ολυμπία τότε ἀγωνίσματος, πλὴν σταδίου δρόμου, 
γινομένου. Τοὺς γὰρ ἀθλητὰς καὶ τὰ ἄλλα θεάµατα 

πάντα ὃ Σύλλας ἐς Ῥώμην µετεχέχλητο, ἐπὶ δόξη 
τῶν ν Μιθριδατείων ἔργων ἢ τῶν Ἰταλικῶν. Πρόφασις 

δ) ἦν, ἀναπνεῦσαι καὶ Ψυχαγωγῆσαι τὸ πλῆθος ἐκ κα- 

μάτων. 
6. Ὅ δ᾽ ἐς μὲν πρόσχημα τῆς πατρίου πολιτείας͵ 

ὑπάτους αὐτοῖς ἐπέτρεψεν ἀποφῆναι καὶ ἐγένοντο 

Μάρχος Τύλλιος καὶ Κορνήλιος Δολαθέλλας. Αὐτὸς 
δ’, οἷα δὴ βασιλεύων, δικτάτωρ ἐπὶ τοῖς ὑπάτοις Ίν. 
Πελέχεις τε γὰρ ἐφέροντο πρὸ αὐτοῦ, οἷα δικτάτωρος, 
εἴχοσι καὶ τέσσαρες (ὅσοι καὶ τῶν πάλαι βασιλέων 
ἠγοῦντο), καὶ φυλακὴν τοῦ σώματος περιέθετο πολλήν. 
Νόμους τε ἐξέλυε, καὶ ἑτέρους ἐτίθετο" καὶ στρατηγεῖν 

ἀπεῖπε πριν ταμιεῦσαι, καὶ ὑπατεύειν πρὶν στρατη- 

ω 

Ἰῆσαι καὶ τὴν ἀργὴν τὴν αὐτὴν αὖθις ἄρχειν ἐκώλυσε, 
πρὶν ἔτη δέκα διαγενέσθαι. Τὴν δὲ τῶν δημάρχων 
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ίο5 οοηδη]ο5 : αἱ δἱ 41ο εαδα ἀθοδδομί, ίππο 4πούθ Τπίογ- 

τεχ οτεαρα(αγ ΠαῬοπάογαπα ΟΠΗ ἴογαὴ οπμδα.. Ἠσ]ας πιο- 

5 ο0088ίΟΠ6 8ΥΊ]α, 411Π1 τοβρ. οπτογοί οοπδιῇίρα», απαπζο- 

απἱάοα 0.10 ἵπ βἰοβία, Μαι Ῥταποξίο ρεγίοιαί, 

μαμΠίδρος οκ [το φθ0εςδί{, δεηα{α ᾖ1550 οΓθᾶΓς ΤΗΙΕΙΓΕΡΟΙΗ : 

ααΙ Ὑαϊογίαπα ΕἹασσαπα ο]ομῖί, 5ΡογαἩ5 ΘΗΠΗ πποχ. οοπβυ]αγία 

οσα Ἱαρίασαπα, Ταπα γονο 8γ]]α φοτὶρςίί ΕΙασσο : « Τ6- 

[ουγοί αἆ ρορυ]άπα, ο τοριυ]ίσα νἱάεηί 8γ]ί, ἵπ ργαςοη(ἱ 

ΟΤΙ δίαΐα. ἀῑείαίογεπα 161: τογοσαίο Πποτο, αΏ]ήπο απ- 

ης ορ[οχκϱ]. Ππίογηηΐσσο. απ απίεπΙ ποῦ α ἀοβηί- 

απ αᾳιοά ἵεπιριας εἰροπάαπα 6556,- ποπ: δε αδ- 

απ ἀάπι το α1ῃαμας αίφο Πα]ίσας (οίαπιαπα ἱππρογίπη, 

οοππῖ5 Ῥο]]ογαπα. Ῥγουθ]]5 εοποδδπα, ογά(παβδδί ο0Π- 

Πιπηαβδείαπο.. Οµαπά απἰάσπα Τοβαίοηοπ αἆ ἱρδιπη 5Υ]]άΠ1 

ροζατα, [ασε αίαπο λαιά ἀπρίο ΙπίοΙσοραίατ, 5εᾷ πος 

ἀἱδείπηπ]αν]έ οπρἰἀΠίαίοπα, αἀ]εςίο ἵπ πο Πίγαγαπα, γἱάετί 

50ί, πεπηϊη[ς ἵπ ο θ{ἵάΠ1 το ορεταία, (παπα 5ἲ ἱρείας , υἰῖ- 

ογοπα [ογα τοῥραβ]σα». 

ΧΟΙΧ. Ηἱ5 Πίενίς [η πΥΏθπ1 Ρροπ]α[ῖ, 5. Ῥ. Θ. Ἡ. Ιπορβ 

οοης[ , ααἳρρο απί πες Ἰοσίίπια οοπηῖα απιρΗα5, πος Ἰθογα 

η[γασία Ἰαβογεί,, αἱ απο αἱάσια Τ6ΠΙ ΟΠΊΠΙΠΟ {Π 5ιᾶ ΠΟΠ 

6556 Ροίερίαίο γἰάενεί, Ιρεπίεν αοοορίί ορ]αίαπι 511, Ῥοι 

οοπΗΠΠΟΤΗΠΗ θἱπππ]ασγαπα, Ηρονία(ἰς [ασαία. 6ρεοῖθπα; ογθαν]]- 

ας ΦΥΙΙαΠ1, ἵπ απαπίηπα {επηροτίς 1ρ5ί Πῖςςθί, τασθιι 

5ΙΡΓΕΠΙΟ Ππ]ρετίο Ιηςίταείαπα. Χαπι δἱ οἰῖπι απἱάσπι ἀῑσία- 

ίαΤα τορῖα ροίερίας Γπεγαί, δεᾷ Ργευῖ {εππροτο οἰνοπηδοτίρία : 

αἱ ἔαπι, απιοίῖς (εγπαϊη(5, ΙΙ] οἱ ἀθεναί αἆ αὐεο]αίαπα !γ- 

ταηηάθπη. Ὑοτρίς ίαπιθη οο]οποδίαία τος οί: αἱ ἀἰσίαίογεια 

αυπα ογοαίαπα. ἀἰσεγεηί Ιεσίρας ρει{εγεπᾶῖς, αιας Τρςί {ογγθ 

ΥΙΦΗΠΙ Γμἱςςεί, οοης(Π(αοπά σπα τοἱραβ]σςς.  δίο Ιπίίαν ἵπῃ- 

Ρεγίαπα ΠοπΙαΠΗπη, Ροδί(απα οσα ρου οἰγπαρίαᾶος απηρ[ίας 

5οχαρὶηία Ῥεῃες τεσος /αθγαί, 4ο ῃο»ί 105 ες οδΗ{ΗΠΗ ΟΙΥΠΙ- 

Ρίαάες γοβιπιίπο ρορα]αι1 58 απηπῖς οοηδ]ίθας ογαί αὐπηῖ- 

πἰφίταίασα, Γαὴδας αἆ τερηϊ [ΟΥΠιάΑ ΤοὐΒῦέ, Ύπαπα αριᾶ 

(ποο5 αφονείαν Ο]Υπιρίᾶς ουχΧΥ. Οµ0 {εΠΠρογα ΠΙΤΙΗΠΙ 

ΟΙγπιρίω εονίαπΊοη, Ῥγῶί6υ οΗΥ5ΙΠΙ {Π δίαᾶϊο, οεἱοβγαίαπι 

εδί; αποπίαπα αἰμ]είας εαίογα(ια 5ροσίασπ]α απίγοιδα ανῶ- 

οογυπι ΠοππαΠα (γαηξίπ]ειαί γα, αἆ εοἱοΏγαπάαα ΤΘΓΙΠΗ 

ἄάγειςσας ΜΠΠγάαἴοπα οἱ ἵπ Πα]ία σοδίαγπῃ σἱογίαΠα : 61 54ΠΙ 

Ῥηαίαχθῃς, απο Ρορι]ά ροδί {οί ΙαΏογος γοῇσοια Π6ςΓΕΠ- 

16(Π6 σαροτεί. 

ο. Νημοπαίπας, τί ρηδίίπα ταίραβ]ος [ονπα γιάεγείαε 

πἹαηθτθ, ΡογηιϊδδιΠα οδί Ῥορι]ο εοηςα]ος οθᾳγθ.  Οτοαίί 

Μ. Τυ]μα5, Οοτπείς Ῥο]αβο]α. Ίρ5ο νοιο ΑγΙία, ]άΠ] 

Ραπε (ιἱρρε ΤοσηαΗ5, ἀῑσίαίου οοπςαθας ῥγῶσναί. Ναπι 

οἱ 5οουγος αἵ, αἱ ἀῑείαίοτί, ρα [ογοραπίατ γσίπεΙ απαίπος, 

απεπιαζπιοάαπα ο1πα τορίριϊ5, οί [Γοφοηίί 5ἱραδαίας 5α{ο[1- 

{1ο.. Φαππ(Ιθ Ίεσες α]ίας απ{ϊαααβαί γα, αἰίας Γετοραί 

οὐ]χίίααα «πο απῑς ρα {αταῦῃ απίε απ 5ΤαΠΗ σογετεί, ΠΕΥΘ 

οοηδι]αίαπα απηίαο Ργῶίπταπα; Πονο οππιάσα ππαβὶς(ναἴαπα 

Πίθγιπη 5μ5οἱροτοί ααϊκα παπα, ηὶςί ροςί ΑΠΠΙΠΗ ἀσοπλυπη. 

"Τη ραπἰαπη γενο ροίοδίαίεπι 4ἆεο ἀορήαγΤέ, αἱ ρῶπο ουῦ0- 
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ἀρχὴν ἴσα καὶ ἀνεῖλεν, ἀσθενεστάτην ἀποφήνας' καὶ 

νόµῳ κωλύσας, μηδεμίαν ἄλλην τὸν δήµαρχον ἀργὴν 

ἔτι ἄρχειν. Διὸ καὶ πάντες οἵ δόξης ἡ γένους ἀντιποι- 
ούμενοι τὸν ἀρχὴν ἐς τὸ µέλλον ἐξετρέποντο. Καὶ 
οὐκ ἔχω σαφῶς εἰπεῖν, εἰ Σύλλας αὐτὴν, καθὰ νῦν ἐστιν, 
εἰς τὴν βουλὴν ἀπὸ τοῦ δήµου µετήνεγκεν. Αὐτῃ δὲ 
τῇ βουλῃ, διὰ τὰς στάσεις καὶ τοὺς πολέμους πάµπαν 

ὀλιγανδρούση, προσχατέλεξεν ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους, 
ἐν τῶν ἀρίστων ἱππέων, ταῖς φυλαῖς ἀναδοὺς ψηφον 
περὶ ἑκάστου. Τῷ δὲ δήµῳ τοὺς δούλους τῶν ἀνηρη- 
µένων τοὺς νεωτάτουςτε καὶ εὐρώστους, µυρίων πλείους, 

ἐλευθερώσας ἐγχατέλεξε, καὶ πολίτας ἀπέφηνε Ῥω- 
µαίων" καὶ Κορνηλίους ἀφ᾿ ἑαυτοῦ προσεῖπεν, ὅπως 

ἑτοίμοις ἐκ τῶν δημοτῶν πρὸς τὰ παραγγελλόμενα 

µυρίοις χρῶτο. Τὸ δ αὐτὸ καὶ περὶ τὴν Ἰταλίαν 
ἐπινοῶν, τέλεσι τοῖς ὑπὲρ ἑαυτοῦ στρατευσαµένοις τρισὶ 

καὶ εἴκοσιν ἐπένειμεν, ὥς µοι προείρηται, πολλὴν ἐν 
ταῖς πόλεσι γῆν, τὸν μὲν, ἔτι οὖσαν ἀγέμητον, τὴν δὲ 
τὰς πόλεις ἀφαιρούμενος ἐπὶ ζημία. 

ΟΙ. Ἐς ἅπαντα δ᾽ ἦν οὕτω φοθερὸς χαὶ ἄχρος ὀργὺν, 

ὥς καὶ Κόϊντον Λουχκρήτιον ᾿Οφέλλαν, τὸν Πραινεστὸν 
αὐτῷ λαβόντα καὶ Μάριον τὸν ὕπατον ἐκπεπολιορκη- 
χότα, καὶ τὸ τέλος αὐτῷ τῆς νίκης συναγαγόντα, ὑπα- 
τεύειν ἔτι ἵππέα ὄντα, πρὶν ταμιεῦσαι χαὶ στρατηγΏ- 
σαι, διὰ τὸ μέγεθος τῶν εἰργασμένων, κατὰ παλαιὸν 
ἔθος ἀξιοῦντα, καὶ τῶν πολιτῶν δεόµενον, ἐπεὶ κωλύων 

καὶ ἀνατιθέμενος οὐ µετέπειθεν, ἐν ἀγορᾶ µέσῃ χτεῖ- 
Καὶ συναγαγὼν τὸ πλῆθος ἐς ἐκκλησίαν, εἶπεν" 

Ἴστε μὲν, ὦ ἄνδρες, καὶ παρ᾽ ἐμοῦ δὲ ἀκούσατε, ὅτι 
Λουκρήτιον ἐγὼ κατέκανον ἀπειθοῦντά µοι. ἸΚαὶ λό- 

γον εἶπε' Φθεῖρες γεωργὸν ἀροτριῶντα ὑπέδαχνον' ὁ 
δὲ ἓὶς μὲν (ἔφη) τὸ ἄροτρον μεθεὶς, τὸν χιτωνίσκον 
ἐκάθηρεν. Ὡς δ᾽ αὖθις ἐδάχνετο, ἵνα μὴ πολλάκις 
ἀργοίη, τὸν γιτωνίσχον ἔκανσε. Κάγὼ τοῖς δὶς ἧττη- 

' 
έ 
3 

γαι, 

ρω / Δ ἡ ο -” ’ 

µένοις παραινῶ, τρίτου πυρὸς μὴ δεηθΏναι. Σύλλας 
ΔΝ 

Καὶ ἐθριάμβευσεν ἐπὶ τῷ Μιθριδατείῳ 
Καίτινες αὐτοῦ τὴν ἀργὴν, ἀρνουμένην βα- 

σιλείαν ἐπισκώπτοντες ἐκάλουν' ὅτι τὸ τοῦ βασιλέως 

: Οἱ δ) ἐπὶ τοὐναντίον ἀπὸ 
ἔργων µετέφερον, καὶ τυραννίδα ὅμολογοῦσαν 

- ’ 

ὄνομα µόνον ἐπικρύπτοι. 

΄ - 4 / 1.” - 

αὐτοῖς τε Ῥωμαίοις καὶ Ἰταλοῖς 
-- ψ 

προὔθη κακοῦ: προὔθη δὲ καὶ 
./ Μ “ ν ο 3 

τοῖς ὑπὲρ τὴν Ἰταλίαν ἔθνεσιν ἅπασιν, ἄρτι μὲν ὑπὸ 

Ἐς τοσοῦτον νς του ιἹ 

Ἂ 

2 
κ . 

ἅπασιν ὁ πόλεμος ὅδε 

ληστῶν καὶ Μιριδάτου καὶ Σύλλα πεπολεμημένοις, 

ἄρτι δ᾽ ἀποροῦντος τοῦ ταµιείου διὰ τὰς στάσεις ἐκτε- 

τρυχωµένοις εἰσφοραῖς πολλαῖς, ᾿"Εθνη τε γὰρ πάντα, 

καὶ βασιλεῖς ὅσοι σύμμλχοι, καὶ πόλεις οὐχ ὅσαι µόνον 

ὑποτελεῖς, ἀλλὰ καὶ ὅσαι ἑαυτὰς ἐγκεχειρίκεσαν ἐπὶ 

συνθήκκις ἔνορκοι, καὶ ὅσαι διὰ συμμαχίαν ἤ τινα 

ἀρετὴν ἄλλην αὐτόνομοί τε καὶ φόρων ἦσαν Ατελεῖς, 

τότε πΆσαι συντελεῖν ἐκελεύοντο καὶ ὑπακούειν' γώρας 

τε ἕνιχι καὶ λιμένων κατὰ συνθήκας σφίσι δεδοµένων 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

................... ο0ϐ7Ἠουυἳ ο 

Ἰαία γ]ὰετί ροβδεί; Ἰερειπαιο (πΙέ, «πο αἱ ροςί (εἶρι» 

παίηπα αἆ παπα αλαπα πιαρϊκίταίαπη αἁπηίετοίατ.» Οσα 

[ασίυπῃ εἰ, αἱ εαπη ἀἱρηϊιαίεπη Ώεπιο ποὺἰ]ή5 Ἰοποτίδγο αρ- 

Ρείεη5 πο ἀθε]ίπανεί. Ἀθαπε γετο φα1ῖς εοπρετίπη Ἰαῦρο,, 

4η οἱ ΥΊ]α εαππάεπα, πἳ πηυπο εδὲ, ἃ Ρ]εῦο αἆ 5ομαίυπη (ΤαΠ5- 

(αεί, Τη δοπαίαπῃ απίοπη, Ῥτορίοτ 5οάἱοπες ας Ὀοῖ]α αἆ 

πηγαπη ραοΠα{επη τεδασίαπα , εἴτοιίετ (τεορηίος οχ Ργορεἱρηἰς 

οτά[πίς οαπεςίγις α]ἱορῖέ, ἐπ ναεῖς οοπηΗἶς ευ γαρία ἆθ ππο- 

4ποσπε οοπεης. ΡΙερί ααἴεπῃ Ἰηδεγυί οχ Ρτοδογἱρίογυπα 

5οιγἰ5 Πογεπ{ϊ55Ιππαπι (πεππ(με αίαίο ασ ν]ίρας, ἁπηρίίης. 

ἀεεῖες πιῆ]α, Ηλοτίαίο οἰγϊίαίοαπε ἀοπαίος, οἱ 6ογηθ[ῖος το- 

οαίο8 4ε ραἰτοπῖ Ποππε; σπα το ε[οοῖε, αἱ ἱπίοι ρ]ενεῖος. 

5οπιρεγ αὖ Ίή5δα [αοϊεπάα ἀθοῖες πηῆ]ο ραταίος Παβοτοί. 

Ί4επα οΏδεφπίαπη οί ρει Πο]ίαπα 5ἰθὶ ρτογἰάδης, Χχιῃ Ἱεσίο- 

πἱρας, απῶ ρτο Ίρεο πηϊζανοταηί, ἀῑγίφίε (ᾳαοπιαάπποά πια 

5πργα εχροφαῇ) πηπ]έαπα αστογαπῃ ορρίἀαίἶπα, ραπ ραὈ]]- 

ὀογΙΠα, ραπ απῖβις εἰγ]ίαίος πιπ]οίαγοταί. 

ΟΙ. Ευί απίεπῃ οπηηίρης ἵπ τεβις αὖθο Γετερηϊς δγ]]α οί 

Ἱπροίεης Ίο, αἱ οιίαπα Ο. Ἰμπογοίαπα ΟΠ εΙ]απα, Ῥετ ποια 

Ῥνορηοςία Ἠατίαπιααα οοΠΣΙ]είη εχραρπαγεταί, οί γἱείοτία" 

ΙΡΤΕΠΙΔΠΗ ΙΠΙρΟΞΙΕΓΑΐ ΠΠΑΠΗΠΗ, ἵπ πιούίο ἔοτο Ἱπίογ[οσστίϊ, 

ο (ποᾶ θᾳπο5ίτεια ογάἵποπη ΠΟΠάΠΙΠ οστος5!5, εοπίτα ηο- 

ναπα Ἱεροπα, ρηαδ(παπα φααίυταπα εί ργα(πταπα σεςεῖςςεί, 

Ἱηγ{ίο ἀῑείαίοτο εἰ [γαδίτα ἀε]ιογίαπία, τετάα σοδίατατη πιᾶ- 

ρηϊ(αάἶπο [γείας, οαπάἰἀαίαπα οοηδ]αία5 5ο Ργο[εςςς οτα!, 

Ῥορι]απιάήε Ῥτεηδαθαί. Οπο [αοίο, Ῥτο ουποίοπο 5] 

γετρα [α0ἴ6Η5, « Φοϊίοία, ἱπαμέ, Ομἱγῖίες, οἱ οχ ΠΠ ἴρ5ο ϱ0- 

μποδοῖία, 1πογείαπα Πο Ίά55α οοοἴδαπα, αποά τευηδαγοί 

Ἱππρεγαία [πσοτο.» Αάάἰάφπε [αρα]απα Πη]αδηοᾶ{τ « Παςίί- 
ος 5, 61111 Ἰηίογ αΓαΠΟΗΠΙ πηο]ο»ίε [ουγοί Ἰη[ορίαπίες 56 ρουἵ- 

ομ]ο5, 5οπποΙ αίαιο Πίογαπα Ιπίογπιίδδα αταίίοπα ρυγραν τς 

Ιπίογα]αίη : 5οᾷ σπάπα ἀσπιο πιογάστείη, 1ῃ ἴσπσα οοΠ]6οίαΙη 

οχηδςίέ, πο 5αρία5 ορις ἱπίογγαπηροτοϊ. Ἠοο εχεπαρ]ο Π]ο- 

π](ο5 Υοἱο Ρὶ5 ἀανίοίος, οαγοαηί 51)ί, πε {οτίίο ροσςαίο Ιβηῖς 

Ρῶπα βαί.» ἆαπαπε οί αἲ Ἠππο πιο ρογ{εγτηῖς οἰνίθας, 
το Μαὐίία ἀθλίης ΒΥΊ]α ἱππρεταν{. Πασυο αααπα ἐπαπαρίαπα 

ασοτοί 4ο ΜΠ]άαίο, ἰπίου 5οοπηπηαἰα (ᾳποτάα Ῥος 6απ1 οὔ- 

οαδίοποΠα. ππᾶσπα Ποσηίῖα ο) ποπ! Ἱπιρογίαπα οἷας το- 

ση αρρο[αραπί ποραἰοτίαπα, 6ο φποά 5οἵήπὰ ΠΟΠΊΟΗ τορῖς 

ἀἰκεϊπππ]ατοί; αἲΠ νότο, ον ἱρςῖ αοἰῖς ο]15 ποπίπο ἵπ οοη- 

(τατίαα ΎθΓΔΟ, ΡΓΟΓΟΦδάΠΗ 6556 [γταππίάσπα ἀἰσεαηί, 

ΟΠ. Εο πια]ογΙ πα ῥτοίαρδα ο5ί Ίου Ώο]ο οµπα Ἠομ]α {11 

υπΐνογδα Παϊία, Νου ἵπππος αὖ οἰδάθια πια]ΐ5 [1 ογο ρεῦ- 

νήποίας; ραγΐπα α ρἰταίἶς, οἱ Μιείάαίο, οἱ γ]]α, ολο αἲ- 

Πίος, ραγίτα πηα]{5 (προταση οχασ μοίρας, οχ]ααρίο 

ῥοι οὐ {ήομος Ῥοπια αταπίο, γοχαία., ΧΙ οἱ ρορυ1ἱ οπ)ηδ», 

οἱ τόμος ἁπι]οί φοοἴΐφμο., οἳ οἰν][αίος που 5ο σπα 5ρομῤίαίαν, 

«ο οἰίαπι (ο άσταία., φας) δροπίο Ρορα]ο Ἠοιπαπο 6 ἐγά]- 

ἀσταπε, απ ααἰνας οὗ κέγοπιο ἵπ Ῥο]ΐς παναίαπα αχ Ιασομα 

οβοἵα(α, οἱ Πάπα οἳ, υἰγπίσ, ἱπιππνηίίας Ἰνογίακαο 

(ποιαί ἀαία, απίνοκαν ππο (πσαία ροπάστο, ἠπροτοίαήαο 

(κοσες αοανίας : 4 οάαπα αρεῖς οἴίαυα ροπαρκᾳαδ, εκ 
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ἀφηροῦντο. Σύλλας δὲ καὶ Ἀλέξανδρον, τὸν Ἀλεξάν- 
δρου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ βασιλεύσαντος υἱὸν, ἀνατραφέντα 
μὲν ἐν Κῷ, καὶ ὑπὸ Κώων ἐκδοθέντα Μιθριδάτῃ , δια- 
φυγύντα δὲ πρὸς Σύλλαν ἐκ Μιριδάτου, καὶ συνήθη 
Γενόμενον, ἐψηφίσατο βασιλεύειν Ἀλεξανδρέων" ἐρήμου 
τῆς Ἀλεξανδρέων ἀργῆς ἀνδρὸς οὔσης, καὶ τῶν γυναι- 
κῶν, ὅσαι βασιλείου γένους, ἀνδρὸς συγγενοῦς δεοµένων' 
ἐλπίσας χρηματιεῖσθαι πολλὰ ἐκ βασιλείας πολυχρύ- 
σου. Ἀλλὰ τόνδε μὲν οἵ Ἀλεξανδρεῖς, ἐννεακαιδεκά- 
την ἡμέραν ἔχοντα τῆς ἀρχῆς, καὶ ἀτοπώτερον σφῶν, 
οἷα Σύλλα πεποιθότα, ἐξηγούμενον, ἐς τὸ γυμνάσιον 

ἐκ τοῦ βασιλείου προαγαγόντες ἔχτειναν. Οὕτως ἔτι 

χαὶ οἵδε, διά τε μέγεθος ἀρχῆς ἰδίας, καὶ τῶν ἔξωθεν 

καχῶν ἔτι ὄντες ἀπαθεῖς, ἀφόθως εἶχον ἑτέρων. 

ΟΠΠ. Τοῦ δ ἐπιόντος ἔτους Σύλλας, χαΐπερ ὢν 
δικτάτωρ, ἐς ὑπόχρισιν ὅμως καὶ σχημα δημοκρατικῆς 
ἀρχῆς, ὑπέστη χαὶ ὕπατος αὖθις γενέσθαι σὺν Μετέλλῳ 

τῷ Εὐσεθεῖ, Καὶ ἀπὸ τοῦδε ἴσως ἔτι νῦν οἵἳ Ῥωμαίων 

βασιλέες, ὑπάτους ἀποφαίνοντες τῇ πατρίδι, ἔστιν 

ὅτε χαὶ ἑαυτοὺς ἀποδεικνύουσιν' ἐν καλῷ τιθέμενοι, 
μετὰ τῆς µεγίστης ἀρχῆς καὶ ὑπατεῦσαι. Τῷ δ᾽ ἑξῆς 

ἔτει, ὁ μὲν δημος καὶ τότε τὸν Σύλλαν θεραπεύων 
ἀρεῖτο ὑπατεύειν' ὁ δὲ, οὐκ ἀνασχόμενος, ὑπάτους μὲν 

αὐτοῖς ἀπέφηνε Σερουΐλιον Ἰσαυρικὸν καὶ ἸΚλαύδιον 
Ποῦλχρον' αὐτὸς δὲ τὴν μεγάλην ἀρχΏν, οὐδενὸς ἐνο- 

χλοῦντος, ἕκὼν ἀπέθετο. ἸΚαί µοι θαῦμα μὲν καὶ τόδε 
αὐτοῦ καταφαίνεται, τοσήνδε ἀρχὴν πρῶτον ἀνδρῶν 
καὶ µόνον ἐς τότε Σύλλαν, οὐδενὸς ἐπείγοντος, ἀποθέ- 

σθαι, οὐ παισὶν (ὡς Πτολεμαῖος ἐν Αἰγύπτῳ, χαὶ 
Ἀριοθαρζάνης ἐν Καππαδοχία, καὶ Σέλευχος ἐν Συ- 

ρία), ἀλλ᾽ αὐτοῖς τοῖς τυραννουµένοις. ἜἌλογον δ) ἤδη 
καὶ τὸ, βιασάµενον ἐς τὴν ἀρχὴν ῥιψοχινδύνως, ἐπεί τε 
ἐγχρατὴς ἐγένετο, ἑχόντα ἀποβέσθαι. Καὶ παράδο- 
ξον, οἷον οὕπω τι ἕτερον, τὸ μὴ δεῖσαι, γεότητος ἐν τῷδε 
τῷ πολέμῳ πλέον μυριάδων δέκα ἀνηρημένης, καὶ τῶν 
ἐχθρῶν αὐτὸν ἀνελόντα βουλευτὰς μὲν ἐννενήχοντα, 
ὑπάτους ὃ) ἐς πεντεκαίδεκα, ἀπὸ δὲ τῶν καλουμένων 

ἱππέων δισχιλίους καὶ ἑξαχοσίους, σὺν τοῖς ἐξεληλαμέ- 

νοις ὧν τῆς τε περιουσίας δεδηµευμένης, καὶ πολ- 
λῶν ἀτάφων ἐκριφέντων, οὔτε τοὺς οἴχοι Σύλλας, οὔτε 
τοὺς φεύγοντας χαταπλαγεὶς, οὐδὲ τὰς πόλεις, ὧν ἀχρο- 

πόλεις τε καὶ τείχη καὶ γῆν καὶ χρήματα χαὶ ἀτελείας 

ἀφήρητο, ἑκυτὸν ἀπέφηνεν ἰδιώτην. 
(ΠΠ. Τοσοῦτον ἦν ἐν τῷδε τῷ ἀνδρὶ τόλµης καὶ τύ- 

χης' ὅν γ: φασὶν ἐπειπεῖν ἐν ἀγορᾶ, τὴν ἀργὴν ἀποτιθέμε- 
νον, ὅτι καὶ λόγον, εἴ τις αἰτοίη, τῶν γεγονότων ὑφέ- 
ξει: καὶ τὰς ῥάβδους καθελόντα καὶ τοὺς πελέχεας, τὸν 

φρουρὰν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπώσασθαι, καὶ µόνον μετὰ 
τῶν φίλων ἐς πολὺ ἐν µέσῳ βαδίσαι, θεωµένου τοῦ 

πλήθους καὶ καταπεπληγότος αὐτὸν καὶ τότε. Ἄνα- 
χωροῦντα δ᾽ ἐπὶ τὴν οἰχίαν μόλις ποτὲ µειράχιον ἔπε- 
µέμφετο" καὶ οὐδενὸς αὐτὸ ἀπερύχοντος, ἐθάῤῥησε καὶ 

λοιδορούμενον αὐτῷ µέχρι τῆς οἰχίας ἐλθεῖν. Ὁ δὲ, 
κατὰ τῶν μεγίστων ἀνδρῶν τε καὶ πόλεων ἄχρος ὀργὴν 
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ΒΥ]ἱα γετο ΑΙθχαη- 

ἄναπα, εἶα5 Αἰοχαπάνί βἰαπα, αἱ ἵπ Ἐργρίο τερπανοναί, 

οἀμοαίαπῃ ἵπ 000 Ἱηδη]α, εί α Οοἱς ΜΠγίάαΙΙ ἀοδέαπα, ἵη- 

ἀθαπο αἆ 56 ΡτοΓΙρΙΠῃ οἱ ἵπ [απ Παγαίοπῃ τουσρίαπι, βρεταης 

ΙΙΙ ΜΗΠΙ απὶ 56 οκ ορα]οπίο τοσπο οοΗοσίαγαπα, Αἰοχαπάτί- 

πὶς Γ6µεη ἀοά[ε: ἀεβοῖοπίο Τρί γἱπ ίἱτρο τορία, οἱ πηυ Πογῖ- 

5 τοβῖῖς γίτο εορηαίο ορα5 Ἠαβοπίίρης, 5εᾷ Αἰοχαπάνϊπὶ 

τοβοίῃ Άυπο, 8ΥΙ] βάποία ἱηδο]οηίῖας Ἱππροταπίθια, ἀθοίπιο 

{ωάετο 51 εοποθβαίςδ, πηι]εἰαραπ{ης, 

ΠΟΠΟ τερηῖ άῑα, ρτοἰτασίαπα οχ τορία ἵη ϱΥΠΙΠΗΦΙΙΠΙ, Ῥθγθ- 

ππθγηηί, ΤαΠα ΡΓΙΠΗ α Ῥοίθη/ῖα Βοππαπογπη ἱ)ἱ Πππεβραη!, 

5ίγε οϐ. ἀοπιοβ[ίοᾶγαπα οραπα πιαρη(αάἴποιη «ἶνα αποά εκ- 

(εγηας οπἱαπηίαίο5 ποπά πα [αθγῖηΐ 60 {6ππροτο αχρεΓ/]. 

ΟΠ. Ἰηδεπιοπίϊ 4ηπο 8Υα, απαπιγῖς ἀῑσίαίου, {άΠΠΟΠ, 

αἆ τοργῶςεπἰαπάαπα αἰἰ(παπα γοϊρα ος {ΟΓΠΙΠΙ, 55 ΗΠΙ{ 

εοηςιι] Πίογαπα Πουῖ, οο]]εσα Μεαίε]]ο Ῥϊο. Ἐί πο [ογίε Πιο 

παΐις ο5ί, αἱ παπο άποσπε Βοπιαπί Οᾳρδαγος, Ρ6Π65 4ος οεί 

οτοα[ῖο οοηδΙάΠὰ, ἱρ5ῖηιθί ΠΟΠΠΠΠ(ΠΑΠΙ ΘΗΠΗ ΠΟΠΟΓΕΠΗ ἃξ- 

5ΗΠΙαΙΐΣ ἨΟΠ Ιπάθοσγαπα ἀποθηίθς, 5ΙΠΙΠΙΠΠΗ ΙΠΙΡΕΓΙΗΠΗ 

ουπῃ οοηςη]αία οοΠ]Πης6Γθ. Ῥτοχίπιο ἀείποερς ἄππο, ἀεπιο 

απἰάεπα 8Υ]]α α Ῥορι]ο Ργοπιογατο γίταπα Ιδίο ομδοσμῖο, 

οοηδι] οδί ἀαξίσηαίας : 564 ἰά6πα, τουιδαίο 6ο πιασίςίταία, 

εί Ρεν 1]1ο Τ5αυτίσο Αρρίοσιε Ο]αμάϊο εοπδαρας ποπηπαί1ς, 

ΠΙΟΧ ἴρ5ε ΡοίερίαίεΏα ΦΙΠΊΠΙΣΠ1, Πεπ]]ηο Ιπίογρο]]απία, 5Ροπί 

ἀεροδιῖί, Οἷα ἵη το πμί αἱ Ίου απἰάθιη εα[ῑς ἀἴσηιπα α- 

π]γα[ἴοηο γἰάείαν, αποᾶ ρηῖηιας αἆ δη ορίαίοπα αἴαπα πΠ5 

εκ οπηπίρα5 Ποπηϊηίριας ΘΥ]]α {αυ {πα Ἱπρονίαπα, πα π]]α 
ποεθςεῖ(αΐο οοσοηίο ἀεροπετε Υ6]Ι6ί, πο ΠΙΙο ορδδεγῖ{, 5ἶεπέ 
Ῥίο]επισιας ἵπ Τσυρίο, απί Ατίοβαγζαπες ἵπ Οαρραάοσῖα, 

απί ῥε]θαοις ἵπ Βυγτία, 5εᾷ μἱ5 ἐρ5ῖς 4ος (Υταππ]άθ Ῥγοβ5θ- 
τα. Αί 1 ἵρβΙπι ρῶΠα Ιποταάϊρία, ααοᾶά ἀοπϊπα[ίοηπδια 

{απίο οοπαία Ῥευ {οίαια ρενίοι]α απορδίίαπα, Ροξ{ί(ΠαΠῃ αἆθ- 

Ρίμ5 ο5έ, 5υα 5Ρροπία ἀεροδιορῖ. Ὠεπίαπα, ααοά ΠΠ] πα 

νογϊίας αμἱάθιη δἳέ, (παπα ἵπ ϱο Ώο]]ο απηρ]ίας α Μ. Ἱαγεῃ- 
{αῖς Βοππαπ ΠαΠεσσε ρογίεν]ηί; αἱ οκ ἱπίπιϊοῖς οἶας 56- 
παίονος χα, ϱοηςι]ε5 οί εοηδι]ατες χΥ, οπυϊίος Βοπιαπί 

ΡΟ, {ρδίας Ίᾳ5δα Ῥαγίίπα οσοἵςί Γαδείης, ρατίίπα ἵπ οχΗ Πάπα 

οἶθοίῖ : Ἰά τοτο πιασῖς αἴίαπα, αααπα ααἰἀγίς α[πᾶ, Πά6πα 

ΟΠΊΠΕΠ1 ΦΗΡΟΓάΤΘ [αί6ηάΠΙ οί. Αἰπαῖ, απαπαπαΠα δἱ εχι]- 
Ίαπα Ῥοπα ραρΠσαία, αἱ πιογίαῖ Ππιασηαπη ρατίοπα εἶπο 56ρι]- 
{ατα οίἶαπα Γαοταπ{ αβ]δοίῖ ; {αηιθη πθσιιθ α {απαϊΠατί ρα Πογ η 
ἀοπιῖ γο]οΏς, πεαιιε αἲ Η15 1ρ5ίς απὶ {π αχ[]]ο γΙγεβραη{, Π- 
απο α οἴγιίαρας, απᾶγαπ ἆἲ065, πισηῖα, Ροουηίας, ἵπιπιι- 
πίίαίο5, 5α5{α]οταί, απἱάαπαπα ππείπεης δγ]]α, α]ίτο αἆ ρτῖ- 

γαίαπα σΙίαπα τοΙ1{. 

ΟΥ. Ταπία ογαί ἵηπ 6ο γῖτο οἱ αιιάασῖα οἱ [οΠοῖίας, Ἐοι- 

ίαταπε, απιπα ππαρςίταίαπη ἀεροποτοί, ἀῑχίσσο Ῥνο 0η” 

οἴοπα, ραϊαίΙΠα 56, ΓΑΠΙΟΠΘΠΙ ε[Ιαπα 4ΕἴΟΓΗΠΙ ΦΗΟΓΗΠΗ τος- 

ἀοτα, ἱ ααἱς εχρείαί; εἴπππ]ααε Πείογος ουπι δεουτίθις 

πίαπο ςα{θ]]ίος αΏορῖς»α, αίαπο Ἱία ουΠ1 5ο]ΐς απη]οῖς ἵπ Πλό- 

ἀἱο (ογο ομαπηβα]α55ο ἀῑα, «ροοίαηίο αἱ πιείποπίθ ο εΠΙαΠΙ 

ίαπο πι] Π(αάϊπο.. Ταπάςπη ἆοππαπα τθρείεηίοπα, απῖ ἴποι” 

ςαγοί τίς υπ οχδΗ1{ αἀο]οςορπία]α5 : ααὶ (1 ἃ ΠΘΠΙΠΕ 

οοπρθξερΓοίΗς, ασδις ο5ί οίἵαπα οοηΥ1οἷΙ5 6ΗΠ1 ἀοπλάΠὴ πδατιο 

Ρτοδοσαί. ΕΙ 5γΊΊα, φαἱ ἵπ 5ΙΠΙΠΙΟ5 Υίγος Ππίορτᾶδᾳ πε οἶνι- 

ἴαΐσς Ῥίϊοπι [ογοσίίοι ο[[αάστας, ἴαπο ππαπα αἀο]οςςσπίυ]άπὰ 
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γενόμενος, εὐσταθῶς τὸ µειράχιον ἤνεγχε' καὶ τοσοῦ- 
ἐσιὼν ἐς τὸν οἰκίαν, εἴτε ἀπὸ ξυνέσεως, εἴτε 

καὶ τύχη, καταμαντευόµενος τῶν ἐσομένων, ἀπεχρί- 
νατο, ὅτι, Κωλύσει τὸ µειράκιον τόδε ἕτερον ἄνδρα, 
ἀρι γὴν τοιάνδε ἔγοντα, ἀποθέσθαι. Καὶ Ῥωμαίοις| μὲν 
οὕτω γενέσθαι συνηνέχθη μετ᾽ ὀλίγον, Γαΐου Καΐσα- 
ρος τὴν ἀρχὴν οὐχέτι µεθέντο. Ὅ δὲ Σύλλας µοι 
δοκεῖ, ἐς πάντα σφοδρὸς ὁμοῦ καὶ δυνατὸς γενόμενος, 
ἐπιθυμῆσαι τύραννος ἐξ ἰδιώτου γενέσθαι, καὶ ἰδιώτης 
ἐκ τυράννου, καὶ μετὰ τοῦτ ἐπ ἐρημίας ἀγροίκου 
διαγενέσθαι. ΔιΠλθε γὰρ ἐς χωρία ἴδια ἐς Κύμην τῆς 
Ἰταλίας ; καὶ ἐνταῦθα ἐπ᾽ ἐρημίας ῥαλάσσῃ τε καὶ χυ- 
νηγεσίοις ἐχρῆτο' οὐ φυλασσόμενος ἆ ἄρα τὸν κατὰ ἄστυ 
ἰδιώτην βίον, οὐδ ἀσθενὶς ὢν αὖθις ἐς ὅ τι ὁρμήσειεν" 
ᾧ δυνατὴ μὲν ἔτι ἡ ἡλικία, καὶ τὸ σῶμα εὕρωστον, 
ἀμφὶ δὲ τὴν Ἰταλίαν δυώδεκα μυριάδες ἀνδρῶν ἦσαν 

ἔναγχος ὑπεστρατευμένων, καὶ δωρεὰς µεγάλας καὶ 
γὴν πολλὴν παρ αὐτοῦ λαβόντων' ἔτοιμοι δ) οἵ κατὰ 
τὸ ἄστυ μύριοι Κορνήλιοι, καὶ ὁ ἄλλος αὐτοῦ στασιώ- 
της λεὼς, εὔνους αὐτῷ καὶ φοθερὸς ὃ ὧν ἔτι τοῖς ἑτέροις, 

καὶ τὸ σφέτερον ἀδεὲς ὧν τῷ Σύλλα συνεπεπράχεσαν, 

ἐν τῷ Σύλλαν περιεῖναι τιθέ µενοι. Ἀλλά μοι δοχκεῖ 
χόρον τε πολέμων καὶ κόρον ἀργχῆς καὶ κόρον ἄστεος λα- 

ῥὼν, ἐπὶ τει καὶ ἀγροικίας ἐρασθῆναι. 
οὗ. Ἄρτι δ) ἀποστάντος αὐτοῦ, Ῥωμαῖοι φόνου 

χαὶ τυραννίδος ἁπαλλαγέντες, ἡσυχη πάλιν ἐπὶ στά-- 

σεις ὑπεβῥιπίζοντο ἑτέρας. Καὶ ὕπατοι αὐτοῖς καθί- 

στανται, Κόϊντός τε Κάτλος, ἀπὸ τῶν Συλλείων, καὶ 

Λέπιδος Αἰμίλιος, ἀπὸ τῶν ἐναντίων, ἐχθίστω τε ἆλ- 
λήλοιν, καὶ εὐθὺς ἀρξαμένω διαφέρεσθαι, ΑΠλόν τε 

ἦν τι χκακὸν ἕτερον ἐκ τοῦδε Ὑενησόμενον. Σύλλας δ᾽ 

ἐν τοῖς ἀγροῖς ἐνύπνιον ἔδοξεν ἰδεῖν, ὅτι αὐτὸν ὅ δαί-- 

µων ἤδη καλοίη" καὶ ὃ μὲν αὐτίκα μεθ) ἡμέραν τοῖς 
φίλοις τὸ ὄναρ ἐξειπὼν, διαθήκας συνέγραφεν ἐπειγό- 

µενος, καὶ αὐτῆς ἡμέρας συνετέλει. Σφραγισαμένῳ 

ὃ) αὐτὰς, περὶ ἕσ σπέραν ος ἐμπίπτει' καὶ νυχτὸς 

ἐτελεύτησεν, ἑξήκοντα μὲν ἔτη βιώσας, εὐτυγέστατος 
2) ἀνδρῶν ἔς τε τὸ τέλος αὐτὸ, καὶ ἐς τἄλλα πάντα, 

ὥσπερ καὶ ὠνομάζετο κ Ὑενέσθαι ὃ δοκῶν: εἰ δή τις εὖτυ- 
Ἱίαν ἡγοῖτο, τυχεῖν ὅσων ἂν ἐθέλοι. Τί Ύνεται. ὃ) εὖ- 

θύς ἐν ἄστει στάσις ἐπ᾽ αὐτῷ, τῶν μὲν ἄγειν ἀξιούν- 

των τὸ σῶμα διὰ της Ἰταλίας ἐπὶ πομπῆ, καὶ ἐς τὴν 

Ῥώμην ἐν ἀγορᾳ πρηοτ 

ἀξιοῦν' Λεπίδου Σὲ καὶ τῶν ἀμφὶ Λέπιδον ἐνισταμένων. 

Ἐζενίκα δ᾽ ὁ Κάτλος καὶ οἵ Σύλλειοι. Καὶ ἐφέρετο ὅ 
νέχκυς ὃ τοῦ Σύλλα διὰ τῆς Ἰταλίας ἐς τὸ ἄστυ ἐπὶ κλί- 

τιθέναι, καὶ ταφΏς δημοσία ᾿ ς 

νης γρυσηλάτου, καὶ κόσμου βασιλικοῦ. Σαλπιγχταί 
τε πολλοὶ καὶ ἱππεῖς, καὶ ἄλλος ὅμιλος ἐκ ποδὸς ὤπλι- 
σμένος εἴπετο. Οἵ τε ὑποστρατευσάμενοι αὐτῷ, 

πανταχόθεν ἐ ἐπὶ τν παραπομπὴν ὁ ὠπλισμένοι συνέθεον, 

καὶ, ὡς ἕκαστος ἀφικνοῖτο, ε εὐθὺς ἐς χόσμον ώς, 

Ἄλλο τε πλῆθος, ὅσον ἐπ᾽ οὐδενὶ ἔργῳ, συνέτρεχεν. 
Ἡγεῖτο δ᾽ αὐτοῦ σημεῖα καὶ πελέκεις, ὅσοις περιὼν 
ἔτι καὶ ἄρχων ἐκοσμεῖτο. 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

«410 Γη] απίπιο; Ἠου ἰαηίππη ἵπ Ππιπο ἀοιπας, εἶνε 

ρτογἱάσηίες, ίνα ἁῑνπίέας, ρτο]οσυίη5: « Λ4ο]εςοθης Πίο 

εΏΠοῖεί, πε απἱς Ρορί]ιας {α]οπα πιαφἰςίταίυπα, αδὶ Γαεγ]έ οοη- 

5οεμ{η5, ἀεροπαί.» Οποά ἀῑσίαπα ογεπίας αρρτούαν Τὲ Ἰναιιὰ 

πηη]ίο ρο»ί; αααπάοφαἰάεπα Ο. Ὄωφατ, ουπιάεπι πιαμῖςίτᾶ- 

{απι αἀθρίας, ἀεροπετθ πιπ(παπα γο]α]έ. 

απαπι οοδίἴο, εππιάδιη αἱ οχ ργϊγαία γ]ῖία τερίαπῃ οοπευρί556 

ροίορἰαίοπα, οἱ τορίαπα ροεδἰαίεπα τηγ5α5 επι ρ]ναία Υί 

5Ροπία Πημίας56, αίαιο ἵπ 5806855. τητα]ί εχοβίς5θ τ]ίαπι, 

ΜΗ νετο Όγ]]α, 

ποτ φπια] Ἰηρεπίο Γογίῖααε ἁπίπιο οπηπίρης πιοςἵς Παἱδεε γἰ- 
ἀείατ. ἈΝαπι αποά ἴηπ ρταάία 5αᾶ Ῥτορο Οππιας δοοσςεί, 

Τρία ἵπ 5οἨαάῖπε ρἰςοα(ἰοπί μας γασανίΐ εί γεπα[Ιοπίρης; 

14 54Π6 ΠΟΠ 6ο ΓεοΙί, ααοᾶ τε] τετετείητ ρηϊναίας ἵπ Ότηο 
νίνοτα, απί αποᾶ γίτες εαπι αἆ απἱάππαπα ε[βοίεπάππα, φποᾶ 

Πρηΐςδεί, ἀεβεετεπί. 

πηϊία ορηίαπη οἱ γὶσίπ, απῖ 58 6ο πΠίαγεταπέ, πηα]ίοξαθ 

ἄπιο, εἰ φρ]οπάϊᾶα ππμπθτα αΏ 6ο 4οοθρειαΏ!; εἰ ἵη ἵρεα 

Ότηο αἀεταπί ἆοσθπι πη]]α ΟοΓΠΕΙΙΟΓΗΠΗ, εί αἰα πιᾶσπα πηπ]- 

Πίαάο Ποπαίπαπα ραγίρας {ρδίας αἀἀἰοίογαπα , σε (αγεη- 

Πα, αἆ νογςανῖ5 Ὑεγο θίαπα {απο Γογπιιάαρή(απα, απἱ Πάει 

ΓαοἵΠΟ ΓΗ ουΠΙ Όγ]]α Ῥραΐταίογυπα ἱπιρυπίίαίεπη ἴπ Ἱποο]α- 

πη(αίο ε]αξδάσθπα τεροπεβαπί. ὙογΙπῃ Π]α, ςαἴατ, αἱ ορίπος, 

εί Ῥεἱογαπα, οἱ ἱππροτ], Γεγαππα πε οπημίπο αγ απαταση , Γ- 

βΜἱοαία Ροξίτοππο γἱίατα αἆαπιαν 1. 

ΟΥ. Υὶκ 5ΥΊ]α αὐάϊοαγεταί ἱπιρεπίαπα, σπυπ1 ΡορΗ]Η5 Πο- 

ΠΙΑΠΗ5, 451 Ἰνετα οράἴρας ας γταπηϊᾶε, ραυ]α πα αἆ πο- 

τας τῖςα5 γογρεῦαί 5εἀΙῄοπο. Οτεαίαπο οοηδυ]ε5, ϱ. 

αμα, 3γ]Ιαπα. [αοιἰοηίςδ, Ἐπιίας Περίά:ς, ἀϊγεγξαγαπα 

ραπίσπα, οχοςῖ ἱπγίορπα ἱπ[οςίαπα, πιος Ππίίο πιαβκίγαία 

ἀῑκδεπίίτο οαρετηίς αἱ πεπηϊπί ποπ αρρατοτοί, ΠΟΥΑΠΗ εἶᾶ- 

ἆοπι Παίατος ταραρ]ῃος. γα, απάπα ἵπ γα5ςο 5ο6εδδα. 

Ρος ἱηδοιηπίππῃ δἱΡί γίσας ε5δεί α Γαίο Ίαα γουατῖ, ππος ο 

Πλαχίέ, οπατγαίο απηϊοῖς δοπηπίο, [εδίαπιοηι{ (αρη]ας 5ο νετα 

οαρί!, οοάσιηπαο ἀῑθ οοη[οοῖί. Οπίρας οὐείκηαῖ5, 5αῦν Υδ- 

«Ρογαπῃ Γευτῖ οογτορίΗ5., θὰ ποςίο 6 γα εχεθς»ῇ, αα1 η 

ΠΙΠΗ οχορίςςοί φοχασοςίπιαπα : ες, Ῥγου οΟΡΠΟΙΠΕΗ εἶαδ 

(οτεῦαέ, οἱ οσρἰοτῖς τεῦις οπηίρΗ5,, οἱ ἱρ5ο γίία οχίία , Γε- 

οἱδκίπας πιογα]ίαπας κἳ απάεπα [εσας εδί, εοπδεφυῖ 

απἰάφαἷᾶ γο]αοτίς. Οοπίο δἶπι απίοπα οὐίέας ΒΥ]]α) ἀῑδεεη- 

«ἰοπίς ἵπ [του πιαίογία αἷί; αίς οδηςοη(ἴθας, οοἵρας ἀο[αποιί 

(πουν ροπηρα ἀοάποσπάσπα Ρος Πααπα, οἱ Ποπ η [ος 

οχροπεπά σπα, ρα ρΗοίδαπε οχδοφίς εΠοτοπά πα; τος]αηηαη{6 

οὐ η 58 Γποίοπο Περίάο. Υπο ἴαπιον Οα10]ης οἱ 8γ]]απὰ 

[ιοίο. Ἱαααο ἵπ τροπα ἀε[οτίας εαάανοι 4πποα Ἰοείσα, 

οφίοτοσαο ογηαία τοµίος Ῥταοἰπεπίθης ἐαδίς, εἰ οφαἰαία 

ἀοδποσπίο : αἰα(πε Ίο Ῥτοχίπιο 5οφπομαίας αγηιαοΓΗὰ 

πλ (πάο απάί(αο ου α αγπηῖς αὖ οσ]ουταπά πα [απας ο0η- 

ἠΠιοπίΐθας απἱ δα οὐ πα ανοταηί, οἳ, αἱ φπίκᾳσο αἀγεμίς- 

κο, ἵπ ογά(ποη Ροπηρα) ἰαίΠα 9ο5ο οοη[ογομ(νης, Οσο» 

μαὐαίατ απίοπα οἳ αἰία Ἰοπίπαπα η πάο, απαπία τίς 

(ΕΠΗ ἂἆ ]αηΙ Ρο ηραπα οοπβχοτα. Ῥγα[ογο η ἑαγησδ 

«οέη σον ο ογαύο ἰηφὶμηία, φαίθης γίγοης οἱ ἀῑοίαίυ γα αὰ» 

μο βοτΘΠΣ αεγαἳ 5. 

ων 

Γ 
Οι ρρο τα]επία αἆλιο εταί οἰαία οἱ 

γιο 6οΓροΓε; Ργῶδίοφπε ογαηί Ῥοτ ΠαΠαπα γίτογαπη οἰγοῖίοτ / 
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ΟΝΙ. Ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ ἄστυ ἠνέχθη, ἐσεφέρετο μετὰ 

πομπῆς ἐνταῦθα δὴ µάλιστα ὑπερόγκου. Στέφανοί τε 

γὰρ δισχιλίων πλείους ἀπὸ χρυσοῦ κατὰ σπουδὺν γε- 
νόµενοι παρεφέροντο, δῶρα τῶν πόλεων, καὶ τῶν ὑπ 
αὐτῷ στρατευσαµένων τελῶν, καὶ καθ᾽ ἕνα τῶν φίλων; 
ἄλλη τε τῶν ἐς τὴν ταφὴν πεμφθέντων οὐ δυνατὴ 
φράσαιπολυτέλεια. Καὶτὸ σῶμα, δέει τοῦ συνδραµόντος 
στρατοῦ, παρέπεµπον ἱερεῖς τ’ ἅμα πάντες χαὶ ἱέρειαι, 

κατὰ σφᾶς αὐτῶν ἑκάτεροι: χαὶ ἡ βουλὴ πᾶσα, καὶ αἱ 
ἀρχαὶ, τὰ σφέτερα σημεῖα ἐπικείμενοι. Κόσμῳ δ) ἄλλῳ 

τὸ τῶν χαλουμένων ἵππέων πλΏῆθος εἴπετο' καὶ δ στρατὸς 

ἐν μέρει πᾶς, ἔσος ὑπεστράτευτο αὐτῷ. Συνέδραµον 
γὰρ σπουδῇ, τὸ ἔργον ἅπαντες ἐ ἐπειγόμενοι καταλαθεῖν, 
σημεῖα τ τε φέροντες ἐ ἐπίχρυσα, καὶ ὅπλα ἐπὶ σφίσι πε- 
Ριάργυρα, οἷς ἔτι νῦν ἐς τὰς πομπὰς εἰώθασι χρῆσθαι, 
Σαλπιγκτῶν τε ἄπειρον ἦν πλῖθος, παρὰ μέρος ὑγρό- 

τατα καὶ πένθιµα μελῳδούντων' βοη δ᾽ ἐπευφήμουν, 
ἤ τε βουλὴ πρώτη, χαὶ οἳ ἱππέες ἐν µέρει, εἴθ᾽ ὃ στρα- 
τὸς, εἴθ᾽ ὁ δημος' οἵ μὲν, τῷ ὄντι Σύλλαν ἐπιποθοῦν- 

δειμαίνοντες αὐτοῦ χαὶ τότε τὸν στρατὸν 
καὶ τὸν νέχυν, οὐχ ἧττον ἢ περιόντο. Ἔς τε Ίὰρ 
τὴν νι τῶν Υεγνομένων ἀποθλέποντες, χαὶ ἐς τὴν 
μνήμην ὧν ἔδρασεν ὁ ἀνὴρ, ἐξεπλήττοντο: καὶ ὠμολό-- 
γουν τοῖς ἐναντίοις, εὐτυχέστατον αὐτὸν ἐχείνοις γενέ- 
σθαι, καὶ σφίσι καὶ τεθνεῶτα φοθερώτατον. Ὡς δ᾽ 
ἐπὶ τοῦ βήματ τος ἔνθα ὃ δημηγοροῦσιν, ἐν ἀγορᾶ. προῦ- 

τέθην τοὺς μὲν ἐπιταφίους λόγους εἶπεν ὁ Χράτιστος 
εἰπεῖν τῶν τότε" ἐπεὶ Φαῦστος, ὅ παὶς ὅ τοῦ Σύλλα, 
νεώτατος ἦν ἔτι. Τὸ δὲ λέχος ὑποδύντες ἀπὸ τῆς 

βουλῆς ἄνδρες εὕρωστοι, διεχόµιζον ἐς τὸ πεδίον τὸ 

Ἄρειον, ἔνθα βασιλεῖς θάπτονται μόνοι" καὶ τὸ πῦρ οἵ 
τε ϊππεῖς καὶ ἡ στρατιὰ περιέδραµον. Καὶ Σύλλα μὲν 
τοῦτο τέλος ἦν. 

ΟΥ.’ Ἀπὸ δὲ τῆς 

Γή 
οἷς 

φως λω 2Ωὶ ς ᾳϱ πυρᾶς χωροῦντες εὐθὺς οἱ ὕπα-- 

τοι Χόγοις βλασφήμοις ἐς ἀλλήλους διεφ φέροντο» χαὶ τὸ 
ἀστυχὸν ἐς αὐτοὺς διήρητο. Λέπιδος δὲ καὶ τοὺς Ἴτα- 

λικοὺς προσποιούµενος, ἔλεγεν, ὅτι τὴν γῆν αὐτοῖς, 
ἂν ὃ Σύλλας ἀφήρητο, ἀποδώσει. Ἄμου μὲν οὖν ἡᾗ 
βουλὴ δείσασα,, ὤρχωσε μὴ πολέμῳ διακριθῆναι. Κλη- 

βρωσάμενος δ) ὁ Λέπιδος τὴν ὑπὲρ Ἄλπεις Γαλατίαν, 

ἐπὶ τὰ ἀργαιρέσια οὐ κατῄει, ὡς πολεμήσων τοῖς Συλ- 
λείοις τοῦ ἐπιόντος ἔτους ὑπὲρ τὸν ὅρχον ἀδεῶς' ἐδόκουν 

Ὑὰρ ἐ ἐς τὸ τῆς ἀρχῆς ἔτος ὠρχῶσθαι. Οὐ λανθάνων δ᾽ 
ἐψ οἷς ἐθούλευεν, ἐκαλεῖτο ὑπὸ τῆς βουλῆς: χαὶ οὐδὲ 

αὐτὸς ἀγνοῶν ἐφ᾽ οἷς ἐκαλεῖτο, ἥει μετὰ τοῦ στρατοῦ 
παντὺς, ὡς ἐς την πόλιν εἰσελευσόμενος σὺν αὐτῷ. 
Κωλυόμενος δὲ, ἐκήρυξεν ἐς τὰ τος μή χωρεῖν, καὶ ἂν- 

. / ”/ / Δ -”. 2 / δ/ 

τεχήρυττε Κάτλος. ἨΜικρόν τε πρὸ τοῦ Ἀρείου πεδίου 

μάχης αὐτοῖς γενομένης, ἠττώμενος ὃ Λέπιδος, καὶ 
2. 3 κ ορ. ος ο Α αἱ «ας / ν 

οὐκ ἐς πολὺ ἔτι ἀντισχὼν, ἐς Σαρδὼ διέπλενσεν, ἔνθα 

γόσῳ τηκεδόνι χρώμενος ἀπέθανε. Ἱαὶ ὃὅ στρατὸς αὖ- 

τοῦ, μικρὰ κατὰ µέρος ἐνοχλήσας, διελύθη, τὸ δὲ κρά- 
τιστον Περπέννας ἐς Ἰθηρίαν ἤγαγε Σερτωρίῳ. 

ο. / ., Λ 

ΟΥΠΙ. Λοιπὸν ὃ) ἐστὶ τῶν Συλλείων ἔργων τὸ Σερ- 
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ΟΥ. όαπη(πο αἲ Ὀτήομα αδί ἀε]αίαπι οδί δγ]]α" ϱ1ΠΗ5, Ροτ 

ἱρδαππσαιο Ότροπι ἀποίαπα, απ γογο ἱπιργίπιϊς ρ]ατίπναπι 

ρ]οπάοτῖς Ροπηρα) αοοθδοίέ. Οοτοπα" ομίπα 4ΗγθςΡ ῥΓῶ[οΓθ- 

Ῥαπίας απηρ[ίας Ρἱ5 πη]ς, ππαρπα οε]ογίίαίο οοη[οσία:; ἆοπα 

οἰγιίαίαπα, Ἱερίοπηπησαο απἷθας ργαΓηογαί, θἱ αΠΙΙΟΟΓΙΠΙ 

5ιηρι]ογαα : αΠαγαπη(αθ τεΓάα αἲ οε]οβιαπάας οχδοφπίας 

πηΙΡΡΑΡΗΠΗ ἰπο[[αδ]]ῇς αἀθταί πιαρηϊβερη[ία, Μεία αι{σπῃ αγ- 

ΠΙΔΙΟΤΗΠΑ, απῖ {απίο ΠΙΠΠΕΤΟ οοπβκοταΠ{, ἀπορθαπί (αΠι15 

βαορτάοίαπα οπληΙαπα οο]]ορία, 510 απούΎπα ογπαία, Ὑοδία- 

Ἰεδπο; {παπα 5οπαίας ηίγοιδις οί πιαρίς(ναίας5 ΟΠΊΠΕ5, ΟΠΗ 

βυἱ5 απΐδαιο ηδίσηίρις : ἀσίπάο αἰο ογπα(ία οᾳαἴέαπα Ἠοπῃᾶ- 

ηογΗΠα δο(πεβα{αγ αδΙΠΘΠ; (ππα 510 ογάΐπο Ἰοφῖοπος 0ΠΠΠΟς, 

αποίαποί 548 8Υ]] αιςρίοῖϊς πα γοταη{ : ΦΗΠΗΠΙΟ θΠΙΠη 

φίιιάἱο πα] (ος κἰησι]ί, αἱ Ργωίο [ογοπί, ἁρρτοροιαγοταηί, 

εἶσηα σοςίαπ{ο» απγαία, δοπία(πο αγροπίο Ῥγασίθαία, 4ΠΟΓΗΠΗ 

ΠΙΠΕ (ποσο ἵπ Ροπηρίς αδας οί. Αάεταί αἱ (αβίοίπαΠα ἵῃ- 

Πυῖία πιπ]Π(αάο, ρε νἶσο ππο]5είπια οατηηῖπα Παραργία(ιεο 

οοποΙποπἴππῃ. Νεο ἀεθγαπί [ααςία αοθ]απηαΙοΠος α 5οπαία 

εχονία., ποχ αἲ οσα] ίρις, ἀεϊπᾶς α πΙΠΙΗΡΗ5, Ῥοδίγθιπο α 

ΡΙεβο τοροαιίία : άπογάπα αλῖ 5ογῖο βγ]αΠῃ ἀρδιάσγαβαηί : αἲϊ 

εορίας ο]α5., ἱρβππιαιια ΠΙΟΓΙΗΠΠΙ ΠΟΠ πηίηας παπα γίναπι, 

Ώππεραηί : ααἱρρθ 4ος {αμα Ῥγῶδοης «ροοίασπ]απῃ {οιτεραί, 

αυαπα ργα{οΙ{ίοΓΙΠΙ [αοΙΠΟΓΙΠΑ ππδηηονίας τί [αοἵ]ο ἵπ που 

αβδοη{Ιγοηίατ αἀγοιδαγῖῖδ, Εαΐς5α οΠα οἱ Π]ῖς [οοΙβΒΙπΙΙΠΗ, 

εί 1ρ5ίς Ροδί οΡ/Ιίαπα είίαπα ππο {εγηρίσια. Ῥνο τοδίτῖς 

ἀεϊπάε, απᾶε αἆ ροραἱαπῃ οΓα[ίοηος Παμθηίασ, οχροςίίο ϱὰ- 

ἄαγενο, Ιαπάαγ]ί ΘΥ]]αΠ1 οοΠς6θηςο 5ασσοςία γὶν Φία[ἶ5 Πλας 

εἰοσιιοπέϊβδίπλα5, αποά ἘΕαηιδίας ας ποπάαπα ππαίήτας 6ς- 

56ί. Ἰπάα τοβιςί αἰαπος 5οπαίογες 5α]αίαπι ἵπ Ἠππετος 

Ἰοσίῖεαπα (ταηςί]εγιαπί ἵπ οαππρΙπα Μαγαπα, αΏῖ 5οἶος τοσος 

5ορο[ῖνί πποτῖς Γαογαί : αἱ οἶτοα τοσα ἀασπιγογαη{ οαπα θηΠ1- 

ίο5 {ππι το]σαας οχοτοῖίας.  Ἠιαςπιοάί 8γα" οχ[ίης 

Πέ. 

ΟΥΠ. 96ἆ αἳ αχδεσηῖς γογοτίθηίας οοηςμ]α5, οοη/[ο5{ήπα 

πηαταῖς εοηγ]οῖῖς α[[εγοαί 5απ{ς ἀῑγίδα ἵπ θὐτΙΠΙ [άΥΟΤΕΠΙ 

υΥραπα πα] πάπα. Τθρίάας Υοιο Πα] αἴίαπι Ῥορι]ο5 

51Ρί εοποϊΠαίαγας, ας, τοάἹίαταπα 56 Π]ῖς αστος αἆπος δΥ]]α 

αἀεππεγαί. Ῥεπαίας αμίθπι, αΏ πίτοαπθ πιείθης ποῖριι- 

Ῥ]ΐσςς, απηΏος οοηδι]ος. Ιαγο]ηγαπάο ομδιηηνΙέ, πο Ώε]]ο τος 

εοπίτογθιςαᾶς ἀασσγηθτοπί. Οαίαγαπη Τερίάα5, ΕγαπδαΙρίηαΠι 

απ «οτί ίας, ποη. τοδΙί αἆ οοπιία, ας 4ΠΠΟ 66- 

αποπί 1απ1 αγο]αγαπάο 5οιαία5 Ώ6]άΠ1 ἸῬεια σο5{αγας ϱ0Π- 

{να ΘΥ]]αΠος : 5ο οπίΠα Ἱπίογργείαβραίαν, ϱ0 5α0ΓΑΠΙΘΠίΟ 56 

ΠΟΠ ίνα [εππρας πιαβίςίναίας [οποτί. θά πάπα ΠΟΠ ]αΐδ- 

γοηί ο]ας οοηβ]Πα, τονοσαίας5 α ραΐρηας, πος ἱσηατς ο 

τογοσατοίαν, αἀγοπίαβαί επι οπηπίρα5 εορί5, Υοῖεης ἵπ Τστ- 

Ῥ6μι οᾳ5 ἰπίτούαθθτο. ὙδτάΠι ΡγομΙΡΙ{Η5, 5105 ρε ῥΓῶ00- 

ἨθΙη ]1Ώοί αΓπια «1Ρετο : ἱάεπιαπο ο ἀἴναιςο {αος Οαἴσ]ας. 

ΟοπβΙσῖ(αν πο Ίομσα α 6ΔΠΙΡΟ Μαγίο. Ταρίάας ίοίας, οί 

εδἀσγο ερασία5, (τα]θοῖί ἵπ βαγάπίαπη, αὈῖ {αθεα ΡενΗΐ. Ἐχει- 

οίας οἶας, Ραμἱρου αἰῑῖς αἴαπο ας ]ουῖς Ἰη[ερίας, (απάσπι ᾱἷ- 

Ρος οδί : ριῶοίρια {4πιθΗ ραῖς, ἀπσία Ῥογρεπηςς, 

ΦυγίοηΙαΠ ρογτοπ]{ ἵπ Ἠἱεραπίαπῃ, 

ΟΝΠΠ. απιπιο οκ βγ]απίς οαἱαπη(αἴθας τεσπα εταί 
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τωρίου, γενόμενον μὲν ὀκτάετες, οὔκ εὐμαρὲς δὲ οὐδ᾽ 
ἅμα Ῥωμαίοις, ἅτε μὴ πρὸς Ἴθηρας αὐτοὺς, ἀλλὰ 
χαὶ τόδε ἐπ᾿ ἀλλήλους καὶ πρὸς Σερτώριον' ὃς ἤρητο 

μὲν Ἰθηρίας ἄρχειν, Κάρέωνι δ᾽ ἐπὶ Σύλλα συμμαγῶν, 
Σύεσσαν πόλιν ἐν σπονδαῖς κατέλαβε, καὶ φεύγων, 
ἐπὶ τὴν στρατηγίαν ὤχετο. Καὶ στρατὸν ἔχων ἔκ τε 
Ἰταλίας αὐτῆς, καί τινα ἄλλον ἐκ Κελτιθήρων ἀγεί- 
ρας, τούς τε πρὸ ἑαυτοῦ στρατηγοὺς, οὐ παραδιδόντας 
οἵ τὴν ἀρχὴν ἐς χάριν Σύλλα, τῆς Ἰθηρίας ἐξέθαλε, 
καὶ πρὸς Μέτελλον ἐπιπεμφθέντα ὑπὸ Σύλλα ἀπεμά-- 
γετο γενναίως. Περιώνυμος δὲ ὢν ἐπὶ τόλµῃ, βουλὴν 
κατέλεζεν ἐκ τῶν συνόντων οἱ φίλων, τριαχοσίους: χαὶ 

τήνδε ἔλεγεν εἶναι τὴν Ῥωμαίων βουλὴν, καὶ ἐς ὕθριν 
ἐκείνης, Σύγχλητον ἐκάλει. Σύλλα δ ἀποθανόντος, 
χαὶ Λεπίδου μετὰ Σύλλαν, στρατὸν ἔχων ἄλλον Ίτα- 
λῶν, ὅσον αὐτῷ Περπέννας ὃ τοῦ Λεπίδου στρατηγὸς 
ἤγαγεν, ἐπίδοξος ἦν στρατεύσειν ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν' εἰ 
μὴ δείσασα ἡ βουλὴ, στρατόν τε ἄλλον καὶ στρατη- 
γὸν ἕτερον ἐπὶ τῷ προτέρῳ Πομπήϊον ἔπεμψεν ἐς 
Ἱθηρίαν, νέον μὲν ἔτι ὄντα, περιφανῆ δ) ἐξ ὧν ἐπὶ 
Σύλλα περί τε Λιθύην καὶ ἐν αὐτῃ Ἰταλίᾳ κατείρ- 

γαστο. 
ΙΧ. Ὁ δὲ ἐς τὰ Ἄλπεια ὄρη μετὰ φρονήµατος 

ἀνῄει, οὗ κατὰ τὴν Ἀννίθου µεγαλουργίαν, ἑτέραν δ 
ἐχάρασσεν ἀμφὶ ταῖς πηγαϊῖς τοῦ τε Ῥοδανοῦ καὶ Ἠρι- 

δανοῦ: οἳ ἀνίσχουσι μὲν ἐκ τῶν Ἀλπείων ὁρῶν οὐ 
μακρὰν ἀπ᾿ ἀλλήλων, ῥεῖ δ) ὃ μὲν διὰ Κελτῶν τῶν 
ὑπὲρ Ἄλπεις εἰς τὴν Τυῤῥηνικὴν θάλασσαν, ὅ δὲ ἔν-- 

2οῦεν τῶν Ἀλπείων, ἐπὶ τὸν Ἰόνιον, Πάδος ἀντὶ Ἠρι- 
Σανοῦ µετονοµασθεί. ἍΛ᾿Αφικομένου δ) ἐς Ἰθηρίαν, 
αὐτίκα ὃ Σερτώριος τέλος ὅλον, ἐπὶ χορτολογίαν ἐξὼν, 
αὐτοῖς ὑποζυγίοις καὶ θεράπουσι συνέκοψεῖ καὶ Λαύρωνα 

πόλιν, ἐφορῶντος αὐτοῦ Πομπηΐου, διήρπασε χαὶ κα- 
τέσκαψεν. Ἔκ δὲ τῆς πολιορχίας γυνή τις, ἐνυθρίζοντος 
αὐτῃ τοῦ λαθόντος παρὰ φύσιν, τοῖς δακτύλοις ἐξέτεμε 

τὰς ὄψεις, Καὶ ὁ Σερτώριος, τοῦ πάθους πυθόµενος, 

τὸν σπείραν ὅλην ἀγέρωχον ἐς τὰ τοιαῦτ᾽ εἶναι νοµιζο- 
µέγην, καΐπερ οὖσαν Ῥωμαϊκὴν, κατέκανεν. Καὶ 

τότε μὲν γειμῶνος ἐπιόντος διέστησαν. 
ΟΧ. Ἀργομένου δ᾽ ήρος ἐπῄεσαν ἀλλήλοις, Μέτελλος 

μὲν καὶ Πομπήϊῖος, ἀπὸ τῶν Πυρηναίων ὁρῶν, ἔνθα 

διεγείµαζον Σερτώριος δὲ καὶ Περπέννας, ἐκ Άνσι- 
τανίας. Καὶ συµέάλλουσιν ἀλλήλοις περὶ πόλιν, ᾗ 
ὄνομα Σούκρων. ἸΚτύπου δ᾽ ἐν αἱθρίᾳ φοθεροῦ καὶ 
ἀστραπῶν παραλόγων γενοµένων, τάδε μὲν ὡς ἐμπει- 
ῥροπόλεµοι διέφερον ἀκαταπλήκτως, πολὺν ὃ) ἀλλήλων 
φόνον ἐξειργάζοντο" µέχρι Μέτελλος μὲν Περπένναν 

ἐτρέψατο, καὶ τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ διήρπαζεν’ ὁ δὲ 
Σερτώριος ἐνίκα Πομπήῖον, καὶ ἐτρώθη δόρατι ἐς τὸν 
μηρὸν ἐπικινδύνως ὃ Πομπήϊῖος. Καὶ τοῦτο τέλος ἐγέ- 

νετο τῆς τότε µάχης. Έλαφος ὃ᾽ ἦν λευκὴ γειροήθης 

2 

. 

-- 4 “ . -- ΄ 

τῷ Σερτωρίῳ καὶ ἄνετος' ἧς ἀφανοῦς γενομένης, ὃ 
Σερτώριος οὐκ αἴσιον ἑαυτῷ τιθέµενος, ἐβαρνθύμει τε 
καὶ ἐπ᾿ ἁργίας ἦν, καὶ ταῦτ' ἐπιτωθαζόμενος ἐς τὴν 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ρε]]απη 5οΓΙΟΓΙΑΠΙΙΠΗ πε(πε Ὀτεγε Ἰηά, Ῥοτ ΥΠΙ 4πἱρρε 8η- 

πος εοππασίαπῃ, πθ(πε γετο [αςἷ]ο ααἲ Ίεγε Ποπιαπίς, ααποά 

πΟἩ. {απ ου Ἡ]δραπίς περοίίαπα Ἰναβοτεηί, πάπα ΤάΓΦΗ9 

ουπα οἶνίρας αεί οπΠῃ Ίρ5ο Βετίοτίο. Βετίοτίας, Ροδί οσοαραᾶ- 

Πχ Ρο Ιπάμοῖᾶδ ΘΗε55άΠΗ, απο ἴεπιροτε Οατροπίς οοη{Γ8 

5γ]]απα ΓΗ φοοἵας; ἵπ Ηἱδραπίαπα, απαπα Ῥτογ]ποῖαπη ογαῖ 

φογέα5 ρτοίος αθίεταί. Ὁρί αἀ]απείῖς αἆ Τία[ϊσας οορίας 

ΟεἹρετογαπα ααχᾖ1ς, εχρι]δίσφπε 5αρετίοτίρας ρταοτίρας, 

απῖ αἱ 5γ Παπῖ πο]εραπί ρτογ/{πεία ἀεσεάετε, Μεἰεῖ]ο 4ποφπε 

α 5γ]Ί]α οοπίτα 56 πιῖδ5ο τεριφηαγεταί δίτεπιθ. Ἰποϊγίαπ 

ἀοϊπάο ΠΟΠΠΕΠ ος απζαοῖα οοηδοοπία5, [τεορηίος ες απη]οῖς 

ἵπ ερηςΏΊαπα αἁδοϊγ]έ; 41ος, ἵπ ἨοιΠΑΠΟΓΙΠΙ ραίγΙτη οὐη(]- 

πηο]ίαπα, Φ6ΠΔΠΤΠ ΠοπΙαπΗΙΠ] γοσαγ{. Ταπῃ Υετο ἀε[απείο 

8γ]α, Ραυ]οσπε ροςί Π,ορίάο, Βετοτία5, ΠΟΤΟ αποίη5 εορίᾶ- 

τηπα 5αρρ]εππθηίο, απας ος Πα]ία Ῥεγρεηπα αἀάπχεταί, ἵπ 

ἵρδαπα Πα]ίαπα εχροάΠΙοποπα [αοίατας τἰάεμαίαγ πί 5επαίας, 

14 γεηίας, ἵπ Ἠἱδραπίαια αἆ ργίοτεπη εχοτοϊίαπα 5 πηϊςἰςςεί 

οΠῃ πογἰ5 οορίῖς Ῥοπαρείαπη, Ἱάγεπεπῃ φπἰάεπα, 5οᾷ Ίαπα εἶα- 

τάπ1 τερας 5Υ]]α. ααδρίοῖῖς {απα ἵπ Α [ποσα απαπη ἵπ Πα[ία ϱο- 

5[ΐ5. 

ΟΙΧ. Ῥοπιρεία5 Πιᾶσπο 4ΠΙπιο Α]ρες ἰταηδερπά]ξ, ΠΟἩ 

ἰαπίο ααἱάσπα ΠΙοΠΙΙΠΕ, απαπίο πδιας οἶίπι Αππισα εταί, 

5ο] αἰίαπῃ αροτῖθης Τίαπα, οἴτοα Ἠλοάδαπί Ετίάαπίαπε [ομίες; 

ατα πίοταπο Παγίαςξ πο Ίοηρο αἲ Ἰηγίοεπη ἰπίογναϊο εκ Α]- 

ρίρας ος, οἱ α[ίοι πἰάεπῃ Ρο Τταηξα]ρίπαπα 6αΠἱαπα ἵπ 

Τήδοσπα ο[[απάἰίας πηατα, α[ίογ ος 6αΗίαπι ΟΠείογεπα πι 

πηατο ΘΗΡΟΓΙΠΑ αγο]γέατ, Ῥαά 15 Τ,αἰἰπί5 ρτο Ἐτίάαπο ἀῑείας. 

Ῥοδίαπαπα ααίοηῃ {η Ηἱςραπίαπα Ῥοπηροίας Ῥειγεπίε, οοη[δ- 

5{1πῃ οἱ Ἰορίοπεπα ΗΠάΠΗ, αἆ ρααἱαπά σπα οπηΐςδαπη, 5ἶπη] ΟΙ 

Ἰαπιθη{15 οαἱοπίραδαιθ βεγίογῖας οοποἰὀΙς; ἱάἀεππαπε Τ41Το- 

ΏδΓα 41ΏεΕΠ1, πδροθοίαηία Ῥοπηροίο, ἀτίραϊί ἀῑταϊίφαα, Τη αὖα 

οχρισπα{ίοπθ πη]ίο ΠΟ, γἶπα οἱ οοπίτα πα ήτα ΤΠΓΕΓΤΕ 

οοπαπ!ῖ, οσμ]ος ἀῑξιῖς εβοᾶΙ.  Οπο οοσηϊίο, Βετίογίης ἵῃ- 

(ορταπα οο]οτίοπα, (πανί Βοπιαμαπα, ὰ ενας Πασιΐς 

ἱΠ[απΙσΙΗ, Ὠηοτίο α[[οοἰί. Ἐί ἴαπο φαἰάεαι ἰπίευγοηία ήθη 

ἀἰτοπηἳ 5απί οχογοῖ(ας. : 

ΟΧ. 5οᾷ ἱποπηίο Υοτο μ{ήπαπο τητδα5 πιογοτοηί, Μοε]- 

Ίας οἱ Ῥοπιροίας α Ῥγτοπαῖς πιοπίῖρας, αβί Ἠολατοταη!ς 

φογιοτία» οἱ Ῥογροηπα οχ Ἰωαρίίαηία. Είἰ αἆ ΒΠοτοπείη ορρί- 

ἆ μπα δἶππα οοππ]οτυπέ τ αδί σπαπα 5οτοπό οσ]ο, Ιπδομίο 

πποτο, οτερα [αργα πησαγοηί οἳπα {ομίίτα, πΙ] ἴαπιοῃ 

(οτη!, αἱ γοιοταμῖ, Ῥοτομετηηέ τουὰ, ΠπὰρΠαΙΠ(πο οπράδηι 

απ πο οὐἀἱἀσγαπί; ἄοποο Μοίοϊιας Ῥουροήήα τη ΠαβαΠη νου” 

Ε1 σα (τίδααο οκ] Ε; ἵη αἱίογο γογο οοσηα Βοτίογίας ΡΟΜΗΡΕΙΗΗΝ 

Ἰαδία ἵπ. Γοµοτο ροπ{ομ]ο5ο φαοἰαίαπα Ρτοβίμαν, ενορία Ίο. 

ας ράσα. απορι, Ἐται δογίοτίο οπμάϊάα οσένα ν ΠπΔΗ” 

εαοία οἱ Ἰογο γαρατὶ δοµία : ασ ασ παδα πα οοπηρα- 

τογοί, πιροταίος, οπήποξα 4 ταίας, μου πἰπης, οὐ βα]να! 

αἳ αγηπίς, δή ο {ρβογαὴ Ἰορίίσπη 5ροτ εογγα ολν λα οπός 
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ἔλαφον ὑπὸ τῶν πολεµίων. Ὡς δ) ὤφθη διὰ δρυμῶν 
δρόµῳ φεροµένη, ἀνά τε ἔδραμεν ὅ Σερτώριος, καὶ εὖ- 
θὺς, ὥσπερ αὐτῃ προχαταρχόµενος, ἠκροθολίσατο ἐς 
τοὺς πολεµίους. Οὐ πολὺ δὲ ὕστερον ἀγῶνα μέγαν 

ἠγωνίσατο περὶ Σαγοντίαν, ἐκ μεσημόρίας ἐπὶ ἄστρα. 
Καὶ αὐτὸς μὲν ἵππομαχῶν ἐκράτει τοῦ Πομπηΐου, καὶ 
ἔχτεινεν ἐς Εακισχμλίους, ἀποθαλὼν ἐς ἡμίσεας', Μέ- 
τελλος δὲ καὶ τότε Περπέννα περὶ πεντακισχιλίους διέ- 

φθειρε. Καὶ ὁ Σερτώριος μετὰ τὴν µάχην τῆς ἐπιούσης 

ἡμέρας πολλοὺς βαρθάρους προσλαθὼν, ἐπέδραμεν 

ἀδοχήτως τῷ Μετέλλου στρατοπέδῳ περὶ δείλην ἑσπέ- 
ραν, ὡς ἀποταφρεύσων αὐτὸ σὺν τόλμη" Ἡομπηίου δὃ) 
ἐπιδραμόντος, ἐπαύσατο τῆς χαταφρονήσεως. καὶ 

τάδε μὲν αὐτοῖς ἦν τοῦδε τοῦ θέρους ἔργα, καὶ πάλιν 

ἐς χειμασίαν διεκρίθησαν. 

ΟΧΙ. Τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους, ἕκτης ἑθδομηκοστῆς 
καὶ ἑκατοστῆς ὀλυμπιάδος οὔσης, δύο μὲν ἐκ διαθηκῶν 
ἔθνη Ῥωμαίοις προσεγίγνετο" Βιθυνία τε, Νικομήδους 
ἀπολιπόντος: καὶ Κυρήνη, Πτολεμαίου τοῦ Λαγίδου 

βασιλέως, ὃς ἐπίκλησιν ἣν Ἁπίων. Πόλεμοι δ) ἥχμα- 
ζον, οὑτός τε ὁ Σ Σερτωρίου περὶ Ἰθηρίαν, καὶ ὃ Μιθρι- 
δάτου περὶ τὴν ἀνατολήν" καὶ ὁ τῶν ληστῶν, ἐν ὅλη 
τῇ θαλάσσῃ' καὶ περὶ Κρήτην, πβὸς αὐτοὺς Κρῆτας, 
ἕτερος" χαὶ ὁ τῶν μονομάχων ἀνὰ τὴν Ἰπαλίαν, αἰφνί- 
διος αὐτοῖς καὶ ὅδε καὶ σφοδρὸς ὁμοῦ γενόμενος. Διαι- 
ρούµενοι δ᾽ ἐς τοσαῦτα, ὅμως καὶ ἐς Ἰθηρίαν ἔπεμψαν 
ἄλλα στρατοῦ δύο τέλη: μεθ ὧν ἅμα τῷ ἄλλῳ παντὶ 
Μέτελλός τε καὶ Πομπήϊος αὖθις ἀπὸ τῶν Πυρηναίων 

ὁρῶν ἐπὶ τὸν Ἴθηρα κατέθαινον" Σερτώριος δὲ καὶ 

Περπέννας αὐτοῖς ἀπήντων ἀπὸ Λυσιτανίας. ἸΚαὶ τότε 

µάλιστα πολλοὶ Σερτωρίου πρὸς τὸν Μέτελλον πηῦτο- 
µόλουν. 

οχΗ., Ἐφ᾽ ᾧ χαλεπαίνων ἆ Σερτώριος, ἀγρίως 

χαὶ βαρθαρικῶς Ελυμαίνετο πολλοῖς, χαὶ διὰ μίσους 

Ν[ᾶλλον Σ αὐτὸν ὁ στρατὸς ἐν αἰτίαις εἴχεν, 

αὐτῶν ἐπήγετο πανταχοῦ 
ἐγίγνετο. 
ἐπεὶ χαὶ δορυφόρους ἀντ 

Κελτίθηρας, καὶ τὴν φυλαχὴν τοῦ σώματος, Ῥωμαίους 

ἀπελάσας, τοῖσδε ἀντ᾽ ἐκείνων ἐπέτρεπεν. .Οὐ γὰρ 
ν ο] 3 / 3 Γο » / 3 λ / « 

ἔφερον ἐς ἀπιστίαν ὀνειδιζόμενοι, εἰ καὶ πολεμίῳ Ῥω- 
/ Β ῃ 3, ανα ον ο Ἡ / 

µαίων ἐστρατεύοντο. Ἁλλ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ μάλιστα 
ὑπέδαχνεν αὐτοὺς, τὸ, ἀπίστους ἐς τὴν πατρίδα διὰ τὸν 

Σερτώριον Ὑενομένους, ἀπιστεῖσθαι χαὶ πρὸς αὐτοῦ" 
“3 / Λ ἀ 3 / / [4 / 

οὐδ' ἠξίουν διὰ τοὺς αὐτομολήσαντάς οἳ παραµένοντες 

κατεγνῶσθαι. Πολλὰ δὲ καὶ οἳ Κελτίόηρες αὐτοῖς, 
ἀφορμῆς λαβόμενοι, ἐγύθριζον ὡς ἀπιστουμένοις. οί 

ὃ) οὐ τελέως ὅμως τὸν . Σερτώριον ἀπεστρέφοντο, διὰ 

τὰς χρείαςε. Οὐ γὰρ ἦν τότε τοῦ ἀνδρὸς οὔτε πολε- 

µιχώτερος ἄλλος, οὔτ᾽ ἐπιτυχέστερο.. "Όθεν αὐτὸν 
καὶ οἱ Κελτίόηρες διὰ τὴν ταχυεργίαν ἐκάλουν Ἀννίδαν, 
ὂν θρασύτατόν τε χαὶ ἀπατηλότατον στρατηγὸν παρὰ 

σφίσιν ἐδόχουν γενέσθαι. “Ὅ μὲν δὴ στρατὸς ὧδε εἴ -. 

Σερτωρίῳ. Πόλεις ὃ) αὐτοῦ αλλ ὰς ἐ ἐπέτρε γον οἵ περὶ 

τὸν Μέτελλον, χαὶ τοὺς ἄνδρας ἐς τὰ ὑπήχοα σφίσι 

µετηγον. ἨἩαλλαντίαν δὲ Πομπηΐου περικαθηµένου, 
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ουταβραί. 

ἱρ5ο 4ποσπο ρτοδηές οἱ, 

οαρίί Ποδίεπα ΥεΠίαίἴομο Ἰα06β56Γ9. 

Ὀί νοτο απἰπιαά γε! αοοαττοπίοπη ο ποποτίρης, 

το]αί εετγα απδρίσια δοὐμίης, 

Νες Ρροβί π]αρΠο γα 

οαγταίαπλ οδί αἆ Ῥοριπίίαπα, α- πηγίάἰο ἵη ποσίεπι πδᾳιθ, 

ὈῬί εκ εσιο ραρπαης Βογίογίας γἱοί Ῥοπηρείαπη , οὐρςῖς 11ο- 

5[απη δεν παΠίνας, ἀθδίάογαίο 5αογπη ἀἰπι]άϊο [ογο ΠΙΠΠΟΤΟ, 

Μείε]]α5 γογο {απο 4ο οχ Ῥογροππ παΗἴθας αἲ αὐἱη- 

ας πηΠία θἰταγ{ί. Ῥοίπάϊο οἶας ἀῑοῖ Βογίοτῖας, αβδιπι(ἶς 

πη]ἶς Ῥατρατίςδ, Ὑδυσοπίε Ί4Π1 ἵπ Ὑεδροταπα ἀἱδ, οχ ΊΠΙρτο- 

γίδο ἵπ οαδίτα Μεία]]1 Γεοῖί ἱπιρείΗπα, [ο85α Υαἱ]οσαιο ο οἵῃ- 

οἴπνας, πῖ Ῥοπηροῖης 5ΙΟΟΗΓΓΕΗΡ [γορῖδδεί εἶα5 αιθασἶαπη, 

Ἰηίες Ίος οοπα(ας εἶαρδα ἁδίαία, ἵπ Ἰΐρεγπα τς ἀῑδορς- 

ΦΗΠΙ 68, 

ΟΥΙ. Ρε(αεηίϊ 4ΠΠο, ΟΙγπιρίαάα οχχσί, Ῥοριίας Ῥο-- 

π]απ5 ἀπαΡα5 Ργουἱπεῖῖς εχ {αδίαπιοη(15 τδρη απεία5 εί 

Ῥιηιγπίαπα ΝΙοοπηθάς τοἠπαιεηία; ΟΥΤΟΠΕΠ Ῥίο]επισο, εχ 

564 Ῥε]]α 

5η] οπηηῖ αχ Ραγί6 γίσεραηί : ἵπ Ἡιεραπία Ίου 5ογ{ογΙαΠΙΙΠΙ : 

Τ,αβιάαταπα σοηία, ομί Αρίοπϊ ΟΚΠΟΠΙΕΠ Γπθγαί. 

ἵῃ οπἱοηίαο ΜΠιτίάα{Ιοαπα : {οίο πιατὶ Ρἰταίίσαπα : εἶἴτεα 016- 

{ατα ΟΠΗ 1ρδὶς Ογείδηκίρα5 αλά : η Τία]ία Ῥε]]απη σ]αά1αίο- 

ΤΗΠΗ, ΤΕΡΕΠΙΙΠΙΠΙ ας ἀϊεί]α,. Τοί περο(ῖς ἀῑδίτασίἶ Βοπιαπῇ, 

{απΊ6Π 1π Ἡιεραπίαπι αἆ ΡτίοΓΘΠ οχογοϊίαπι πλϊδογιη{ αἰίας 

ἀμαᾶς Ἱερίοπες. Οπἴρας ουσ Ῥηϊορί οπηηῖ οχογοῖία ΟΠ] 1- 

ους, Μείε]]ας Ῥοπιρείαξαιθ τά ΥΞΙΠΙ 4 Ῥγγοηῶο ἀθξοεπάσγιι{ 

88 ΤρογΙΠα, οζομΓθηίο Βοαγίοτίο απ Ῥεγροππα οἱ Ἰμαςίίαπία, 

Εί οο Ρο[Ι5δΙηΙΠΙ {6π1ροτς πηαΠῖ Δογ{ογίαπϊ αἆ ἈΠοίε[]απι 

(απς[ασιεραπί. 

ΟΧΠ. Ωπο οχαξροταία5 Βογίοτία5, πη]ίος Ῥατρατίσα 5α- 

γα ἱπασίατα εωρίέ, ας θα το ἵηπ οδἵαπι 5αοταὴ. Ἱπουγί. 

Φοᾷ Ίου ργῶοἴριο οπ]ραβαί οχοτοῖία5, απο, 5εΠηο(ἵς α οἩ- 

5{οάΐα εογροτῖς Ποηπαπί5, 661 Ρετίοο βα{α]]1[ο, αβίσππησιθ 

οδοί, 5ἱρατεία; ΠΠάΙεης 5, παπα 115, δαἱαίσοηι 5ΙΙΑΠΙ 

οοπηπη{ίοια. ΊἈΝοπ οπίπ (ογεβαπί πηϊΠίοςδ, αχρτοῦγανί 5ἰθὶ 

Ρεγ[άϊαπα, αααπαγῖ5 54. Ποδία Ῥορι]ἱ Ποπιαπϊ 5Προπᾶϊῖα {4- 

οδγθη{. ΤηΊο Ἠος ἵρδΙπῃ πιαχίπῃο 605 ἀοϊοραί, αποᾶ Πάος 

5ἱ)ῖ πο. Παβετείαγ αἲ 6ο, Ῥτορίου 4πθπι Ῥεγβά1 αάἆγοιςιις 

ραΐτίαπι οχ{115δεηί : ποσο ἄ4ΠΗΠΙ ραίαραη{, 5α, απἰ ἵῃ οἱ: 

Π6ἱο Ρρειπιαπεγθη{, ἀαπηπατϊ Ρτορίον (αηδίηρα». Ἠπο αοζθ- 

ἀοραί, αποᾶά Φε]ροτί 6ο5 Ρο Ἰαπο οσςαδίοηθΠα, {απαιαΠι 

βᾷ6 635505, παα]ῖς π]αντῖς οοπ{αηθΗΐσαιο α[Ποίοραπί. Αί- 

{ίαΠΠΘΠ ΠΟΠ οπ]ηΙπο ἃ Ρετίογίο αΠἱοπαί{ 5υηί{ πη]Πίος, Ργορίου 

εοπηπηοάο ααῶ ον θ]ας παϊΠία οαρίἰεραπί. Ίος οπΙπ ας 

4ανκ ἵ]α φίαίο γεὶ [ομοίου (αέ, γεὶ τοὶ πα Π(α(ῖς ρενος. 

Οματο αίῖαπι 0ο ροτί, οϐ ο[Πίοασθηα γἱγί Ἱπάαςίπίαπα, Απ 

Ρα16Π1 6 Πα γοζατθ οοη5ΙαγεΓαη{; 4ΠθΏ1 οπηπΙαπΙ απ ζαοἶςδ]- 

ΠΗΓΗ ας ΥθγςΕἱβδίπηπα ππρογαίογθηα Τη ἴῑ5 {ους θαἱςςε α:- 
Ῥαραπίατ.  δίο α[οοίο Φογίογίαπο οχοτοϊία, ἈΤοίεας 

ἱπ{οῖπα πηπ]ία ραςςίπι Βοτίογῇ ορρίάα εκ ἱποπδίοηε οορ!, 

οἱ Ἰοπιίπος ἵπ τεβίοπεπα δἳρί 5αρ]εείαπι αθάαχΠ. Ῥοπ. 
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γαὶ τὰ τείχη ξύλων χορμοῖς ὑποκρεμάσαντος, ἐπιφα- 

νεὶς ὅ Σερτώριος τὴν μὲν πολιορχίαν ἐξέλυσε" τὰ τείγη 

δ) ἔφθασεν ὑποκαύσας ὃ Πομπήϊος, καὶ ἐς Μέτελλον 

ἀνεχώρει. Σερτώριος δὲ καὶ τὰ πεσόντα ἤγειρε, καὶ 

τοῖς περί τι χωρίον Καλάγυρον στρατοπεδεύουσιν ἐπι- 

δραμὼν, ἔκτεινε τρισχιλίους. Καὶ τάδε ἦν καὶ τοῦδε 

τοῦ ἔτους ἐν Ἱθηρία. 
ΟΧΠΙ. Τοῦ δ) ἐπιόντος, οἵ στρατηγοὶ Ῥωμαίων, 

μᾶλλόν τι θαῤῥήσαντες, ἐπήεσαν ταῖς πόλεσι ταῖς ὑπὸ 
Σερτωρίῳ σὺν καταφρονήσει, καὶ πολλὰ αὐτοῦ περιέ- 
σπωγ, καὶ ἑτέροις ἐπέβαινον, ἐπαιρόμενοι τοῖς ἅπαντω- 

µένοις. Οὐ μέντοι µεγάλη γε µάχη συνηνέχθησαν, 
ἀλλ) αὖθις "" µέχρι τοῦ ἕξῆς ἔτους αὐτοὶ μὲν αὖθις 
ἐπήεσαν, σὺν πλέονι μᾶλλον καταφρονήσει’ ὃ δὲ Σερ- 
τώριος, βλάπτοντος ἤδη θεοῦ, τὸν μὲν ἐπὶ τοῖς πρά- 
γµασι πόνον ἑκὼν µεθίει, τὰ πολλὰ δ᾽ ἣν ἐπὶ τρυφῆς, 
γυναιξὶ καὶ χώμοις καὶ πότοις σγολάζων. “Οθεν ἧττᾶτο 
συνεχῶς. Καὶ γεγένητο ὀργήν τε ἄχρος, δι) ὑπονοίας 

ποιχίλας, καὶ ὠμότατος ἐς χόλασιν, καὶ ὑπόπτης ἐς 
ἅπαντας: ὥστε καὶ Περπένναν, τὸν ἐκ τῆς Αἰμιλίου 
τάσεως ἑκόντα πρὸς αὐτὸν ἐλθόντα μετὰ πολλοῦ στρα- 

τοῦ, δεῖσαι περὶ ἑαυτοῦ, καὶ προεπιθουλεῦσαι μετὰ 
ἀνδρῶν δέκα. Ὡς δὲ καὶ τῶνδέ τινες τῶν ἀνδρῶν 
ἐνλειγθέντες, οἵ μὲν ἐκολάσθησαν, οἳ δ ἀπέφυγον' ὅ 
Περπέννας παρὰ δόξαν λαθὼν, ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τὸ ἔργον 

ἠπείγετο. Καὶ οὐδαμοῦ τὸν Σερτώριον µεθιέντα τοὺς 
δορυφόρους, ἐπὶ ἑστίασιν ἐκάλει' µεθύσας δ᾽ αὐτόν τε 

καὶ τὴν περιεστῶσαν τῶν ἀνδρῶν φυλακὴν, ἔκτεινεν 
ἀπὸ τῆς διαίτης. 

ΟΧΙΥ. Καὶ ὁ στρατὸς εὐθὺς ἐπὶ τὸν Περπένναν 

ἀνίστατο σὺν θορύθῳ τε πολλῷ καὶ μετ ὀργῆς, ἐς εὕ- 

νοιαν αὐτίκα τοῦ Σερτωρίου µεταθάλλοντες ἀπὸ τοῦ 
µίσους' ὥσπερ ἅπαντες ἐπὶ τοῖς ἀποθανοῦσι τὴν μὲν 

ὀργὴν μεθιᾶσιν, οὐκ ἐμποδὼν ἔτι τοῦ λυποῦντος ὄντος, 

ἐς δὲ τὴν ἀρετὴν αὐτῶν μετ ἐλέου καὶ µνήµης ἐπα- 

νίασι. Τότε δὲ καὶ τὰ παρόντα σφίσιν ἐκλογιζόμενοι, 

Περπέννα μὲν, ὡς ἴδιώτου, κατεφρόνουν’ τὴν δ᾽ ἀρε- 

τὸν Σερτωρίου µόνην ἂν σφίσιν ἡγούμενοι γενέσθαι 

σωτήριον, γαλεπῶς ἐς τὸν Περπένναν διετίθεντο αὐτοί 

τε καὶ οἵ βάρβαροι σὺν αὐτοῖς' μάλιστα δὲ τούτων Άν - 

σιτανοὶ, ὅσῳ καὶ μάλιστα αὐτοῖς ὃ Σερτώριος ἐχρῆτο. 

ς δὲ καὶ τῶν διαθηκῶν ἀνοιχθεισῶν τῶν Σερτωρίου ὃ 

Περπέννας αὐταῖς ἐνεγέγραπτο ἐπὶ τῷ κλήρῳ, μἍἉλλόν 

τι πάντας ὀργὴ καὶ μῖσος ἐς τὸν Περπένναν ἐσήει, ὡς 

οὐκ ἐς ἄρχοντα µόνον ἢ στρατηγὸν, ἀλλὰ καὶ ἐς φίλον 

Καὶ οὐκ 

ἂν οὐδὲ γειρῶν ἀπέσχοντο, εἶ μὴ περιθέων αὐτοὺς ὅ 

Περπέννας, τοὺς μὲν δώροις ὑπηγάγετο, τοὺς δ᾽ ὑπο- 

σγέσεσι' τοὺς δ᾽ ἀπειλαῖς ἐξεφόθησε" τοὺς δὲ καὶ διε- 

ρήσατο, ἐς κατάπληξιν ἑτέρων. Ἐπί τε τὰ πλήβη 

παρερχόµενος ἐδημαγώγει, καὶ τοὺς δεσμώτας αὐτῶν 
ἐξέλνεν, οὓς ὁ ο. κατέδησε’ καὶ τοῖς Ἴθηρσι τὰ 

ὅμηρα ἀπέλνεν. Οἷς ὑπαχβέντες, ὑπήκουον μὲν ὡς 

στρατηγῷ (τὸ γὰρ δὴ μετὰ Σερτώριον εἶχεν ἀξίωμα) 

᾽ ή / / 

καὶ εὐεργέτην, τοσόνδε µύσος ἐργασάμενον. 

--.--------------ι.. -----ἵ- 

Ρεί5 γεΓο Ῥααπίίαπα οὐδίάεης, 5υἤοβδα πιωπία 5 εἶς 5 
ρίρα5 δα5ρεπάοταί, 4π1πα Φετίοτίϊ δαρετγεπία ορρυρηα!{ο 
5ο]αία οδί; εἰ ορριμπαίογες, 5ηεοθη»ίς {απποη Ρεῖα5 πιωηϊ- 

Ῥη5, αἆ ΜείεΙ]ηπῃ 5ο5ε τουερετιΠ!. δοτίοτῖας, γοραγαία Ππα- 
πίστα ρατίο (ὐσ οογγπεταί, Ποδεπη οχοτοϊίαπα, εἶτεα 08- 
Ἰαρυτίπα οπδίτα ππθίαίαη, αἀοτίας, πα Ποδίαπι πη]ία 
Ἱπιοτίοοϊ. Ας ρετ Ἰα5 το Πίο 4ποἄααπε απης ἵπ Ηἱεραπία 
εχασίης οδί. 

ΟΧΙΠ. Ἠεάειπία Ὑοταο, ΒοΠΠάΠΟΓΗΠΑ ἆπσςς, Ίαπι απάδε]- 

65, οοπ{θπη πα {ηγαδοταπί οἶγ[ίαίες Βογίογῖο φα]ίας ; οί 

φα1ΐς αοοἶςῖς εἶα5 τοῦ”, εἰαίῖ 5πεοθδδα , ηίθγῖα5 56ΠΏρθΓ Ρτο- 

ρτεἱεναμίατ. Ναδαπαπα ΠΙασπο ργα]ίο οργίαίαπι οί, 5θᾶ 
τής”... Ῥομίαπο αηΠο ἱπδοαπεπήί , Ποπιαηί πια]οτὶ ἆθπιο 

γἱ αἰᾳπο οοπ{ειη(α ἵπ Ἰιοδίθπη ἵπεαττεβαπ!; οἱ Ρεγίοσία5 ϱ0Π- 

(τα, πποηίθη Ίαπη Ρρογγεγίεηίο ἆθο, πηπΙίο αἆ Ἰαῦογες τεπηί- 

εἷος, πη]εγαπη εοηδισ(αάἰπὶ εί ροίαῖ οοπηρρδαοπίραδσο 

«6 ἀεάετε οαρίί. Οπο [αοίαπῃ εδε, αἱ παπ(υαπη ΠΟΠ Ἰπ{εγῖοτ 

6 εοπβ]εία ἀῑδεθάστει. δίπιαΙ απἴοπα ο[ογο]αίητ ἱτασυπάἷα 

ο) νατίας 5ηςΡίοἴοπος, οί ἵπ Ῥυπ]επάο ογαί οτι εἰἰςδίπαας, 

ποπηϊπίαιο αππρΙΙΗ5 Πάεῦαί. Οµπίρας τεῦας οοπιπιοία5 Ῥετ- 

Ρουπα, απ εκ Τερίά1 [αοιίοπθ π]ίτο αἆ επ ουΠα Πο πιοδῖεῖς 

εορῖῖς αοοθςδειδί, 4πΠΠῃ ]άπα οἱ 5ἱρί ἐρ5ί πιοπάππαι ε5ςε 

οθηΦογεί, εοπαίας ο5ί Ιηδά5 Βοτίοτίαπη οοσΠβραΓ6, ἀθορπι 

γ]τῖς ἵπ οοηςΙΗ! οοπΙπΙΠΠΙοπεΠα αἀδοῖας. Ἐν απἶρας Ρροςί- 

α παπα ποπ, Γαοίο οοπ]αγαἰοπῖς ΙπάΙοίο, 5αρρ]ιείο επί 

αΠοεο, ασια [αρα ε]αρςί, Ῥετρεπηα, Ρτα (ει 8ΡεΠΙ ΠΟΠ 

ἀορτεβοησης , ἰαπίο πιαρῖς πιαυταπά πα 5ἱρί ποσο πα ρ{α- 

γ{. Τάσο Βογίογίαπα, απ σπα πδ(παπα 4Ώδηπο αἰθ]1 ο 

ο55εί, αἆ απἰέοτπΙ οοπγΙγίαπα Ἱηγ]ίαί, οἱ τἶπο αμα ΟΠ] 

5Ηραίοπίρας Ὠοπαο πιαζε[ασίσπα ροδί εΦπαπι οδίγαησαί, 

ΟΧΙΥ. Μοχαπε παϊΠίος, ἵτα αοσθη»ί, αοπίοτ (αππυπαραπίατ 

οοπίτα ρανγοϊἀάάπα, οὔΐο Βετίογῇ ἵπ Ῥεπεγο]επίίαπη Υείςο : 

υἱ εοἱοί ἵτα 5οἀαγί Ρροδί Ιπίογίαπα θογαπα. οἱ Ια5εγαηί, ΠΙΟ” 

Ιοδίία υ)]αίΐα, οἱ ρου πηϊσετα(ἴοποπηα τογοσαία ἀθείάεταία» γἱτ. 

(α(ἶ5 πποηπορία,. Ἠπο αεσεάεβαί οἱ ργςομίς ρογἱου]ῖ τερι!- 

ἰαἱῖο, ἵπ. απο Ῥογροηπαπα, (απύπαπα ρηἱναίαπα οοΠΙΕΠΠΠΘ- 

Ραπί, οἱ, αἲ υπίας δογιοϊ [ογ(πάἶπο φα]αίοπι Ρρορεμάΐδςε 

5Η, 8ἳρῖί Ῥογειαάσραπί. Οσο πηα]ος ογαί ἴαπι ἵρδογαπι 

ΒοΠΙΑΠΟΓΗΠΗ πα σπα, απαπα αγ ραγοταη, αἆγογδας Ῥεήροῃ- 

ΠΑΠΑ Ιπάἰρηαίῖο, ΕΙ Παδίαποτασα ῥρταοίραο ἴτα οπηποϊαί, 

(ποΓΕΠὰ ΠΙᾶχίπιο οροΓᾶ ἱπιροταίος δις οταί, Τί νοτο, 

(οδίαπιοπίο Φοτ{οηϊ αροτίο, Ποπυἱοἱάσπα Ἰπίου Ἰντοάςς οᾱ- 

φοπἱρίπη Γ1ἱδο αρραταἰἳ, ἱηπαδηδά πα απαπίσπα οτεγ{{ Γαοἱῃο- 

εἰς ηγ]άία, ρογροίταἶ που. 5ο] άπη ἴπ ἱπερογαίογδπα, ΥΘΓΕΠΗ 

ΠΛΟΙΑ οἶαπα ορίίπιο 4ο ρατηοϊάα Πποη. Νεο ἴ6πιρο- 

ταβδοῦί Ππαηίρας, οἱ Ῥογρομπα, ορουπάο βἰηρα]ος, ππυποτί- 

Ῥη5 αἲίος, αἲίος ρολἱοαοπίνας ρ]ασαδδεί, Γογοςίογοδ(πο 

(ουγιἱσδοί ΠπἰΠίς, ἃς ΠΟΠΠΙ]]ο5 οἶαπα Πλαμα 508 οομ[οςἱαδοί 

πά ΠΠΙΟΓΟΠΑ ἠπ]οίσηό σπα οπ{οίς. Οία οἱ ρορυ]ο ουί]ναί 

οοποΙοπαΡΗμό8, οἱ ρτααπα οπρίαπάο. φο]γο]ναί αποϊφοξ 

Φογίογία {π γἰποπ]α οοη]δοσγαί, ἀῑρηίκκίς οἱ ομκίάίρας Ἠίδρα- 

ποτΗΙΗ. Ομ υας τούς ἀσΠαΙ, ραγοῦαπί φπἱάσπα Ῥογροππα., 

υἱ ργοονί, οἱ καοσςκδοσί Βοηοηἱ; 4ΠἴάΠΙΟΠ Ώς ἴππο φαἰάσπα 



ΡΕ ΡΕΙΙΙΡ ΟΝΗΡΟΡ ΗΡ. 1, 
3” / -- λ ὃ / λἈλ / . / -- 

οὐ μέντοι χωρὶς δυσµενείας οὐδὲ τότε ἐγίγνοντο. Καὶ 
γὰρ ὠμότατος αὐτίχα ἐς κολάσεις θαῤῥήσας ἐφαίνετο, 
καὶ τῶν ἐκ Ῥώμης αὐτῷ συμφυγόντων ἐπιφανῶν ἔκτεινε 
τρεῖς, καὶ τὸν ἀδελφιδοῦν ἑαυτοῦ. 

ΟΧΥ. Ὡς δὲ ἐφ᾽ ἕτερα τῆς Ἰθηρίας ὁ Μέτελλος 
Μ. »Δ. ν , 21 / 2 / ᾧχετο (οὐ γὰρ ἔτι δυσχερὲς ἐδόχει, Περπένναν ἐπιτρέ- 
ψαι µόνῳ ἨΠομπηίῳ), ἐπὶ μέν τινας ἡμέρας ἐγίγνοντο 
ς / .. ΑΔ 4“ / ἀψιμαχίαι καὶ ἀπόπειραι Πομπηΐου καὶ Περπέννα, μὴ 
σαλευόντων ἄθρουν τὸν στρατόν' τη δεκάτῃ δὲ ἀγὼν 
αὐτοῖς μέγιστος ἐξεῤῥάγη, Ἑνὶ γὰρ ἔργῳ χρίναντες 

πμ Πομπήϊος μὲν τῆς Περπέννα στρατηγίας 
κατεφρόνει, Περπέννας ὃ᾽ ὡς οὐ πιστῷ χρησόµενος ἐς 

-ω -. / λ νὰ / 

πολὺ τῷ στρατῷ, πάση σχεδὸν τῇ δυνάμει συνεπλέ- 
1] Γε. ο Μ ο 

κετο. Ταχὺ δ᾽ ὁ Πομπήϊος περιῆν, ὡς οὔτε στρατηγοῦ 

διαφέροντος, οὔτε προθύμου στρατοὺ. ἸΚαὶ τροπῆς 

πάντων ὁμαλοῦς γενομένης, ὁ μὲν Περπέννας ὑπὸ θάμνῳ 
’ 3 ’ λ λ 3 ή ο. κά 

πόας ἐχρύφθη , δεδιὼς τοὺς οἰκείους μᾶλλον τῶν πολε- 
/ / ρα) ας ” τ. Ε) λ 

µίων. Λαθόντες ὃ αὐτὸν ἵππεῖς τινες εἷλχον ἐς τὸν 
Πομπήϊον, ἐπιθλασφημούμενον ὑπὸ τῶν ἰδίων, ὡς αὖ - 
θέντην Σερτωρίου: καὶ βοῶντα, πολλὰ μηνύσειν τῷ 

Πομπηΐῳ περὶ τῆς ἐν Ῥώμῃ στάσεως' ἔλεγε δὲ. 
’ -”ω / Ν / 

εἴτε ἀληθεύων, εἴθ᾽ ἵνα σῷος ἀγθείη πρὸς αὐτόν. Ὅ 
πλ / ! 3 / 3 ν΄ Δ 3 ψ 223. 

δὲ, προπέµψας, ἀπέχτεινεν αὐτὸν πρὶν ἐς ὄψιν ἐλθεῖν" 
δείσας ἄρα, µή τι μηνύσειεν ἀδόκητον, καὶ ἑτέρων 
Ἅ ο 3 « / / ὶ 9 3 / 

αργὴ καχῶν ἐν Ῥώμῃ Ύενοιτο. Καὶ ἔδοξεν ἐμφρόνως 

πάνυ τοῦθ) ὁ Πομπήϊος πρᾶξαι, καὶ συνετέλεσεν αὐτῷ 
καὶ τόδε ἐς δόξαν ἀγαθήν. Τέλος δ) ἦν τοῦτο τῷ περὶ 

Ἰθηρίαν πολέμῳ, τὸ καὶ Σερτωρίῳ παν βίου Ὑενόμε-- 
» Εὶ 2 κ. ξ νον. Δοχεῖ γὰρ οὐκ ἂν οὔτε ὀξέως οὔτε εὐμαρῶς οὔ- 

τως», ἔτι Σερτωρίου περιόντος, συντελεσθῆναι. 
ΟΧΥΙ. Τοῦ δ) αὐτοῦ χρόνου, περὶ τὴν Ἰταλίαν µο- 

νοµάχων ἐς θέας ἐν ἹΚαπύη τρεφοµένων, Σ 

2 

Σπάρταχος, 
Θρὰζ ἀγὴρ, ἐστρατευμένος ποτὸ Ῥωμαίοις, ἐκ δὲ αἰ- 
7 μαλωσίας καὶ πράσεως ἐν τοῖς µονομάχοις ὢν, ἔπεισεν 

αὐτῶν ἐς ἑθδομήκοντα ἄνδρας μάλιστα, κινδυνεῦσαι 
περὶ ἐλευθερίας μᾶλλον, Ἄ θέας ἐπιδείξεως. Καὶ βια- 
σάµενος σὺν αὐτοῖς τοὺς φυλάσσοντας, ἐξέδραμε" χαί 

τινων ὁδοιπόρων ξύλοις καὶ ξιφιδίοις ὁπλισάμενος, ἐς 

τὸ Βέσθιον ὄρος ἀνέφυγεν"' ἔνθα πολλοὺς ἀποδιδράσχοντας 

οἰκέτας, χαί τινας ἐλευθέρους ἐκ τῶν ἀγρῶν, ὑποδεχό- 
µενος, ἐλήστευε τὰ ἐγγὺς, ὑποστρατήγους ἔχων Οἰνόμαόν 
τε καὶ Κρίξον μονομάχους. Μεριζομένῳ ὃ δ) αὐτῷ τὰ 
κέρδη κατ᾽ ἰσομοιρίαν, ταχὺ πλῆθος ἣν ἀνδρῶν. Καὶ 
πρῶτος ἐπ᾽ αὐτὸν ἐκπεμφθεὶς Οὐαρίνιος Γλάθρος, ἐπὶ 

δ᾽ ἐκείνῳ Ἡόπλιος Οὐαλέριος, οὐ πολιτικὴν στρατιὰν 
ἄγοντες, ἀλλ’ ὅσους ἐν σπουδῃ καὶ παρόδῳ συγέλεζαν 

(οὐ γάρ πω Ῥωμαῖοι πόλεµον, ἀλλ᾽ ἐπιδρομήν τινα. 
καὶ ληστηρίῳ τὸ ἔργον ὅμοιον, ἵ ὦ Ἰοῦντο εἶναι), συμέα” 

λόντες ἠττῶντο. Οδαρυίου δὲ καὶ τὸν ἵππον αὐτὸς 

Σπάρτακος περιέσπασε᾽᾿ παρὰ τοσοῦτον ὖλθε χκινδύ- 
νου Ῥωμαίων ὁ στρατηγὸς, αὐτὸς αρ, ὑπὸ 

μονομάγου γενέσθαι. Μετὰ δὲ τοῦτο Σπαρτάκῳ | μὲν 

ἔτι μᾶλλον πολλοὶ συνέθεον, καὶ ἑπτὰ μυριάδες ἦσαν 

ΑΡΡΙΛΔΟΡ. 

[15 --τίι0. 23] 

ρογρασα(ἷς απἰηηϊς, ΝάΠΙ οἱ οοηΙΠο, ημηία Πποῖα, Ῥογρευα 

ογαάομίαίο αἱ ἵπ ραπίθμάο οαρίί εἰ (τον πορί]ος ντος απ 

Ἀοιηα αά ου οοη[ασογαηί, οὐσἰά1ί, οἱ ρΓα{οΥ Ἰχος 5ΗΗΠΙ ον 

(ραΐτο ποροίσηῃ. 

ΟΧΥ. Μείο]ο αμίοπα π ἀῑνοιδαπα Ηἱδραπία ρατίοηι ἆἷ- 

06550, (πἱρρο απἰ /απά [ασ] Ππάἱσαραί Ῥουρομηα. Ῥοίήρο- 

ἵαπα 5οΙΗΠ ΟΡΡΟΠΕΤΟ; ρου αἰἰᾳποί ἀῑες Πί ἆπο γοαἰοπί ρα 

ροπἱο]απα γἱγίαπα [οοσγαΠ{, πιπιοίῖς πίοσείς οχογοΙ ρα» : 

ἀθοίπιο Υουο ἀῑς ππαρηΠὴ ρα] απα οοπηΠηίβδΙΠΗ οί. Οοης{]- 

(αονιηί οΠίπι, 56ΠΙ6Ι αγπαὶ5 ἀἆθοσΓπθτο; Ῥοπηροίας αμίάσια, 

ῬουρεπηαΠα ΙΠΠΡΕΤΑἴΟΥΕΠΙ ΡΓ02 56 6ΟΠίΘΙΗΠΕΗΣ; Ῥογβεπηα αἲι- 

ἴοΠ1, 5105 ΠΟΠ ἀἷα ΠΙάΠΦΗΓΟΣ ἵπ ο[οίο ταίας, αἆθοπιο 60- 

{ου εἶσηπα ΛΤΟΡΕΙ4Π5. Εί απαπαΙᾶπΙ απΠίγειδα5 Ρᾶπ6 

οορίας 5ιιᾶς ἵπ αοἴεῃα Ῥογρεηπα οὐ αχοταί , Ὀγογί {αΠΠ6Π ῬοΠ]- 

ρεία5 Βί 5αροπίο, αἱ απ τοπ Παβεραί ευπι γη]ρατί ἀπ 

Βθσηί(πο οχογο]ία. Τίασιο οππηῖρα5 ἵπ (πσαπι ο[[ᾳςίς, Ῥοι- 

Ρεππα ἵπ γσ]ίάΠα 5ο αβάἰάΙέ, 5πογΙΠ. ππεία ΠΟΠ ΠΙΙΠΗΦ 

α παπα Ποδίίαπα : ἆαθπῃ ἀεργοβεηδαπῃ οᾳα1ίος ποππΗ{ γοίτα- 

χοταηέ, α 5ἱ5 οΙα Πα πα ρα5 Ἱππροίαπα ορ 1ο ῖῖς αἱ Ποπηί- 

οἶάαπα Θου{οπ5 γοσΙ[ογαπίοπησιια, Παβογο 56 πημ]ία Ῥοπηρείο 

ἰπάϊεαπάα, αἆ 5εἀ{ίοηος αιΏαπας ρογπεπίία, 5ἶγο γοιο 14 

ἀἰκοιέ, 5ἶγο Πηχον]έ, αἱ δαἶνας αά ουπα Ῥογάμοριοίαν, 56 

Ῥοπηροίαδ, ΡηαδαααΠα {π οΠβΡΘΟίΙΙΗ γοηϊγαί, ᾗαςςίί οὐσἰάϊ 

ΙοΏλίΠΘΙΗΣ Υθυϊί5, πο πονΙΠ1 ασ]ά Ιπάϊσαης, ΠΟΥ ΑΕΠΙ 6- 

ἸαπηίαίαΏ1 Ῥορι]ο Ἠοππαπο αποίου Ποτοί : αοά ριάσηίευ 

αήσιαο [αοίαπα, παΠίάΠα αἆ Ῥοπηρεί Ἰαπάθιη οοπ{]{. ΑΙ: 

ας Ἱία Ρο Ηϊεραπίεηςίς ἰάθδπα, αι γἱία 5οτίογ!, ΠΠῖς 

αέ τ αἱ 5ἱ ἀἰπῆας γ]χἰςδοί, πες {απι οἵίο, πος {απι [α61]6 

Ρε]απ1 Ίου οοπ[οσίαπα Γαἶςδαί. 

ΟΧΥΙ. Ῥον ἰάδμι {αππρις ἵπ ΤίαΙα Βρατίασοας, 5οΠθΓο 

Τ]ζας, Ἠοπιαπαπα αοπάαπα παΠΙαπα 5οοιία5, {μπο γειο 

οκ οαρίίνο ρἰαάίαίου, Οαρας ἵῃ Ἰαάο σἰαδ[αίονίο Ίπο]ηςης, 

οἴτοῖίθυ δερίιασίηία ο[αςάδπα εοπάΠἰοπίς Ποπηηίθης Ρου5α- 

8ἱε, υἱ Ῥτο υα. Ῥοίΐας Ηβονίαία, απᾶπι Ρτο γο]αρίαίο «Ρο- 

οἰαίογαπα, ἀἰπιεαγοηί. Οµί ρου γίπι τερι]είς οπδιοάίνης, 

Βρατίασο ἆᾳσα, οκ Ἰαᾷο ρνο[ασίαπί; ατπαίί(ιο {α5ίίρις οἱ 

σἰαά1ϊς, απος γἰαίονῖρας ααἰραςδάαπα οιρισγαηπί, οδα γα] 

πιοηίση οοπδεθπάυπ{.  Τοί ηχα]ῖς ασ]ϊνῖς, ποηπ]]ῖς οίἷαηὰ 

Ἰησεηας, απϊ οχ ασ αβ]αεβαπέ, ἵπ φοοϊείαίοπι ταοορ!ἰ5; 

τὶἰοῖπα Ίουα Ια(γοσῖηϊϊς Πη[οςίατα δραγίασις οαρίέ, Ρτῶ{ες(ἶς 

πποπίβα5 {6ης (ΠΟΠΙαΟ Οτίκοαια ρ]αάἱαίοτῖρας : αππῃ- 

απο οχ ὤπιιο 56ΠΊΡεΓ ἀῑγίάεγεί γα ζα5, Ὀγουἱ Πιᾶσηα Πα 60Η- 

(ναχῖί Ποπηίηυ πα πηπ]ά(πεια.  Οοπίτα 4πθὴ πηῖςςί, Ὑαπί- 

πίας ΙαΡ6Γ ΡΡΙΠΙΗΠΑ, πιοχ Ῥ. Ὑαερίας, πο. οΙΠ1 αςίῖς οχοι- 

οἴήρας, δεά ορίίες οἱ 5αβίίο οοἱἱοσοίο πηϊ]ία (αά [πο οηἴηῃ 

Ῥοπλαπί Ια{1γοοἵπίαπα Ίος, ΠΟΠ Ώδ]]άπα, οχἰς( πια μα ηί ), ΓΑΓΗΠΗ 

ΡΙοβροἵο ρασηαγογιηί. απ οΠιο οἴῖαπι δρατίασς Ρ0- 

Πίας οδί : (απ Ἴαπα αρ[αἰέ, φπἴη ργοίου Ποιηαπς α θἰαάϊα 

γιοίοναιια πηα]οτί 1411 οοπεήδα ερ]εβγαῦα» 
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ἴογο αρθεί”. 



ΑΡΡΙΑΝΙ 

ήδη στρατοῦ. Καὶ ὅπλα ἐχάλκευε, καὶ παρασκενὴν | ἴπγς Πα η ρτᾶφίο Ιαῦοτεί γίτογιπι φορίυαρ]ηία πια, ατΙηΣ 
συνέλεγεν. 
ΟΧΥΠ. Οἱ δ ἐν ἄστει τοὺς ὑπάτους ἐξέπεμπον 

μετὰ δύο τελῶν, καὶ τούτων ὑπὸ μὲν θατέρου Κρίξος, 
ἡγούμενος τρισµυρίων ἀνδρῶν, περὶ τὸ Ἰάργανον ὄρος 
ἠττᾶτο, καὶ δύο µέρη τοῦ στρατοῦ καὶ αὐτὸς συναπώ- 
λετο αὐτοῖς. Σπάρτακον δὲ, διὰ τῶν Ἀπεννίνων ὁρῶν 
ἐπὶ τὰ Ἄλπεια καὶ ἐς Κελτοὺς ἀπὸ τῶν Ἁλπείων ἐπει- 

γόµενον, ὁ ἕτερος ὕπατος προλαθὼν, ἐκώλνε τῆς φυγῆς, 
καὶ ὁ ἕτερος ἐδίωκεν. “Ὅ δὲ, ἐφ᾽ ἑκάτερον αὐτῶν ἐπι- 

’ Σ/ ᾽ Δ /΄ στρεφόµενος, παρὰ µέρος ἐνίκα : καὶ οἵ μὲν σὺν θορύθῳ 
τὸ ἀπὸ τοῦδε ὑπεχώρουν. “Ὅ δὲ Σπάρτακος, τριχχο- 
σίους Ῥωμαίων αἲγμαλώτους ἐναγίσας Κρίξῳ, δυώδεκα 
µυριάσι πεζῶν ἐς Ῥώμην ἠπείγετο, τὰ ἄγχρηστα τῶν 
σκευῶν κατακαύσας, καὶ τοὺς αἰγμαλώτους πάντας 

ἀνελὼν, καὶ ἐπισφάξας τὰ ὑποζύγια, ἵνα κοῦφος εἴη" 
αὐτομόλων τε πολλῶν αὐτῷ προσιόντων οὐδένα προσ- 
΄ ᾿ - Γ. / Μο σ η] 

ίετο. Καὶ τῶν ὑπάτων αὐτὸν αὖθις περὶ τὸν Πικη- 

γίτιδα γῆν ὑποστάντων, µέγας ἀγὼν ἕτερος ὅδε γίγνεται, 
᾽ {λ } / ξ « / « δὲ .ω Δ 

καὶ µεγάλη καὶ τότε ἧσσα Ῥωμαίων. Ὅ δὲ τῆς μὲν 
ἐς Ῥώμην ὁδοῦ µετέγνω, ὡς οὕπω γεγονὼς ἀξιόμαχος, 

οὐδὲ τὸν στρατὸν ὅλον ἔγων στρατιωτικῶς ὡπλισμένον" 

οὗ γάρ τις αὐτοῖς συνέπραττε πόλις, ἀλλὰ θεράποντες 
γ ... 4 μ / ο ο κ) Ἴσαν καὶ αὐτόμολοι καὶ σύγχλυδε. Τὰ δ᾽ ὄρη τὰ 
περὶ Θουρίους καὶ τὴν πόλιν αὐτὴν κατέλαθε, καὶ 
ρυσὸν μὲν ἡ ἄργυρον τοὺς ἐμπόρους ἐσφέρειν ἐκώ- 
λνε, καὶ κεκτῆσθαι τοὺς ἑαυτοῦ" µόνον δὲ σίδηρον καὶ 

. 3 ο” --- λ ῴ / 3 -33/ 7αλκὸν ὠνοῦντο πολλοῦ, καὶ τοὺς ἐσφέροντας οὐκ ἠδί- 
με σ ος. ο - / 3 
χουν. Όῇεν ἀβρόας ὕλης εὐπορήσαντες, εὖ παρε- 

σκευάσαντο, καὶ θαμινὰ ἐπὶ λεηλασίας ἐξήεσαν. ἜῬω- 
µαίΐοις τε πάλιν συνενεχθέντες ἐς χεῖρας, ἐκράτουν καὶ 

τότε, καὶ λείας πολλΏς γέμοντες ἐπανήεσαν. 
π Ὕ ” . 

ΟΧΥΠΙ. Τριέτης τε ἦν ἤδη καὶ φοθερὸς αὐτοῖς 
ὃ πόλεμος, γελώμενος ἐν ἀρχῃ καὶ καταφρονούµενος, 
ὡς µονοµάχων. Ἡροτεβείσης τε στρατηγῶν ἄλλων 

Ὑειροτονίας ὄκνος ἐπεῖχεν ἅπαντας, καὶ παρήγγελλεν 

οὐδείς: µέχρι Λικίνιος Κράσσος, γένει καὶ πλούτῳ Ῥω- 
µαίων διαφανὴς, ἀνεδέξατο στρατηγήσειν, καὶ τέλεσιν 
ἓξ ἄλλοις ἤλαυνεν ἐπὶ τὸν Ὑπάρτακον. Ἀφικόμενος δὲ, 

η) - ΄ / / ” -”. ἡ 

καὶ τὰ τῶν ὑπάτων δύο προσέλαθε. Ἰκαὶ τῶνδε μὲν 
αὐτίκα διακληρώσας, ὡς πολλάκις ἠττημένων, ἐπὶ θκ- 
νάτῳ µέρος δέκατον, διέφθειρεν. Οἱ ὰ οὐχ οὕτω νο- 

-. -- Π / 9 

µίζουσιν, ἀλλὰ παντὶ τῷ στρατῷ συμβαλάντα καὶ τόνδε, 
καὶ ἠττημένον, πάντων διακληρῶσαι τὸ δέκατον, καὶ 
. - - ᾿ -- - 

ἀνελεῖν ἐς τετρακισχιλίους , οὐδὲν διὰ τὸ πλῆθος ἐνδοιά- 

σαντα, Ὁποτέρως δ᾽ ἔπραξε, φοθερώτερος αὐτοῖς τῆς 

τῶν πολεμίων ἥττης φανεὶς, αὐτίκα µυρίων παρτα- 

κείων ἐφ᾽ ἑαυτῶν πουν στρατοπελευόντων ἐκράτει' καὶ 

δύο αὐτῶν µέρη κατακανὼν, ἐπ᾽ αὐτὸν ἤλαννε τὸν 
Σπάρτακον σὺν καταφρονήσει. ἈΝικήσας δὲ καὶ τόνδε 
} ὥς, ἐδί εύγοντα ἐπὶ τὸν θάλασσαν, ὡς δικ-  αμπρῶς, ἐδίωκε φεύγοντ |ασσαν, ὡς δι 
πλευσόμενον ἐς Σικελίαν' καὶ καταλαβὼν, ἀπετάφρευε 

καὶ ἀπετείγιζε καὶ ἀπεσταύρου. 

{αὐτῖεατεί , πιᾶσπος αρραταῖας [αρρτοί, 

ΟΧΥΠ. Ταπάεπι εκ ενα πππίατ οοηςη]ος οοπίγα α]α- 

ἀῑαίοτες, επ ἆπαβας Ἱορίοπίνας : α απότυπι αἱίοτο Οεῖκας 

4 64ΓβαΠΙΠΗ πιοπίθπα ουΠη (πίαίηία παἰΒίρας ρτα {ο 5προγα- 

ἴ5 οεοἰᾶ1ξ, υἷκ ἱεγίία εχεγοῖ(ας φαἱ ρᾶτίε υρετδί(ο. 5ραΓ- 

ἴασο, Ῥες Αρεπηΐηιπι αἲ ΑἾρες αἱ ἰπὰε Ρροττο {π σα1απι ῥτο- 

Ρογαη[1, α]ίει οοηδ] ργγεηίο ργαε]α»ῖί ος, {ετρῖς Ἱαρτοπίο 

αἱίοτο. δε ]ε τησ ἵῃ γίορπῃ 8βατθδδας, ΠΟΠ εἶπο 

οἶαᾶε τερυΠ{ : απῖθης ἱτορίάᾳ {αρίεπίίρας, γἱοίοτ βρατίαευς, 

πηαοία{ἶς ἰγεσεπῖῖς Ἠοπιαπί ποπηηίς οαρίϊνίς, ρατεπίανίί 

Οκ! πιαπίρας; εἰ αποίης αἆ οχκ παΗθας ρεά [απ Ἠοπιαπα 

Ρείεραί, οοπηραςίίς ἱπιρεά[πεπῖς 5αρετῃῖς, εαριϊγίς αἆ 

απ ΗΠ ἱπίθτ[εοΙ{5, ᾖηπιεη!ῖ5 4ποφαθ Παρυ]αί[ΐ, απο βοτοί εκ- 

ροά[1ου. ΤΓαι5ΓαΡαΠΗ Ὑετο, παπα πηα]ῖ αάῄαημετε εἰ 56 

οπρετεηί , αἀπηίεραί Πεπαίπεπα. ὔαπηᾳαθ οοηςα]ες γηγδα5 

εΙΠα ἵπ Ῥίοεπο ασστεςςί, πιᾶρπο Πίεταπα Ῥγο]ίο γἱο φαπέ. 

Μπίαγ]ί {αππεῃ 5εη{εη/[ίαπα ΒρᾶΓίασυς Ότβρεπῃ ρείεπά!, φαοἀ 

ποπάππη οοπβάετοί γἱτῖρας, που φας μη ἑαγῖίεν ἱη5ίτασίαπο 

Ἰαβοτοί εχογοίηπα : πυ]]α οπῖπα εΠΙ Ἰαγαβαί οἴγίίας, 5εὰ 

{αβιἡγί (απίάπη ογαηί οἱ οοπγεπ. Ἐτρο Πποπίος οἴτοα Τ{ι- 

παπα ἱηβοά1ϊ : Ἴρεοσπε ορρίἆο οαρίο , οάϊχίε, πο απῖς πδρο- 

Μαίου αγαπη αγροπίαπητε ἱππροτίατεί, Ώ6γο ου 5ποΓΗΠΗ Ίος 

Ἰαῦογε Ἰοργεί. Βο]απα ΓετγΗπῃ οἱ 5 οππεβαηί σατο, δἱ αὖδ- 

ἠποβαπί ππεγεαίοπίρας Ἱπ]ατίαπι. Ὁπάε πησ]ία εοπιραγαία 

πιαἰοπία, Ώεης 56 αγπηῖς ἱη5ίταχετυηί, Τασαηίος ἱπίογίπα ρτᾶ)- 

ἀαἰἰοπίρα5 οοπ πας. Οπ1 Ποπιαπὶς 6ίίαπι ἆθπιο οοηρτε»ςί, 

ίαπο 4ποφπε γἱοίογος πιαρηαΠα Ργαάαπα τοίυ]εγυηί, 

ΟΧΥΠΙ. ζαπι (ογῖας 4ππης ασεμαίατ Ἰα]ας ῬοΗἱ δρατία- 
οἳἳ, α οοπ{οπη{5 Ρτορίος αποίοταΠα γηαίθηι Γη 18 Γοτπηϊἁα- 

Ῥήοπι ἵπ ππο]επα απο. Ταπίαδαπς πηεία5 οεπραγεταί 

ο1Π65, αἱ ΙπάΙοιἶ5 γα [ογῖῖς οοπη(115 Ποππο οαπάἰάαίας ῥτο- 

ἀῑνοί: ἆοπεος Τοϊπίας Οτα5δΗ5, 6εηθτο ἀῑν]ίκααο πουῆίς, 

Ρε αγαπη 5α5οἴρογο 41515, οῦΠά αῑῖ5 5οχ Ἱορίοπίρας οοπίτα 

5ρατίποιΙα ῥτο[εοίης οί. Οµπίσας ἆπας ἴ]ας οοηΣἱαγες Ι6- 

αἰοπες, ἀοεϊπισίας ρτῖας οἳ {ο Ιπποπαμίοδας εἶαάος, πά]πη- 

Χ. δυπί απίοπα οαυἱ (ταδσηί, ργούυοιἶς ραπ ἵπ αοἴσπν 

οπηπίρας Ἱορίοπίρας, «11πα Ἰηα]ο ρυσηαδδοηί, (απα ἀἆσππάπη 

ἀθοπηαςδο αηίνογδας, ΠΙΗΙ ἀείογπίαπι ππα]πά(πο, φασά 

είς ἀοροιίνοηίι αἲ τν Ποπήπαπα πα, Ὀϊτονϊ πιοῦο τος 

ποία οἱ, Ροδίφπαπα οδοί, αἱ πιααὶς 1ρ5ο ἱππρεταίος, ααπα 

Ποβίς πηοτοίας, οοη[οδεἶπα ἀθοσπα πα ία ος δραγίαοί οορίς. 
«οογκίπι αλουυί οαδίτα Πιοίαία αὔστοδδας, ἰαηίααι οὐ 

«ίταροπα, αἱ υὶκ [ογίία ρατ5 [αρα ογαἀοτοί. Ἠίπο πιον ἵρδαπν 

5ραγίαοα οοη{οηἶπι ἀἀοτίας 0τα55Η5, γἱοῖί ομτομίαο; εἰ υπ] 

πιάτο αρίοπίοπα, ἵπ ΒἰοΠαπααο τα]οσίπταπα, Ῥογβδουίης 

ονίς ἀοργρ]ιοηδΙπηπο, (0994 ο Υα11ο ἠγπηδδηηί οροτῖς οἵη- 

ποτο {ηδ[υ]{. 



ΡΕ ΡΕΙΙΙΣ ΥΠΙΡΟΡ ΤΡ. 1, 

ΟΧΙΧ. Βιαζοµένου ὃ) ἐς τὴν Σαυνίτιδα τοῦ Σπαρ- 

τάχου διαδραμεῖν, ἔχτεινεν ὃ Κράσσος ἐς ἐξακισχιλίους 

ἄλλους περὶ ἕω, καὶ περὶ δείλην ἐς τοσούσδε ἑτέρους, 

τριῶν ἐκ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ | μόνων ἀποθανόντων, 

χαὶ ἑπτὰ τρωθέντων ε ποσήδε ἓν αὐτίχα διὰ τὴν κό- 
λασιν ἐς τὸ τῆς νίκης θάρσος µεταθολή. Ἀπάρταχος 
δὲ ἱππέας ποθὲν αὐτῷ προσιόντας περιµένων, οὐχέτι 

μὲν ἐς µάχην ἠει τῷ στρατῷ παντὶ, πολλὰ δ' ἠνώχλει 
τοῖς περικαθηµένοις ἀνὰ µέρος. Ἄφνω τε καὶ συνεγῶς 

αὐτοῖς ἐπιπίπτων, φαχέλλους τε ξύλων ἐς τὴν τάφρον 

ἐμθάλλων κατέχκαιε, καὶ τὸ πόνον αὐτοῖς δύσεργον ἐποίει. 
Αἰγμάλωτόν τε Ῥωμαῖον ἐχρέμασεν ἐν τῷ μεταιχμίῳ, 
δεικνὺς τοῖς ἰδίοις τὴν ὄψιν ὧν πείσονται μ κρατοῦντες. 

Οἱ δ᾽ ἐν ἄστει Ῥωμαῖοι, τῆς πολιορχίας πυνθανόµενοι, 

καὶ ἀδοξοῦντες : εἰ χβόνιος αὐτοῖς ἔσται πόλεμος µονοµά- 
γον, προσχατέλεγον ἐπὶ τὴν στρατείαν Πομπήίον, ἄρτι 
ἀφικόμενον ἐξ Ἱθηρίας, πιστεύοντες ἤδη δυσγερὲς εἶναι 
καὶ µέγα τὸ Σπαρτάκειον ἔργον. 

ΟΧΧ. Διὰ δὲ τὴν χειροτονίαν τήνδε, χαὶ Κράσσος 
(ἵνα μὴ τὸ χλέος τοῦ πολέμου γένοιτο Πομπηΐου) πάντα 
τρόπον ἐπειγόμενος, ἐπεχείρει τῷ Σπαρτάχῳ' χαὶ ὁ 
Σπάρτακος, τὸν Πομπήϊον προλαθεῖν ἀξιῶν, ἐς συνθήκας 
τὸν Κράσσον προὐκαλεῖτο. Ὑπερορώμενος ὃ) ὑπ᾿ αὐτοῦ, 
διακινδυνεύειν τε ἔγνω, καὶ, παρόντων οἵ τῶν ἱππέων 
ἤδη, ὥσατο παντὶ τῷ στρατῷ διὰ τοῦ περιτειχίσµατος, 

καὶ ἔφυγεν ἐπὶ Βρεντέσιον, Κράσσου διώχοντος. Ὡς 

δὲ καὶ Λεύχολλον ἔμαθεν ὁ Σπάρτακος ἐς τὸ Βρεντέ- 

σιον, ἀπὺ τῆς ἐπὶ Μιθριδάτη γίχης ἐπανιόντα, εἶναι 

πάντων ἀπογνοὺς, ἐς χεῖρας ἦει τῷ Κράσσῳ μετὰ πολ- 
λοῦ καὶ τότε πλήθους. Γενοµένης δὲ τῆς μάχης µα- 

κρᾶς τε χαὶ χαρτερᾶς, ὡς ἐν ἀπογνώσει τοσῶνδε μυ- 

ριάδων, τιτρώσχεται τὸν μηρὸν ὅ Σπάρταχος δορατίῳ, 
χαὶ συγκάµψας ἐς τὸ Υόνυ, καὶ προθαλὼν τὴν ἆ ἀσπίδα ᾿ 
πρᾶς τοὺς ἐπιόντας ἀπεμά χετο" μέχρι χαὶ αὐτὸς χαὶ 
πολὺ πλῆθος ἆμφ᾽ αὐτὸν κυχλωθέντες ἔπεσον. "Ὁ τὲ 
λοιπὸς αὐτοῦ στρατὸς ἀχόσμως ἤδη κατεχόπτοντο κατὰ 

πλΏθος" ὡς φόνον γενέσθαι, τῶν μὲν οὐδ) εὐαρίθμητον, 
Ῥωμαίων δὲ ἐς χιλίους ἄνδρας, καὶ τὸν Σπαρτάκου 

νέκυν οὐγ εὑρεθηναι. Πολὺ δ’ ἔτι πλῆθος ἠν ἐν τοῖς 
ὄρεσιν, ἐκ τῆς µάγης διαφυγόν ἐφ᾽ οὓς ὃ Κράσσος ἀνέ- 

θαινεν. Οἱ δὲ, διελόντες ἑαυτοὺς ἐς τέσσαρα µέρη, 

ἀπεμάχοντο, µέχρι πάντες ἀπώλοντο, πλὴν ἔξαχισχι- 
λίων, οἳ ληφθέντες ἐκρεμάσθησαν ἀνὰ ὅλην τὴν ἐς Ῥώ- 
µην ἀπὸ Καπύης ὁδόν. 

ΟΧΧΙ. Καὶ τάδε Κράσσος ἐ ξξ μησὶν ἐργασάμενος, 
ἀμφήριστος ἐκ τοῦδε αὐτίχα μάλιστα τῇ δόξη τῇ Πομ- 

πτῖου γίνεται" καὶ τὸν στρατὸν οὐ µεθίει, διότι μηδ 
Πομπήϊος. ἘἜς Σ2ὲ ὑπατείαν ἄμφω παρήγγελον’ ὅ μὲν, 
ἐστρατηγηκὼς, κατὰ τὸν νόµον Σύλλα: ὅ δὲ Πομπήϊος, 
οὔτε στρατηγήσας, οὔτε ταμιεύσας, ἔτος τε ἔχων τέ-- 
ταρτον ἐπὶ τοῖς τριάκοντα. Τοῖς δὲ δηµάρχοις ὑπέ- | 
σγητο, πολλὰ τῆς ἀρχῆς ἐς τὸ ἀρχαῖον ἐπανάξευ». Αί- 
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ΟΧΙΧ. Οοπαηίομι ἀείη 6 Πηροτο, αἱ Φα μπαμ ρείοτοί . 
ΟΓά5δη5 τεργος»!!, οοοΐ5 Π]άΠ6 5εχ μη] Πίρας, ρατίφιο ΠΠΠΊΡΤΟ 
8Η0. γοβροταη, (πρις {αΠ{ΗΠη γἱγῖς ο αῖς αηςεἰς : 5θρίθιη 
5α1ο[ς : απ] πιοπθηι αἲ γἱοογίαπη αριιὰ η Πίος ΓΗ Γ γρέρης 
ἀπίηιαἁ νου κἰοηίς Ποππονία, Αί δραγίασις, οχδροείαης οφη]- 
[αἱπη αλοππάο α)ρί αἀγοπίθμίοπη, που απηρ]ίης (οιίς γ]ήρης 
44 οθείαπθ. ἀεεορπάθμαί, 5οᾷ οΏδθφογος Πο ας ρατίε, 
υπό 1]α, γεχαραί τορεη ης ογαρ(ἰοπίρης; οἱ (αδοος ἵμ [09- 
5451 ΟΗΡΕΤΕΠάΟ, Υααππ(αα κποζθηάεπάο, Ἰαἳογοπ Ἰοςί]- 
Ρι5 ἀῑ[ιοί]επι [αοἰεῦαί.. Μεάίοφιο αραίίο, απο αὐ Ἰορίο ἁἷ- 
ΜΙπιεραίατ, παπα 6 οαριϊγῖς Βοπιαπίς ο 6166 εδρεμά(ς, 

οδίομάθης επῖς απἱά ραβδιΓί ο5φοηί, πὶ υἱοῖςοηί, ου]α5 

ομρίά[οπῖς {απ1α ἵπ Ὀτηοπα ρετ]αία; Ρορυ]α», ἔπτρε αἰδί τα- 

ἴμ5., 5ἱ ἀπίίας (ταμετοίατ Ῥε]απη οπή. σἰαθἰαίοηρς, Ἱα1- 

416 Ῥ]αηπθ ἨθΠιε ΡάΓΥάΠΗ Υ6Π1 Ώθαιο [πεί]οπι οχἰίίηαης 

ἀεγίποστο ΒρατίασυΠα, 01.950 αἲ ἰά επι οοΠΠεἰοπά ση, 

οο]Ιοσαπι Ῥοπηρείαπα, απἲ Πποῖο εκ ἨΗἱδραπία αἀγεπεταί, 

α]ορῖῖ. 

ΟΧΧ. Αί 6Γα55µ5 πο Ίος Ρασίο οοπ/{δοίΙ Ε6ΠΙ ροπος Ῥοπι- 

Ρρεῖαπῃ ρ]οτία {ογεί, πιοῖς οπηηίρι5 ου ασθβαί , αἱ 5ἶπο ππογα 

οππη Βρατίαςο ἀεεγηθταί. Εί Βρατίασις ἵρεε, ΠΟΠ ΘΧ5Ρ6- 

οαπά πα ῬοπηρείαΠα 6ΘΗΦΕΠΣ, ΟΓαδδΙΠΙ Ἱηγ]ίαραί αἲ βράμ». 

5εᾷ αὖ 60 οππῃ οοηίοπηία τε]οοίας, ςία(ῖί καρίτο Ῥήσηα» 

ἄ]θαη» Ίπ]απε αποίας οᾳπἱαία, Ρογγαρίῖς ππηἰἰοπίρης, 

οππῃ οπηπίριας οορίί5δ Βπιπάδίαπη Ργο[αρίί, 0145950 Ρ6:56- 

απεπίθ. Ῥοδίαπαπι απίθπα εοσπον]έ, Τωιου]]απα, α Υἱοίοτία 

ΜΠ]άα[ῖσα ΤεΥεΙδΙπη, Εταπάμςίί αρρι]ίς5ε; 4δδρεγαῃς το- 

Ρας φας, εορία5 οαπα {ππη φαΐΐ5 ΠιΠιθγοδας Ργούιχ1{ η 

σε. Οπήπιαπε αοθγγῖπια5 οοπβΙεία5 ε5δθί επι ἀθδροια- 

{οτυπη {οί πι] ῖρις, δρατίασοας ἵ(ταρυ]α [οπηα δαηοῖας ἴῃΠ 

 δεηια αὐφρά[έ, οβ]εείοσιθ «Ίγρεο γε]οίεραί ἱπιρδίαπα Ί1ο- 

Γφίίαπη ; ἀοπεο επι πππ]ἶ5 ποπ οἰγτοππιγοπίας οδοῖάΙτ. 

ΤΗΠῃ Ύετο ΟΦΡΙΕΓΟΓΗΠΗ, ΠΙΙΙΟ απηρ]ία5 ογά(πα ρισηαπΐηπα, 

Πἱ ἰαηία είτασος, αἱ Ππίτί ΠΟΠ Ῥοβς6ί ΟΦΡΦΟΓΙΠΗ ΠΗΠΗΘΓΙΗ5. 

Ἐκ ΒοΠαΠΟ εχετοῖία πι]α Γογπ]ο ἀεείάεγαίἶ θαπί. 5ρατίασϊ 

εαάαγετ ποῦ Ροίαῖέ ποροτίη.. Ἐν Π]ο ργα[ίο πια 1 ἀΠασο- 

τα ἵΠ Πποπίο. ΌΟ1ο5 α πάπα ἵπ ἱρεῖς ΠΙοΜΙῖριας Ρθή5ο- 

απεγείας Οταδδ.ς, ΠΗΗ ἵπ ᾳπαίπος οαίδινας ἁῑνίςϊί τεριι- 

βηαῦαπέ, ἄοπεο ΟΠΊΠΕς ἀ4ε]είῖ διπί, οχοερίΐ5 5οχ πλ ]ίθις, 

απ! Τη ροίορίαίειη γἰνῖ τούαείῖ, Ρος ἰοίαπι γίαπα, αὖα ἵπ τ- 

Ῥεπῃ Πατ α 6αρια, 6 ογαοίρας 5α5ρθηςί 5Πί. 

ΟΝΧΙ. ΗΙ5 τεριας Ιπίγα 5οχ ΠΊεῃςες α ΟΓα55ο οομ[εε(ἷς, 

ογία Ργοίῖπιι5 ἸήΠο ππαχίπηε οδί Ιπίευ Ῥοπηρείαπα ΟΓα55ΗΠπΠ16 

46 β]ουία οοπἰεπίῖο.. Βεϊπαίαιο Ογα855 οκογοίαπηα, απο- 

πίαπη ε{ 116. ΕΙ εοηδυ]αίαπα ρείοραηί απΏο : Πίο, Ργα [ογίης, 

αχία Ίερεπι Οοτπε]ίαπι; ῬοπηρθίΗς Ὑθιο, πες ργα[ογίας, 

πθο 4π0Ρ8ίοΓΙΗ5, 4ΠΠΙΙΠΙ ἄδεης απαγίαΠη 8αρτα (ΓΙβεςΙΙΙΠΙ 

απἱ ἰπηα] (πραπίς Ρ]ευίς Ρρο]οσβαίας, πηπ]έαπι ἆς ργίς είπα 

ἠμροκή 56 οἱς 6556 γοδιμίαταπῃ. Ομίη οί ἀοδίσιαιῖ ΊάΠι 

ρεθέντες δὲ ὕπατοι, οὐδ' ὣς µεθίεσαν τὸν στρατὸν, ͵ εοΠδΗ]65, πο ἀἰπηίεραπί οχοτοῖίας, Ρτορε Ὀτροπι 5εάθη- 
ἔχοντες ἆ ἀγγοῦ τῆς πόλεως" ἕκάτερος πρόφασιν τήνδε ί65; 4ΠΠΡΟ «αι]δᾶς α[[ογοηίες Ίαν : Ῥοπηροίας αἰεῦαί, οχερο- 

22. 
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ποιούµενος" Πομπήϊος μὲν, ἐς τὸν Ἰθηρικὸν θρίαµβον 
περιµένειν ἐπανιόντα Μέτελλον: ὁ δὲ Κράσσος, ὡς 
Πομπήῖον δέον προδιαλΌσαι. Καὶ ὁ ὃημος, ἑτέραν 

ο. ᾿ 

ἀρχὴν στάσεως ὁρῶν, καὶ φοβούμενος δύο στρατοὺς 
περικαθηµένους, ἐδέοντο τῶν ὑπάτων, ἐν ἀγορᾶ προκα- 
θηµένων συναλλαγΏναι πρὸς ἀλλήλους. Καὶ τὰ μὲν 

΄ 

πρῶτα ἑκάτερος ἀπεχρούετο. Ὡς δὲ καὶ θεόληπτοί 
τινες προὔλεγον πολλὰ καὶ δεινὰ, εἶ μὴ συναλλαγεῖεν 

-” γ -. 
οἳ ὕπατοι, ὃ ὃημος αὖθις αὐτοὺς μετ οἰμωγῆς παρε- 

/. , ” ν ”. ον λλ ᾽ Μ / ., 
κάλει,πάνυ ταπεινῶς, ἔτι τῶν Σύλλα καὶ Μαρίου κακῶν 
3 / -- ια / / Ρ] 2 ᾿ δν ἀναφέροντες. Καὶ ὅ Κράσσος, πρότερος ἐνδοὺς, απο 
-- .. ’ 

τοῦ θρόνου κατέθαινε, καὶ ἐς τὸν Πομπήϊον ἐχώρει, τὴν 
γεῖρα προτείνων ἐπὶ διαλλαγαῖς" ὁ ) ὑπανίστατο, καὶ 
νι / ” Ἱ Ῥ / 1λλ  λ 3 / 

προσέτρεχε. Καὶ δεξιωσαµένων ἀἄλλήλους, εὐφημίαι 
τε ἦσαν ἐς αὐτοὺς ποικίλαι" καὶ οὗ πρὶν ὅ δημος ἀπέστη 
κ. ) - { 

τῆς ἐκκλησίας, Ἄ προγράψαι τοὺς ὑπάτους τὰς ἀφέσεις 

τῶν στρατοπέδων. Οὕτω μὲν δὲ, δόξασα καὶ ἥδε µε- 
/. -- π 

γάλη στάσις ἔσεσθαι, κατελύετο εὐσταθῶς" χαὶ ἔτος ην 
ο. -- / ”. 3 λί 2 ἡ τὰ ἐτή 4 (λιστ 

τῷδε τῷ μέρει τῶν ἐμφυλίων ἀμφὶ τὰ ἑξήκοντα µάλιστ 
ἀπὸ τῆς ἀναιρέσεως Τιβερίου Γράκχου. 

ΑΡΡΙΑΝΙ ΟΙΥ. 1. 121. 

εἴατα 5ο αἲ πρ] Ἡϊεραπίοηξοπα πεὐσπν ΜΕΙΟΠΙ 

ΟΓαβ5Η5 οααδαβαίατ, ἀεθετο Ῥοπηρείαπα ρεῖης οορίας οληηί- 

(στο, Τηπι ρορυ]ας, τοῦ αἆ πονας 5οὐΠίομος {εμογα 

γίάεῃς, »ρίφπε ππθης α ἆποβιας ογουπηςιάεπήθας οχενο]- 

νας, οοπςμ]ες ἵπ [οτο, Ίοοῦ 5αρεγίογί 5εζοηίες, οΏδεεγαν{ί 

οἱ ἵῃ πππίπαΠη σταίαπα τοδίτοηί. Έας Ρτεςος ΡΕΝΑ Ἠ{οί- 

4ὐε τορυΗί, Ὠεϊπᾶε 4π.π1 ποππ] εἴαπι ἀῑνίπο (πτοτο 

οοττερ({ ἀῑτα πιυ]ία ργαάἱεργεπί , πὶ εοποϊΠατοπίαχ οοηςυ]ες: 

ρορυ]α5 ταΓδαπ1, ϱοπιερυπάς εἰ 5αρρίεχ, θα5άεπι Ῥτοςες 

τοπογαν[έ, Ποπ. ΙΠΙΠΠΘΠΙΟΓ πηα]οταπ ασ βγ]] Μαπίααε 

οοη{οπ{ῖοπθς Ιπγαχογαπ!. 

ἀἰφοεάθης, 4ε 5ο]]α ἀεςερπάῖε, οο]εσα ἀθχίταιη ἵπ ΟΟΠΟΟΤ- 

ἀἷα βάεπι Ροιτίδοη5; απ εἰ {ρε 455ΠΤΡΕΠ5, Ργορεταν!ΐ εἰ 

ομνίαπα.. Μοχαιε οοπ]απεία5 ἀεχίτας 5εεαία; 5υπἰ αεε]απ]ᾶ- 

Ηοπες [αηδία φηγίς εοπιργοεαηΏΊαΠ1 : πες πας 6 οοποῖοπθ 

ἀϊρυοδεης οδί Ρορυ]ης, απαπη σοηςη]ος παἰςδίοπεπη αΠΠΡΟΤΙΠΗ 

εχοΓεΙ πα οἀἰχίβεηί. Αίαάπεα Ἱία ππεία Ίος στανἰδείπιαν 

ΠΟΥ ἀἰδδεηςίοηί5, 5α:15 5ἰαὈ]]ϊ ταἴίοπε, Ἰγοταία εξί τοςρη- 

Ῥ]ΐσα, 4ΠΠΟ οἰτοῖίοι 5εχᾶσεςίπιο αὖ οδίία ΤΙνετή Οτασο”, 

αι! οἰγηρας οοπ{εη(ϊοπίθης ἹπΙαπα ἀεάεταί. 

Τυπι Οταδξης, Ρος α ρογγ]σαοία 



ΑΠΠΙΑΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ 

ΡΩΜΑΙΚΩΝ 

ΕΜΦΥΔΙΩΝ 

ΡΙΡΛΟΣ Ε’. 

Μετὰ δὲ τὴν Σύλλα µοναρχίαν, καὶ ὅσα ἐπ᾽ αὐτῃ 
Σερτώριός τε καὶ Περπέννας περὶ Ἱθηρίαν ἔδρασαν, 
νυν ο ἳ ε 7 κα, /. ος ἕτε-α ἐμφύλια Ῥωμαίοις τοιάδε ἐγίγνετο' µέχρι Γαϊος 
Καΐσαρ καὶ Πομπήϊος Μάγνος ἀλλήλοις ἐπολέμησαν, 
καὶ Πομπήϊον μὲν καθεῖλεν ὁ Καΐσαρ, Καΐσαρα δ᾽ ἐν 
τῷ βουλευτηρίῳ τινὲς, ὡς βασιλιζόμενον, χατέχανον. 

Ταὔτακ δὲ ὅπως ἐγένετο, χαὶ ὅπως . ἀνῃρέθησαν ὅ τε 

Πομπήϊος καὶ ὃ Γάϊος, ἡ δευτέρα τῶν ἘΕμφυλίων ἵδε 
υ ο. ε 4 Ε Ἅ) /.. ή η! / 

δηλοῖ. Ὅ μὲν δὴ Πομπήϊος, ἄρτι-τὴν θάλασσαν χα- 

θήρας ἀπὸ τῶν ληστηρίων τότε μάλιστα πανταχδὸ 

πλεονασάντων, Μιθριδάτην ἐπὶ τοῖς λῃσταῖς καθηρή- 
/ / ἱ λ 3 , ες] ο” Ἡς ϱ/! 

κει, Πόντου βασιλέα" καὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, καὶ ὅσα 
ἄλλα ἔθνη προσέλαθεν ἀμφὶ τὴν ἕω ̓  διετάσσετο. Ὅ 
δὲ Καΐσαρ ἣν ἔτι νέος, δεινὸς εἰπεῖν τε καὶ πρᾶξαι, 
τολμῆσαί τε ἐς πάντα, χαὶ ἐλπίσαι περὶ, ἁπάντων, ἐς δὲ 

δὴ φιλοτιμίαν ἀφειδὴς ὑπὲρ δύναμιν’ ὡς ἀγορανομῶν 
-” ο. . 

ε καὶ στρατηγῶν εἶναι κατάχρεως, καὶ τῷ πλήθει 
αιμ. μονίως ὑπεραρέσχειν, τῶν δήμων ἀεὶ τοὺς δαψιλεῖς 

αινούντων., 
π Γάΐϊος δὲ Κατιλίνας, μεγέθει τε ε οοξης Χαι Ύενους 

λαμπρότητι περιώνυμος, 5 ἔμπληκτος ἀνὴρ., δόξας ποτὰ 
κ3ὶ υἱὸν ἀνελεῖν ὲι᾽ Λὐρηλίας Ὀρεστίλλης ἔρ 

(σπο ων ως 

«4 

΄ 

τα, οὐχ 

Φισταμένης τῆς Ὀρεστίλλ ης π παῖδα ἔχοντι μαθω, 

τή λα φίλος τε χαὶ στασιώτης χαὶ ζηλωτὴς μάλιστα 

γ ἵεγονώς" ἐκ. δὲ φιλοτιμίας χαὶ ὅδε ἐς πενίαν ὕπενηνε- 
Ὑμένος, καὶ θεραπευόμ. ενος ἔτι πρὸς δυνατῶν ἀνδρῶν τε 
καὶ γυναικῶν" ἐς ὑπατείαν παρήγγελλεν, ὁ ὥς τῆδε παρο- 

ύσων ἐς τυραννί ίδα. Πάν Υχνὃ ἐλπίσας αἱρεθήσεσθαι ᾿ 

ὰ τὴν ὑποψίαν τήνδε ἆ ἀπεκρούσθη. Καὶ Κικέρων 

μὲν ἦρχεν ἀντ᾽ αὐτοῦ, ἀνὴρ ἥδιστος εἰπεῖν τε καὶ ῥη- 

2 Ὁ . ο. 

.. [4 ο ΄ 

τορεῦσαι. ἸΚατιλίνας δ) αὐτὸν ἐς ὕθριν τῶν ἑλομένων 
’ / 

ἐπέσκωπτεν, ἐς μὲν ἀγνωσίαν γένους, καινὸν ὀνομάζων 
(καλοῦσι δ οὕτω τοὺς ἀφ᾿ ἑαυτῶν, ἀλλ’ οὐ τῶν προγό- 
νων, γνωρίµους)’ ἐς δὲ ξενίαν τῆς πόλεως, Ὑγχουϊλῖνον, 
ᾧ ῥήματι καλοῦσι τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν ἀλλοτρίαις οἶ-- 

αίαις. Αὐτὸς δὲ πολιτείαν μὲν ὅλως ἔ ἔτι ἀπεστρέ φετο 

ἐκ τοῦδε, ὥς οὐδὲν ἐ ἐς μοναρχίαν ταχὺ καὶ µέγα φέρου- 

σαν, ἀλλ᾽ ἔριδος καὶ φθόνου µεστήν. Χρήματα δὲ 
ἀγείρων πολλὰ παρὰ πολλῶν γυναικῶν, αἲ τοὺς ἄνδρας 
ἦλπιζον ἐν τῇ ἐπαναστάσει διαφθερεῖν, συνώμνυτό τισιν 
ἀπὸ τῆς βουλῆς καὶ τῶν καλουµένων ἵππέων' συνΏγε 

δὲ καὶ Δημότας, καὶ ξένους, χαὶ θεράποντας. Καὶ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 
ΑΙΕΧΑΝΡΗΒΙΝΙ 

ΠΟΜΑΝΑΜΙΟΜ ΗΙΡΤΟΒΙΑΠΟΝ 

ΡΕ ΡΕΙΙΙ5 ΟΠ ΡΟ 5 

ΙΙΡΕΝ 5εοῦνρβῖῦς; 

9ΥΊΙ 4οΠΙΙΠΑΙΟΠΘΠΗ, 4πῶ 416 ρο5ί θα 5οτίοηί Ῥεγρεη- 

πῴαιο ἀποία ἵπ Ηἱδραπία ρεδία 5υηΐ, αἰπηῖ]ες αἲΠ οἴγί]ες 

πιοία5 δυη{ 5οου(1 : απί η Ρε]]απι (απάσπα αροτγίαπη ἴπίοτ Ο. 

Οᾳ.β4γοπη 6ί Ῥοπηρείαπα Μασππα ογαρετηπ!ῖ : απο εοπίδείο͵, 

Ῥοπαροίαπι Οῶ5αι βαδία]ίς ζωκατ, ᾳποᾶ Ρτο τορα5ε ϱογοτε!, 

ἵπ 1ρ5ο 5οηαία ο5ί ἰγποϊάαίας. Οι νο (πα ταοπο ρερία. 

8ἱΠί, 4πογα ποᾶο Ῥοπηρείας ΡΙΠΙΙΠΙ, ἀθίπ Οωρατ, [αοτῖί 

5υΡ]αΐα5, 5δεουπάο Ίου Ον παπι Ῥο]]ογαπῃ Τήῃτο ΘΧΡΟΠαΠ;. 

Ῥοπηρείας, Ῥετριγραίο πια α Ρίταίϊ, 4ΠοΓΙΠά ΠΗΠ( Πα Γ1 

απίοα {αηία5 πιπ]θγας αῬίαπε οπ]πία Ἱη[οδίαγοταί, ἀεῦε]]αίο- 

ααθ Ρο5ί Ρἰταία5 ΜΠη]άαία Ῥοπ/ϊ τοσο, ΤΘΡΠΗΠΙ αμα ΜΠἨτ]- 

ἀαίΐ5, οί αἰίας ἵπ οπἱοπίε σοπίες ἀεγῖείας, ἵπ 6ᾶΠι ΓΟΓΠΙΑΠΙ 

απαπῃ 1ρςί γίδαπ] οξέ, τοάίσεραί. Οµο0 {6ΠΙροΓο 6ῶ5ατ αἆο- 

Ίοδοεῃς οταί, [αου]ίαία ἀῑεεπάϊ γίσογεαπε αἆ τος σεγοηᾶα5 

αχία Ῥο]εῃς, αιάεῃς οππία, ΠΙΠΙΙ ΠΟΠ 5Ρϱο ῬΡγορίεης, 

πιασηἰβοεηίία Ἰαγςοπίραδααο 5αρτα γῖτος ο[[αδας : άπῖρρα 

αυ οιίαπι ἔαπι οάΗ1ϊς οἱ Ργαίου, ἵησοης ος αἰοπΠη ο0Ἡ- 

{παχεταί, αἱ πγαπη ἵπ πιοάσπα Ῥ]ασεραί παπα Παάϊπῖ, παρ 

ΠΙΑΧΙΤηΘ ΕΠΙΡΕΓ πϊγαϊ ΡΓΟΓΗΦΙΡΣΙΠΙΙΠΗ απεππ(ο 5ο]εί. 

Π. Ῥοεν Ιάεπῃ {επιρας Οαἰῆῖπα οε]ερταραίατ, Ίοσο παίας 
ἸοΏβ5/[Ι55ΙΠΙΟ, 564 ΡαγΙπι 5απΏ πηοη{ϊς Ἠοππο, οἱ Ἱη{απηῖς 
5η5ΡίοἴοΠ6 ραντ]οϊάΙΙ, αιἱρρο ααῖ, απποτο οαρίᾳς Αιγο]ίας 

Οναεί]ω, ΕΠαπα δπαπι οοἀεραίατ φα5ίπ]ῖςεα, ααοά Πα 

πτανατοίαι’ ηἰδί 199 πρθγθ: οὔθίοΓΙΠη απη]οας ο δγ]], 
{αοΠοπίδαιιο Π]ίης 5(ααἰοδίςείπιας, Ου Ροδί(παπη ῬγοΓΗβίθ- 
πίρας απιρἡ]οδίς αἆ ραπρετίοπι τοὐασίας οδί, πλ ]οπηῖπιι5 
αγα[ίοδα5 αριιά Ροίεηίῖοτες ΙΑ γίτος {πα [οπηίηας, ΙΠίθΓ 
οθίογος σαπά{άαίος εοηξςα]αέαπα Ρε έ, γῖαπα 51Ρἱ Ιπάο πηπηῖ- 
(ατας αἲ ἐγταππίάσιη, δεὰ πιαχίπ]αηα Πθεί 8ΡεΠΙ εοποορῖς- 
«οί ορίπεπά{ 6απι ἀἱρηϊίαίεπα, {αππεπ ΡΓορίετ απο 1β58ΠΙ 
εΙςρίοἴοΠσΠα, 4ος α[[οσίατα πο Γεγθηάαπα ἵπ Προγα οἴγίίαίο 
ροίεηίίαπα γἰάδγείαν, τερι]δαίη ραδδΗ5 ο5ί; οἱ Ίοσο εἶας σοη- 
επ] εγθαίας Οἴσειο, γἵν οἃ Φίαίο [αομπάία εἰοαπεπίίῶηιο 
Ἰαμά6 εἰαηίδίη!ς.  Όπεπ Οαϊίμα, εαγ]]αης 5[γασία 
Ρορι, Νογαπα Πομηίήπθπη γοσϊίαραί (5ἱο οπίΠα ΥοςαΓ6 50- 
Ἰοηί 605, ααϊ ΠΟΠ ππα]οταπα ρ]οτία, 5εἆ Ρος 5ε 1ρ5ί, ἱπε]ᾶ- 
πασγυπΈ) τ εἰ απἷα ἵπ Ότο παίας ποη οτγαί, ΤπαΠπαΠῃ 
αρρε]]αβαί; απο ποπιῖπθ γοσαπίαγ απἰ αεπας ὤάες Ἱπεο]απί. 
Ίρ5ο γετο ΟαΜίπα αὐῃίπο ῥρτουδας οὐυςίπιί α τεραβ]ίσα, 
ταία5, πυ]έαπα οοπἰεη{οπί5 οἱ ἱην]άῖα Ἰαμογο ταῖραρ]σα" 

ἰπασίαΠΙοΠΘΠ1, πε(1θ {απΊθη πηπ]ίαπα οοη{οτγο οἳ αῖ ἐγταηηί- 
4επα απαπίοσῖα5 οοεαραο ουρία. 5οᾶ ρεουπηία πιαρηα γἱ 
εοιτοσαία α πΙΙ]{15 αχ 6ο 66ηετο πηη]Ιογο]αγΗΠ, απο», ᾶ- 
Πίος ρογίῶδα, δρεταῦαπί ονίο ἑαππα]ία ο πιθάίο εο5 {οἱ]θγε 
Ρ0556, οΗΠΙ. 5οπαίοῖρα5 ποηπα ης οφ ραδαμς ἨοπιαΠίς 

εοπ/αΓαΠΙοΠοΙη Γοοῖέ; οοποϊ]α(ἰς οἴίαπα ρἱεῦοῖῖς, 5ο’ γίδαο οἱ 



343 ΑΡΡΙΑΔΙ 

πάντων ἠγεμόνες ἦσαν αὐτῷ Κορνήλιος Λέντλος καὶ 

Κέρηγος, οἳ τότε τῆς πόλεως ἐστρατήγουν. Ἆνά τε 
τὸν Ἰταλίαν περιέπεμπεν ἐς τῶν Συλλείων τοὺς τὰ 

κέρδη τῆς τότε βίας ἀναλωχότας, καὶ ὀρεγομένους ἔρ- 

γων ὁμοίων, ἐς μὲν Φαισούλας τῆς Τωῤῥηνίας Τάϊον 

Μάλλιον, ἐς δὲ τὸν Πικηνίτιδα καὶ τὸν Ἀπουλίαν ἑτέ- 
ρους" οἳ στρατὸν αὐτῷ συνέλεγον ἀφανῶς. 

ΠΠ. Καὶ τάδε πάντα, ἔτι ἀγνοούμενα, Φουλθία 
γύναιον οὐκ ἀφανὲς ἐμήννε τῷ Κικέρωνι" ὃς ἐρῶν 

Κόϊντος Κούριος, ἂν)ρ δι) ὀνείδη πολλὰ τῆς βουλῆς 

ἀπεωσμένος, χαὶ τ]σδε τῆς Κατιλίνα συνθήκης Ἄξιω- 
μένος, χούφως μάλα χαὶ Φιλοτίµως ἐ ἐξέφερεν, οἷα πρὸς 
ἐρωμένην, ὡς αὐτίκα δυναστεύσων. δη δὲ καὶ περὶ 

τῶν ἐν τῇ Ἰταλία γιγνοµένων λόγος ἐφοίτα. Καὶ ὁ 
Κικέρων τήν τε πόλιν ἐκ διαστημάτων φρουραῖς διε- 

λάμόανε, καὶ τῶν ἐπιφανῶν ἐξέπεμπε πολλοὺς ἐς πάντα 

ὰ ὕποπτα, τοῖς γιγνοµένοις ἐφεδρεύει». Κατιλίνας 

ων μέν πω θαῤῥοῦντος αὐτοῦ λαθέσθαι, διὰ τὴν 
ν ἀκριθοῦ οὓς ἀγνωσίαν, θεδιὼς δ) ὅμως, καὶ τὸ 

7ρό νά ν { Ἰούμενος ὕποπτον, ἐν δὲ τῷ τάχει τὴν ἐλπίδα 

τιθέµενος, τά τε ρήματα προὔπεμπεν ἐς Φαισούλας, 

καὶ "ος συνωμόταις ἐντειλάμενος κτεῖναι Κικέρωνα, 

ως ϱ2 «] 

» 

μα] “1 . ιο 

καὶ τ.,, πόλιν ἐκ διαστημάτων πολλῶν νυχκτὸς ἐμπρῇ- 
σαι μιᾶς, ἐξήει πρὸς ΓΓάΐον Μάλλιον, ὡς αὐτίχα στρα- 

τὸν ἄλλον ἀθροίσων, καὶ ἐς τὸν ἐμπρησμὸν τῆς πόλεως 

ἐπιδραμούμενο. “Ὅ μὲν δὴ ῥάβδους τε χαὶ πελέχεας, 
ὥς τις ἀνθύπατος, κούφως µάλα ἀνέσχε πρὸ ἑαυτοῦ, καὶ 
ἐς τὸν Μάλλιον ἐχώρει στρατολογῶν. Λέντλῳ δὲ καὶ 

. / Ὑν ! ΄ / .) / 

τοῖς συνωµόταις ἔδοζεν, ὅτε Κατιλίναν ἐν Φαισούλαις 

πυνθάνοιντο Ἰεγενῆσθαι, Λέντλον μὲν αὐτὸν καὶ Κέρη- 
γον ἐφεδρεῦσαι ταῖς Κικέρωνος θύραις περὶ ἕως μετὰ 
χεκρυμμένων ξιφιδίων, ἐσθεχθέντας τε διὰ τὴν ἀξίωσιν, 
καὶ λαλοῦντας ὅ τι δὴ, μηκΏναι τὴν ὁμιλίαν ἐν περι- 
πάτῳ, καὶ κτεῖναι περισπάσαντας ἀπὸ τῶν ἄλλων" 
Λεύχιον δὲ Ρηστίαν, τὸν δή Ἴμαρχον, ἐκκλησίαν εὐθὺς 
ὑπὸ κάρυζ Π συνάγειν, καὶ κατηγορεῖν τοῦ Κικέρωνος, 
ὡς ἀεὶ δειλοῦ καὶ πολεμοποιοῦ, καὶ τὴν πόλιν ἐν οὐ-- 

δενὶ δεινῷ ὃ λιαταράτεοντος ἐπὶ δὲ τη Βηστίου δηµηγο- 
ρίαν νυκτὸς αὐτίκα τῆς ἐπιούσης, τέρους ἐν δυώδεκα 

τόποις ἐμπιπράναι τὸν πόλιν, καὶ διαρπάζειν, καὶ 

κατακτείνεν τοὺς ἀρίστους. 
ΙΥ. Ὥδε μὲν Λέντλῳ καὶ Κεθήγῳ καὶ Στατιλίῳ 

καὶ Κατ σίῳν τοῖς ἄρχουσι τῆς ἐπαναστάσεως, δέδοκτο" 
χαὶ τὸν καιρὸν ἐπετήρουν. Ἀλλοθρίγων ὃ δὲ πρέσδεις, 

αἰτιώμενοι τοὺς γουμένους αὐτῶν, ἐς τὴν Λέντλου 
συνωμρσίαν ἐπήχθησαν, ὡς ἀναστήσοντες ἐπὶ Ῥωμαί- 
ους την Γαλατίαν. Ἰαὶ Λέντλος μὲν αὐτοῖς σννέπεµ- 
πεν ἐς Κατιλίναν Βουλτούρκιον, ἄνδρα Κροτωνιάτην, 

γράμματα γωρὶς ὀνομάτων γεγ ραμιμένα φέροντα. οί 

δ' Ἀλλόθριγες ἐνδοιάσαντες, ἐκοινώσαντο Φαβίῳ Σάγγα, 

ὃς ὃν τῶν Ἀλλοβρίγων προστάτ | ὥσπερ ἁπάσαις . 

ση ἔστι τις ἐν 'Ῥώμῃ προστάτης. Παρὰ δὲ τ 

Σαγία μαθὼν ὁ Κικέρων, συνέλαθεν ἀπιόντας τοὺς 

Ἀλλόθριγάς τε καὶ Βουλτούρκιον, καὶ ἐς τὴν βουλὸν 

ρογοσηηίς5 Ποπηηίρης : 5εὰ ργωοῖραα Οογπεή Τεηιὴι οἳ 

Οε Περί ορετα αδας εδ, αἱ ἔππα ργαρίοτος εγαη{ητραπ:. ῥογ 

Πα]ίαπα 4ποφιο ἀῑπηίςίε ορείος Ἰοπιίπες, αἲ εοἰοίίαπἄ πι 

ο05 εκ Ἁγ]]απί5 πηΠ(ῆθας, ααἱ Ῥοπα ταρίηῖς οἰ(πα ρανία ρεοΓ- 

ἀεταπέ, οἱ πΙπο φἰπη]]ος πποίας εχορίαναπέ; Ο. Μαπῄσπι 

Εαρδη]α5, αἰῑος ἵπ Ῥϊεεππη , αἴϊος ἵπ Αρυῄίαπα; απῖ οορίας οἱ 

εἶαπα οοπ{γα]ιθτρη!. 

ΠΠ. Πως οπιπία, 4111 οσσμ]ία οἴἶαπα Πο ο55εηί, Ἱπάί- 

οαγ1! Οἰεετοπί Εα]νία, ποἨ ἱσποβῆ{ς [οπηίπα οπ]ας5 αππαϊος 

ο. Οσα, απα5 ο οοπ]ητα(ἶς, οϐ γἱίαπι ῥτοβγοδαπα 5επαία 

π]οίΗ5, ἴθπιονο Ιαοίαγεταί αριᾷ απηίσαπα, Ὀγουί [οτε αἱ ρτα-- 

Ροίεπίεπι 5ο γἰάσαί. ὀαππαιθ ΓΙΠΙΟΓ δίίαπα ἆε 5, αια. 

Ρε Πα]ίαπι ασεραπίας, ρετογεῦιθταί. Τίασιο Οἶορτο ρε 

ἨήῬεπα ργῶδἰ(α ἀἱδροδη]έ, οἱ ποη ραπσος Πληκίτες γίτος αὖἲ 

διιδροεία 41416 Ίοσα, ααἱ φπἱά ἁραίατ οὐσεγνατοπί, ἀῑπηϊς. 

Αί ΟαΗΐπα, απαπηγῖς ΠΘΠΙΟ αἆμαο απάεταί οἱ πιαπας Ππ]ῖ- 

έθγα, ΠΟΠάΗΠΙ το δα{ῖ5 οχρ]οταία, γετίίης {αΠπεΠ, Πε ΠΤΙ 

ππογα. 5α5ρίοίο ογεςοεγεί, αἱ ἵπ οε]ει]αία 5ρεπα εοοσαης; 

Ρα πηΐςοίς Εωδη]α5 Ροευηῖΐς, πιαπάαν 1 οοπ]ητα(ἰς « Οἶσεγο- 

ποΠ1 οσεἰάενοπί, [ἼτΏομα οπάθπα ποςίο ἀῑγειςίς Ιοεῖς Ἱπερηάε- 

τοηί :» πἹοχαπο αἆ 6. ΜαπΙαπα Ρτο[οσία5 οδί, αἳ, οση(τᾶ- 

οἵα πονα ΠοπίπΙπα Ρρεγάογάπα ππαπα, ἵπορησαπα Τγηγει 

ἱπγαάοειαί. Ἠ]αά ία (ἰαπία Ιοηῖηϊ γαπῖίας Ἰεγιίαδαο Ίπε- 

ται), ῥτῶ]αιῖς [α5δοῖρας 5εοιτῖραδαπθ [οοῖε, γε]αί ργοεσηξ]ς 

1επίυ]ης 

νοιο, ρα Πίο οοπ]αναίο5 οροιῖ5, εοηςΗπεταί κ αἱ, 

ηΗΠ (ο Ιπίοιῖπα, απασµπαια ἴραί, οοἰήσεῃς. 

απαππρηπαπα οοσποτίδδοηί ΟαΜπαπα ρουγοηίς5ε Ἐωση]ας, 

{ρ5ε ο Οεἰθρο, ἷοίς 5180 νοδίο α πια! [ογος ΟἸοστοηίς 

ΦΗΙΠΙΊΟ ΊηαΠε Ρεἰογοηί; εἳ, Ρνορίοι ἀἰρηλίαίοπα [αοἳ]ο αλ μη]ςςί, 

ποςοῖο απίά «Πα ϱο οοοφυσεηίΗς, οχἰταείοσαα ἵπ γεςί]- 

Ρα]ο οο]οφπίο, οοπ[οάθτεηί ΟοΠ5]εΠα, Ἰοησίας α 5αἶς 5οὖιι- 

οσα: Τι, Ῥον[ἱα Υογο, η Ρ. Ρ]., 6οΠΟἴΟΠ6 ρου ΡΥΦΕΟΠες α- 

τουσία, αοοαδατοί ΟἱεσίοπεΙ”, αἱ ΠοπηίπεΠα παίητα πάπα 

οἱ τρ ]οπίΙ, αἱ ον Παίοηὰ {οπποτο Γγαςςεί : ἀεμίσαο αἱ 

ποείο βἰαἶπα. οφ αοηίῖ, Ροδί(παπα Ῥοδμα αραιά ρορυἱόπι 

ομίκεοι, αἰά Όνηοιι ἀμοδοσίπα Ἰουίς ἱπουπάσνοηί, ταρίηΐδφαο 

οἱ οραί οπ/αδα πο οἶγίς οπἀις οπηηία ηἠςοργοηί, ν 

ΤΝ. Πσο οιαπί Τοπ, Οο]νορί, δια ΠΗ, Οακείσπο, 

οἷας οοπ]ηταομίς ριποίρασα, οοηκίία, οοὐπδΙοΏθΠα 5οἱαΏ] 

οχδροςαπ η. Ἰπίοτοα Ἰοραί{ λΠοζηομαςς, αἱ πιαρίςίγαίης 

5108 ἀοοδαίαπα γοποταη{, η σαππάσυα οσο η] ΓαΠΙοΠΟΡΗ Ρρο]]ο- 

οἱ δαμί, αἱ Οαο5 οοποϊατοπί οοπίτα τουρσί, οσα 

[9 Τιοπία]ας αἲ Οσα παπα αππαπ αν ουγοίαπα ΟνοΓοπία- 

(40, Πο οἶπο Ποτῖς, 5ο πυ]]ο ἠηκουρείς Εα]ο. ΑΠοῦτομεος 

ἁπίοπα, απορίίος οομς 1, τοῦ ο.) Εαδίο 8αημα οοηπηΙ- 

οπηΕ, μα. ον τα (ἷν ραίτοπο τ αἱ λος οί ρτονἱμοἰαλαπα, 

αἲ πα απσ(πο ο γίίας ρα(τοπα ἵπ Ότο παρα, Ἠπ]ας 

Φαπρς ἱπδ[είο πποηίίας Οἴοονο, Ἱοραίος, ἆ σπα αν οσ]νο ἀῑκσςν 

ἀμαῖν οηργοποπάσηάος οπταν τί ππα οὔπα Ὑπ]ατοίο , ΡγοῖἸ» 
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εὐθὺς ἐπήγαγεν. Οἱ δ' ὡμολόγουν ὅσα τοῖς ἀμφὶ τὸν 
Λέντλον συνῄδεσαν, ἀχθέντας τε ἤλεγχον, ὡς ὁ Κορνή- 

λιος Λέντλος εἴποι πολλάκις, εἶμάρθαι, τρεῖς Κορνη- 

λίους γενέσθαι Ῥωμαίων µονάρχους, ὧν ἤδη Κίνναν 

καὶ Σύλλαν γεγονέναι, 
Ύ. Λεχθέντων δὲ τούτων, ἡ μὲν βουλὴ Λέντλον πα- 

ρέλυσε τῆς ἂρ; γῆς' ὁ δὲ Κικέρων, ἕκαστον ἐς τὰς οἰχίας 
τῶν στρατηγῶν διαθεὶς, ἐπαντλθεν αὐτίκα, καὶ ψΨηφον 

περὶ αὐτῶν ἐδίδου. Θόρυόος ὃ) ἦν ἀμφὶ τὸ βουλευ- 

τήριον, ἀγνοουμένου ἔτι τοῦ ἀκριθοῦς, χαὶ δέος τῶν συνε- 
Ὑνωκότων. Αὐτοῦ δὲ Λέντλου καὶ Κεθήγου θεράποντές 
τε καὶ ἐξελεύθεροι, χβιροτέ χνας πολλοὺς προσλαβό Ίόντες» 
χατ᾽ ὀπισθίας ὁδοὺς περιῄεσαν ἐπὶ τὰς τῶν στρατηγῶν 
οἰκίας, ὡς τοὺς δεσπότας ἐξ ἑαρπασόμενοι, ὋΩν ὁ Κικέ- 

ρων πυθόµενος, ἐξέδραμεν ἐκ τοῦ βουλευτηρίου, καὶ 

διαθεὶς ἐς τὰ ἐπίχαιρα φύλακας, ἐπανηλθε, καὶ τὴν 

Ἰνώμην ἐπετάχυνε. Σιλανὸς μὲν δὴ πρῶτος ἔλεγεν, 
ὃς ἐς τὸ μέλλον ἥρητο ὑπατεύειν: ὧδε γὰρ Ῥωμαίοις 
ὅ µέλλων ὑπατεύσειν, πρῶτος ἐσφέρει γνώµην, ὥς 
αὐτὸς ( οἴμαι) πολλὰ τῶν χυρουµένων ἐρ γασόµενος, καὶ 

ἐκ τοῦδε εὐθουλότερόν τε καὶ εὐλαθέστ τερον ἐνθυμησό- 
µενος περὶ ἑκχάστου. Ἀξιοῦντι δὲ τῷ Σιλανῷ, τοὺς 

ἄνδρας ἐσχάτη κολάσει µετιέναι, πολλοὶ συνετίθεντο. 
Ἔως, ἐπὶ Νέρωνα τῆς γνώμης περιιούσης, ὃ Νέρων 
ἐδικαίου, φυλάττειν αὐτοὺς µέχρι Κατιλίναν ἐξέλωσι 

πολέμῳ, καὶ τὰ ἀχριβέστατα µάθωσι. 
γΙ. Γάϊός τε Καΐσαρ, οὐ καθαρεύων μὲν ὑπονοίας 

μὴ συνεγνωχέναι τοῖς ἀνδράσι, Κικέρωνος δ οὐ θαῤ- 

ῥοῦντος καὶ τόνδε, ὑπεραρέσχοντα τῷ δήµῳ, ἐς τὸν 
ἀγῶνα προθάλλεσθαι, προσετίθει, διαθέσθαι τοὺς ἄν- 
ὃρας Κικέρωνα τῆς Ἰταλίας ἐν πόλεσιν αἷς ἂν αὐτὸς 

δοχιµάσῃ, µέχρι, Κατιλίνα καταπολεµηθέντος, ἐς δι- 
καστήριον ὑπαγθῶσι » καὶ μηδὲν ἀνήκεστον ἐς ἄνδρας. 

Σ ἐπιφανεῖς Ἶ πρὸ λόγου καὶ δίκης ἐξειργασµένος. Δι- 
καΐου δὲ τῆς γνώμης φανείσης καὶ δεχθείσης, ἀκρατῶς 

ς ες α. κ / 7δ κ. 3 ες οἱ πολλοὶ µετετίθεντο" µέχρι Κάτων, ἤδη σαφῶς ἄνα 
καλύπτων τὴν ἐς τὸν Καίσαρα ὑποψίαν, καὶ ὁ Κικέ- 
ρων, δεδιὼς” ἀμφὶ τῇ νυκτὶ προσιούσῃη, μὴ τὸ συνεγνω- 
κὸς τοῖς ἀνδράσι πληθος αἰωρούμενον ἔτι κατ᾿ ἀγορὰν, 

καὶ δεδιὸς περί τε σφῶν αὐτῶν καὶ περὶ ἐχείνων, ἐργά- 
σηταί τι ἄτοπον, ἔπεισαν, ὡς αὐτοφώρων ἄνευ κρίσεως 
καταγνῶναι. Καὶ εὐθὺς ἐκ τῶν οἰκιῶν, ἔτι τῆς βουλῆς 
συνεστώσης, ἕκαστον αὐτῶν ὁ Κικέρων ἐς τὸ δεσµωτή-- 
ριον, μεταγαγὼν, τοῦ πλήθους ἀγνοοῦντος, ἐπεῖδεν ἆπο- 
θγήσκοντας' καὶ τοῖς ἐν ἆγορᾶ παροδεύων ἐσήμηνεν ’ ς ς ὴή ρα ρ μα ι] 

ὅτ 3 Οἱ δὲ διελύ ὶ ὅτι τεθνᾶσιν. ιελύοντο, πεφριχότες τε, χαὶ 
᾽ ϱ{ 

περὶ σφῶν ἂγαπῶντες ὡς διαλαθόντε. Οὕτω μὲν ᾗ 

πόλι ἀνέπνευσεν ἀπὸ τοῦ δέους, πολλοῦ σφίσιν ἐκείνης ς ᾽ [ 
ο. / 

τῆς ἡμέρας ἐπιστάντος. 

ΥΠ. Κατιλίναν δὲ ἐς δισµυρίους τε ἀγείραντα, χαὶ ς Ὁ ρ γ ρ ͵ 

τούτων τεταρτηµόριον ὁπλίσαντα ἤδη, καὶ ἐς Γαλατίαν 

ἐπὶ ἄλλην παρασκευὴν ἀπιόντα, Ἀγτώνιος, ὁ ἕτερος 
ὕπατος, ὑπὲρ Ἄλπεις μμ. οὐ δυσχερῶς ἐ ἐκράτη- 

σεν ἀνδρὸς ἐμπλήκτως ἀλλόκοτον ἔργον ἐπὶ νοῦν λαβόν-- 
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πΗδ( 116 ἵΠ δεΠΔΓΙΠΙ 05 πίτοάαχ ΕΠΗ, (ας οί απἰάφη]ά 
Ἰεηίπ]ο εγαπί οοηδοῖ, οοτᾶπα ἁἀἀποίαιη ατρπεῦαη!, 56ρο 
4ἴοεγο 5ο]ίέπη , ἵπ {αἱἱ5 6556, { {τον ΟοΓΠ6Ι{ ΘΙΠΊΠΙΟ ἴπηρο- 

πο Ποπης Ροἱαηίατ : οκ 5 ἆπος Ίαπι, Οἴππαπη θγαπππο, 

οχβί[ής»ο, 

Υ. Ου οµΠά ΠΠ] ἀῑκίδεοηί, δοµαία5 Τοπία]ο πιαρίςίταίαπη 

αἀθηηῖί; οοηδα] οοπ]αγαί ρου αάε Ργοίογυπα ἀῑκίγυι 15 

ἵῃ ομ5ἱοΦΙ8Π1, ΠΊοχ ΓΕΥΘΙΡΗΑ, τοσαβαί ἆθ αἷς φοηίοηίίας. Τη- 

(είοα Ίπβρης (απηπ]ίας ογαί απίο ομγίαπα, Το ΠΟΠάΠΙ ας 
εοπηρετία, οἱ Ο0ΠΒΕΙΟΓΗΠΑ Ππαρπα ἱτορίάαίο. Τιοπί]ί απίθίι 

εί Οε(μεαί δουν! Πβεγίίαις, αδδαπηία πΊασηα ππαπΙ ορίβευτη, 

οοπα{1 5ηΐ ρου Ροδίεπα ἵπ Ῥγοίογαπι αάος ἵπγμπιρετα, οἱ 

ν! 4οπηίηος οιἱρεπαο. ΌΟιο οοσηίίο, Οἴοστο Ρτουυγηῖί ο ε- 

τας ἀἱφροςίείδᾳια ρςίά[ΐς, γεγθιδΗς, πΥροραί 5οπίθηίίας, 

ΒΗαΜΗ5, εοηςι] ἀρθίρηαίας, ρτίπηα5 τοσαία5 ο», οχ ΠΟΤΕ: 

απ! πιος Ἰά6ο, ορίπος, ομέπαί, αιοᾶ ἀοοτοίογαπῃ 5οπαίας 

οχδοσι{1ο αἆ ρτοχἰπηϊ απηϊ ο0ηδη]ες πηᾶσπα οκ Ῥατίς Ρογίῖ- 

η6γο 5οἱεί; απο οἰνομπιδρεσίίογα οαΠοτα(αθ ρᾶτ οί 655 

6ογΙΠῃ 46 Τε 4πααπς εοηρίία, 5Παπις ἰβίέας ορηΣι{, οχίγθ- 

ΠΠΑΠΙ ῬώΠαπι 4ο εοπ]αταίἰ5 δαπποπάαπη : εἶαπα ππΗ]Η αἰί 

Ἀβδεμίϊοραπίαν, ἆοπθο ΝεΓο 510 Ίοσο Ῥτο δεπίοπ!ία ἀῑκίε, 

5ογγαπάος {απίδροι ἵῃ ουρίοᾶία, ἆππι Οα{Πίπα ἀεβε]]αίας 

ε55εί, εί (οίαπι πεσοίἴαπι εχαι]ς[ίο Ρογποδοσγείιγ. 

ΥΙ. Ιάεπι εί Ο. Ο5αςί γῖδαπι; απἲ, φαβρθεία5 απἰάεπι 

πομηϊμΙ, {απαιᾶπα δἱ ἴρ5α οοηςΙογαπη {αΠππη ραγῖορρς 

ιΐ εοτίθ ποη ἵσηατας Γααιέ, ίάΠΊΕΠ α ΟΙ6δοπθ ΠΟΠ Γαθγαί 

ποπηϊπαίας, απἱρρο απὶ ποη αιάθγεί Ἰοπηίηοπα αριιᾶ Ρ]εβεπι 

Ευα{Ιοφίβκίππαπα ἵπ Ῥογίου]απῃ αἀάποστο. Αάάῑ41 απίθιι 

βαν αἆ 5εηίοηίῖαπι, ἀῑδίίρασπάος τεος ρε πιπποῖρία 

Παίῖα"., Οἰοετοπίς ατρ]τίο, εί, Ῥοδίαπαπι ἀερο]]αίας οςςεί 

ΟαίΠίπα, φἰςίοπᾶος ἵπ Παάἱοίαπα; πθο Ιπάϊεία οαηξα ἀμτίις 

οοηδιΠεπάσπα ἵπ Ἠομηίπος ποβί]ος. ΟΠ θοπίθη{ῖα ΎπάΠῃ 

ἅαπα γάεγείαν, ρτοβαγείατααε ρ]αγπηῖς, Ῥ]ογίααθ θίίαπα οχ 

αἱ, αἱ α[ίαν ορηςιειαηί, ΠπΠο Ῥτο (πηϊά[ίαία, πιπίαία 

Ρηονί 5οη{θη/ία , ἵπ απο ΡατίθΠι γαηδίραπί. 5εᾷ αἆ οχίτο- 

παπα Οαΐ9, πιαηί[οδί6 1401 1η δα5ΡΙεἴοΠΘΠΗ γουαης Οδατεπῃ, 

αίᾳπε Ο1οδίο, ἴππεης ποσίεπα {αγαπη , πο πηπ]Ηέαάο οοπ]ι]- 

ταβοηῖς οοηδοία, αα {πα ἵπ {οτο ἱπεθτία οοης[ΠΙ Υοιδαῦα- 

(ατ, εί 5ἱρί 4ποααθ πιοίπεραί, απἀετεί αΠαπῖά πε[αγίαπα, 

Ροβιαδεγαηί {απάθπα, αἱ (άΠΦΗΠ1 ἵπ Γα0Ίποτο ἀεργομεηςί 

Ἰπά1εία εἈμδα ἀαπηπατεηίης, Α. πποχ, ΡΓΙδ(ΠαΠα 5οηα(5 

ἀἰπηίογοίας, 5ἱησα]ο5 αογΠΙ Οἴσστο ο ἀοπιῖθιις ἵπ ΥΟΕΙΘΗΙ 

ἀεάιοίος., Ισποταπίε ΡΙερα,, ἵη οοηδρθοίι 510 {δεῖ ποσαγί : 

ἀθϊπάς 1Π {ογαπ1 Ῥ{ορτθδδις, Υ]χίςςο 605. εἰσπίβοανα, Τία 

αἱ, ααἱ 8ἱρί ππείαογαπέ, ἀἱδροιςί 5υπίέ, οοπίθηία5 απίσααα 

ογαδἰ55ο Ἰα{μίδεοαπθ. ΑίάΠε εἰο οἴνίίας α στανὶ πησία, απῖ 

εο ἀῑς 11 ἵπουβριοσταί, τορρίγαν]{, 

ΥΠ. ἆαπι Οα]πα αἆ νἱσίη(ϊ Ἱοπηίπα πα πηΙ]ία οἴτοα 56 Τ- 

Ῥεβαί, απογΙπα Ὕπατίαπη Ῥαγίοπα απηανοταί.. Οποπι ἵπ σα]- 

Ἰίαπα αβοιηίθτη , αἱ αρραταίαπα 5αΠΠα αΏκο]γοτεί, ΑπΠίΟΠΙΗ5, 

αἰίοτ οοηδι], ἵταης ΑἼρος αβεοοπίας, Ἠαιιά πιᾶρπο Ιαβογα 

νο: αἱ απῖ ΤοΠ1 ΡοτίθηίοδαΠα, δίο]άο οοηςΗίο οαρίαπι, 
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τος τε, καὶ ἐς πεῖραν ἔτι ἐμπληκτότερον ἀπαρασκεύως 
προαγαγόντος. Οὐ μὲν ὅ γε ο.» οὐδ) ἄλλος 
οὐδεὶς τῶν συνόντων ἐπιφανῶν, φυγεῖν ἠξίωσεν' ἀλλ) | 

ἐσδραμόντες ἐς τοὺς πολεμίους ἀπώλοντο. Ώδε μὲν ἡ 
Κατιλίνα ἐπανάστασις, παρ) ὀλίγον ἐς ἔσχατον ἐλθοῦσα 
κινδύνου τη πόλει, διελύετο. Καὶ ὁ Κικέρων, ἅπασιν 

ἐπὶ λόγου δυνάμει μόνη γνώριµος ὢν, τότε καὶ ἐπὶ ἔργῳ 
διὰ στόματος ἦν, χαὶ σωτὴρ ἐδόχει περιφανίος ἄπολλυ- 

μένῃ τῇ πατρίδι Ὑενέσθαι, χάριτές τ τε ἦσαν αὐτῷ παρὰ 
τὸν ἐκκλησίαν καὶ εὐφημίαι ποιχίλαι, Κάτωνος ὃ) 
αὐτὸν καὶ Πατέρα τῆς Πατρίδος προσαγορεύσαντος, 

ἐπεθόησεν ὁ ὄημος. Καὶ δοχεῖ τισιν ἦδε ἡ εὐφημία 

πὸ Κικέρωνος ἀρξαμένη περιελθεῖν ἐς τῶν νῦν αὐτο- 

κρατόρων, τοὺς Φαινομένους ἀξίους. Οὐδὲ γὰρ τοῖσδε, 

καΐπερ ο οὖσι βασιλεῦσιν, εὐθὺς ἆ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἅμα ταῖς ἅλ- 
λαις ἐπωνυμίαις, ἀλλὰ σὺν χρόνῳ | μόλις, Ἄδε, ἕ ὡς ἐν- 

τελὺς ἐπὶ µεγίστοις δὲ μαρτυρία, ψηρίζεται 
ΥΠΙ. “Ὁ δὲ Καΐσαρ, στρατηγὸς ἐς Ἱθηρίαν αἱρεθεὶς, 

η) / ΄- Ἔ αν 5 νά Σ - -] δ ’ 

ἐπὶ ΕΥ τι προς των 7ρηστων ΙΕΧΡΊΤεΙτο εν αμη 
- - -- / Ε/ δ 3 ’ 

πολὺ πλέονα τῆς περιουσίας ὄφλων διὰ τὰς φιλοτιµίας. 
/ 

Ὅτε φασὶν αὐτὸν εἰπεῖν, ὅτι δέοιτο δισχιλίων καὶ πεν- 
Διαθέμενος δὲ 

τοὺς ἐν . οὔντας ὡς ἐδύνατο, καὶ τῆς Ἰθηρίας ἐπιθὰς, 

4 
/ κ” 

ταχκοσιων µνριάδων, ἵνα ἔ εγον μη ΟΞΥ. 

γρηματίζειν μὲν ταῖς πόλασιν, ἢ διαιτᾶν δίκας, ἢ ὅσα 
ἁμοιότ βοπα τούτοις ἅπαντα, ὑπερεῖδεν, ὡς οὐδὲν οἷς 

ἐπενόει γρήσιμα' στρατ τιὰν δὲ ἀγείρας, ἐπετίβετο τοῖς 

ἔτι λοιποῖς Ἰθήρων ἀνὰ µέρος, μέχρι τὴν Ἱθηρίαν ἐς 
. ον. - 

τὸ ὁλόκληρον᾽ ἀπέφηνε Ῥωμαίοις ὑποτελη: καὶ χρή- 
ν - λ 3 ε ’ ! . ᾿ . 

μχτα πολλα ες Ρώμην ἀπέπεμψεν, ἐς το χοινον τα- 
Ἅ ιά σ ο” αδα 9 οἷς ἡ μὲν βουλὴ θριαμθεῦσαι παρέσχεν 

3 3 ε αἳ -. -” ἃ 

αὐτῷ. Ὁ δὲ τῆς πομπῆς τὴν παρασχευὴν ἐς τὸ λαμ- 

πρότατον ἐν τοῖς τῆς Ῥώμης προαστείοις διεκόσµει᾽ ἐν 
[ ίραις ὑπατείας ἦσαν παραγ ηελί ία» καὶ ἔδει τὸν 

ο. παρεῖναι, ἐσελθόντι δὲ οὐκ ἦν ἔτι ἐπὶ 

ἰς ἦμεραι 

ἀπανελθεῖν. Ὁ δὲ καὶ τῆς ἀρχῆς ἐς 

- 

εἴν ἐπειγόμενος, χαὶ τὴν πομπὴν οὐγ ἔτοι- 

μον ἔχων ἐσέπε εμπε τῇ βουλῃ, ὃ δεόµενος ἐπιτρέψαι οἱ 
3 | - 

τὸν παραγγελίαν ἀπόντι ποιήσασθαι διὰ τῶν φίλων" 

εἰδὼς μὲν παράνοµον, γεγονὸς δὲ ἤδη καὶ ἑτέροις. 

Κάτωνος ὃ᾽ ἀντιλέγοντος αὐτῷ, καὶ τὴν ἡμέραν τελευ- 

τηίαν οὖσαν τῶν παραγγελιῶν ἀναλοῦντος ἐπὶ τοῖς λό- 

ὁ Καΐσαρ, ὑπεριδὼν τοῦ θριάμβου, -ᾱ .. . “. Α ον, μα) ση ω, 
-ω 
. -- (κ. « ῶν - 

καὶ παρα" /είλας ἐς τὸν ἀρχὴν, ἀνέμενε τὸν γειροτο- 

. ο. 
Ιλ. Εν οετ 

» 
ἔργων ἐπὶ μέγα δόξης καὶ ὀυνάμεως ἐλθὼν, ἠζίου, πολλὰ, 

ύτῳ Πομπ πήίος, ἐκ τῶν Μιθριδατείων 

ὅσα βασιλεῦσι καὶ δυνάσταις καὶ πόλεσιν ἐδεδώκει, τὴν 

βουλὴν βεραιῶσαι. Φθόνῳ δ) αὐτῶν οἵ πολλοὶ, καὶ 

ΛΜ στα Λεύχολλος, ὁ πρὸ τοῦ Πομπ πηίου στρατεύσας 

πὶ τὸν Μιθριδάτην, ὡς ἀσθενέστατον αὐτὸν ἀπολιπὼν 

τρ .. διεκώλνεν, ἴδιον ἔργον ἀποφαίνων τὸ 
Μιθριδάτειον. Καὶ Λευκόλλῳ συνελάµβανε Κράσσος, 

ὤν οὖν ὅ Πομπήϊος προσεταιρίζετ ται Καίσαρα, 
Ὁ ὃ) εὐθὺς 

΄ 

Ἀγανακτῶν 

συμπράζειν ἐς τὸν ὑπατείαν ἐπ ποµόσας, 

| 

ΑΡΡΙΑΔΙ 

(απ «ποιες ἱπραταίαφ οἱ 5ἰο]άτοτί οἱίαπῃ εοηνϊ]ίο ἵπ ᾱἷ- 
πο αάμλ, ΑΠαππεη πες {ρ9ο 0αἱΠίπα, πθ(πε απῖς- 

«απαπα εκ ποΡῆ(ρις απίἱ οἱ αἀθταπί, [αροτε ἀῑσπαίης εδ, 5ο 
η Γηοάίο5 Ἠοδίο5 56 Ιη]ίοϊεπίος οσο οσα υαστυπί. Ἠὶς 
Ραῖἱ οοπ/ταἴομής ΟαΗΗπανία: οχί(ᾳ5 : 4πσΡ Ῥτορε αὐ[αθγαί, 
απίπ. ϱΧΙΓΕΠΙΗΠΗ εχ {πα Πη[ετγοί ταἰρυβ[ίο», ὕαπιααο Οἵ- 
στο, 410πα1 αἆμαο 5ο]α εἰοππεπίῖα Ἰαμάε οἶατας [μἱ55εί, 
εἴίαπα οϐ το 5ΙΓΕΠΙΕ μεσία5 οπιπίαπα ἵπ οτε γετεαβαίητ, οἱ 
Ἰμαπά ἀμδῖο Βεγναίος ραἰτίο,, αΏδαπε εο ροπίπτα, οδί Ἱαρί- 
ἴμ5. ΟπάπιοβΓεπ ργα(ἶο εἰίαπη εἰ αεί 5υπί ρυβ]ίος; οἱ, 
Ῥο5ί Ἰωΐας οπηπίαπα οπηηί5 σεποιῖς ἁεεἰαπηαίίοῃος, αποίοτα 
Οᾳαἴοπθ, πΙαΧΙΠΠΟ 6ΟΠΣΘΗΣΗ ρορη!, Ραΐοτ ραίγία οοηδα]υ{αίης 

οδί.. Ου]ας αρρε]]α[ἰοηῖ5 ΠΟΠΟΓΕΠΙ ΡΓΊΠΠΟ οπηπῖαπη Οἰεθγοπί 
εοπ!ϊρίςςο, ατηγαπίατ ποπ: αἱ αἳ Τ]ο Ιπ]ο Ἰπος ἆπ- 
οἴας ἷί, 45ο δίἴαβι πηπο ΠΗ εκ Ππρεταίοτίρας, απί 0 Ἰο- 
ποτο ἀῑσηί Παβροηίας, εούεπῃ Πποπηῖηο ςαπίαπίΗτ : ἨΠΙ πο 
5 αυΙάσπα, απαπαπαπα γεγε τορίρηας, ἰαΐπι ουπῃ οαρ{οτί» 

οορποπηΙπίθα5 Ἠος απο(πθ αάάἱ 5οἱεί, 5εά Ιπίοτ]θείο {οπι- 
Ῥουα δα, αἱ αμ5ο]αία σἱγίηῖς (οςπιοπίσπα, ραμ]ίου 
ἀοοτείο Ἰηά (ρυίατ. : 

ΥΠ. Ο.δατ ρε τά (εππρας ρταίοτ, Ρτογ]ποῖαπι βογ(ης 

Ἠιδραπίαπα, τοβπεβραίαν α εγεάοτῖρας, ααἶρας φο]γοπάο 

ΠΟΠ εταί, οχλαιαςίης απηρεἱοςίς Ἰαγριοπίθας : πο ἴεππροτε 

γοχ οἶας οχεθρία οί, ορα5 51μί ο556 5οδίογίῖο πηῖ]τες, τί 

πλ] Ἰαβοαί. Τταηδαςίἴοπε {8ππ6π υπ] Ἠΐ5, ααἶ εππῃ πγςο- 

Ῥαπί{, πίοππηαιο Γαοία, ΡΓΟΥΙπεΙαπα ο5ί ἵπρτοςξης. Όπο αἨί 

Ροιγεπῖέ, η! οπταν]ί οοπγοπίας οὐίτα, απ Ἰατὶ τεάἁοπᾶο 

αμῇδγο Ἠ]αςπιοάί πεβοῖς Ὑασατος αγαπη αρία σο ταίας 

50 Ργοροδίίο. δεᾷ, εοβε(ῖ5 οορίῖς, ες Ρρατίος 4βσγεςδιι5 

ο5ί γε]ίᾳο5 Ηϊδραπος, 4οπος πηῖγεγδαπα Ἡἱεραπίαια Ρρορα]ο 

Ῥοιπαπο (ηρηαπίαπα Γοοί. Ἱασας π]αρηα γἱ Ρρουυπία ἵπ 

οοΓαΓΙΙΠΩ πηῖσδα, παππρῃαπαϊ Ροἱοδίαίοπα ροςδί τοὔίαπῃ α 

φοπαία ΙπροίτανΙί. ασια αρραταία5 [απτα Ροπιρα» 

αρ]επάἰαἰδδίπιος [αοῖεραί ἵπ 5 ῬατΕ]5, απαπι αἀγεηῖί ἀἱσ5, 

απο, απί εοηδ]αΓαπα ρείσηί, Ῥγαδοηίες η νο οπή αΐος 

«ο ΡτοΠίονῖ οροτίεραί; πος Γα5 οταί, 5οππθῖ Ότρεπα ἵπατος- 

ΞΗΠΑ, Πίθγαπα εχ ο αἁ ΓΠΙΙΠΙΡΗΗΠΙ τετογῖ, Ο.5ατ γετο 

πΙασιοροτα οἶας πιασϊκίταίας ρογουρίάα5, ποδοάσπα οἴἴαπι 

αἲ (παπραπά σπα δαἲῑς Ἰηδίτασία5, Ροι παποῖος τοβαγ{ῖ 56- 

πα ίαπα, πί Ῥογηίογοί αἨ5οπίϊ ρου απηῖοος οο5Η]α{Π1 ρο- 

(στο: αποᾷ οΙαπηςί Ἱορίθας νουίαπα, πα ]έαπα {απαθή 5οἰοίναί 

ου ροἶοπί «παπα. οοπίταάἰορτεί Οαΐο, οἱ οδΐς 

ἱρεαια ἀῑοπα ἀἰσσπάο οχίταμοτοί, απ οαί υλίπια, πα 

οοπηροίοτος ργοβίογί ποπηίπα οροπ{ερας : Οδας, εοπίοπηίο 

(Πάπηρο, Ὁτροα ρτορουα Ππατοβδις οί, οἱ, Ρτο[υσδίουε 

ποηηηίς [ποία, οχδροςίαθαί οορη μα. 

αῖς. 

ΙΧ. Ἱπίσγοα Ῥοπαροίας, τοῦας οοπίτα Μμγάαίοπα ϱος[ῖς 

οαγς, ας ῥροίθης, ροδία]αγοταί α- δοµαία, αἱ πα, 

αμα τοµίρας, ἀγηαφίῖς, οἱ οἰναίθας οοπορρδοταί, Ραΐγον 

ταία Ἰαθοτοπί, Οσί που ἳ ομείαθαπε, ηνία ρἰοτία, Δς 

ῥιακογἵη ου αςς απξ, 4. 0ϱὰ πίο Ῥοπηροίυπα ουσ ΜΙ- 

νεα στο ο α η ροβδἰαδοί, ας ἀολήαίαπα αἀπιοδαπα Ἰνορίοιη 

γο{κθοί δοσθαο εί, ΙΣΠ 9556 Μηδίας γἱοογίας 

ρ]ονίαπα ρα ἰσα θα: οἳ πο μ]]ο Ογαµδ5 οταί αὐ]αίου. Ουσά 

πιά (μη [οσους Ροπηροίας, 0094γοπη αὐ]αηρῖί κἰδή οσίμπη, ορο” 

ΓΗ 96 Πί ἀκίαταπα Ἰαγοαταπάο ρολἱοίέας, αἱ οοηςυἱ Ποτεί, 
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αὐτῷ Κράσσον διήλλασσε. Καὶ τρεῖς οἵδε τὸ µέγιστον 

ἐπὶ πᾶσι κράτος ἔχοντες, τὰς χρείας ἀλλήλοις συνηρά- 
νιζον. Καί τις αὐτῶν τήνδε τὴν συμφροσύνην συγ- 
γραφεὺς, Βάῤῥων, ἑνὶ βιθλίῳ περιλαθὼν, ἐπέγραψε 
Ἱρικάρανον. Ὑφορωμένη δ᾽ αὐτοὺς ἡ βουλὴ, Λεύχιον 

Βύθλον ἐς ἐναντίωσιν τοῦ Καίσαρος ἐχειροτόνησεν αὐτῷ 

συνάρχειν. 
Χ. Καὶ εὐθὺς αὐτῶν ἦσαν ἔριδές τε, καὶ ὅπλων ἐπ᾽ 

ἀλλήλους ἰδία παρασχεναί. Δεινὸς δ) ὢν ὅ Καΐσαρ 
ὑποκρίνεσθαι, λόγους ἐν τῃ βουλῃ περὶ ὁμονοίας Σιέ- 

θετο πρὸς Βύόλον, ὡς τὰ χοινὰ λυπήσοντες εἰ διαφέ- 
ροιντο. Πιστευθεὶς δ᾽ οὕτω φρονεῖν, ἀπερίσχεπτον ἤδη 
καὶ ἀπαράσκευον καὶ οὐδὲν ἔτι τῶν γιγνοµένων ὑπο- 
νοοῦντα τὸν ἨῬύθλον ἔχων, χεῖρά τε πολλὴν ἀφανῶς 
ὁτοιμάζετο, καὶ νόμους ὑπὲρ τῶν πενήτων ἐς τὸ βου- 
λευτήριον ἐσέφερε, καὶ γῆν αὐτοῖς διένεµε, χαὶ τὴν 
ἀριστεύουσαν αὐτῆς µάλιστα περὶ Καπύην ἐς τὰ κοινὰ 

διεμισθοῦτο τοῖς οὖσι πατράσι παίδων τριῶν, ἔμμισθον 
ἑαυτῷ τῆσδε τῆς χάριτος πλῆθος τοσόνδε ποιούμενος. 
Δισμύριοι γὰρ ἀθρόως ἐφάνησάν οἵ τὰ τρία τρέφοντες 

μόνοι. Ἐνισταμένων δὲ τῇ γνώµη πολλῶν, ὑποχρι- 

νάµενος δυσχεραίνειν ὡς οὐ δίχαια ποιούντων, ἐξέδραμε: 

καὶ βουλὴν μὲν οὐχέτι συνῆγεν ἐπὶ τὸ ἔτος ὅλον, ἐπὶ 
δὲ τῶν ἐμθόλων ἐδημηγόρε. ἨΗομπήϊόν τε ἐν µέσῳ 
καὶ ἸΚράσσον ἠρώτα περὶ τῶν νόμων" οἵ δὲ αὐτοὺς 
ἐπήνουν, καὶ ὁ δημος ἐπὶ τὴν χειροτονίαν Ίει σὺν χε- 
χρυμμένοις ξιφιδίοις. 

ΧΙ. Ἡ βουλὴ δὲ (οὐ γάρ τις αὐτὴν συνηγεν, οὐδ' 
ἐξῆν τῷ ἑτέρῳ τῶν ὑπάτων συναγαγεῖν αὐτὴν }) ἐς τὴν 
οἰκίαν τοῦ Βύθλου συνελθόντες, οὐδὲν μὲν ἀντάξιον τῆς 
Καίσαρος ἰσχύος τε καὶ παρασχευῆς ἐποίουν ' ἐπενόουν 

δ) ὅμως, Ῥύθλον ἐνίστασθαι τοῖς νόµοις, καὶ μὴ δόξαν 

ἀμελείας, ἀλλὰ ἤσσης, ἐνέγκασθαι. Πεισθεὶς οὖν 

Ἠύόλος, ἐνέθαλεν ἐς τὴν ἀγορὰν, δημηγοροῦντος ἔτι τοῦ 

Καίσαρος. Ἔριδος δὲ καὶ ἀταξίας γενομένης, πληγαί 

τε ἦσαν ἤδη, καὶ οἱ μετὰ τῶν ζιφιδίων τὰς ῥάέδους 
καὶ τὰ σηµέῖα τοῦ Ῥύθλου περιέχλων, καὶ τῶν δηµάρ- 

ων ἔστιν οὓς περὶ αὐτὸν ὄντας ἔτρωσαν. Ἀύθλος δ) 

οὗ καταπλαγεὶς, ἀπεγύμνου τὴν σφαγἈν, καὶ μετὰ βοῆς 
ἐκάλει τοὺς Καΐσαρος φίλους ἐπὶ τὸ ἔργον. Εἰ γὰρ 

οὐ δύναµαι πεῖσαι τὰ δίκαια ποιεῖν (ἔφη) Καίσαρα, 
τό γε ἄγος αὐτῷ καὶ μύσος οὕτως ἀποθανὼν ἐπιθαλὸ. 
Ἀλλὰ τὸν μὲν ἄχοντα ὑπεξήγαγον οἳ φίλοι ἐς τὸ πλη- 
σίον Ἱερὸν τοῦ Στησίου Διός. ἹΚάτων δ ἐπιπεμφθεὶς, 

ὥσατο μὲν ὥς νέος ἐς µέσους, καὶ δημηγορεῖν ἤρχετο' 

µετέωρος δ’ ὑπὸ τῶν Καίΐσαρος ἀρθεὶς ἐξεφέρετο. Καὶ 

λαθὼν κατ ἄλλας ὁδοὺς αὖθις ἀνέδραμεν ἐς τὸ βημα ̓  

καὶ λέγειν μὲν ἔτι, οὐδενὸς ἀχούοντος, ἀπεγίγνωσχε" 

τοῦ δὲ Καίσαρος ἀγροίκως κατεβόα, µέχρι χαὶ τότε 
µετέωρος ἐξεῤῥίφη, 3 

ΧΙ. Καὶ τοὺς νόµους ὃ Καΐσαρ ἐκύρωσε, καὶ ἐπ᾽ 
αὐτοῖς τόν τε ὃημον ὥρκωσεν, ἐς ἀεὶ κυρίους νομιεῖν, 

καὶ τὴν βουλὸν ἐκέλευεν ὀμνύναι. ᾿Ενισταμένων δὲ 
πολλῶν καὶ Κάτωνος, εἰσηγεῖτο μὲν ὁ Καΐσαρ θάνατον 
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Αο0 πιον Ρος Οῳβ4γθ ΟΓᾶ5δι5 Ῥομηρείο οοποΠαέας οί. Τα 

Μη ἴτον ροίοηιἱςείηηί υἱῖ ορεΓας δἳδί Ἰηγίορπη ργρίαθαηί 

ππαίμα».  ΟυαΠα οοηδρΙΓαἴοηθιη Ὑαττο, ΒΟΠΙαΠΙ5 φοπρίος, 

εἱηρι]ατί Πργο οοπαρ]εχας, ΤτίσπταΠοῃ (14 οδί, ΠΙΟΠΒΙΓΗΠΙ 

Τεῖσορς, γε] Ηἰδίοπίαπαι ποιρίΠπαια). Ιηβοπρεί, Αί 5οπᾶ- 

ἴα5, δηδροσίαπα Ἠάβοῃ5 6ογΠὴ ροίοη/ῖαπα, Τ,. Β[ρα[απῃ οο]]6- 

6απι 0ᾳρατί π οοηδ]αία οἱ αἀγογςατίαπῃ ορρορα1ε. 

Χ. Μοχαπθ εοπἰθη{ῖοηθς Ιπίοι πογος εοηδη]θς 5Η1Π{ ϱχοΓ- 

ως αἱ α{ογαιιο αγηῖ5 απο(αθ ο]απῃ εοπίτα αἰίεγΙτη 56 ΙηβίΓιθ- 

το. δεᾷ Οωδας, εἰπιπ]απάϊ ορτοσίας αγι[οχ, ἵπ 5δοπαί 

ογαἹοπεπα Παβιί αἆ Βϊρα]απα 46 οοποοτᾶῖα; απαςὶ ϱΆγεῃς, 

πο αποά εκ οοΠεραγΙΠα ἀῑδδεηδίοπο τοδριβ]ίσα αοοϊρίαί ἵη- 

εοππποᾷ μπα. Οάπιπο 5ετίο ραοῖ 5ίπάετο νἰάεγοίατ, οἱ {ῃ- 

οαπέὔπη ]αϱ τε ἀἰδίδδεί οοµεραπα, αἱ ποῦ αΠηρ]ία5 5ο ργῶ- 

υηηίτεί, δἱ η] Ῥουτο 5α5ρίσαγείαγ» Ππασηᾶ ΠΙΠΙ οἶαπι 

εοπηραταία, τορα[ίοηθς ῃ δομαί ΤΠ [ΑΥογθΠη ΡαήβρθγΙΠα {οοῖί, 

οἱ αρτος εἶς ἀῑδίηρηί; αβταπΊ(ε ΟαΠΠΡάΠΗΠΗ, Ίοηροθ [ογ[ῖ- 

Ιβδίππαπα, απ ἵπ αδας Παϊραβ]ίσα, οἰοσαβαίτ, οἱς αγ] ρυ]έ 

εχ οἴνίρας, αἱ (γταπα ΠρογογΙΠα ραΐτος 6556ηΐ.. Οτα ΠἹεΓ- 

ορᾷο στα[ἴαπη 8ἱβῖ π]ασησς η] η ἁ[πίς Ἱοπηίηαπα οοπηρᾶγᾶ- 

γα τ υἱβίηϊ επῖπι Ππη]]ία 5ίαπι οχδίεγυπί Ἰαία5 5ο] Πα 

βοπειῖς. ΟΡ5ἱείοηβα5 Υογο πλ]ῖς, αποπηίηας Ίσρος 5185 

ροι[ειγεί 0δατ; ρτοπρη]ΐ 56 6 οππία, Ιπάϊσηαίππα 56 5ἱπηι]- 

Ίη5 δοἵπη Ἱπ]φπ]ίαία : πεσιθ Ροδί]μας τε]ῖαπο απηϊ {6ΠΊΡΟΓΕ 

εεπαίαπα απηρ]ία5 Παβηῖί, 5εᾷ Ῥτο Ῥοςίτῖς οµπι Ῥορπ]ο ορῖε. 

ΕΙ απ ΠΠ] ργο οοπεῖοπε Ῥοπηρείαπι Ογᾶδςιππ(πε Ῥγῶφεπίος 

γοραςςοί, απἰά ἆε Ιαρῖρις Π115 εοπίῖνοπί; αρρτοβαπῖρις Πῖς, 

ΡΙεῦς, 51ῦ γερίε ἱοί5 αιπαία, γουαβαίαν αἆ ςαβτασία. 

ΧΙ. Ραΐτες Υετο (ᾳπ1Π1 Ποπ οοΠγοσαΓείΙΥ 5εΠαίΗ5, ποιο 

εοπγοεατί ἵπ ουππία α΄ α]ίογαίτο οοΠ5Η]ΙΠΙ 5ἶπο αἰίογίας 

6οΏδεηξδΗ, εκ Ἰεσίρας, ρο55αί}, ἵπ φάϊρας Ῥιρη]ϊ οαίας 

[ασϊεβαηί{. Αί πΙλ] πιαχῖπηε ρτοβε]επίος αἄγειςις γῖπι αίαπθ 

αρραταίαπα Οᾳβατῖς, απο ππαπα Ιπίεγαπί ΤαΙοΠδ6ΠΑ, { Βἰ- 

Ῥα]α5 Ἱερίριις εοεσα οοπίταάἱοστοῖ, απο αἴῑεπα Ροίίας ἵπῃ- 

Ρτορίίαία τἰο(ῖ γιάςΓεπίατ, απαΠά 5αᾶ πεσ]ϊσοπ[ῖα. Εί Βίρι- 

115, γο]απ{αί 6ογΙῃ οΏδεουσία5, ἱγγαρίϊτ ἵπ [ογαπη, οοποΙοπαπίθ 

είίαπα {απα Ο0ᾳδαια. Οτίοσπ6 Ῥεγ αἰίεγοαίίοπεπα (απησίία, 

αᾱ πιαπις γεπίηπῃ ο5ί : 6, ααὶ δἷεῖς ογαηί αγπ]α(1, βεσοτιηί 

{α5οος ΒΙΡι]1, αο ΠΟΠΠΙΙΙΟ5 ϱ (π]ρηπίς, απῖ Ῥτο 6ο είαραπί, 

γι]ποταγαηί. Ἀεο ίαπιεη (πἰάσααπα Γεγηίας Ῥϊρη]ας, πι- 

ἀαίαπα ρταῬεβραί Ιασα]απα, εἸαπογα Ο5ατίαπος αἆ ΠθζθΠΙ 

ΙηγΙίαης : Βἱ ηΟή Ροβ5ΙΠ1, ἱπαπέ, Ο5ατί Ρειςιαάστο απῶ 

Ἱπδία 5απέ, οεγία Πποτία Πηθα 5οε]ενῖς Ππ]ας οπἹραπα οἵ Ιπι- 

Ρίπραπι.  Ῥαράπχοτγαπί {απιεη Ἱησ]ίαπα απῖοί ἴπ ΓΑΠΗΠΙ 

Πονίς Φίαἰοτῖς, {οτο ΡΓολίΠΙΙΠΙ, ΤΠ Οαἴο, α Ραΐίρας 

εαρπηΐσσας, Ῥγοίναςῖς ορρίαπίίρας, αἱ ογαί τορηδία αίαία͵ 

ρ6ς (αγραήι αγαςῖ! ἵῃ Ίοσππι 5αροτίογεπ1, εαρίίᾳαε οοποῖο- 

πατῖ» 5εά α 0ω5αγίαΠί5 πιος ταρίας 5υρΗπηϊς ο {0γ0 5. 

ΝΠοπαῖπα5 οἸαπα Ρ6Γ αἰίαΠα ΥΙαΠὰ ΤΘΟΙΤΤΕΗΣ ἵπ Πορίτα Οαἴο, 

οπηῖσδα απἰάεια ΟΟΠΟΙΟΠΔΙΙΟΠΕ, (ποπίαπῃ ΠΘΠΙΟ απάἶεραί, 

Δ5ΡΟΓΕ {αη{ΗΠα εἸαπηαβαί ἵη Οωδατείῃ, ἆοπες δγαπα οχ{α- 

Ῥαΐας οί. 

ΧΗΠ. Αίήπο Ιία Ίερος 5αα5 Οωδατ ροτίυΠίς εί, Ιπγαᾶς 

ἵπ θᾳ5 ρ]εροῖῖς, α Ραίτίρας «ποαπε Ιάεπα {α5[αΓαβά Πα εχθ- 

Εἴί. Οποᾶ απ ΠΟΠ ραποῖ, αποίογο Ρο(ἱβίππαπῃ Οαΐοπε, 

τουµδατοηί {ασθγς, 058: ΓοσαΙοΠεΠα (υΠ{ αἆ ρορυ]απο , αέ 
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τῷ μὲ ὀμόσαντι, καὶ ὃ δῆμος ἐπεκύρου. ὌΏμννον ὃ 
αὐτίχα, δείσαντες, οἵ τε ἄλλοι καὶ οἱ δήμαρχοι. Οὐ 

Δ 

γὰρ ἔτι χρήσιμον ἀντιλέγειν ἦν, κυρουµένου διὰ τοὺς 
-- ν 

ἄλλους τοῦ νόµου. Οὐέττιος δ᾽, ἀνλρ δηµότης, ἐς τὸ 

μέσον ἐσδραμὼν μετὰ ζιφιδίου γυμνοῦ, ἐπιπεμφθῆναι 
ἔφη πρός τε Βύθλου καὶ Κικέρωνος καὶ Κάτωνος, ἐς 
ἀναίρεσιν Καίσαρός τε χαὶ Πομπηΐου: καὶ τὸ ξιφίδιον 
αὐτῷ Βύθλου ῥαθδοῦγον ἐπιδοῦναι Ποστούμιον. Ὑπό- 

ο . αμ. ωα / ι - 
πτου δ᾽ ὄντος ἐφ᾽ ἕκάτερα τοῦ πράγματος, ὁ μὲν Καΐσαρ 
ἐξετράχυνε τὸ πλῆθος, τὴν δ) ἐπιοῦσαν ἐξετάσειν τὸν 
Οὐέττιον ἀνεβάλλοντο. ἸΚαὶ ὃ Οὐέττιος, φυλασσόµενος 
ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ, νυχτὸς ἀνηρέθη. Εἰκαζομένου δ' 
ἐς ποικίλα τοῦ συµθεθηχκότος, ὃ Καΐσαρ οὖκ ἀνίει καὶ 

τοῦτο δράσαι λέγων τοὺς δεδιότας' ἕως ὃ δημος αὐτῷ 
συνεχώρησεν ἀμύνειν τοῖς ἐπιθεθουλευμένοις. Καὶ 

Ῥύόλος μὲν, ἐκ χειρῶν ἅπαντα μεθεὶς, οἷά τις ἰδιώτης, 
οὗ προῄει τῆς οἰχίας ἐπὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἀρχῆς ἅπαν. 

ΧΗΠΙ. Ὁ δὲ Καΐσαρ οὐδ' αὐτὸς ἔτι ἐζήτει περὶ τοῦ 
Οὐεττίου, μόνος ἔχων τὸ κράτος ἐπὶ τῆς πολιτείας. 
Νόμους δ᾽ ἐσέφερεν, ἐκθεραπεύων τὸ πλῆθος, ἑτέρους, 
καὶ τὰ Πομπηΐῳ πεπραγμένα ἅπαντα ἐκύρου, χαθάπερ 
΄ / -- .λ. - / / 1 Δ 
ὑπέσγητο αὐτῷ. Οἱ δ' Ἱππέες λεγόμενοι, τὴν μὲν 
ἀξίωσιν τοῦ δήµου καὶ τῆς βουλῆς ὄντες ἐν µέσῳ, δυ- 
νατώτατοι δὲ ἐς ἅπαντα, περιουσίας τε οὕνεκα, καὶ 

μισθώσεως τελῶν καὶ φόρων, οὓς ὑπὸ τῶν ἐθνῶν τελου- 
- , ον -- / / .] 

µένους ἐξεμισθοῦντο, χαὶ πλήθους βεθαιοτάτων ἐς 

ταῦτα θεραπόντων, ἐκ πολλοῦ τὴν βουλὴν ἤτουν, ἄφε- 
σίν τινα μέρους τῶν φόρων αὐτοῖς γενέσθαι. Ἰκαὶ ἀπο- 
διέτριθεν ἡ βουλή. Ὅ δὲ Καΐσαρ, ἐς οὐδὲν τότε 

-ω / 3” / ”- ’ 

ς βουλῆς δεόµενος, ἀλλὰ µόνῳ τῷ δήµφῳ χρώμενος, 

τὰ τρίτα τῶν µισθώσεων αὐτοῖς παρΏκεν. Οἱ δὲ, 

ὑπὲρ τὴν σφετέραν ἀξίωσιν ἀδοκήτου τῆς χάριτος αὖ- 
Καὶ στῖφος ἄλλο 

’ -- / {“ν νὰ / / 

καρτερώτερον τοῦ δήμου τόδε τῷ Καίσαρι προσγεγένητο 
2) ἑνὸς πολιτεύματος. Ὅ δὲ καὶ θέας ἐπεδίδου καὶ 
. / / κ.ά / Δ »/ 
κυνηγέσια θηρίων, ὑπὲρ δύναμιν δανειζόµενος ἐς 
μά ) λ { / ὰ / 
ἅπαντα, καὶ τὰ πρότερα πάνθ ὑπερθάλλων παρα- 

σκευῃ καὶ χορηγία καὶ δόσεσι λαμπραῖ. Ἐφ οἷς 
αὐτὸν εἵλοντο Ἰαλατίας τῆς τε ἐντὸς Ἄλπεων καὶ ὑπὲ 
Ἄλπεις ἐπὶ πενταετὲς ἄρχειν, καὶ ἐς τὴν ἀρχὴν ἔδοσαν 

Ὅ τέσσαρα. 

ΧΙΥ. “Ὁ δὲ, καὶ τὴν ἀποδημίαν οἵ χρόνιον ὁρῶν 
σοµένην, καὶ τὸν φθόνον ὡς ἐπὶ µεγίστοις δὴ τοῖς 

ν / 3 1 4 1 »./ 
εδομένοις μείζονα, ΗἩομπηΐῳ μὲν ἐζεύγνυ τὴν θυγα- 

τέρα, καίπερ ἐγγεγνημένην Καιπίωνι" δεδιὼς, μὴ καὶ 
{ -- -- . 

φίλος ὢν ἐπιφθογήσειε τῷ µεγέθει τῆς εὐδαιμονίας, 

Τοὺς δὲ θρασυτάτους τῶν στασιωτῶν ἐπὶ τὰς ἀρχὰς 
τοῦ μέλλοντος ἔτους παρΏγε. Καὶ ὕπατον μὲν ἀπέ- 

γ / . Φηνεν Λύλον ΓΓαβίνιον, φίλον ἑαυτοῦ: Λευκίου δὲ Πεί- 
σωνος, τοῦ σὺν αὐτῷ μέλλοντος ὑπατεύσειν, τὴν θνγα- 
τέρα Καλπουρνίαν αὐτὸς ἤγετο' βοῶντος ἹΚάτωνος, 
διαμαστροπεύεσθαι γάµοις τὴν ἡγεμονίαν, Δημάρχους 

δὲ ἠρεῖτο Οὐατίνιόν τε, καὶ Κλώδιον τὸν Καλὸν ἐπίκλην' 
ὄντινα, αἰσχρὰν ἐν ἱερουργίᾳ γυναικῶν ποτε λαθόντα 

τοῖς γενομένης, ἐξεθείαζον αὐτόν. 
ρτερ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

οαρ{α]ῖ5 ε5ςεί φπὶ ποῃ ᾖητατεί : Ἰάψᾳπε Ῥορυ]ας 5εἰγῖ. Μος- 

απδ οΠΊΠ6ς Ρ10 ππεία Ἱηταταπί; οἱ ἵπ μῖς (παπί ρ]ευῖς, 

{γηδίτα τοζ]απιαατὶ, Ίορο ]απα οοπβτηηαία αὖ ας. ΤηίοΓδ 

γεµίας απἰάαπα, αρ]εῦα, ργοσυγεῖέ ἵπ πιεδίπα, βἰτ]είατη ςἷ- 

εΑΠΙ οδίθηίαΠς, ἀἱεθηδᾳίθ α 56 δη υπηίδδαπα α Β]ρηα]ο οἱ ϱἵ- 

ερτοπε αίᾳπε Οαίοπε6, αἱ Ο054γεπΙ παπα ουσ Ῥοπηρείο ο0Ἡ- 

{οἀστγεί : 6Ηππαπο Ρηβίοπθτη δἱδί ἀαἴαπα α Ῥοξίππηίο, Ποίογα 

ΡΙρΗ, ν. Ἠοες [ασίο, απαπιτίς απηρίσιο» 5α5ρίοῖοπϊς, Ο605ατ 

πδας δεί αἆ οχαςροταπάαπα πηυ]άίπεπαΣ ΙπαπΙςΙίοπο {α- 

πΙοη ἵπ ογαδπαπα ἀῑαία, δεᾶ Ὑείίας, απ ἵπ γ]που]ίς 

οαφίοάἱτοίατ, 5εααεπ!ί ποςία {τασϊάαίμς οί. 

εα5115 Ἱπίοτρτοίατείατ γατα, Ο.δας Ἠαπο ποπ ου]ραπι 

το]ίοεραί ἵπ αποδάαπαι οοπβοἰοηίία. Μπιοτε εχαρϊίαίος : ἆ0- 

πες ε[[οσῖε, πἱ ρορα]ας οἱ ρεπηίθγοί ορεΠῃ [δτο Πΐς αὐῖ 

Ροίετοπίατ ΙηΞΙάΗ5. ΈΤαπι τετο Βίρη]ας ἵη ΠΠΙΥΕΙΣΗΠΙ, 

οπηΐδξα {ταοίαί[ίοπο ταϊραβρ]οφ, Ῥος το]σααπη ΟΠΠΠ6 οοΗ5ι]- 

Ἰαία5 5αἱ ἴεππρις, (απσιαΠα ργίναίας, ἀοπηῖ 56 σου πη]!. 

ΧΠΙ. ΑΙ 0..κατ, ]4Π1 5ο]ᾳ5 πιοάρταἴοποπα ΤΘΓΙΠΙ ΟΠΙΠΙΠΠΗ 

οῬίίπδης, ποη απηρ]ίας ἱπαπίτεραί ἆς Ὑειίο; 5οᾷ ποτῖς Ῥοττο 

Ιοίρας ἵηπ ρ]εὈίς ρτα[ίαπα Γεγοπάϊς γασανΙτ, ςἴπππ]ααο αεία 

Ῥοπηρεί! ταῖα Μαβιί οπηηία, φαοππαάπιοά σπα ρο]Ποἵας [αθταῖ, 

Ἐοάειη ἴεπροτα εφιεςίτῖς ογάο, Ιπίου εεπαίαπη 6 ρ]εῖνοπα 

πάς, Ῥοίοης ἴαπι Ῥτορπϊς ἀῑγ5, παπι απαωδία εκ 

γεοραριας ραρ]οῖς (τραδααα ρτονΙπείαταπα, απα τεᾷθ- 

πιεΓαί ἃ ρορι]ο, 5Ηραίαςσπε γαλ ἰςεϊπιογαπη 56ΓΥΟΓΙΠΗ πηυ]- 

ἠ(πάΐπε, απο ἵη πδας 5.05 αἰεραί, Ίαῦ Ῥτίάθιη ροἱοταί ἃ 

φοπαία, Ἠί ραῖ5 πιγοδά πα, πας εκ Ἰοσα{ϊοπίς ρασίο οηπῖ- 

ἴε5 ἀεθεβαπί Ρρορυ]ο, {ροίς τοπ {ετοίαγ. Ῥαϊτῖθας γετο Θ41η 

τ6πα ἀῑ[[ογοπίίρας, Ο.ρσατ, αἆ Π]]απα Τ6Π 60 ἴδιηπροτθ 5εηᾶ- 

ἴμ5 ορεταπῃ αἆμίροηῃς, 5οἶοαπο οοΠδεης Ρ]ερίς αδας, τοῖς] 

ρυρ]σαηῖς {εγίίαπα ρατίεπα εκ Ἰοσαίοπαα ρτοίίο.. ΟΗ8ρτο- 

Ρίει εφα]ίο5, 5αργὰ Ροδἱα]αία πασῖ Ἱπερεταίαπα στα(ἴαπη , ἵπ 

οα]απα [εγεβαπί οἷας απείοτοιη. Ὁπάς τοβαςιῖας οίῖαπα Ίος, 

απᾶπι δπΠί6 οχ Ρ]εῦς6, ασπιοπ ρτορυσπαίογαπα αοορβδῖ ζαατῖ, 

Ρος αΠΗΠΗ ἱδίαά ἱη5αίαπα, Δαχίίσαε ργαίοτοα Ο,δατ αριά 

Ρορυ]απα σγα(ἶαπα, οἀεπαῖς ποσο δρεοίαεπ]ῖς οἱ γεπαοπῖ- 

ῬΗ5: 5ηρτα ορος υπάί(πε ος αἱσπαπα οοπίταῖνοης εἰ Ρῖογα 

οπηπία γίπερης πιαρηϊΠοθη{ία αρραταίας ρτοΓηδίκαπο Ἰαγαῖῖο- 

πἱρᾳς, Οπίρα5 πορας ο[οοίε, αἱ πίτα(πο σα]α , ΟΠοτίος 

ὈΠιογίοταια, ῥτογ{ποία ἐραί ἵπ φαἱπαποππίσσα , οσα απαίπος 

Ιεμίοπίρας, ἀεσσγηστοίητ, 

ΧΙΥ. Ὠείηάο κα1ἰς ἰπίοΙίροηυς 0.5, οἱ αἲ Ότο ἁλαίας 

56 αΏίοτο, οἱ 410 πια]ογᾶ οβ8δη{ ροριἱ {π 5ο οο]αία οβοίι- 

οα, [απίο ρτανίοΓοη [οτο ἰηγίάίαπα, Ῥοπηρείο οοβοσανίε 

Πίαπα, Ύπαπ4παΡΗ Οαρίοηί ]40) απίο ἀεεροηραίαπα; γογῖίης 
Δπη]οί οσα, Ργορίος ΠἰΠαΙος 8ποσσβδας, Ἰνογοιη. Ῥγα ίδιοι 

δαϱ0 Πας Ποπίς αι άαοἰδείπιος αᾱ πηαρἰκίταας η ΑΠΠΗΠΑ ῥργον]- 

ΠΙΑ οαρίοηάος ρτοππον{ί.  Εἰ οοηδη]οῦα φαἰάεπα ἀθείμηα- 

νι ΔΑ. σαμπίασα, ος ἱπιπηῖς απηἰοίδ» πα Τ,, Ῥίκοηο δα. 

ἴοπα, απὶ οο]]ορα Πλας οναί (αἱαγας, αβηηιίαίοια οορίταχ{!, 

Πα οἶα» Οαἱρνηία ἵπ πιαἰτπιοπίσπα ἀποία :. γουεταπίο 

Οπίοπο, παρ ῖς οοηδαρταγί ἱππροπίαπη, Τηθαπος γοτο ρ]ε- 

5 ομίι Υαπηίαπη, οἱ Οἰοδίαπη, οομπονηίπο Ῥἱο εαν; 4ποπη, , 

απ Πα Πη]ο απίο, ἑαπρί εακρίείοπε {/απήσπα αὐ]ογαίος 

Οπαππσπθ Ἰής : 

ο 
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ὑπόνοιαν ἐπὶ τῇ Καίσαρος αὐτοῦ γυνχικὶ, ὁ μὲν Καῖ- 
σαρ οὐκ ἔχρινεν, ὑπεραρέσχοντα τῷ δήµῳ, χαίπερ ἀπο- 
πεμγάµενος τὴν γυναῖχα: ἕτεροι δὲ διὰ τὴν ἱερουργίαν 
ἐς ἀσέθειαν ἐδίωχον, καὶ συνηγόρευε τοῖς διώκουσι 
Κικέρων" καὶ κληθεὶς ἐς µαρτυρίαν ὁ Καΐσαρ οὐ χα- 

τεῖπεν, ἀλλὰ καὶ τότε δήµαρχον ἐς ἐπιθουλὴν τοῦ 
Κικέρωνος ἀπέφηνε, διαθάλλοντος ἤδη τὴν συμφροσύ- 
νην τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἐς µοναρχίαν. Οὕτω χαὶ λύπης 

ἐκράτουν ὑπὸ χρείας, καὶ τὸν ἐχθρὸν εὐηργέτουν ἐς 

ἄμυναν ἑτέρου. Δοχεῖ δὲ ὃ Κλώδιος ἀμείψασθαι πρό- 
τερος τὸν Καίσαρα, καὶ συλλαθεῖν ἐς τὸν τῆς Γαλατίας 
κ, 
αρχήν. 

ΧΥ. Τοσάδε μὲν δὴ Καΐσαρ ὑπατεύων ἔπραξε" χαὶ 
τὴν ἀρχὴν ἀποθέμενος» ἐπὶ τὴν ἑτέραν εὐθὺς ἐξῄει. 

Κικέρωνα δὲ γράφεται Κλώδιος παρανόμων, ὅτι πρὸ 

δικαστηρίου τοὺς ἀμφὶ Λέντλον καὶ ἸΚέθηγον ἀνέλοι, 

Ὁ ὃ) ἐς τὸ ἔργον ἐκεῖνο γενναιοτάτῳ λήµατι κεγρη- 
μένος, ἀσθενέστατος ἐς τὴν δίκην ἐγένετο. Καὶ τα- 
πεινὴν ἐσθῆτα ἐπικείμενος, γέµων τε αὐγμοῦ καὶ ῥύ- 
που, προσέπιπτεν οἷς ἐ ἐντύχοι κατὰ τοὺς στενωποὺς» 

οὐδὲ τοῖς ἀγνῶσιν ἐνοχλεῖν αἰδούμενος" ὥστε αὐτῷ 
τὸ ἔργον, διὰ τὴν ἀπρέπειαν, ἀπὸ οἴκτου µεταπίπτειν 
ἐς Ἰέλωτα. ς τοσοῦτο δειλίας περὶ µίαν οἰχείαν δίκην 
κατέπεσεν, ὃς τὸν ὅλον βίον ἐν ἀλλοτρίαις ἐξήταστο 

λαμπρῶς. Οἷόν τι καὶ Δημοσθένη φασὶ τὸν Ἀθηναῖον 

οὐδ) ὑποστῆναι τὴν ἑαυτοῦ ὃ δίκην, ἀλλὰ πρὸ τοῦ ἀγῶ- 
νος φυγεῖν. Κλωξίου δὲ καὶ τὰς παρακλήσεις αὐτῷ 

σὺν ὕόρει διακόπτοντος ἐν τοῖς στενωποῖς, ἀπέγνω 
πάνθ᾽ ὁ Κικέρων ' καὶ ἔφευγεν ἐκούσιον καὶ ὅδε φυγὴν, 

Γ ο ων ο” »/ ο ο-- λ ὥ 

καὶ φίλων αὐτῷ πλ]θος συνεξήει, καὶ ἡ βουλὴ συνίστη 
τὸν ἄνδρα πόλεσί τε καὶ βασιλεῦσι καὶ δυνάσταις. 

Κλώδιος δ αὐτῷ τὴν οἰχίαν καὶ τὰς ἐπαύλεις ἔπικα - 

τέσκαπτεν. ᾿Ἐπαιρόμενός τε ἐπὶ τῷδε, ἀντιπαρεθάλ- 

.λετο ἤδη καὶ Πομπηΐῳ, τὸ µέγιστον ἐν τῇ πόλει κρά- 
τος ἔχοντι. 

ΧγΥΙ. Ὁ δὲ Μίλωνα, τὸν σὺν τῷ Κλωδίῳ τὴν ἀργὴν 
παραδεδεγµένον, θρασύτερον ὄντα τοῦ Κλωδίου, ἐς ὕπα- 
τείαν ἐπήλπιζε, καὶ ἦλειφεν ἐπὶ τὸν Κλώδιον, καὶ 

Ψηφίσασθαι τῷ Κικέρωνι κάθοδον ἐκέλευεν" ἐλπίσας, 

τὸν Κικέρωνα λθόντα, περὶ μὲν τῆς παρούσης πολι- 

τείας οὐχέτι φθέγξεσθαι, μεμνημένον οἷα ἔπαθε, δίκας 
δὲ καὶ πράγματα ἐποίσειν τῷ Κλωδίῳ. Κέρών μὲν 
δὲ), διὰ Πομπήϊον ἐκπεσὼν, διὰ Πομπήῖον κατῄει, 
ἐκκαιδεκάτῳ µάλιστα μηνὶ τῆς ἐζελάσεως: καὶ αὐτῷ 

καὶ τὴν οἰκίαν χαὶ τὰς ἐπαύλεις ἀνίστη τέλεσι κουνοῖς. 

Λαμπρῶς δ) αὐτὸν περὶ τὰς πύλας ὑποδεγομένων πάν- 
των, φασὶ περὶ τὰς δεξιώσεις τὸν ἡμέραν ὅλην (οἷόν 

τι καὶ Δημοσθένει συνέβη κατιόντι) ἀναλῶσαι. 

ΧΥΠ. Ὁ δὲ Καΐσαρ ἔν τε Κελτοῖς καὶ Πρεττανοῖς 

πολλὰ καὶ λαμπρὰ εἰργασμένος, ὅσα µοι περὶ Κελτῶν 

λέγοντι εἴρηται, πλούτου Ύέμων ἐς τὴν ὅμορον τῇ 
Ἰταλία Γαλατίαν, τὴν ἀμφὶ τὸν Ἠριδανὸν ποταμὸν, 

ἆκεν, ἐκ συνεχοῦς πολέμου τὸν στρατὸν ἀναπαύσων ἐπ᾽. 
ὀλίγον. "Ὅθεν αὐτῷ περιπέµποντι ἐς Ῥώμην πολλὰ 
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ἰπίοῦ πηΠοβηία βασγα αχοτῖς ἱροίας Οωαΐς, ἵπ αἱ σἵππι νο- 
σα, ο ρουρταίας ΡΙορί ο55οί, Οαραν, ᾳμαπην]ς τοριδἷαία 
οοπ/αρε, ποιασγαί; αλ γοτο ροαίαναπα σα ΓΠΙΟΠΙΑΓΗΠΙ 
ΓουΠα θµεαηί, ΟἸοσίοῃα αθομδα(ονῖρας αἁδιρι]αμίς. Ίροο 
Δπίθη Οωραν ἴυπο, {οίῖς οἵαία5, ΠΙμΙ] οοπίγα ο οὐϊχο- 
γας εί πυπο (ή ραπαίαπα οἰίαπα ρ]ευῖς οἰάθιη 4 οιπαάαΠ 4 αΠα 
οανγ{ί, η Οἱοργοπίς οὐ ἵαπα, αι /άπ1 εοηςρἰ γα {οποία Ἐν {αι - 
γπονάπα, αἱ Ροἱοπ]οδαπι παἱρα]ίσα, οσρογα! ο η ίμαν]. 
ΡΙ6 οΠοηδίοµεΠα 6054 ἀαροπεβαί, οοΠηηιοΚ((α1ἱ5 οχιαδα ο οἳ 
ἀ]ίογΠΙ ἠηἱΠλΙοΟΓΙΠὰ Ῥδηεβεῖΐς φἱρί ἀογίποῖομαί, αἱ αείφεθ- 
για αἰίθνα,  Ὑἱάδίαν ἴαυποη Οἰοάἷης ρι]ου σιαἰἶαπα τοία- 
Ιίδοο Οα)5αν, απο ἵη ροίοπο (1 ῥνογἰποία δάᾖι- 
γῖςςο, 

ΧΥ. ΗΙ5 ἵπ οοηευ]αία ρογασ[ῖδ, Οωπαι, ἀθρορίίο πιαρῖ- 
δια, Ῥνοίης ἵπ (αἱαα ρνοσοηςι] Ριο[δείας ο5ί. Τη 
Όνρα γενο ΟΙοδῖας Οἰεονομὶ ἀἴθιι ἀῑκίέ, φᾳαοᾶ εοπίτα Ίομες 
Ραρ]ίσας ἱπάεηπαίος 55ί]ίδ5δί Τιοίι]ιέπα ΟεΠιερΙπ]1θ. 
ΙΙ Οἱσθύὸ, 41411 ΠάΡΙΙΟ αΠίΠλο [οι ἶᾳιο οσγοσίη Πα [ιοῖ- 
5 ΡρεΓγεβοταί, {ατα ἰπιροσίΗἶ αὐ]οσίοφιιο Επί Ἱπίθηίαίπι 
εἳρί Πάσα. Μιίαία γοσίο, 5ονάϊάις αἱ 50141916 Ἰουτ]- 
415, δρρ]οῖίευ ρου γἷας Ὀνοίς φοἰοϊίαῦαί ομγίος 4πρδαπε, 
πηΟἩ νους Ιβπο[ῖ 4ποσ:1θ Ίιας ἆθ οιιδᾶ Περοίἴαπη [ασθς- 
50/6; α48οΟ Πιο γαδροσίιι ἀθοονί, αἱ, πα πιϊςογαυ]]ή5 γι]έ 
υιάσι, πάϊεπ]ας Πενοί. Ίο Εαίάἰ(αιῖς ἵπ ῥνορνία οΆιιδα 
Ῥνοἱαβςιις Οἴοσνο οδί, (ἱ οι ΟΙΊΠΘΙΗ Υ {{αΙα 1η α[οηίς οαμςῖς 
ΕΛΛ] 6Η Ἰαμάο Γαογαί γουδαίις : ἱὰ φποά οἱ Αἰ]ιοηὶς Ώο- 
ΠΙΟΡΙΙεηΙ ἱηη {αι αοεἰἀἶσδο Γουέιν, ααἲ, 41111. αἰίος νεος 
[ου [ίει 5επηρει ος5οί [πίαίις, {ρ5ο τοις ρα Ριοίμραενο, 
α11ΔΠ) Τη ]πάΙοῖο ἆε φα]ηίο οογία:ς, πηα]η[{. ΟΠΠ ΥθύΟ ϱγ6- 
665 εἰῖαια 5πρρΙίάς εοπίαηε[ίοδα ος γία Πηίογταπρεγεί 
ΟἸούἵας; Οἴσθιο 4ποφπε, 5ἷοιί οι Αἰλοπίσηςίς οταίοι;, τθ- 
Ῥι5 ομηηίρι5 ἀεδροναίἶς, δροη/ο ἵῃ ον πα αὈἰῖές απηϊοΟΓΙΗ 
ίαιῬα οοπα[ἰαί5, οοΠληιοάαίασ(πο οἰγ[ίαίἴρας, τορίθας αἰ- 
αα Τερι]ΐς, ἀαῑῖς α δεμαίι Πίου. Τα γοτο Οἰοάίας ἆο- 
ΠΠ θἶα5 γή]ασαιια ἀῑτιί ἵηδαρογ; οοαἱθ [αείο {απίΗΠΙ 
50ΐ ρ]ασεβαί, αἱ ]άπ Ῥοπηρείο 4ποαπο, ααὶ (απο ἵπ Ὅτῃθ 

ῥοίοι[ἱβδίη]ιις αμα{, 5ε56 πο ἱρατατοί. 

ΧΥΙ. Οἱ 4γε Ῥοπρείας ΜΠοπεπα, οοἸεσαπ ΟΙοᾶ, «ο 
ἁπιάασοἶοι] εἴἴαηι Ἰηβεηίο νΙγαΠα, 66 οοηδυ]αία5 Ρτοροςίία, 
πάγειςιις ΟἸοάἴαπι οοποϊίαγίέ, αδείίπια αρετίτα ρ]οβίςοῖίο 

Οιεθιοπῖ τοοίαπας ναίαδ, Πάπα ΓΟΥΘΙΞΙΠΩΗ ΤΟΠ απηρΙίας 

νουρα [ποίαραπα 46 ρνῶδεπίϊ περα ρ]ίσο δίαία, ΠΊΘΠΙΟΓΘΗΙ 

απαηίο 14 φ)ῖ εοης(1ςςεί; ραϊαίπα απίθπα [ογο Ο]οάίο α- 
γοιυςαγΙῃ.. Αίαιθ Ἱία Οἶοθτο, (πάπα Ῥοπηρείϊ οααδα ἵῃ οχ]- 

Ιαηὰ Ραΐςεί ἀείς, ο]αδάθιη Ῥοπιραίϊ [αγογε ἵπ ραἰγίατη Γο- 

δ(πίις οδί; 1η6ῃ56 {υπ ΧΥΙ ΡοδίᾳαΠι ἀῑκορεσεταί; οἱ 

4οπηΠ5 4ποαπθ αἱ γί]ας δαπηία ρυβ]ίσο Ιηδίαιγαπάας Ῥοπι- 

ρεῖις οπναν.  Ῥεάευπίί ἰαπία συα(π]απίίαπα πι] {έαζο αἲ 

Ρονία5 Ὀινλίς ρναδίο θέ, αἱ γὶκ Ἰηίοσοι ἀῑος ο[[ιοῖῖς 60 γΠΗ 

οχοῖρίεπαϊς 5ιι[ῃοθνοί: αιεππαάπιοάπα οἰἶαπα Γδιος{ πρ] 

οἵἵμα εοπ!ἶσοταί, αΏ οχἰ]ο τογοι{οη/ῖ. 

" 

ΧΥΠΙ. Τη{ουσᾶ 0ωδαν, νεος ἵπ (αἰ[α Βιαπηίαφο σεεῖῖς 

ἸαγῖβδίηηιΙ5, «πας ἵπ Γδγαπη 6ασαγαπα Ηἰςίουῖα οχροδηπιπε 

ἀῑν[ῖς γο[ογία5, γουῖί 1η Οἰδα]ρίπαπα σαΠίαΠα, { ἃ οοπί πι. 5 

Ρο]]ἱ5 ρα] αἸαπα αῑείῖς οχοιοϊταϊ εοποράοχοἰ.. πας απαϊα 

ππα]ῖς ῃ Ὅστροια ππα]ίας πηϊςὶςδεί Ροσηία5, }άΠ1 εἰ εἰ αππαί 
πι 
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πολλοῖς χρήματα, αἴ τε ἐτήσιοι ἀργαὶ παρὰ µέρος ἀπήν- 

των, καὶ οἵ ἄλλως ἐπιφανεῖς ἐς ἡγεμονίας ἐθνῶν ἡ στρα- 
τοπέδων ἐξήεσαν' ὡς ἑκατὸν µέν ποτε χαὶ εἴχοσι 

ῥάβδους ἀμφ) αὐτὸν γενέσθαι, βουλευτὰς δὲ πλείους 

διακοσίων, τοὺς μὲν, ἀμειθομένους ὑπὲρ τῶν ἤδη γεγο- 
των, τοὺς δὲ χρηµατιουµένους, τοὺς δ᾽ ἄλλο τι τοιου- 
τότροπον αὐτοῖς ἐξεργασομένους. Ἠάντα γὰρ ἤδη διὰ 

τούτου ἐπράσσετο, στρατιᾶς τε πολλῆς οὕνεκα, καὶ 
λυνάµεως ρημάτων, καὶ σπουδῆς ἐς ἅπαντας φίλαν- 

θρώπου. Ἀφίχοντο δ᾽ αὐτῷ καὶ Πομπήϊος καὶ Κράσσος, 

οἵ κοινωνοὶ τῆς δυναστείας. Καὶ αὐτοις βουλευομένοις 

ἔδοξε, Πομπήϊον μὲν καὶ Κράσσον αὖθις ὑπατεῦσαι, 
Καίσαρι δ) ἐς τὴν ἡγεμονίαν ὧν εἶχεν ἐθνῶν ἄλλην 
ἐπιψηφισθῆναι πενταετίαν. ὮΏρε μὲν ἀπ᾿ ἀλλήλων διε- 
χρίθησαν. Πομπηΐῳ δ᾽ ἐς τὴν ὑπατείαν ἀντιπαρήγ- 
γελλε Δομίτιος Αἰνόθαρθος" καὶ τῆς χυρίας ἡμέρας 

ἄμφω κατήεσαν ἔτι νυχτὸς ἐς τὸ πεδίον ἐς τὴν χειρο- 
τονίαν. Τῶν δ ἀμφ) αὐτοὺς ἔριδες ἦσαν, καὶ συνε- 
πλέκοντο, µέχρι τις τὸν Δομιτίου δᾳδοῦχον ἐπάταξε 
»/ λ Δ .- κ ΓΑΙ. μοι 
ξίφει. Καὶ φυγὴ μετὰ τοῦτο ἠν, Δομίτιός τε αὐτὸς ἐς 

τὸν οἰχίαν διεσώζετο µόλις, καὶ Πομπηΐου τὴν ἐσθῆτά 
τινες ἡμαγμένην ἔφερον οἴκαδε. Παρὰ τοσοῦτον ἑκά- 
τερος ἦλθε κινδύνου. ή 

ΧΥΠΙ. ΚΑἱρεθέντες δ᾽ οὖν ὕπατοι Κράσσος τε χαὶ 

Πομπήῖος, Καΐσαρι μὲν (ὥσπερ ὑπέστησαν) τὴν ἑτέ- 
ραν πενταετίαν προσεψηφίσαντο. Τὰ δὲ ἔθνη δια-- 

κληρούμενοι, καὶ στρατιὰν ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὃ μὲν Πομπήϊος 
εἴλετο Ἰθηρίαν τε καὶ Λιθύην" καὶ ἐς τάσδε τοὺς φίλους 

Ὁ δὲ 
Κράσσος Συρίαν τε καὶ τὰ Συρίας πλησίον, ἐπιθυμία 
πολέμου πρὸς Παρθναίους , ὡς εὐχεροῦς δὴ καὶ ἐνδόξου 

καὶ ἐπικερδοῦς. Ἀλλὰ τῷδε μὲν ἐξιόντι τῆς πόλεως 

πολλά τε ἄλλα ἀπαίσια ἐγίγνετο, καὶ οἳ δήμαρχοι 
προηγόρευον μὴ πολεμεῖν Παρθυαίοις, οὐδὲν ἀδικοῦσιγ: 
οὐ πειθοµένῳ δὲ, δηµοσίας ἀρὰς ἐπηρῶντο. Ὃν ὃ 
Κράσσος οὐ φροντίσας, ἀπώλετο ἐν τῇ Παρθυήνη, σύν 
τε παιδὶ ὁμωνύμῳ καὶ αὐτῷ στρατῷ" µύριοι γὰρ οὐδ 

ἐντελεῖς ἐκ δέκα μυριάδων ἐς Συρίαν διέφυγον. Ἀλλὰ 
τὴν μὲν Κράσσου συμφορὰν ἡ Παρθυακὴ δηλώσει 
γραφή. Ῥωμαῖοι δὲ, λιμῷ πιεζόµενοι, Πομπήϊον 
εἴλοντο τῆς ἀγορᾶς αὐτοκράτορα εἶναι: καί οἳ, καθάπερ 

ἐπὶ τῶν ληστηρίων, εἴκοσιν ἀπὸ τῆς βουλῆς ὑπηρέτας 
Ὁ δὲ αὐτοὺς ὁμοίως ἐς τὰ ἔθνη διαθεὶς ἐπέ- 

τρεχε, καὶ τὴν Ῥώμην αὐτίκα ἐνέπλησεν ἀγορᾶς δα- 
ψιλοὺς. “δεν ἔτι μᾶλλον ἐς µέγα δόξης ἐπῆρτο καὶ 
ο, 
δυνάμεως. 

ΧΙΧ. Τοῦ δ) αὐτοῦ χρόνου καὶ ἡ Καίσαρος θυγάτηρ 
κύουσα τῷ Πομπηίῳ θνήσκει. Καὶ δέος ἅπασιν ἐνέ- 
πιπτεν, ἀνηρημένης τῆς ἐπιγαμίας, ὡς αὐτίκα µεγάλοις 
στρατοῖς Καΐσαρός τε καὶ Πομπηίου διοισοµένων ἐς 
ἀλλήλους, ἀσυντάκτου μάλιστα καὶ χαλεπῆς ἐκ πολλο; 
γεγενηµένης τῆς πολιτείας. Λἴ τε γὰρ ἀρχαὶ κατα 

στάσιν ἡ δωροδοκίαν, σπουδῃ τε ἀδίχῳ, καὶ λίθοις ἡ 
ξίφεσι, καθίσταντο, καὶ τὸ δεκάζειν ἡ δωροδοκεῖν ἀναι- 

/ 3 ἃ υ ν 3 εΕ}/ 
περιπεατών, αυτος υπεμ.ειγςν ΕΝ Ρώμῃ. 

ἔλωκαν. 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

- ο θ------------------------------. 

ου 

πιλρ]ςίταία5 ρορι]ΐ Βοπιαπί α]α{απὰἶ οαµ5α 1Ρί οοευττογ!, 

εἳ αἰ ρτογποίαγαπα ααί οχογοαπα ργα[οο( τὶς Πηκίτος αἆ 

ομπιάσπα Ρρτοζεοί δυηί: αἱ αΠαπαπᾶο οκκ {αδορς οἶτοα Ο00- 

Φ4ΓΕΠΙ 5ρεείατοπίατ, 5επαίογος Ύετο Ῥ]ηγος ἀποθη[ίς, Ρατ 

γε[οτεπίος στα[ίαπα, ρᾶτ ροευηίαπη ἱδὶ αἳ Πο φπωγοπίος, 
απί αἰπά Ἠα]αςπιοᾶί Ῥοποβοίαπι. ὅαπι οπίπι ππας οπιπία 

0ωρατ ροίεταί, αρηΐχα5 {απίΐς οορῖϊ5 ρεομπίΐδαπε, οἱ α[ίο- 

ααἵη οοπηῖς θγᾷ ΟΠΊΠΕΣ οἱ αἆ Ῥοπο ππεγεπάυπη ῥτοπηἱβείπηας. 

Τη{οτ οαρίογος φα]αίαίογες Γαεγυηί Ῥοπηρείη5 εἰ Οταδδης, Ρο- 

(ης οσο. Οαπι απἱρας ἀε]ρογαίίοπο ἆο οοπηπηπί ης 

οοπηπιοᾶῖς Ἱηςεηία, Ῥ]αουΙέ, Ῥοπαρείαπα 6ἳ Οταξςπι 16- 

τΗῃ ογθατὶ οοηδ]65, 6ᾳβατῖ Ἱπιρετίαπα Ῥτοτοφατί ἵπ αλά 

απἰπαπεπηίαπα : αἴᾳπε Πα Ἠ ἀῑρτεςεί 5υΠ{. Ῥοπηρεῖο γετο 

οοιηρεί[ίογ εχ5Ηί Ώοπηίίας Ἐποβρατριας : εἰ αὈί ἀῑες ρτα- 

βία αἲ[αἲ!, απηῦο απία Ἰασσπι ἵπ οπππρυπα ἀοεοριάθτυπί | 

αᾱ οοπηἷα; εχοτίδ(πε ἰπίοτ αἱγίαδαιε οαίθγγᾶπῃ αἱίοτοα[ίοπο, | | 

αᾱ ΠΙΙΠΙΗ5 Ὑεπίαπι 65ἰ. Τη 6 τίχα ἶ5 απϊ Ὠοπηίίο Γαοθία | 

Ργορ[ογεραί, Ῥεγεήδ5η5 εδί σ]αάΐο : αἱ ππος [αοία Γασα α,στο ἵ 

4οΠΊΠΠΙ 5ΗΑΠΗ δα]γαςδ 5ο τεορρίί Ὠοπηίίας, Ῥοπιρείαπε ' 

ίαση γες!ῖ5 οταθηία 4οπαύπ1 ο5ί γεπ]ῖδεα : ἴαπι Ρτορα αἴοτ- 

απε α Ροτίομ]ο αὐ[αῖε. ] 

ΧΥΠΠ. ΄απηαπθ οτθαίί εοηδΗ]ες ΟΓα55Η5 εί Ῥοπρείας, | 

Ιαχία Ρο]οῖία, 0αδατί ἀθοτεγεταπί αιιά ααἰπαπεπηῖατη | 

ἱρ5ί Ρτογ]ποίας ου εχετοίρας 5ογΗ επί: Ροπηρείας Ηί- | 

«ραπία(η οἱ Α[ΓΙΟΔΠΑ, αιας ΡεΓ απηῖοος τοχΐ , ἵρ5ο ΠΙᾶποης ἴπ | 

Όιροα : Οτᾶδδις ῥγγίαπα εί τοβίοηες ΠηΙἴπιας, ΡεΗί ουρίᾶάας | 

Ῥατῖοῖ, ααοᾶ οί [αοῖ]ε οἱ ρ]ογίοδπη οἱ φπα5(ποδΗΠῃ 6556 51 ϱί | 

Ρεγειαξθταί. Φεᾷ 01.550 Τροπ εστεάθηί! πηπ]ία Ἱη[αυδία 

ογοπετιηί οπηίπα, οἱ Ιπίογάἰοράσραπί πραπί Ρἱερῖς, πε 

Ῥατιμῖς Ῥο]απα Πη[οττεί, ααἱ πα]]α Ἠοιηαπος Ἰαορββίςδεηί ἵη- ) 

μια, Οσα τε (παπα Ἠ]αο ΠΠ] πιογετδίυς, ρυβ]1οἱ5 εχδεοτα({ο- 

πίῦια5 θα ἀῑγῖς ἀανογοτυπί. Ουσίρας οπηπίρας οοπίοπηῖς, 

Ρο Οταδςας ἵπ Ῥατίμία, πα σπα οορποπηίπε ΠΙο οἱ ἴοίυ 

οχοτοίας παπα οχ οοηίπα πα ρις τὶκ ἀεζσπα πηία γε[αρο- 

τοπ ἵπ ΘΥγΤΙάΠ, Ὑοτπα Ίο Οταςδί οἰαᾶος ἵπ Τήῦτο ἆς Ἠο- 

Ρα5 Ραγ]οῖ5 οχροπείαγ, ἈἩοπια απίοπα ροραα5, αυ σηι 

[απ1ε Ἰαροτατοί, Ῥοπαρείαπα 4ΠΠΟΠΑ ργαΓοοεγαί οῦΠΑ ΗΠΙΟ | 

ἱππροτίος εἶαμο εἶου! Ρείας ἵπ Ῥο]]ο Ῥίταιίσο, Ἠ{μιηί εν 5ο- | 

παία πηληϊδίτος αὐαἰάοταί, Ουρ θἰπηΠίοτ οἶεοα ρτονίη- 

οἷας ἀἡπι]ςκίς, ᾖρδο (ποσο ρᾳδείπι αἲ τος ἱηβρίσεμόας ῥτο- 

[οοίμς, Ὀτουἳ αγροα ομιηίρομίς οορίί5 τοπ αἲ Υἱοαην 

ροτ πο σπα τορ]ογἳ : οἱ Ἰήπο 4ποφυο ΠΟΥ ΕΠ, πδηυο ον]- 

πα ἰ]ά, ἴαπι ρἰοτί Ύπαπι ροϊοπίία ἰπογοπομ αν 

Ροπηρεῖο αοθθβ»ί{, 

-- 

ΧΙΧ. Εο (οππροτο Ο8ατίς βία, ῥτρησης ος Ῥοπηρείο, 

[ο Γαποία οδί: υπάς πποίας οοπ πιο οΠηΠος ἰηγαδίε, ἴοτο, 

οἱ καδ]αία. αβηΙαίο Οα75ας οἱ Ῥοπηροίἁς πποχ ἰπίος 56 ΙΔ - | 

σηῖς οκονο ρα οοηβἰοἱατοπίυς ατα εἰς ργακογίπα Ἰαπιάα- | 

όσπι τα οπίθας τορυ ρου». Νάπα οἱ πιαρίκίγαίας Ρος Γαοἱίο. 

πος Ἰαγμίοηορνο, ἱπρτοβίς πάς, ἰπίογά ση δακἰς εἴίαπι 

ἰαάκαπο, ος ποὐαπίατ; Ἰαγμίίοποκ(ς πο ρυάοτα 
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σχύντως τότε µάλιστα ἐπλεόνασεν" ὅ τε δῆμος αὐτὸς 
ἔμμισθος ἐπὶ τὰς χειροτονίας ει.  Ὄφθη δέ που καὶ 
μεσεγγύηµα ταλάντων ὀκταχκοσίων ὑπὲρ τῆς ἐπωνύμου 

| Ὑενόμενον ἀρχῆς. Οἵ τε ἀνὰ ἔτος ἕκαστον ὕπατοι στρα- 

τεύειν μέν που καὶ πολεμεῖν ἆ ἀπεγίνωσκον, διαχλειόµε- 
νοι τῇ δυναστεία τῶνδε τῶν τριῶν ἀνδρῶν. "Όσοι δ' 
ἦσαν αὐτῶν ἀτοπώτεροι, κέρδος ἀντὶ τῶν στρατειῶν 
ἐτίθεντο τὰ κοινὰ τῆς πόλεως, χαὶ τὰς τῶν ἰδίων δικ- 

δόχων χειροτονίας. Οἱ δ' ἀγαθοὶ διὰ ταῦτα χαὶ πάµ.- 
παν ἐξέλιπον τὸ ἄρχειν' ὥστε ποτὲ καὶ μῆνας ὀκτὼ 

τὸν πόλιν ἄναρχον, ἐκ τῆς τοιᾶσδε ἀσυνταξίας, γενέ-- 

σθαι" Πομπηΐου πάνθ᾽ ὑπερορῶντος ἐπίτηδες, ἵνα ἐν 

χρεία γένοιντο δικτάτωρος. 

ΧΧ. Καὶ πολλοὶ τοῦτο ἐς ἀλλήλους' διελάλουν, ὅτι 

µόνον ἂν γένοιτο φάρµακον ἐπὶ τοῖς παροῦσι χαχοῖς ἡ 

µόναρχος ἐξουσία. Ἀρῆναι δ' ἑλέσθαι δυνατὸν ὁμοῦ 
καὶ ἥπιον ' ἐνσημαινόμενοι τὸν Πομπήϊον, στρατιᾶς τε 
ἄρχοντα ἱκανῆς, χαὶ φιλόδηµον εἶναι δοκοῦντα, καὶ 
τὴν βουλὴν ἄγοντα διὰ τιμῆς, καὶ τὸν βίον ἐγκρατῆ 
καὶ σώφρονα, περί τε τὰς ἐντεύξεις εὐπρόσιτον Ἡ ὄντα 
3 νομιζόµενον εἶναι. Ὁ δὲ τὴν προσδοχίαν τήνδε λόγῳ 
μὲν ἐδυσχέραινεν, ἔργῳ δ᾽ ἐς αὐτὴν πάντα ἔπραττεν 
ἀφανῶς, καὶ τὴν ἀσυνταξίαν τῆς πολιτείας καὶ ἀναρ- 

γίαν ἐπὶ τῇ ἀσυνταξία ἑκὼν ὑπερεώρα. Μίλωνός τε, 

| τὰ ἐς Κλώδιον ὑπηρετήσαντος αὐτῷ, καὶ ἀρεσχομένου 
| τῷ δήµῳ διὰ τὴν Κικέρωνος χάθοδον, ὑπατείαν ὡς ἐν 

καιρῷ παρὰ τήνδε τὴν ἀναρχίαν µετιόντος, ἀποδιέτριθε 
τὰς χειροτονίας: µέχρι βαρυθυμῶν ὁ Μίλων, ὡς καὶ 

περὶ αὐτὸν ἀπίστου γιγνοµένου τοῦ Πομπηΐου, ἐς τὴν 
πατρίδα Λανούθιον ἐξῄει :Ἂν Διομήδη φασὶν, ἁλώμενον 
ἐξ Ἰλίο, πρώτην ἐν τῆ Ἰταλία πόλιν οἰκίσαι" καὶ 

εἰσὶν ἀπὸ Ῥώμης ἐς αὐτὴν στάδιοι πεντήχοντα καὶ 

ἑκατόν. 

ΧΧΙ. Κλωδίου δ᾽ ἐξ ἰδίων χωρίων ἐπανιόντος ἐπὶ 

εἵππου, καὶ περὶ Βοΐλλας ἀπαντήσαντος αὐτῷ : οἳ μὲν 
κατὰ τὴν ἔχθραν ὑπείδοντο µόνον ἀλλήλους, καὶ πα- 
ρώδευσαν: θεράπων δὲ τοῦ Μίλωνος ἐπιδραμὼν τῷ 
Κλωδίῳ, εἴτε κεχελευσµένος, εἴθ ὡς ἐχθρὸν δεσπότου 
κτείνων, ἐπάταξεν ἐς τὸ µετάφρενον ξιφιδίῳ. Καὶ τὸν 

μὲν αἵματι ῥεόμενον ἐς τὸ πλησίον πανδοκεῖον ὁ ἵπ- 

ποκόµος ἐσέφερεν. Ὁ δὲ Μίλων μετὰ τῶν θεραπόντων 
ἐπιστὰς, ἔτι ἔμπνουν, Ἡ καὶ νεκρὸν, ἐπανεῖλεν ὑπο- 
κρινόµενος μὲν οὐ βουλεῦσαι τὸν φόνου, οὐδὲ προστάζαι" 
ὡς δὲ κινδυνεύσων ἐξάπαντος, ἠζίου τὸ ἔργον οὐ ἀτελὲς 

καταλιπεῖν. Περιαγγελθέντος δ) ἐς Ῥώμην τοῦ πά-- 
θους . ὁ μὲν δηµος ἐκπλαγεὶς ἐν ἀγορᾶ διενυκτέρενε, 
καὶ τὸ σῶμά τινες τοῦ Κλωδίου μεθ) Ἠμέραν προὔθεσαν 
ἐπὶ τῶν ἐμβόλων. Ἀρπάσαντες δ) αὐτὸ τῶν τε δηµάρ- 

χων ἔνιοι, καὶ οἱ φίλοι τοῦ Κλωδίου, καὶ πλῖθος ἄλλο 
σὺν ἐχείνοις, ἐς τὸ βουλευτήριον ἐκόμισαν: εἴτε ἐπὶ 

τιμη, βουλευτικοῦ γένους ὄντα, εἴτε ἐς ὄνειδος τῆς 
βουλῆς τοιάδε περιορώσης. Καὶ τῶν παρόντων οἱ 
προπετέστεροι τὰ βάθρα χαὶ τοὺς θρόνους τῶν ́ βουλευ- 

τῶν συμφορήσαντες, Ίψαν αὐτῷ πυρὰν, ἑ ὑφ᾽ ἃς τό τε 
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οσμή ροπία (οφποπίαβαπίας, οἱ ρορυ]ς νοµα]ος ἵπ οοπη (11 

Ργαρεραί οροΓᾶ5 : ΠΔΠΠ(Πο οίίαπη ἱηγεηίας οδί, αἱ ρτο οἳ- 

Μποιάο οοηβυ]αία ροος ἰαἱεπία αριὰ δεποςίτος ἀδροποτεί, 

Ῥταίοτρα ἱπρ]οΓΗΠΙ 4ΠΠΟΓΙΠΙ οοηδ]ίρας πι]]α 6ρες τοἰίοια 

ογαί Ῥδίαπα α5απαπῃ σεγοπᾶ1, απ ἀποίαπάϊ οχοτοϊίαπα, απο 

εχο]αἀεγοπίατ Ἐπυπανίτογαπα Ῥοίοπίία.  Οπίαιο οκ Πής 

Παριἱοδίογες ογαηί , Εἱ Ἱποτα οαρίαβαηί οχ ρυβ]ίεα ροουπία, 

Δπί οχ 6ΗΟΟΘΡΡΟΓΗΠΙ 5ΙΟΓΗΠΙ ἀοεὶρπαἹοπίρας : Ῥοπἳ γετο, 

Ἰή5 ἆ4ς οπαςῖς, ἵπ απίνδιδαπα α πιαρϊίτα(ἴθας αὐβίίποραηε, 

Τα [ποσα οδί, αἱ δίαΐα (απ ρογίατραίο οσίο πΊθηςο» αλα αη- 

40 αΏδαιε οοπδυ]ίρας (αογῖί τορραβ]ίοα; Ῥοπιροίο αἲ οπη]ᾶ 

εοπηϊγοπία ἆ6 ἱπάμκίπία, αἱ ἀῑείαίοτο ορα5 Ἰαβογοηί. 

ΧΧ. Αί4πο ἰά ]άπ1 ραδδῖτα απἀἰοθαίας ἵη εἰτου]ίς πο αιὰ 

καρογός5ο ρτῶςοηίΐρας πια]ἰς τοθάίαπα, Πἶςὶ αἱ τοβιμίαίυε 

44 υπίας Υπ ρηποραίαΠὰ; 5εἆ ορι5 55ο γίτο, αἱ ΕΠ ϱο- 

ἴουίῖα Ἰεη]ίαίοπα οοπ]ηροτεί. Οπίυας νοιυῖς αμ]ηα( αμα 

απ. 1ρ5α Ῥοπιρείαδ; σποᾶ εί αππριῖς εορῖ5 απ Ἱπιροτίο 

Ργὰ655εί, αἱ γιἀετείατ απιαίος Ρος, ας 5οπαίας ομ]ίος, 

πιοάστα(5 ἵπ οπηηί γἱία {αππρεγαήσαμο, ἀεπίαιπο α ία {αοῖ- 

15, εἰ οοπι]ίαίο απαάαπα, 5οα Ύθτα 5εα Ποία, αππαΡς. 

Τ5ίαπι Ιδίίατ 4θ ἀῑείαίητα οχδρεοίαοποπα γονρῖς αμἱάεπα 

Ῥοπηροίας αγειδαβαίατ, Ιπάϊσηαη(ῖ 51ης, εἶαίῃ ααίθιη Ππιὺ- 

ἀἱδ οπληῖρας Ἰά ασεῦαί, αἱ οο τος ρεγγοπῖτεί; αἱ {ατυαίαπα 

Πα. τεῖραρ]ίσοα κἰαίαπῃ, Ιπίαγγερημιπ(πθ αποά αὖ Π]ας 

ἴαιρας αοοθᾶεβραί, Ἰάβεης ραεραίαν. ΟυΙη οἱ, απάπα λΠ]ο, 

ου]α5 οροτᾶ ΟΙοάίαπι ἀεργοαξδεταί, οί 5ΙΠΊΠΙΟ αρρ]αιδα ρο- 

Ρι]ί ΟἱοβΓοΠεΠῃ τοάιχοταί, εοηδ]αία Πα οοπηπιοάο {ππο {επ]- 

Ῥογ6, Ρ6υ Ιπίθιγεσηαπα Π]αά, ρεΐεγεί, 60 π5απα τοποταΓιΙ5 

εοπη(ῖα ο5ί, ἀοπεο Μο ρεγίωκᾳς, ἀο]εηδαιε Ῥοπηρείϊ έγσα 56 

ααοσαο Ρετ[άίαπα, ἵπ Ρα(πίαπ 5Η8Πὰ ΤαπαγΊαπα 5οοθεςί! : 

απαπι Ώίοπιεᾶες [ενίατ, Ρο5ί οαρίαπι Ἠίαπι οῬετταης, Ργῖ- 

ΠΠαΠΑ Τα Πα]ία πτρεπι εοπάϊάϊ55α, ἀθδίίαπη α Βοπια αἲ ἀθοὶ- 

(πηΠΠΙ ΠΟΠΙΙΠΗ [ογθ ]αρίάετη., 

ΧΧΙ. Εοτίο ίαπιθ]οάίαςε γΙ]]αξα 6σιο τεµεβαίαν, ΟµΗπη- 

ας εἶτοα Ῥονί]ας ΜΠ]οπί ο55εί ομγίαπη [αοία5, Ρίπιάπα απ» 

ἆθπι πο ηϊςί 5α5ρίοἰοςῖς οομ]ῖδ, Ῥτο πηπία ἱπιπηϊοίία 5ο58 

ἱπίποηίος, ργορίοτίογαη{; ἀείπάς Υετο ΜΠοπῖς {απια]ας Τηγᾶ- 

51{0]οάἵσπα, 5ἶτε ]α5διις, 5ἶνθ αἱ Πηήπιίσιπι ἀοπαϊηϊ {οἱ]οτεί, 

οἱ ρἰαάϊαπα Ρος ἀοτδαπα ἵπ Ρεείας εἰάθπῃ αἀορῖ. ΟυὐεΠι 

Γ Ῥοδί(παπα ογαθη{ΙΠῃ ουτα(οχ (αἱ δειτας ἀθίαηί ἵπ ΡΓοχ{ΠΙΗΗ 

ἀϊγοιδοιῖαπα, ἱπ5δαπθης ΜΙο οι 5αἱ5, Ἰποργίαπα 5ΡίγαΗ- 

ίοπι αἆμπο, απ οχαΠίΠΊθΠη, οοη{δοῖέ; Ῥτᾶ 56 [6ΓΕΠ5, ααςί 

που |αμεπίο 56 η66 Υο]εηίε ο 65 ραΐγαία ο55εί ; Πο]6Π5 Ι4ΠΙ6Π 

{ασἵπιας Ἱππρεγ[οσίαπα τεπαπετε, οϐ ααοᾶ απογίς πιοᾶο 5{0ί 

ειομπάπβι ροιϊοι]απα πογεταί. Ἠυ]ας δα ΓΙΠΟΤΟ 

πτραπα Ρ]εῦς αἰίομίία, ἵη {ογο ρογποσίανΙέ : εί Ροξίαπαπα 

μακίέ, οοτρας ἀε[αποίῖ ρτο Ῥοςίτῖς εί ροδίαπη; 4ος Πιο 

αἰϊαποί (η ραπί ρ]οβίς, αἀ[αναπίῖρας Ο1οάἵ απι]οῖ5 οἱ ΓοΓοηΣΙ 

ππμ](άΐπα,, (ταηςία]οταηί ἵπ ουγίαπα; αἶνα ἵπ ἨοπΟΓΕΠΗ ΥΠ 

5οηα{οσῖ, ἶνο η 5οπαίας ἱρείας οοπίαπηοίαπα, απῖ αἆ ἰ{α]ία 

οοπηἱνοτδί. Τί αἰἰιοί ρε(π]απίίογες, οοηπεςίίς 5υµ5εΗ[ῖς 

φοἀ(ριβαιις δοπαίογαπα, οχδίαχεναπί τοριπα, Ἰδπεπιααθ 
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βουλευτήριον καὶ πολλαὶ τῶν πλησίον οἰκίαι τῷ Κλωδίῳ 

συγκατεφλέγησαν. 
ΧΧΙΠ. Μθωνι δὲ θράσος τοσόνδε περιΏν, ὡς οὐ 

δεδιέναι περὶ τῷ φόνῳ μᾶλλον,  ἀγανακτεῖν ἐπὶ τῇ 

Κλωξίου περὶ τὸν ταφὴν τιμῇ. Θεραπόντων οὖν καὶ 
ἀνδρῶν ἀγροίκων πλ Ώθος ἀθροίσας, καὶ ἐς τὸν δηµον 
περιπέµψας ρήματα, τῶν τε δηµάργων Μάρχον 
Καΐλιον πριάµενος, ἐς τὴν πόλιν κατῄει θρασύτατα. 
Καὶ αὐτὸν ὃ Καΐλιος εὐθὺς ἐσιόντα εἷλκεν ἐς τὸν ἆγο- 
ρὰν ἐπὶ τοὺς παρ) αὐτοῦ δεδωροδοχηκότας, ὥσπερ ἐπ᾽ 

ἐκκλησίαν" ὑποκρινόμενος μὲν ἀγαναχτεῖν, καὶ οὐ διδό- 
ναι τῆς δίκης ἀναθολὴν, ἐλπίζων δὲ, εἰ αὐτὸν οἳ παρόν- 
τες μεθεῖεν, ἐκλύσειν τὴν δίκην τὴν ἀληθεστέραν. Καὶ 
Μίλων μὲν οὐ βουλεῦσαι τὸ ἔργον εἰπὼν (οὐ γὰρ ἂν 
μετὰ σχευῆς καὶ γυναικὸς ἐπὶ ταῦτα ὅρμῆσαι), τὸν 
λοιπὸν λόγον κατὰ τοῦ Κλωδίου διετίθετο, ὡς θρασν- 
τάτου δὲ, καὶ φίλου θρασυτάτων, οἳ καὶ τὸ βουλευτήριον 

ἐπικατέπρησαν αὐτῷ. Ἔτι δ᾽ αὐτοῦ λέγοντος, οἵ τε 
λοιποὶ δήμαρχοι, καὶ τοῦ δήµου τὸ ἀδιάφΏορον, ὅπλι- 

σάµενοι ἐνέβαλλον ἐς τὴν ἀγοράν. Καΐλιος μὲν δὴ 
καὶ Μίλων, δούλων ἐσθῆτας ὑποδύντες, ἀπέδρασαν. 
Πολὺς δὲ τῶν ἄλλων ἐγίγνετο φόνος, οὐ τοὺς Μίλωνος 

ἔτι φίλους ἐρευνώντων, ἀλλὰ τὸν ἐντυγχάνοντα ἀναι- 

ρούντων, ἀστὸν ὁμοῦ καὶ ξένον, καὶ μάλιστα ὅσοι ταῖς 
ἐσθῆσιν ἡ, σφραγῖσιν ἀπὸ χρυσοῦ διέφερον. Ὡς γὰρ ἐν 
ἀσυντάκτω πολιτεία, σὺν ὀργῇ, χαὶ προφάσει τοῦδε 
τοῦ θορύθου προσπεσόντος, θεράποντές τε ὄντες οἱ 
πλείους, καὶ ὠπλισμένοι κατὰ ἀνόπλων, ἐς ἁρπαγὰς 

ἐτράποντο. Ἔργον τε οὐδὲν αὐτοῖς ἀπῆν, ἀλλὰ καὶ 
ἐπ᾽ οἰκίας ἐφέροντο, καὶ περιιόντες ἠρεύνων, ἔργῳ μὲν, 
τὰ εὔληπτα σφίσιν ἅπαντα, λόγῳ δὲ, τοὺς φίλους τοῦ 
Μίλωνος" πρόφασίς τε ἦν αὐτοῖς, ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, 

καὶ πυρὸς καὶ λίθων καὶ παντὸς ἔργου, Μίλων. 

ΧΧΙΠ. Ἡ βουλὴ δὲ συνῄει μετὰ δέους, καὶ ἐς τὸν 

Πομπήϊον ἀφεώρων, ὡς αὐτίκα σφῶν ἐσόμενον δικτά-- 
τωρα” χρήζειν γὰρ αὐτοῖς ἐφαίνετο τὰ παρόντα τοιᾶσδε 

θεραπείας. ἹΚάτωνος δ αὐτοὺς µεταδιδάξαντος, ὕπα- 

τον εἴλοντο χωρὶς συνάρχον, ὡς ἂν ἔγοι τὴν μὲν ἐξουσίαν 

δυκτάτωρος, ἄρχων μόνος, τὴν δ᾽ εὔθυναν ὑπάτου. Καὶ 
πρῶτος ὑπάτων ὅδε ἔθνη τε δύο μέγιστα καὶ στρατιὰν 
ἔχων καὶ γρήματα, καὶ τὴν τῆς πόλεως µοναρχίαν, 

διὰ τὸ μόνος ὕπατος εἶναι: Κάτωνα μὲν ἐψηφίσατο, ἵνα 

μὴ παρὼν ἐνοχλοίη, Κύπρον ἀφελέσθαι Πτολεμαίου 
βασιλέως" νενομοτεθημένον ἤδη τοῦτο ὑπὸ Κλωξίου, 
ὅτι οἵ ποτε ἁλόντι ὑπὸ ληστῶν ὁ Πτολεμαῖος ἐς λύτρα 

ὑπὸ σμικρολογίας δύο τάλαντα ἐπεπόμφει, ἹΚάτων 
μὲν δὲ καθίστατο Κύπρον, Πτολεμαίου τὰ χρήματα 

ῥίγαντος ἐς τὸν θάλασσαν, καὶ ἑαυτὸν ἐξαγαγόντος, 

ἐπεὶ τῶν ἐγηφισμένων ἐπύβετο, Ὁ δὲ Πομπήϊος δίκας 
προὐτίθει τῶν τε ἄλλων ἁμαρτημάτων, καὶ µάλιστ 
δωροδοκίας καὶ δεκασμοῦ. Ἐλόκει γὰρ ἐντεῦθεν αὐτῷ 

νοσεῖν τὰ κοινὰ, ἀρξάμενα ἐν τούτῳ, καὶ τὴν ἴασιν 

ἔξειν ταγεῖαν. ὙΝόμῳ τε ὥριζεν, ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ το- 
πρῶτον ὑπατείας ἐς τὸ παρὸν, εὐθύνειν τὸν ἐθέλοντα. 

ευήοοσγυηί : 4πο ππα ουπα Οσοα1ί οπάαπετε ουτία οοπῃαργὰ- 

γε, οἱ αἰαποί οορΗραα; Ρεϊγαίογιπη οἀο5. 

ΧΧΠ. ΜΠοπϊ απ{επ {απία Ίποταί οοπβάσηίία, αἱ ΠΟΠ {απι 

οσαϊς Ρα ΠαΠΗ πηθίμογεί, ααπα ΙπάΙρπατείητ {αἱθτη ἨποΠΟΓΘΗΙ 

μαβοτῖ ΟἸοάῇ εαάαγοτῖ. Αἀ]αποίῖς Ιρίίατ αἆ ἀοπιαςίίοσγιν 

ΠΙΠΠΗ Τις [1οῖς Ποπηϊπίρας, αἱ ἰαγρϊοπίρης ρ]εῦα οσποἰΠαία, 

«ἰπηπ]απο ππετοεᾶε εοπάπεῖα Μ. 6Ηἱ ἱερπί ρ]ερίς ορετα, 

ΦΗΠΊΤΠΣ αάαοῖα π Ὄτροπα οδί τ6οΥοΓδΗς. ΟΠ6Π1 πποχ ἆθ τία 

ο ]ΐμ5 ἵπ Γογαπα ρετίταχ{ε, οπα5απῃ ἀἰείαγαπα αραᾶ ο65 απος 

εοιγαρεταί, ἵαπαπαπα αραιά εοπείοπεπα ἱερίήπναπη : ἵπι- 

Ίαης φπἱάθπα, 56 Ρος ἴταπῃ πο]]θ ἀλαίίοπεπα ουπορᾶοιε ; 96 
Γ6 Ύθγᾶ ΑΡΕΓΑΠ5, δἳ τοις Ργῶ5εης ροτίοπ]απα εγαἀεγεί, ΠΟΠ 

κιά{ίαγαια 5ουοτίας Παάιοία. Μο, ρτοραία5 « ἵποση- 

ε]ίο ραίγαίπα Ἰου [αείπας, αοπαϊ ποι αβστεδδυγυπα Π]αά 

[αΐςο ππρεδίέαπα οοπηἑαέα πχοτίο, » ΤαΙἱαπαΠΙ ΟΓΔΙΙΟΠΕΠΗ 

αΏπηςίί Ιπσοτοπαϊς η ΟΙοάἴνμη οοπγ]οΙΐ5, αἱ Ποπηίπεπη Ῥος- 

ἀῑίαρ απάαεῖα., αἱ ρογάςκίπιογαπα Ἰνοπαίπαπα [απηίατεπα, 

απαῖ απα οππα ἱρδίας οαάαγετε ουτίαπα οίαπι οοΠογεπ]ᾶβδεΠ!. 

Οσο αἆμαο οοποϊοπαπίε, το]ααί (παπί Ρ]εβῖς, εἰ ποοιταρία 

Ρατ5 οἵγίαπα, αγπιαΙὰ ἵπ Γογαπα Ἱπταροτο. Ταπα Οσα απἰ- 

ἆθπη εί 1ο, 5οτγ Η{ Παδθίία εἰαρςί, απ{αβεγο ; πΙμή]οπηίπας γεγο 

ἁἱἰογαπα π]ασηα ίτασες ο5ί οδίία, ἆππα πο Ίαπα Μ]οπίς απηἰ οἱ 

τοπυγαπίαγ, 5οὰ ραφδίπα 5αογ{(ηγ {η εἶνες οἱ εχίστος, οἱ φπΐς- 

απο {ῃ πιαῃΗς γεπογαί, ργςογ(ΐπα τη ἱηδίσηίογες γερίτη αἱ” 

γοΐδᾳυθο απημ]ΐ5. δηβ]αία οηῖπι οπηί περα β]ίσα) [ογηνα , Τπ- 

ἀπ]σεραίατ ἵτα ρου απηυ]ίη5 οοσαδίοπεπη : εἰ απία Ρ]είαπε 

φουγ1]ἱ5 οοπά Πἱοηίς ογαηί, οἱ αγπαἶ αἀγοικης ΊΠεΙΠΙος; αὖ 

ταρίπας γουςί, πι]]ο Παρίῖο αὐφ[ποπίες, Ῥετ ἆοπιος ἀΐδοιν- 

τοραπέ, ογαἰαπίος, τουοτα απἱάφαϊα ο55εί αδροτίαία [ποἼς, 

«οὰ οδ5αΠ1 πίοιδοτοηίος, (υγὶ 56 ΜΠοπίς απίΟ05. Ἐο- 

4ειπαιθ ρηορίοχία ροι αἰῑαποί ἀῑεδ, ἴδηί, δαχἰς, ναπῖς 49- 

πίσαα Γαοϊποτίρα5, ΕΥΠ οί. 

ΧΧΙΙΙ. 5οπαίΙς Υογο ἵπ ουππίαπα πηεία οχοῖας, ἵπ Ῥοπῃ- 
Ροΐαπι ἰπίοπία5 οταί, ααςί Ἰαπι]απα ἀῑοίαίοτοπα ΓΗΙΠΤΗΠΗ : 
αποά τοπιδάἵαπα το ρα Ροδίυ]ατο γἀραίατ. Τά απίοπη 
Οαίο ἀῑδειαάσης, (ταάαχῖί Ῥαΐτος ἵπ 5ΠΔΠΙ 5οπ{ορίαπα, οἱ 
ουπΙ οοηδ]σπΙ αΏδαπο εο]]εσα ογοαγοπί : απο ροϊοςίαἴοηι 
απἰάθήῃ αμογο ἀἰσίαίοτίαπα, 5οἱα5 Το ΟΠΊΠΟς ΠποάδΓαΗς, 
τα(]οπί {απο τοὐάσπάα ο55οί ορποχίας, ΠΠοτΟ γείργήπη. 
Που ρασίο απ Ῥοπρείας (απο ποηπαΗ απίο 61 οὐη- 
εη]ί οοπ(ίρογα() επι] ἆπας ππαχίηιας ργουγ]ποῖᾶς οἱ οχογοΙἕαη 
Ροσυπίαδο Ἰαθοτοί, πια] ἵπ Ότνο, αἱ απὶ δἶπο οο[]ορα 
οοηδηῖ ομδοί, 5οἶας ἀομϊπατοίασ; «Οαίοπθα, πο ἵπ Ότο 
ῥγ56η5 πιο]οδίίας οἱ ουδαγοί, ος 5ομαἑα5οοηδη]ίο π ΟΥΡΓΙΠΙ 
ποπ υα ουταν{ξ, αἲ οἷας ἱησυ]α ππρογία η αετοί Ῥίο- 
Ιοπηϱο τορίς ἵπ απαπαι α πάσα γοΠα Ι1 τον Γαοταί ροπ]αίΐα, 
τοβαοπο Οἰοάία, ο0 αποά Ῥίοἱεπιας Οἰοάίο φποπάδπα, ἃ 
ῥήΓα1ἱ9 οαρίο, ἵπ γοὔση οποία ἆπο ἑαπίυπη {αἱορία ργο) ἄνα- 
πηία οοη(α]οταί, Εϊ Οαἱο φπἰάσα τον Ονριίας ο μαγ η; 
(παπα Ίάπ1 τον ροσυυπίαπα ργο]οοίςδοί ἵπ ππατο, δἰί(πο ἔρφο 
πΙαηΗς ἠπίπ]ςδοί, απαπηρείπ λα ἀτογοίαη . Ρ. ϱ. Ν. ο0- 
ῥπονοταί. Ῥοπιροίης νοτο ρος τὰ (οηρις Ιαδίοία Ργοροδ!, 
ομπα 46 αἲῖς οτππί σας, ἔππα Ρε" οἱραο 4 ΠΙΙΠΟΓΗΠΗ ο γ ΓΗ” 
ρίο]ίς ας Ἰαγριϊοπίνας, Ὑϊάσραπίας οπίπι οἱ ον Ίοος ο6Η 
[οπίο, Ἠπία 9356 πα]α Ῥρυῤ]ίσα. οἱ ῥτοϊπάς Ίου ομταίο 
ο ΓΗ ΓΑΠΗ βαπἰ(α[οα οδΊογοπη : Μη]ΐᾳ πο Ἱοροπα, αἱ ο Ποργοί, 
οπἱσ πάς Ἠηίκκοί, αἲ ΓΙΟΠΟΙΑ ἀοίοτα γοὐδοηάσηη 
οἵαγο Ίσα, οπἱ οκ 60 {οπιροτο «πο ἔρλο ῥηπΗπὸ ουδ] 
ποπ, ακάνο η ῥγαοηίοπα. οοηκυ]αίπα , πιαρίκἰτα ας ϱ05- 
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Καὶ ἦν ὃ χρόνος ὀλίγῳ µείων ἐτῶν εἴκοσιν, ἐν ᾧ καὶ ὁ 
Καΐσαρ γεγένητο ὕπατος. Ἰῶν οὖν φίλων τοῦ Καί- 
σαρος ὑπονοούντων, ἐς ὕθριν ἡ ἐς ἐπήρειαν αὐτὸν τοῦ 

Καίσαρος ὧδε πολὺ τοῦ χρόνου προλαθεῖν, καὶ παραι- 
νούντων τὸ παρὸν διορθοῦσθαι μᾶλλον, τὸ παρελθὸν 
ἐνοχλεῖν ἐπ᾽ ἀνδράσι τοσοῖσδε ἀξιολόγοις, ἐπονομαζόν- 
των δὲ τοῖς ἄλλοις καὶ τὸν Καίσαρα" ὁ Πομπήϊος ἀμφὶ 

μὲν τοῦ Καίσαρος ἠγανάκτει, ὡς ἀμείνονος ὄντος ὕπο- 
ψίας, ἐπεὶ καὶ τὴν ἑχυτοῦ δευτέραν ὑπατείαν τῷ χρόνῳ 

περιλαμβάνεσθαι" πολὺ δὲ ἀναλαθεῖν ἔλεγεν, ἐς ἀκριθὴ 

διόρθωσιν ἐπιτρετριμμένης ἐκ πολλοῦ τῆς πολιτείας. 
ΧΧΙΥ. Τοιαῦτα δ᾽ εἰπὼν, ἐκύρου τὸν νόµον. Μαὶ 

πλῆθος ἦν αὐτίχα δικῶν ποικίλων. Ἵνα τε μὴ δεί- 
σειαν οἵ δικασταὶ, αὐτὸς αὐτοὺς ἐπώπτευε, στρατιὰν 
περιστησάµενος. ἸΚαὶ πρῶτοι μὲν ἀπόντες ἕάλωσαν, 
Μθλων τε ἐπὶ Κλωδίου φόνῳ, καὶ Γαθίνιος παρανοµίας 

ὑμοῦ καὶ ἀσεθείας, ὅτι χωρὶς ψηφίσματος ἐς Αἴγυπτον 

μετὰ στρατιᾶς ἐσέθαλεν, ἀπαγορευόντων τῶν Σι6υλ- 
λείων" Ὕψαῖος δὲ καὶ Μέμμιος χαὶ Σέξτος, καὶ ἕτεροι 

πλείονες, ἐπὶ δωροδοχίαις ἢ πλήθους δεκασμῷ. Σκαῦ- 
Ρον δὲ τοῦ πλήθους παραιτουµένου, ἐκήρυξεν ὁ Πομ- 
πήϊος ὑπακοῦσαι τῇ δίκῃ: καὶ πάλιν τοῦ δήμου τοὺς 
κατηγόρους ἐνογλοῦντος, σφαγή τις ἐκ τῶν Πομπηΐου 
στρατιωτῶν ἐπιδραμόντων ἐγένετο. Καὶ ὃ μὲν ὃημος 
κατεσιώπησεν, ὃ δὲ ΣχαΌρος ἑάλω" καὶ πάντων φυγὴ 
κατέγνωστο, Γαθινίου δὲ καὶ δήµευσις ὃν ἐπὶ τῇ φυγΏ. 

Καὶ τάδε ἡ βουλὴ λαμπρῶς ἐπαινοῦσα, δύο τε ἄλλα 
τέλη καὶ χρόνον ἐς τὴν ἀρχὴν τῶν ἐθνῶν ἕτερον τῷ 
Πομπτίῳ προσεψηφίσαντο. ἨΜέμμιος δὲ ἁλοὺς ἐπὶ 
δεκασμῷ, τοῦ νόµου τοῦ Πομπηΐου διδόντος αὐτῷ, φή- 
ναντι ἕτερον, ἀφεῖσθαι τῆς χαταδίχης, τὸν πενθερὸν 
τοῦ Πομπηΐου Λεύκιον Σκιπίωνα προεκαλέσατο ἐς 
ὁμρίαν δεκασμοῦ δίκην. ΄ Μαἱ ἐπὶ τῷδε τοῦ Πομπηΐου 
τὴν τῶν κρινοµένων ἐσθῆτα µεταλαθόντος, πολλοὶ χαὶ 
τῶν δικαστῶν µετελάμθανον. Ολοφυράμενος οὖν ὁ 
Μέμμιος τὴν πολιτείαν, διέλυσε τὴν δίκην. 

ΧΧΥ. Καὶ ὅ Πομπήϊος, ὡς ἤδη τὰ γρήζοντα τῆς 
μοναρχίας διωρθωµένος, τὸν Σκιπίωνα σύναργον ἐς τὸ 

λοιπὸν τοῦ ἔτους ἐποιεῖτο. Καὶ μετὰ τοῦθ) ἑτέρων ἐς 

τὸν ἀργὴν καθισταµένων, οὐδὲν ἧττον ἐφεώρα καὶ ἐδυ- 
νάστευε" χαὶ πάντ᾽ ἦν ἐν Ῥώμῃ τότε Πομπήϊο, Ἡ 
γὰρ εὔνοια τῆς βουλῆς μάλιστα ἐς αὐτὸν ἐποίει, ζήλῳ 
τε τοῦ Καίσαρος, ἐς οὐδὲν αὐτῃ παρὰ τὴν ἰδίαν ὑπατείαν 
χεγρηµένου, καὶ ὅτι νοσοῦσαν ὃ Πομπήϊος τὴν πολιτείαν 
ὀξέως ἀναλάβοι, καὶ οὐδενὶ σφῶν παρὰ τὴν ἀργὴν φορ- 
τικὸς ἡ ἐπαχθὴις γένοιτο. Τῶν δὲ φυγάδων ἐς τὸν Καί- 
σαρα Ἰόντων ἀθρόων, καὶ παραινούντων φυλάσσεσθαι 

τὸν Πομπήϊον, ὡς τὸν νόµον τοῦ δεκασμοῦ μάλιστα 
θέμενον ἐπ᾽ ἐκείνῳ": τούσδε μὲν ὅ Καΐσαρ παρηγόρει, 
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καὶ τὸν Πομπήϊον εὐφήμει" τοὺς δὲ 

ἴσηνέσασθαι νόιον, ἐξεῖναι Καίσαοι δευτέραν ὑπατείαν εισηγήσασΊαι νοµ.ον, Ε5ειναι ρ:ὀευτερ 
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ἀπόντι µετιέναι. Καὶ τοῦθ᾽, ὑπατεύοντος ἔτι τοῦ Πομ- 
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ο δὲ Καῖ- 
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σαρ αντιτοχ-ειν την βουλην υπο οώΥν, ερεοοιχκει 2.ΞΥ., --- 
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πηῖου, καὶ οὐδὲν ἀντειπόντος, ἐκεκύρωτο. 
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φἱδοπί. » Εταί απίομα Ἰά {σρηρι5 4ΠΠΟΓΙΙΠΙ Ρῶπο γἱσίη; 
Δίας Οωλατίς 4ποφιο οοπ]αίυπα οοπηρ]εσίεὔαίας. Οποά 
αυ 0αδαγίς απη]οῖ η ἱρδίας Ο0ᾳδα5ΐ οοΠ{ΠΙΕΙΙΔΗΙ ἱπ]α- 
ΠΑΠΊΥΕ [Α6ίυΠῃ φαρίσατοπίας, αἱ {8η Ίοημε τερείογεί εἰαρκα 
[επιροτα, Πογίαραπέατ Ῥοπηρείαπα, αἱ ργαφοη{(ῦς ποοπι- 
πηοάῖς ροἵα5 ππθάσγοϊη, (πάπα οὗ Ργορ[θγῖ(α Πηο]οςίης οςςοί 
ἴοἱ πα οοπίοπηποπάἰς γἱεῖς, ἵπ απίθας οἱ Οβ5αγοΠ Ποιηί- 
παραηέ. Αί Ῥοπηρείας, ἰπάϊσπαίας πποη!ίοπς Οαγίς , απαςὶ 
εχ{γᾶ ΟΠΊΠΕΠΗ 5αςρίοἵοΠοΠη ροφῇεἳ; « οποίΘΓΙΠῃ οἳ ΦΗΗΠΙ ἱρδίας 
ἀἱίθγιπη οοης]α{ΗΠ1 θοἆθήη (επιροιῖ5 ἀθοισεα, αἰεμαί , ο0η- 
(ἰπουί : ΕΥ ΓάΠα απίοπα Γείτο [επηρογί5 5056 6556 ϱΟΠΙΡΙΕΧΗΠΗ, 
αοά 14 πα] έαπα το[ογγεί αἲ αθουταία σα οογγδς(ίοηθη αἰ(εῖ(α» 
ἴοί πια]ῖς τοἰρυβ]ίος». » 

ΧΧΙΥ. Ηἱ5 ἀῑειῖς Ῥοπηρείας Ίορεπῃ- φαηχίϊ : Πιοχηαθ «6- 

επί; ευη! ναπία Πίος : αἱ αἱ Ιογί α Ποια ο55οηί ]αάΐσες, 

1ρ86 ργΦεγαί, οἰγοππωροφίϊα πι Πέαπα παπα, Ῥγίπιί ΟΠΙΠΙΗΠΙ 

ἁρσεπίες ἆαπιπαί! δηπί : ΜΙο, Ἱοπηίοία, σαμίηϊας, ]ητῖς 
Ἠαπηαηί ἀγίπῖᾳαο γἰο]αίῖ, αοᾶ αΆδαπο 5. ο. ργρίαπι 

Ιη(γαρςεί σπα εχετοῖτα, οοπίτα 5ΙΕγΙπα πποπίία; Ἡγρεσις 

γετο, Μεπιπῖας, Βεχίῖας, ουπῃ αἰῖῖς οοπηρ]αγίρας,, πρ. 

Ῥτο Βοαιτο Ρ]εῦεπ ἀεργεσαηίεπη Ῥοπηρείας Ρε ΡΓΦΡΕΟΠΟΠΙ 
4ἀρποπη[{, οχδρεσίατοηί 5εη{επ[ἶαπι ]ιάἴουπη : ααάπησιε Π]- 
Μήοπηίπας οσίγερετοηί αοοιδα(οτίρα5, πηἠ]ίος Ῥοπηρείαπί 
πρεία [αοίο οοη[οᾷεγιπί ΠΟΠΠΙΙΙΟς. Τία 5Πεπίίο τοδδ]ίο, 
οοπάεπηηαία5 εσί Βοαυτης, οί επ οείοτῖς οπηπῖβις ἵῃ οχ]- 

απ} πηΐδδις. (αΡίπίας Ῥοπῖς αποσαθ πηπ]είαίας οςί ἵπςιι- 

Ρε. Ῥεπαία5, πιῖβοαρ οοἸαπάαίο ἨαΓΙΠΙ ΤΕΓΙΠΙ οαη5α 
Ῥοπιρείο, ἆπᾶς αἰίας Ιεσίοπες αἱ αἀάΙάΙΕ, οἱ ἵπ ργογ/ποῖϊς 

ῬγοτοβανΙέ Ἱπιρετίαπη. Μεπιπιας γετο "πας εκ εἶ ηὐἱ 

απηρίτας εγαπί ἆαπηπα[!, Ίεσε Ῥοπυρεία ἱπιριπ]ίαίπῃ «0Πες- 

ἀεηίο Ιπάἰοβηϊ αἰίεγιπα, 5οΕΕΓΙΠ ἱρείας Ῥοπηρεϊ! 1,. 5εῖρίο- 

ηεπῃ [η ᾖα5 γοσαγ]1έ, γεια ρατί(ετ απιῬ[έΗδ. Οπο [αοίο (πα 

Ῥοπηρεῖης γοδίοπα πηπίαςςεί, πππ]1 ]μάΐοος ἰὰ ἱποηῖίαἶ 5ηέ : 

εί Μαπιπῖς, οοπ(πεςία5 ἆᾳ 5ίαία ταϊραβ]ίσας, ΔοοαδαΠΙΟΠΕΠΙ 

οπηἰδ](, 

ΧΧΥ. Τυπι Ῥοπρείής, απαςί ]απ1 οογγθχἰςςεί θα απο» 

ἀϊείαίπταπα. ποσεβςᾶγίαπα [εεῖςδεηί, ῃ γεἰί(α απ αηηΐ 5εἱρίο- 

ΠΘΠΗ εο]]οσαπα ἵπ οοηδη]αία αξςπηδῖ. ΧΙΟ ππις {αππδη 

5ι66θςδοτΗπα αἴῖαπα εοηςη]αία ἱάεπα Ῥοπυρεῖας ργοςρίοίεραί 

τερις5 σογεπᾶῖς, οπππάθη ορίπεης Ῥοΐεπίίαπα, δἱ απιις ἵπ 

Ὅιρα αἀπι]π]ςίταης οπηπία. Έαγοτ θπίπι 5οπαίας ογαί ἶπ 

Ἠ]απα Ῥγορεηκῖςδίπιας; ουπα ο[Γεηδίοπο 6ᾳατῖς, ααἲ ἵπ 51ο 

οοηδι]αία αἆ πΙ]]άπ Τ6Γῃ αδς εγαί 5οπαία5 ορεγα; ἴππα ααοᾶ 

Ῥοπυρείμς Ιαησιοπίεπα τοπιραβ]ίσαπα Ῥτογί γοςϊ(υῖςδεί, οἱ 

πεπηϊηϊ 5ΕΠΑίΟΓΙΠΙ Ῥες {οίαπι 5πάΠῃ πιασίςἰταίαπα ΓΠαἱςδεί 

πιο]εςίᾳ5. ΟΦίετΙΠΙ εχι]ες, εοποηπθηίος αἆ Ο35αΓεπῃ, 

πιοπεβαη{ ειπΙάθηα, εἈνετοί α Ίοσο Ῥοπιρεῖα, ααξ ἱρειπῃ 

πηανίπ]ε Ρείστεί. Οαδας, οα]αηηίαίοηπι 6ΟΓΙΠΙ 5οἰαίας, ο 

Ῥοπηρείο πο Πἶδί Ποπογίβος οσί Ἰοσυίας, (πραπῖς απίοπη 

ΡΙεῬῖς αποίοτ Γηἱ, τί τοραβίοποπα [ογτοηί, Ἰίοετο Ο0α15ατί 

πΏφοεπήϊ αἰίογαπα οοηςη]αίΙπα Ῥοίετα. Ου τοσαίίο, 1ρ5ο 

Ῥοπηρεῖο αίῖαπα (μπι οοηδα]α, πεσιιε οοπίταἁἰεσπία, ταία ο5ί 

Μαρία, Αί σαατ, 5οηαίαπῃ 5π5ρεείαπὶ Ἰαβθεης, τί 5ἱβί 
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ὑπὸ τοῖς ἐχθροῖς ἰδιώτης γενέσθαι, ἐτέχναζε δὲ ἐπὶ ὃν- 

»άμεως εἶναι, µέχρι ὅπατος ἀποδειχθείη” καὶ τὴν βου- 

λὴν ἦτει ρόνον ἄλλον ὀλίγον ἐς τὴν παροῦσάν οἱ τῆς 

Γαλατίας ἠγεμονίαν, ἃ ἐς µέρος αὐτῆς ἐπιλαθεῖν. 

Διακωλύσαντος δὲ Μαρχέλλου, ὃς ἐπὶ τῷ Πομπηίῳ 

ὕπατος ἦν, φασὶ τὸν Καΐσαρα τῷ μηνύοντι ἀποχρίνα- 

σθαι, κόπτοντα τὸν λαθὴν τοῦ ξίφους" "ΗἨδε µοι δώσει. 

ΧΧΥΙ. Πόλιν δὲ Νεόκωμον ὃ Καΐῖσαρ ἐς Λατίου 

Σίκαιον ἐπὶ τῶν Ἅλπεων ᾠχίχει: ὧν ὅσοι κατ ἔτος ἡρ- 
χον, ἐγέγνοντο Ῥωμαίων πολῖται: τόδε γὰρ ἰσχύει τὸ 
λάτιον. Τῶν οὖν Νεοχώμων τινὰ, ἄρχοντά τε αὗτοις 

γενόµενον, καὶ παρὰ τοῦτο “Ρωμαῖον εἶναι νομιζόµενον, 
ὃ Μάρκελλος ἐφ᾽ ὕόρει τοῦ Καίσαρος ἔξηνε ῥάθδοις ἐφ᾽ 
ὅτῳ δὴ, οὗ πασχόντων τοῦτο Ρωμαίων" καὶ τὸν νοῦν 
ὑπὸ ὀργῆς ἀνεκάλυπτε, τὰς πληγὰς εἶναι ξενίας σύμ- 

βολον, καὶ φέρειν αὐτὰς ἐκέλευε καὶ δεικνύναι τῷ ἸΚαί- 
σαρι’ οὕτω μὲν ὑθριστικῶς ὃ Μάρχκελλος. Εἰσηγεῖτο 

δὲ ἤδη καὶ διαδόχους αὐτῷ πέµπειν ἐπὶ τὰ ἔθνη, προ- 
αφαιρῶν τοῦ χρόνου. Ἀλλὰ διεκώλυσεν ὅ Πομπήϊος, 
εὐπρεπεία τε λόγου χαὶ εὐνοίας ὑποκρίσει, μὴ δεῖν ἄν- 
ὃρα λαμπρὺν, καὶ ἐς πολλὰ γρήσιμον τῇ πατρίδι γενό- 
µενον, ὑθρίζειν βραχεῖ διαστήµατι χρόνου. Καὶ ὅηλον 
ἐποίησεν, ὅτι χρὴ μετὰ τὸν χρόνον παραλύειν τῆς ἁρ- 

χῆς αὐτίκα τὸν Καΐσαρα. Καὶ ἐπὶ τῷδε οἱ μάλιστα 
ἐχθροὶ τοῦ Καίσαρος ἐς τουπιὸν ἠρέθησαν ὕπατοι, Αἰ- 

: α ' . - 3 
μέλιός τε Παὔλος καὶ Κλαύδιος Μάρκελλος, ών ὡς τοῦ 

προτέρου Μαρκέλλου: δήµαρχός τε Κουρίων, ἐγθρὸς ὢν 

καὶ ὅδε τῷ Καΐσαρι καρτερὸς, καὶ ἐς τὸν ὃημον εὖχα- 
ριτώτατος, καὶ εἰπεῖν ἱκανώτατος. Τούτων ὃ Καΐσαρ 

Κλαύδιον μὲν οὐκ ἴσχυσεν ὑπάγεσθαι γρήµασι, ΠαΌλον 
δὲ χιλίων καὶ πεντακοσίων ταλάντων ἐπρίατο, μ.ηδὲν 
αὐτῷ µήτε συµπράττειν µήτε ἐνογλεῖν" Κουρίωνα δὲ, 
καὶ συµπράττειν, ἔτι πλειόνων, εἰδὼς ἐνοχλούμενον 

Παῦλος μὲν δὴ τὴν Παύλου λε- 
γοµένην βασιλικὴν ἀπὸ τῶνὸε τῶν χρημάτων ἀνέθηκε 
Ῥωμαίοις, οἰκοδόμημα περικαλλές. 
ΧΧΥΠ. Ὁ δὲ Κουρίων, ἵνα μὴ ἄφνω µετατιθέμε- 

νος γίγνοιτο χατάφωρος, εἰσηγεῖτο βαρυτάτας ὁδῶν 

πολλῶν ἐπισκευάς τε καὶ χατασχκευὰς, καὶ αὐτὸν ἐπι- 

στάτην αὐτῶν ἐπὶ πενταετὲς εἶναι: εἰδὼς μὲν αὑτὸν 

οὐδὲν τούτων ἐσόμενον, ἐλπίζων δὲ τοὺς Πομπηΐου 

φίλους ἀντιλέξειν, καὶ αὐτὸς ἐς τὸν Πομπήϊον ἕξειν τι 

τοῦτο πρόσκρουµα. ἸΚαὶ γενοµένων τῶνδε, ὡς προσε- 
Σόκησεν, ὃ μὲν εἶγε τὸν πρόφασιν τῆς διαφορᾶς. Κλαύ- 

διος δ᾽ εἰσηγεῖτο, πέµπειν Καΐσαρι διαδόχους ἐπὶ τὰ 
ἔθνη: καὶ γὰρ ἔληγεν ὃ Ἰρόνος. Καὶ Παῦλος ἐσιώπα. 

Κουρίων δὲ, νομιζόµενος ἀμφοτέροις διαφέρεσθαι, 
ἐπήνει τὸν τοῦ Κλαυδίου γνώµην" ὡς δὲ ἐνδέον αὐτῇῃ 
προσετίθει τὸ καὶ Πομπήϊον ὁμοίως Καΐσαρι ἀποθέσθαι 
τὰ ἔθνη καὶ τὸν στρατόν' ὧδε γὰρ ἔσεσθαι τῇ πόλει 
καθαρὰν καὶ πανταχόθεν ἀλεῃ τὴν πολιτείαν. 

ὑπὸ γρεῶν πολλῶν. 

Ἐνι- 
5) λ) .. . 3 ψ " αἳ ΄ αλ Ν , 

σταµένων δὲ πολλῶν, ὡς οὐκ ἴσον τὸ µήπω τὸν γρόνον 
.»/ - ελάι .) Γ κ ιἡ γλ. . 
ἐξήκειν τῷ Πομπηίῳ' σαφέστερον ὃ Κουρίων ἦδη καὶ 

/ ] / κ... ν ./ αμ). 
τραχύτερον ἀπεγύμνου, μὴ γρῆναι μηδὲ Καίΐσαρι πέµ- | 

Ι 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Δ4ΝΟΓΞΗΠΩ, Γππδηδαπε πο ἵπ ρη]ναίοταπα οπνίανη οτάίπεπα 
γεάαοῖας Πη]πιϊοῖς Βεγεί ομηοχίας, οπηπίθης αγίθα5 Ἆος ἄμε- 
μαἳ, αἱ εχεγείαπη τοήπετοί, ἆοηες 1ρ5ο εοηςι] ἀθείσηαγοία : 
ΡείΠίαπε α δομαία, αἱ ραγαπηρογ οίίαια ἱπιρθγίαπη ἳρή ρτο- 
τορβαγείατ, ἵπ οοτῖοτί βα[ίεπα (α]]ία, 5ἳ ΠΟΠ ροςςοί ου ποτί 
ἱῃ αἰταππα. 5εᾷ γοίαπίο Ματεε]ο οοηκη]ε, αἱ Ῥοπηρείο 
5Η0ορρδογαί, Οᾳῃμδατοπαῃ [οταηί, απυπα Ἰά οἳ τεπαποϊατείητ, 
Δάπιοία πΊαπα αἆ ρ]αᾶ1ί οαρυ]απα, τοδροπάΐςςο: Ηϊο πο] 
ἱπιρείταβ!. 

ΧΧΥΊ. Οοπάίάεγαί 0δας η Α]ρίθας ΝΟΥΕΠΙΟΟΠΙΠΠΗ ορΡί- 
ἀ μπι, ἹΠαάσπε Ίητε Τα ἀοπαγεταί; απο Ί1ταο οοππεναίατ 
μοο, αἱ, αἱ απηΙΙΠΙ πιαβὶςίταίαπι Τί πεςδίςδεί, Παβεγεί 
ἵπ Ότρο Ἱας ανίατη. Ἐκ Ποτά ΝογοσοππθεηδίΙπα ΠΙΠΙΘΓΟ 

πααϊςἰταία αποππάαπη αραιά 5αο5 ἀρίαποίυπα, εί οὗ τὰ εἴγεπι 
Ἠοπιαπαπα Ἱαβίαπα, Ματοε]ας ἵπ Οαρατῖς οοπμπεΠαπα, 
πεςεῖο φποάπαπι οὗ ἀε[οίαπι, νἱταϊ οεο]ά[, απ ράπα 

ΠΗ ΠΩ Παπά οἶγί Ῥοππαπο Ιπῃὶβίίατ. Ε{ πιοπίση 5παΠη ({απία 
{ας υἱπὶ ἵπ Οᾳ"δατεπῃ Ίτα) οἰατίας οἰῖαπι ραίείεοί, ἀῑεεης 
γειΏεγᾶ ε59. ρετερτ]ηί Ἰοπηίμίς εἶσπα, Ι1Ώδηδαπθ Ἠοπηίποπα 
ἂᾱ 0ᾳ54Γ6ΠΠ Ῥογρετθ, οἴαπο ορίοπάετο ποίᾶ5. Ἠαο οοπίι- 

πιο]ία Οᾳπαγῖ Π]αία ποπ εοπίεπίας Ματεθ]ίας, ἆᾳ 5πο0σθςςο- 

πρης εἰίαπι 0α)ατῖ πηεπάἰς αρεῖαί, ποη εχδρεείαῖο αχίτα 
Ργαηῖί (επηροτῖ5. δεᾶ Ῥοπιρεῖας οὐδΠΕ, οσα Ἠοηοςία- 
Πς5 ταίοπεια ργαίεπάρης, ἴσπι Ῥεπογο]εηίίαπι εἴπιπ]αης; 
πες οπῖπι ἆθοστα, Ἱπααῖέ, οἱ γἰτ Π]αςίτῖς οί ορίῖππε ο ραϊτία 

πιογίας, οῦ ἴαπη αχίριαη {επηρογῖς ρα σπα, οοπαππϱ Πα Πα 
ἱπ]ατίαπιααο αοορετεί εἴπια] γετο Ἰαπά οΏδεαγο ἀεε]αταν, 

οροτίστο αἆ ρτα:ΠηΙ(απα (ογπηίηΙπα Ργοίπας αἀἴπιοτο 0ᾳδατί 

ἱπιρεηίαπῃ. ΟΗΑΠΙΟΌΓΕΠΗ Ἰη[εης]ςἰπηί Ο5ατῖς ἱπ]πηϊοί 60Η 
δμἱος ἀεείσηαι{ 5αΠί η ἄηΠΕΠΙ ῥγοχίπαπα, Ἐππήήας Ῥαμ]ας 
εἰ ΟΙαμάίας Ματοσ]]ας, 5αρετίοτῖς Ματοθ]ῖ [Γαΐοτ ραϊταε]!ς. 

Εἰ (ήρυπας ρ]ευί Οπτίο οτοαίας οδί; απῖ ρατίίοτ Υοθπηειι- 
(ου Ιπ[εηδης 0 δατί, οἱ αριᾶ ρ]εῦεπῃ ρταἰοβίκείπιας εταί, 
εἰπη]αιο εἰοφπεπίία γα]εναί ραπ. Ἐν 5 ΟἸαπδῖας 
παπα πάπα ρου]ί Ἰαγριοπίρας ἱταδποί ἵη ρατίες Οακασῖς : 

Ῥαμ]ας Υεγο Ν. ϱ. (α]εη[ῖς αείοηας Πεχις ο5ί, υ{ πο αἆγετ- 

εατείυγ/: Οππίο, ααοά ατα αἴἴοπο ῥτοησγείας, αΠφπαηίο Πια- 
1οεί ππετεσᾶε Ἱπάπείας οί, αἱ [ανγογοί οίίαίη οἱ ορεταπη (αρα- 
 πανατοί. Εἰ Ῥαυ]α5 ααἰάσπι εκ Ίιας Ῥοσυπία Ὀαφηίσαπα, 
ασ Ἠοάίεσιε Ραυ]ί Βαφίίοα ἀῑσίίας, ἀθάϊσανί ορα5 εἰσραη- 

Ιβδίπιυπη, 

ΧΧΥΠ. Οππίο Υθτο, απο παίπας αρρατοτεί, τορεηίθ θΗΠΗ 

Δᾷ ραγίος αἀνειδας ἀεεοϊγίσεο, τοµαίίοηος ἀῑ[ιεί]ες ἆς γεῇ- 

οἶομαϊς κἰοπιοπάΐκαπο υἱῖς ἹπίυΠί, 5Η οἳπα τα [δοΓαΓάΠΗ 

Ρείοης ἵπ φπἱποφποπηίαπας οσα, ΠΙΗΙ Ἱαπαπα ΤοταΠη 56 

ἱπιροίταίατάπα : 5εὰ οοσαδίΟΠΕΠ οαρίαης, αἱ οομταδἱσσρ[ῖ- 

ν5 Ῥομηροίαπίς ο σης γἱάονί ροςδεί.. Ου ἵῃ τὸ πο {[8- 

Γο]Η{ επ ορίμίο : οἱ οσσαδίο ΠΠ ομ]αία εί [αοἱδης{ α Ῥοπι- 

Οἰαπάίας αρο]αί ἆς πηοπάἰς 0καεί 

εαοσοβκογίρας ἵπ ργογἱποῖαν : Ἰαη. οί ἵοπηρας αἀσγαί. 

«ἰ]οπίο αἲ Ἰιας Ῥαμϊΐο, Ομτίο, απἲ πουίταταα γἱάσραίαι 

ροίαηής ἀἰλδίάίαπα, 

αγία, Ιαπάααί ΟΙαπά δορομίίαπη : δεᾷ αἀ]ίοίοης, ορος” 

(στο Ροπηροίαπη 4ποφα6 ἴαια ργονἱποίας 4 8πὰ οχογοίέας πείς” 

«05 [ποσο : αἷς οΠΊΠὰ ἀθΥΗΠΗ Ἰνογαπη [ογο, ομηί πδίη δαμ]αίο, 

γοπρα ίσα. 9οὰ παλἰς ἰπίφαμ 6ΛΗ1 οοπ{ἱοποπη 68Η” 

«οπ[ (ας, αιοά ποπά πα οχἰνδοἳ (οπηρις Ῥοπηροίί, ΟµΠΙο /111 

πβρονίο γουογαμα ας, ορδης 5 ποοσκογος πη ὀἀοῦογε {η 
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πειν διαδόχους, εἰ μὴ καὶ Πομπηίῳ δοῖεν. Όντων 
γὰρ αὐτῶν ἐς ἀλλήλους ὑπόπτων, οὕπω τῇ πόλει τὴν 
εἰρήνην ἔσεσθαι βεθαίαν εἰ μὴ πάντες ἰδιωτεύσειαν. 
Ἔλεγε δὲ ταῦτ', εἰδὼς οὐ µεθήσοντα τὴν ἀρχὴν Πομ- 
πήϊον, καὶ τὸν ὀημον ὁρῶν ἤδη τι προσκοπτόµενον αὐτῷ 

διὰ τὰς τοῦ δεχασμοῦ δίχας. Εὐπρεποῦὺς δὲ τῆς γνώμης 

οὕσης, ὃ δημος ἐπήνει τὸν Κουρίωνα, ὡς µόνον ἀξίως 
τῆς πόλεως τὴν πρὸς ἀμφοτέρους αἱρόμενον ἔχθραν; καί 

ποτε χαὶ παρέπεμψαν αὐτὸν ἀνθοθολοῦντες, ὥσπερ 
ἀθλητὴν μεγάλου καὶ δυσχεροῦς ἀγῶνος" οὐδὲν γὰρ 
ἐλόχει τότε εἶναι φοθερώτερον τῆς Πομπηΐου διαφορᾶς. 

ΧΧΥΠΙ. ο δὲ Πομπήϊος, νοσηλευόµενος περὶ τὴν 
Ἰταλίαν, ἐπέστελλε τῇ βουλή. σὺν τας έν» τά τε ἔργα 

τοῦ Καίσαρος ἐ ἐππινῶν, χαὶ τὰ ἴδια ἐξ ξάργῆς. χαταλέ έχων» 
ὅτι τε τῆς τρίτης ὑπατείας, καὶ ἐθνῶν τῶν ἐπ) αὐτῃ 
καὶ στρατοῦ δοθέντος, οὐ μετιὼν, ἀλλ᾽ ἐς θεραπείαν 

τῆς πόλεως ἐπικληθεὶς, ἀξιωθείη. Ἂ δὲ ἄχων ἔφη 
λαό θεῖν, ἑκὼν ἀποθήσομαι τοῖς ἀπολαθεῖν θέλουσιν, οὐκ 

ἀναμένων τοὺς χβόνους τοὺς ὥρισμένους. Ἡ μὲν δὴ 

τέχνη τῶν γεγραμµένων εἶχεν εὐπρέπειάν τε τῷ Πομ- 

πτηίῳ, καὶ ἐρέθισμα κατὰ τοῦ Καίσαρος, οὐκ ἀποδιδόν-- 
τος τὴν ἀρχὴν οὐδ) ἐν τῷ νενομισμένῳ χρόνῳ. ἊἎφι- 

χόμενος δ᾽, ἄλλα τε τούτοις ὅμοια ἔλεγε, καὶ τὴν ἀρχὴν 
καὶ τότε ὑπισχνεῖτο ἀποθήσεσθαι. Ὡς δὲ δὴ φίλος 

καὶ κηδεστὴς γενόμενος Καίσαρι, ᾿κάκεῖνον, ἔλεγε, 
µάλα γαίροντα ἀποθήσεσθαι" χρόνιόν τε γὰρ αὐτῷ τὴν 
στρατείαν καὶ ἐπίπονον κατὰ ἐθνῶν μαγχιμωτάτων γε- 
γονέναι" καὶ πολλὰ τῇ πατρίδι προσλαθόντα, ἐπὶ τιμὰς 
καὶ θυσίας ἥξειν καὶ ἀναπαύσει. Ἔλεγε δὲ ταῦθ’, 
ὡς Καίσαρι μὲν αὐτίκα δοθησοµένων διαδόχων, αὐτὸς 

δ) ἐσόμενος ἐν ὑποσχέσει μόνη. Ἰουρίων δὲ, αὐτοῦ 
τὸ σόφισµα διελέγχων, οὐχ ὑπισχνεῖσθαι δεῖν, ἔφη, 

ν 

μβλλον, Ἄ αὐτίχα ἀποθέσθαι, οὐδ) ἐξοπλίζειν Καίσαρα 
τῆς στρατιᾶς πρὶν καὶ αὐτὸν ἰδιωτεῦσαι: οὔτε γὰρ ἐς 

λ ὦαν/ 4 Ε) / ” Ὑ « / 

Ἂν ἰθίαν ἔχθραν ἐκείνῳ λυσιτελεῖν, οὔτε Ῥωμαίοις, 
ς μ / 2 λα / Ρα ο κ 

ἑνὶ τηλικαύτην ἀργὴν γενέσθαι μᾶλλον, ἢ ᾿τὸν 

ἕτερον αὐτῶν ἔχειν ἐπὶ τὸν ἕτερον, εἴ τι τὴν πόλιν κα- 
2 “” α/ 3 / .ῤ 3 ληιά 3 

ταβιάζοιτο. Οὐδέν τε ἐπικρύπτων ἔτι, ἀφειδῶς ἐς 
3 / ς {ΗΝ 3 / 

τὸν Πομπήϊον ἐθλασφήμει, ὡς τυραγνίδος ἐφιέμενον, 
καὶ, εἰ μὴ νῦν σὺν φόθῳ τῷ Καίσαρος ἀποθοῖτο τὴν 
3 . ” 9 / ο ες κ μή μ] -ᾱ 3 ο 

ἀρχὴν, οὐποτὲ µεθήσοντα. ἨΗξίου δ᾽, ἂν ο ας 

ἄμφω ψηφίζεσθαι πολεµίους, καὶ στρατὸν ἀγείρειν ἐπ᾽ 

αὐτούς. φ δὴ μάλιστα ἔλαθεν ὑπὸ Καίσαρος ἑωνη- 
μένος. 

ΧΝΧΙΝ. Πομπήϊος δ) αὐτῷ Ἰαλεψάμενός τε χαὶ 

ἀπειλήσας, εὐθὺς ἐ ἐς τὰ προάστεια ἀγανακτῶν ὑπεξῄει, 
καὶ ὁ βουλὴ { ὑπόπτως μὲν εἶγεν ἤδη πρὸς ἀμφοτέρους" 
δημοτικώτερον δ) ὅμως ἡγοῦντο Πομπήζον, καὶ τῷ 

- ἐδυσχέραινον τῆς παρὰ τὸν ὑπατείαν ὑπερο- 
ψίας σφῶν. Οἱ δὲ καὶ τῷ ὄντι οὐκ ἀσφαλὲς ἠγοῦντο, 

διαλύειν τὴν ὑπὸ τῷ Πομπηΐῳ δύναμιν, μέ χρι πρότερον 
ἐκεῖνον ἀποθέσθαι, ἔξω τε τῆς πόλεως ὅ ὄντα καὶ μεγα- 

Ἱ μονάατερον. ΐ 
΄ 3 ο» ο κ" 

στρεφεν, ὡς δέον ὑπάρχειν αὖτοις ἐπὶ τὸν Πομπήϊον 

ΑΡΡΙΑΝΟ5. 

Τὸ δ) αὐτὸ χαὶ ὅ Κουρίων ἀνέ- 
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ρτου]ησίας 05115, πὶ Ῥοηηροίας ρανίου ἱπροτίο 50 ἆθσο- 

ἀογεί : 411111 ϱΗΠΗ αἴθγή ο δἷε δαδροσίης αἰίοιί, ΠΕΠ ΗΚΠΗ 

οἰν[ίαίοπα ρασαίαΠα [ου6, Πἰδί ΠΙΡΟΡΗΣ ροίορίας αβτορείηή, 

Πως απίοπα ἀἰσεραί, δείθης, ΡΟΠΗΡΕΙΙΗ γοιδοηίαγόα ῥγονίη- 

οἷας οἱ οχογοΙίαΠα; οἱ ρ]οβαπα Ίαπι ποπηΙμΙ] οἱ ΙπίοηςαΙη γ]- 

ἀθης, ῥτορίου ]αδιοῖα 4ς Ἰαγσ(οπίθας οἱ απηὐίία Ἱηςεαία, 

Ου φποπίᾶπα Ποηπεδία 5οηίοηίία ογαί, ρ]εῦς Ιααάαβαί Οι - 

ΠΙΕΙ, απ δοἱα5, 5ἱοί ἀοοστεί ΒΟΠΙΠ οἴνθια, ΠΟ τε[- 

Ρετεί αππβογΗπὸ Ππήπηήσίας. Οία οἱ ἀοηαπι αΠ(παπᾶο 

Οποποπη ρ]εῦς ἀθάμχ]έ, 5ράτΡεΠς Ποτίρας, (αππ( παπα αἲλ]ο- 

ίαπι πιασηϊ ασ ἀ1ΠοΙΙ5 οογαπη]η]ς :. ΠΙΜΙΙ οπίπι ἴππο γἱὰο- 

ραΐ [ουηϊάσβία5, 4παπα α Ῥοπηρείο ἀῑδείάστο, 

ΧΧΥΠΠ. ῬοπηρείΗς, 60 {6ΠΙρΟΓΕ αΏδεῃς, οἱ Ιαηση]άις ος 

πΠΟΙΡΟ όργοης ΤΠ Πα]ία, αςίαίε 5ε]ρδίί 5ομα (1; Ποπογἱ[ίσαηι 

ΠηΕΠΙΙΟΠΕΠΙ [4 6ἱ6Η5 ΤεΓΙΠΗ ρεδίαγαπη, Οα5ατΐς ΡηπΙΙΠα, ας 

ΠΙΟΧ 5ΙΙΑΥΗΠΑ ]4Η1 146 αὐ ΙηΠίο : ποσο « {αγά Πα οοΠδια]α- 

{απα οππὰ ργοΥἰποῖῖς οἱ οχοτοῖ( α]ίτο οβ]αίαπῃ αοοθρίςδεί, αὖἲ 

ογάπαπάαπα τοπηρυβ]εᾶπα γοσαίας5. Ου απίοπη πνῖίας, 

ἱπαυ]ί, αεοερί, εα δροηίο τοάαπα Ἰ5 φαί γοἱοηῖ τοαῖροτο, 

ΠΟΠ οχδρεσἰαίο ργαβηΙίο {επηροτο.» Ἠοε αξία Πίετα ρι 

56 Γογεβαηί ἀοσοταα ορφααἴεπα Ῥοιηροί!, οί Ἱηνἰάίαπι [αεἱο- 

Ραπίἱ 0α5απῖ, ααὶ η ρο5ί οχασίαπῃ (πάθη {οπαρα5 πιασϊςίτα- 

ἴὰ γεΠεί ἀεοοάστα. ἴπ Ὀτρεπι ἀεϊπάᾶς γευθιςας Ῥοπιρείας, 

Ιουυία5 εί ἵπ οαπιάθηι 5εη{οπ{ἶαπα, {ππα 4ποΠαοα, αθΙΓαΓΕΠΗ 

56 πιαβ]κίταία, Ροµίέεης; αά[οΙεηδαΙθ « ΟΦ54ΤεΙῃ 4ποσπε, 

ἀπηίοαπα 5α1Π1 οἱ α/Ππθηα, Πωοηίοι Ιά6μι [αοίαναπας υἰάε]]- 

οεί ἀαιαηϊς Ιαροτϊοβῖσαιια Ώο]5 ρειβαποίαπα οοηίτα σοη{ος 

ρυρηαἱβδίηλας, απῑοία ΡΙΙΓΙΠΊΗΠΙ ραΐτῖα: ρο[οη[ῖα, αἲ Ἰοπογος 

πυπο εί 5αοη]Πεῖα (πἱδίεπι(πε ργοροταίπτάὴ.» Οσα ἰάευ 

Ροπιρεῖα5 ἀῑεεραί, αἱ Οωςατῖ εοΠ/{Ε5ΗΙΠ1 5Ι1Ο6ΕΞΡΟΓΘ5 ΠηΙ[{ο- 

τοπ 1ρ56 Ιπίεγίπα, Ῥγοπηϊκίςςα, οοπίοπίας. ἀΑί Οτο 

ΔΤίοΠΙ εἶας εΟΔΥΦΗΕΗ5, τοροπά1{ : «ΠΟΠ 5αἲἶς 6556 Ρο][οίία, 

ηὶςί |απ1 ΠΙΠΟ ργαρίατεηία εἰαπα : πες ἀεβετο οχαγπιαγί 

09 ςαΡεΠ οχενεῖία, Ῥηαδαπαπα 1ρ56 αποφπο τοὐῖροτείιτ ἵῃ 

ονά{πείη : πε(πε εΠΙΠΙ γε] 0αδατῖς γαίῖοηος ἰὰά ραῖῖ, Ρτορίος 

Ρι]να[ας Ππ]η]εϊίία5; πθφιε 6 ποριβ]ἶσα 6556, αἱ Ρθη65 ΙΠΗΠΥ 

ἱοπηίηθΠὴ {πα αΠΙΡΙάΠΗ 5ἳ{ Ἱππρονίαπῃ, 0 ΠΟΠ Ροίΐμ5 Ῥθηος 

υτη(πα, αἱ αὖ αἰἴοτο αλίεγίας περγϊπιαίας απἀασῖα., δἱ απἱᾶ 

εοηίτα 5. Ρ. Ο. Ἠ. πποΠαίαγ.» ἆαπμαπο αροτία [Γοηίε 1ῃγο- 

μεραίαν ἵπ Ῥοπηρείαπα, αξ ἀοππϊπα Ποηῖς οαρίά σος απὶ ηςὶ 

πυης, (απ Οδαυ αἆμιο πιδίαθηάας ο5ςεί, αἲ Ργϊγαίαπι 
ἱαβίίαπα γεδΙσογείας, ΠΠ παΠα 14 ῥᾶδδγας γἰάραίαγ ροξίοα. 
Ρτοῖπάε εεηξεραί Οπτίο : πἰδὶ ααο(ονῖίαΙ1 φεπαίις ραγαογίη!, 

Δηρος. Ἠοδίος Ιπάἱσαπάος, οοηςοηρίΐσᾳιο Ἱορίοπίδις Ῥο]]ο 

Ρείεπάο»5. Οτα απἰάεπι φοηίοηίία ΠΙαχίπια ΓΕίΙΠΕ, 

πηῖηιας ρη{αγεία ορθγαπα Ίοσαθδο Οᾳ05αγί. 

ΧΧΙΧ. Τιπι Ῥοπηρείας οχαδροταίας, οἱ οοπηπηϊπαίας οἱ, 

εία(ἴπι ἵπ 5 ή γβαπαα. γ]απα ΙπάΙσηαραμάας 5ο οοπ{υ]{, 

Ἐί 2επαία5 απΙάθηη ]α1 αίταπη(ο μαβοραί δα5ροσίαπα; Ῥοι)- 

ΡοΙ απ {απηοη πηασί5 ρορι]ατοιη οχἰςπιαβανέ, Οᾳ9ατί απίοΠΙ 

εγαηί Ππ[εηςί, ααοᾶ η οοηςα]αία 5110 {πα 6ΟΠ{ΘΠΥΙΠΙ 05 

Πασίαδδεί, Ας [απεγυηί δαῦα, αἲ 5ογίο εγοάσγοηέ, ΠΟΠ [οτε 

πίαπα οἴν[ίαι!, δἳ Ῥοπηρείας Ρίου ἀπηιογοί οχετοπας 

συ πῃ (σας, απ αἱ αὐ Τ1ρο αὔΏοςςοί, οἱ Τό5 ΠΙαοΓος γἰάειο- 

{ασ ππο]ία5. 14 ᾖρδαπα απἴοιη ἱηγοτίεῦαί Ουτίο : ἴπιο ορι5 

6556 0ῳδατα, 44γδιξ5Η5 Ρομηροίί ροίεΠ[ίΒΙη; απ Υογο αἰτίαης 
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Καΐσαρα, Ἡ ὁμοῦ πάντα καταλύειν. Οὐ πείθων δὲ, 
διέλνε τὴν βουλὴν ἐπὶ ἀτελέσι πᾶσι' δύναται δὲ ταῦθ 

σ -- 

ὁ δήμαρχος. τε δ) καὶ µάλιστα τῷ Πομπτίῳ µε- 
- ’ . / τεµέλησε, τὸν δηµαρχίαν, ἐς ἀσθενέστατον ὑπὸ Σύλλα 

καθηρηµένην, ἀναγαγόντι αὖθις ἐπὶ τὸ ἀρχαῖον. Δια- 
λνόμενοι δὲ, ὅμως τοσόνδε µόνον ἐψηφίσαντο, Καΐσαρα 
καὶ Πομπήϊῖον τέλος ἔχοντα στρατιωτῶν ἐς Συρίαν 

ἑκάτερον πέµψαι, φυλαχῆς οὕνεκα, διὰ τὴν Κράσσου 
΄ ΓΚ ὶ 4 / δ π /.. ο) / λ / συμφοράν. ἸΚαὶ τεχνάζων ὃ Πομπήϊος ἀπήτει τὸ τέ- 

λος, ὃ ἔναγχος ἐπὶ συμφορᾶ στρατηγῶν δύο Καίσαρος, 
΄ - / 

Τιτνρίου τε καὶ Κόττα, Καίσαρι κεχρήκει. Ὅ δ’ 
αὐτὸ, τιμήσας ἕκαστον ἄνδρα δραχμαῖς πεντήκοντα 

καὶ διαχοσίαις, ἀπέπεμπεν ἐς Ῥώμην, καὶ συνέπεµπεν 
ἄλλο παρ᾽ ἑαυτοῦ. Οὐδενὸς δὲ δεινοῦ περὶ Συρίαν 

φανέντος, τάδε μὲν ἐγείμαζεν ἐν Καπύῃ. 
ΧΧΧ. Οἱ δ) ἐπ αὐτὰ πεµφθέντες ὑπὸ τοῦ Πομ- 

πηϊΐου πρὸς Καΐσαρα, ἄλλα τε πολλὰ δυσχερῆ κατὰ 
-. / ο. ΄ 3 / ο αΙ 

τοῦ Καίΐσαρος διεθρόουν : καὶ ἰσχυρίζοντο τῷ Πομπηΐῳ, 
τὴν στρατιὰν Καίσαρος τετρυµένην τε πόνῳ καὶ χρόνῳ, 
καὶ τὰ οἴκοι ποθοῦσαν, µεταθήσεσθαι πρὸς αὐτὸν, ὅτε 
τὰ Ἄλπεια διέλβοιε. ἸΚαὶ οἵἳ μὲν οὕτως ἔλεγον, εἴθ᾽ 
ὑπὸ ἀγνοίας, εἴτε διεφθαρµένοι. Καίΐσαρι δ) ἔῤῥωτο 

πᾶς ἀνὶρ ἐς προθυµίαν καὶ πόνους, ὑπό τε ἔθους τῶν 
στρατειῶν, καὶ ὑπὸ κερδῶν, ὅσα πόλεμος τοῖς νικῶσιν 

ἐργάζεται, καὶ ὅσα παρὰ Καίσαρος ἄλλα ἐλάμβανον. 

᾿Ελίδου γὰρ ἀφειδῶς, θεραπεύων εἷς ἃ ἐθούλευεν. Οἱ 
α.ἲ . . π , .-.ω , ε δν 
δὲ καὶ αὐτοὶ συνιέντες αὐτῶν, ὅμως ὑπέμενον. Ὁ δὲ 
Πομπήϊος τοῖς ἠγγελμένοις πίσυνος, οὔτε στρατιὰν 

οὔτε παρασχευὴν, ὥς ἐς τοσοῦτον ἔργον, ἤγειρεν. Ἡ 
βουλὴ δὲ γνώµην ἕκαστον τει: καὶ ὁ Κλαύδιος πα- 
νούργως διῄρει, καὶ ἐπυνθάνετο αὐτῶν παρὰ µέρος: 

Ε1λοχεῖ Καίσαρι πέµπειν διχδόγους" καὶ, εἰ Πομπήϊον 
ια) ο ΄ -” ὁ ΑΙ. πι --- Λ . ὅ 

την αργΏν ἀφπιρεῖσθαι. Οἱ δὲ τοῦτο μὲν ἀνένευον οἱ 
- - α. ὁ η. ” λ Ν / 2 
λ σαρι ὃ' ἐπεγήφιζον τοὺς διαδόχους, Ἔπα- 

τοῦ Ἰουρίωνος, εἰ ἀμφοτέρους δοκεῖ τὰ 

ποβέσθαι, δύο μὲν καὶ εἴκοσιν ἀγδράσιν 
πήρεσκε, τριχκόσιοι δὲ καὶ ἑθδομήκοντα ἐς τὸ συμφέρον 

-ν ης -ω 
- ως ὢ “. ιο π . 3 .- 

κατ” / ’ | 
τοῦ Κουρίωνος γνώμην ἀπέκλινον. 

-ἲ κ. ο ο» κ » δη ον » ς- .. 
σ Ν 1 Ἀ 9 -. 

ὶ ιος τὴν βουλὴν θιέλυσε, βοῶν 
ή ο. π / ν Ας { 

Νικᾶτε, δεσπότην ἔχειν Καίσαρα. 
αν , ῳω ν ' ὁ ο / Π 4 

ΧΧΧΙ. Λόγου δ ἄφνω ψευδοῦς ἐμπεαόντος, ὅτι τὰς 
γι. ».. «κο 3 . ἀ.. , 

Άλπεις ὁ Καΐσαρ ὑπερελθὼν, ἐπὶ τὴν πόλιν ἐλαύνοι" 
’ ΄ .ή ' ΄ - 3ἲ 

ὑόρυβός ἦν καὶ Φόθος ἁπάντων. Καὶ ὁ 
.. -. 4 ΄ / : ρω Κλαύδιος εἰσηγεῖτο, τὸν ἐν Καπύη στρατιὰν ἀπαντᾶν 

. . 
. ’ ” ” 

ὡς πολεµίῳ Καίΐσαρι. 

τε πολὺς 

) λ! { 9] ΄ . . 

Ενισταμένου δὲ, ὡς ἐπὶ Ψψευ- 
κ” -- - ΄ ες { 4 Άι ὴὔ / / -. 

δέσι, τοῦ Κουρίώνος, εἶπεν Εἱ κωλύοιαι Ψύφῳ κοινη ᾿ ὕ ᾿ ' άν’ ή 
/ - . 4 . ο - 

τὰ συμφέροντα διοικεῖν, κατ ἐμαυντὸν ὡς Όπατος διοι- 
κά /. 3 . ”ρ/α .) .-- . 

τάδε επών, ἐζέδραμε τῆς βουλῆς ἐς τὰ 
, », , ο. 

συναρ/0ν τεφος τε ορεύων τῷ 
. ! -. 

ε 

ἐπὶ Καίσαρα ὑπὲρ τῆς πατρίδος’ καὶ στρατιὰν ἐς τοῦτ 
αν " - . . . , να . 

σοὶ δίδοµεν, ἤ τε νῦν ἀμφὶ Καπύην ἡ τὴν ἄλλην Ἴτα- 
./ 3 ϊ ᾽ “ 3 ᾿ . “. . / 

λίαν ἐστὶ, καὶ ὅσην αὐτὸς ἐθέλοις ἄλλην καταλέγειν. 
ϱ ὃ ὑπήκονε μὲν, ὡς κελευόµενος πρὸς ὑπάτων" ἔπε- 

| 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

αἰπηυ] {πρενίαπα αἰίαπε 6556 αὈτοραπάσπη. Ου] απ0πὰ πι] 

Ρτο[οεγεί, 5εΠαΙΗΠα το Ἱη[εοία ἀῑπηϊςίί : αῦοραί οπίπι Ἠαπο 

ροερίαίειη ἐπίραπης Ρ]εὈίς. Ἱασαο ἔπηο πα κίππο Ῥοπηρείαπα 

ραπ, φποά (πραπί ίαση Ροἱεείαίειη Ῥετ ΒΥΙαπα ἵπ πΙμ]- 

Ἰ11 ΓΓΠηο τοὐασίαπα , τος (αἱςδεί η Ἱπίορταπα. Ἠοο ΠΠΙΠΗ. 

ἵπ δοηαία, Ρταδ( παπα φο]γοτείας, ἀεοτοίππῃ οδί, αἱ ζωα: οἱ 

Ῥοπηροίας παπα πἴετατε εχ δαἱς Ἱερίοπίρας ἵη ΘΥΤίΑΠΙ Πιἰ({ο- 

τουί, Ργαίά]ο ρτονἰποία, Ρτορίοτ Οταδςί οα]απηαίεπη. Ας 

{απο 4ποσπε Ῥοπηρείας, 5ο]ἶς υ{θης αγίας, α 005ατο Π]απα 

τοροδεθβα! Ἱερίοπεια, απαπη οἶάεπα παρει Ρρο5ί οἰαάεπι Τ]- 

(απ Οοιίαααο Ἱεραίοταπα εοπηπιοᾷαίο ἀεάσταί. ΟΠΑΠῃ 16- 

ΜΙΟΠΕΙΗ 0ωρατ, ἀοπαίαπα Υἰπ πα παῆ]]ο 5ο5(εγίῖῖς πυηπηῖς, αἆ 

Ότρεπα τεπηϊςίί; οἶαπο αἱίαπῃ Ἱορίοπεπαῃ ἆᾳ αἱ αὐ]αηχίϊ. 

Ρεά απία πάπα αρρατεραί {η δυτία ρογίοα]απῃ , απη ορ Π16- 

ππαγετυπί Οαρπα., 

ΧΧΧ. Δά οας ἀεάποσπᾶας Ἰεβίοπος αϊ α Ῥοτημείο αἲ 05 
Φ4ΓΕΠΙ θΓ8η{ πηῖς!, Ἠ οἱ αἷῑοδ ναι ϱοηοΓίς ΠΙᾶΙΟ5 ΓΙΠΙΟΓΕ5 

ερᾶιρεβραηί 4 0.,5ατθ, εἰ αριιά ἱρεαπι Ῥοπαροίάπη 455ΕΤΕΓΑ: 

Ῥαπί « οχογοϊίαπα Οωςασῖς [ο5δυ1 ἀἰαίατηίς Ἰαβογίθας, ἀοσὶ- 

ἀεταπίθππ(ιο {απάεπα Ροπαίος τογίδοτα, [αοῖ]ε (ταπδί(αγαΠα 

αᾱ Ῥοπιρείαπα, σπα ΡτπηαΠὰ. ΆἼρες 5αρεταγοτίη!. » Τα 

αιήάθπα Γεγεβαπί ἰδῖ, εἶτο (ααάς, 5ἶτο ρου Ιρποταπ{ίαπι. 

Αί 0ακαγί αἱ πηϊΠίος αἆ ΙΠΙΠΙ ο/ππες ΠάσΗίες 5ἴτεπιαπι 

Ρτοηρίαπ](ε παΥαβαΠΙ οΡθΓαΠΗ, αποπίαπα οἱ απεποίϊ εταπί 

εἷας πα, οἱ 4η Ἰηοτῖς ασ 5ο]επί ςεεηυῖ γἱοἰοτίας, 

5πη]αε Ιππρεγα[οτῖς ἱρδίας Ῥοηϊσηϊίαία. 1,ατεϊεραίατ οπίπ] 

ο[[αδίςδίπια, αἆ οχδεαπεπᾶα οοης]ῖα 5η Ῥγοραταής πη]τος: 

απογαΠ] οοΗΣΙΠΟΓΗΠΗ 1] ποη ἰσπατὶ, {απιθῃ ἴπ Πάο ρειςἰαναπί, 

Ροπιρεῖα5 νονο, 5 απ παποἰααπίατ εγεάμ]α5, πεο ἀείο- 

εἴμς (αοἷεραί, που αρραταία5 αἲ {απίαπα οδίαΠπΘη Ιά0πθος. 

ΟΦίογαῦα Ἰπδοπαία Ραἰτῖρις Ιουῖς 515 5εη[οπίῖας ἀῑοραρας; 

απἷα ΟἸαπάίας οσους]. οα]ίάε 5εοτδῖπα τεπ]εταί, Ῥ]ασεγείης 

5Ι06ΘΞΦΟΓΕ5 πληῖ Οᾳ05ατ{2 τητδαησαε, Ῥἱαορτθίπο Ῥοπαρείο 

αὐγοραγί ππρεγίηπη 2 Ίου απἰάθηα ρ]ετίααε αρηποτυπίς λα 

γογο ἆθ 5οοδδδογί θα πα οπάΐς Ο5ατί δα τασίῖς οοπηρτο- 

αγ, ΟΠ απἴοπ ἆθπιο τοσατοί Ομτίο, οοφαἱᾶ Ἰαοασί 
απηρος. Ροίοσίαίοιη ἀθροπεταὸ γρ ἀποῦας οκ 5οπαἴα τὰ 

ΠΟΠ. ρ]ασμίς οοομχ κ Ὑογο, οΠηΐπδα οοπ{δη{ίοπο οῦ οΟΠΙΠΟ- 

ἆππα ρα β]ίσσπα, ἵπ Οτίοηῖς ἀῑκορςκεταηί 5οηίοηίίαπα. Ταπα 

Οἰαπάΐας, οπαἴαηα ἀπ ίτεης, οχο]απιαν]ε: ποια, οἱ ἆ- 

ΠΙΑ Ἠαβοα{ἶς ΟΔΑΡΟΠΗ 1 

ΧΧΝΙ. 5ο ἀοϊπαο οχοτίο [α]δο γάπιοτο, Ο54ΤΟΠΗ 5η- 

ρογαἵς Αἱρίρας αἲ τοσα οοη{σπάστδ, πιασηᾶ ου ΙΡ{ΙΠΗ ἴτ8- 

ῥἰάαΕἱο οχδΗί : οἱ Οαμόας γοαί ἆς αοοθιδοπάο οχογοῖτη 

α Ὅαραα, αἱ Οακαγί, ἴαπφπαα Πο τοραβ]ίσας, ορροπο- 

τοατ, Οποά Ὕὐπα γοίατοί Οτο, ΠιοπάαΟσΠα 65956 ΓΙΟ: 

ΓΟΠΗ ΠΑΦΟΥ ΟΓΔΗΦ, οσα] ἵπ Ίος νοῖα οπαρίέτ « 8ἱ πηί ποῦ 

Ιοοί ἆς οοηπλαηί οοηδ]ίο ῥτονἱάστο τορυρ]ίσα, δοῖα 

ῥτον]άσρο, ϱτο ροίορίαίο οοηδη]ΐδ, ν Ηὶς ἀῑοιίς, ΟἸααάΐας 

οχίτα τηνομα τουσ ς ου οο]]ορα, οἱ μἰαδίαπι Ῥοπηροίο 
Ροιτίρρη», « ὀ1ῦου ἴο, πα τ, οπο οΠΗ ου οοἱ]ομα, ἴπο 

ορηίτα Ο094Γ6ΠΑ, ῬΗΡΠαΓε( Πο ρτο ρασία : οἳ ἵπ ἸΗΠΟ ΗΔΗΠΗ 

(γα δίηας ή οχονοασα, απἱ οἳ πυπο αἲ Οαρασα, οἱ φπἲ {η 
γο ίσα Πα]ία ον πηνία ο [πο Παίοπα ΗΡΙ ἆαπας, απίυα 

μνα τοσα οκογο ία, (παπα Εδἱ γἰάορίτας, οσους ο νορ{, ν 

Γἰ οὔαοουίας Ῥοπηρείας οί, ρατοπά Πα 6556 ἀἱσοῃς οοΏ5η: 

φον ο 
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τίθει δ᾽ ὅμως, Εἱ µή τι χρεῖσσον' ἀπατῶν Ἠ τεχνάζων 

χαὶ τότε εἰς εὐπρέπειαν. Κουρίωνι ὃ δ) οὐκ ὃν μὲν ὑπὲρ 
τὴν πόλιν ἐξουσία τις οὐδὲ γὰρ προϊέναι τῶν τειγῶν 

τοῖς δηµάρχοις ἐ ἐφίεται. ἘὨλοφύρετο ὃ' ἐν τῷ Ῥήμῳ τὰ 

γιγνόμενα" καὶ τοὺς ὑπάτους ἠξίου χηρύσσειν, μηδόνα 
πω χαταλέ Ύοντι / πείθεσθαι Πομπηΐῳ. 0ὐδὲν δὲ ἆ ἀνύων, 
ἐπεί οἵ καὶ ὁ τῆς δημαρχίας χρόνος ἔληγε, δείσας ὑπὲρ 
ἑαυτοῦ, χαὶ ἀπογνοὺς ἔτι δύνασθαι βοηθεῖν τῷ Καίσαρι, 

χατὰ σπουδὴν ἐχώρει πρὸς αὐτόν. 
Χχχη. ο 2 δ' ἄρτι τὸν Ὠκεανὸν ἐκ Βρεττανῶν διε- 

πεπλεύχει, καὶ ἀπὸ Νελτῶν τῶν ἀμφὶ τὸν Ῥηνον τὰ 

ὄρη τὰ Ἄλπεια διελθὼν σὺν πεντακισγιλίοις πεζοῖς καὶ 

ἱππεῦσι τριακοσίοις, κατέθαινεν ἐπὶ Ῥαβέννης, 3 
συναφής τε ἦν τῇ Ἰταλία, καὶ τῆς Καίσαρος ἀρχῆς 

τελευταία. Φιλοφρονησάμενος δὲ τὸν Κουρίωνα, καὶ 

χάριν ὑπὲρ τῶν γεγονότων ὁμολογήσας, ἐσχόπει περὶ 
τῶν παρόντων. Κουρίωνι μὲν δὴ συ Υκαλεῖν ἐδόχει 
τὸν στρατὸν ἅπαντα ἤδη, καὶ ἄγειν ἐπὶ Ῥώμης' Καί- 

σαρι δ᾽, ἔτι πειρᾶσθαι διαλύσεωθ. Τοὺς οὖν φίλους 

ἐχέλευεν ὑπὲρ αὐτοῦ συμβῆναι, τὰ μὲν .- αὐτὸν 
ἔθνη καὶ στρατόπεδα ἀπαθήσεσθαι, μόνα δ᾽ ἕζειν δύο 

τέλη, καὶ τὴν Ἰλλυρίδα μετὰ τῆς ἐντὸς ο. 

Γαλατίας, ἕως ὕπατος ἀποδειχθείη. Καὶ Πομπηίῳ 
μὲν ἀρχεῖν ἐδόκει. Ἱκατακωλνόντων δὲ τῶν ὑπάτων, ὁ 
Καΐσαρ ἐπέστελλε τῇ βουλῇ, καὶ τὴν ἐπιστολὴν ὃ Κου- 
ρίων, τρισὶν ἡμέραις τριακοσίους ἐπὶ τρισχιλίοις στκ- 

δίους δραμὼν, ἐπέδωχε τοῖς γέοις ὑπάτοις, ἐσιοῦσιν ἐς 
τὸ βουλευτήριον τῇ γουμηνίᾳ τοῦ ἔ έτους. Περιεῖχε ὃ δᾗ 
Υραφὴ κατάλογόν τε σεμνὸν ὧν ἐξ ἀρχῆς ὃ Καΐσαρ 

ἐπεπράχει, χαὶ πρόκλησυν, ὅ ὅτι θέλοι Πομπηΐῳ συνα- 
ποθέσθαι, ἄρχοντος δ᾽ ἔτι ἐχείνου οὔτε ἀποθήσεσθαι, 
χαὶ τιμωρὸς αὐτίχα τε πατρίδι καὶ 
τάχᾶς ἀφίξε εσθαι. Εφ ὁ ᾧ- δ)) σφόδρα πάντες ἀγέχρα- 

γον, ὡς ἐπὶ πολέμου καταγγελία, διάδοχον εἶναι Δεύ. 

κιον Δομίτιον. ἸΚκαὶ ὃ Δομίτιος εὐθὺς ἐξήει µετ τὰ τ 

τρακισχιλίων ἐκ καταλόγου. 
ΧΧΧΠΠΙ. Ἀντωνίου δὲ καὶ Κασσίου δημαρχούντοιν 

μετὰ Κουρίωνα, καὶ τὴν Κουρίωνος γνώμην ἐπαινούν- 

τοιν, Ἡ βουλὴ, Φιλονεικότερον ἔτι, 
στρατιὰν φύλακα σφῶν ἡγοῦντο εἶναι, τὴν δὲ Καίΐσα- 

ρος πολεμίαν. ἸΚαὶ οἳ ὕπατοι, Μάρχελλός τε καὶ 

Λέντλος, ἐκέλευον τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἀντώνιον ἐκστΏναι 

τοῦ συνεδρίου, μή τι καὶ δημαρχοῦντες ὅμως πάθοιεν 
ἀτοπώτερον. Ἔνθα δὲ μέγα ῥοήσας ὁ Ἀντόνιος, ἀνά 

ραµε τῆς ἕδρας σὺν ὂρ ΥΠ, καὶ περὶ τῆς ἄργῆς ἐπε- 
εν αὐτοῖς, ὥς ἱερὰ καὶ ἄσυλος οὖσα ὑβρίζοιτο" χαὶ 

σφῶν, ὅτι γνώµην ἐσφέροντες ἣν δοκοῦσι συνοίσειν, 

λ 
ἔαυ τῷ χατ 

4 τὴν Πομπηϊου 

ος ο ζιοῦν σὺν ὕθρει, µήτε τινὰ σφαγὴν μήτε μώσος 

Ταῦτα ὃ’ εἰπὼν, ἐξέτρεχεν, ὥσπερ ἔν-- 
) 

καὶ προγραφὰς καὶ φυγὰς 
Υ 

ἔσεσθαι, 

ἐργασάμενοι. 
- / ) Ν 

Ίους, πολέμους καὶ σφαγὰς 
ντ κ ὰ ην] .. “ 

αἱ δηµμεύσεις, καὶ ὅσα ἄλλα αὐτοῖς ἐμέλλεν 
(γ δαν ἓ προθεσπίζων, ἀρᾶς τε βαρεί 

’ ος οξάβ ον, ὐτῷ Κουσί χαὶ Κα . 

ρώμενος. ««νεςεῦεον ὁ αὐτῷ Ἱουριὼν τε καὶ Άασσιος 

καὶ γάρ τις 7λη, στοκχτὸς ἑωσἈτο, ἐκ Ποιπιῖου πεοιι αρ τις η στρατος ρατο, μπη!ου περι 

δημ 
δν 

» / 

ας τοῖς τούτων αἴτίοις 

πα 
| 

Ἰπη ]α5»ίς, αα[ἰοῖοης {4ΠηθΗ , Νἱκί φαἱά ΠΘΗ5 1 ἔηπο Φπο(Ης 
βαμάοἰα ἄφεῃς, οἱ αᾱ Ποπεβία{5 βροθἶεΠΙ 8056 ϱΟΙΠΡΟΠΟΗΣ, 

Ἴάππσυο Οηίο πΙ απρ]α5 ρτο ποραβ]ίσα ροίσγαί : Πθς οΠΙΤη 
Ιοσραί (πο ρ]ουί5 οριος{ ππωπία,  Ώεορ]ογαν{ί {ασ 

ριιά ΡΙεβον βἰα{ΗΠΗ ΥΟΓΗΠΗ ΡγῶβοΠΕΙΠΗ τ ρορίπ]ανίσιπο, 

υἱ οὐ ἱσσγομί οοηδι]ο5, πο απῑ5 ΠΟΠΊΟΠ ἀατοί Ῥοπηρείο εοη- 

ο ροπΗἱ πο». ΟΠΙά6 ΠΠ] ρνοβσοσνοί ; Ίαπι 50] 1β8ἱ 

πηοίαθης (οχῖραί οηίπι οίίαπα {οπιρις (ρα 5), οἱ ἄθδρο- ἳ 

Υ4Η5 56 Ρ0556 ἁπιριίας ἀἱρη[ίαίοιη Οαφατίς (πογί, πιαρη]ς. Π- 

πονίρα5 αἆ οΗπιάσα Ῥτορογαν{{, 

ΧΧΧΗ. 6ωφαγ ίππο, Τοζθης (γα]εσίο Οέθαπο Τογεγς5 οχ 

Ῥιπίαηηία, θμΠθηδΙδ(πο ΟαΜίαπι Ἠ]οπο ΒΗΙΙΠΙάΠ, 5αροα- 

15 Α]ρίρα5 ουπα απἱπφαα παν ροάαπα, επ ρας. ἔνο- 

οθη{{5, Ρείεραί ΠανοηΠαῦας αἷα., Πα [ία οοπ{ίρια ἳ ΕΧίΤΘΠΊΙΠΙ 

ορρίάμπα ογαί ἵπ ἱρδίας Ρνονίποία, Τί οοπηίου οχοδρίπι 

ΟµίοΠ6Π1, Ροδί αοίας Ρο ο/]οίο ρνα[ῖας, αμ θιί ἵπ οοηςί- 

Ἰππη”46 τρις Ῥυβδοπίΐρας. 15 οδηδεβαί, 5ἵπο Ππογα ασεθι- 

5οηάα5 ΠἱγοΓδα5 οορία5, ἀοάισοσπάαξαιε αἲ Ττήοιη : αρα 

αχρειί 46 ραςθ ππα]α{. Τίαφαα ππαπάαί απηος, Ρίο 56 ῥᾳ- 

οἰδοαηίας, α{ Ποραί 91Ρί, (ναθλῖς οσρ{οτῖς ρτονἱποῖς Ιεείοπ]- 

Ῥαδαπ6, 5ο]ᾶς ἀῑιας Ἱερίοπος ο Οἰδα]ρίπα αα]ία εί Ἠ]γτίσυ 

(απῖςρου τείῖποτα, ἆοπεο εοηδη] ογοαγείαν. Ἐί Ῥοπιρείο 

αιἰάεπα Ίου καῖς ογαί. Ὑοπι ομδίαπίῖρας οοηςήρις, 

Οα5α) αἆ 5οπαίαπα δοπἰραί{; οἱ ο]ας Πίστας Οπνῖο {παπα ἀἱρ- 

τὴ 6ΠΓ5Η ἩΟσς {αάἱα ϱΠΊΘΗΣΗ5, πονῖς οοηδια]ίριας γοᾶσία 1, 

οπνίαπ Ο0α]εηάίς απιατῖς ἱπργεδίαπίῖρας, Τη μῖς Πίουίς, 

Ρο5{ ἸοπογίΠσαπα ΤΟΤΙΠΙ ΟΠΊΠΙΠΠΗ α 56 σορίατΠὶ 6ΟΠΙΩΊΡΙΟ- 

ΤΑΠΙΟΠΘΗΗ , βἱσηϊβοαραί, ΡαΓα{ΠΠΗ 56 6556 ΙπρογίπΠα ἀαροπετε, 

5ἱ ἴάοπι Ῥοπηρεῖας {ασίαί: οπρίσγπα, 11ο τοπεπία, ηρυ 5ο) 

ἀαροςίανΙΠΣ ΙΠ1ο οοΠΓΕΡΙΙΠΗ Ὑοπίαγα, αἱ υἰέαταα Ππ]ατίας 

Π 5ἳρί 4Η4Π1 ραΐτῖος Π]αίας. 

ΟΠΊΠ65, ἀοπιαποίατί Ῥ6]]άπα, οἱ 5Ι6ΟΘΞΡΟΓΘΠΗ οἳ Τ,. Ὀομη πι 

Αά απ τειβρα, οοπο]αηατ! 

ο6σΙ1ΓΕγ6 ]αδδεγιπί. Μοχαιο Ρτο[εοίης οί Ῥοπηας, οπ0ὰ 

γο(ΘΗ5 ἀο]οςίῖς απαίπου πα] ρις. 

ΧΧΧΠΙ. ΟἱΗΠ1 Υογο πογί ἰπρηπί ΡΙερίς, Απίοηίας οἱ 

Οα55ἱ15, 5οπίοηπΙαπα Οαρ]οπῖς Ῥτοβατθηίέ: δοπαίης, {απίο 

οΕΣ{Ιπαίτας οίαΠα ΙηδίαΠ5, ΡτορΙςδηαίοΓοΠὴ 5ΙΠΙ αρροΠαττέ 

Ῥοπαρείαπαα οχανοΙ απ, Οᾳβ5αΓἱαΠΗΠΙ Ύ6το Ποδίοπι ραΐτία 

Ππάϊσανίί. Οοηδ]αδ(παθ, Ματεθ]ας οί Τιοπίαϊας, πθαπος 

Ια5δογπηί δοηαία οχοεάθια: πο [ογία, (ΠαΠΗΥΙ5 δαογοξαησἲ1, 

τιο]ατοηίαν.  Ταπα Απίοπίας Ἱναίας ο 5οΊ]α Ῥγοδ Πέ, π]αση: 

6Ἰαίπογο Π4 011 ἸποπΙΙΠΙΙΠΗ ἀαπηααθ ΙΠτοσαης, αποᾷ πες ϱ- 

{αξίας Ἰασίοπς Ιητ]ο]αία ]απα (πία δἳές, οἱ αποίοτος πα Ώ ντο 

5οπἰοη{Ιαγα Πα ο[ἱοίαπία ρου οοπ{Ππχθ]ίαπα, απαςί Ποπαῖσιοτο 

«ο5ο ἄ]ίογο 56θ]οΓο ρο]αἱδδοηί, Ομίυς ἀῑσοίῖς, θα απ ος 

οχουτέ, Ῥε]]α, οσἆθς, Ῥγοδεπϊρίίοπος, οχ ία, ρα Πσα του! 

ΒΟΠΟΓΙΠΗ , οἱ αἰία οἶας σοπογῖς πιαῖα, οσοι ο ἑπἱροάο, ναττοι» 

ΠΔΠ5; ἀῑτίαιια ἄονονοῃς θος, απ 6αδα 6550Πέ {απίοΤΗΠΙ 

ΠΛΙΟΥΗΠΗ.  Ἐί σπα Απίοπίο 5ο ργογίρπογηπ{ Ουτίο 0855115” 

απο: Ίαπι ομἵπα αἆ νοπίαραξ ππαπας Ῥοπηροίαπο πα, οποία 

20, 
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ετάµενος τὸ βουλευτήριον. Οἵἴδε μὲν δὴ τάχει πολλῷ 
πρὸς Καίσαρα, νυχτὸς αὐτίχα, λαθόντες ἐχώρουν ἐπὶ 

ὀχήματος μοι . θεραπόντων ἐσθῆτας ἐνδύντες. 

Καὶ αὐτοὺς» ἔτι ὧδε ἔχοντας, ὁ Καΐσαρ ἐπεδείκνυ τῷ 

στρατῷ, καὶ ἠρέθιζε, λέγων" ὅτι καὶ σφᾶς, τοσάδε 

ἐργασαμένους, ἡγοῦνται πολεμίους' καὶ τοιούσδε ἄν- 
δραξ, ὑπὲρ αὐτῶν τι φθεγξαµένους, οὕτως ἐξελαύνονσιν 
αἰσγρῶς. 

ΧΧΧΙΥ. Ὁ μὲν δὲ πόλεμος ἕκατέρωθεν ἀνέωκτο, 

καὶ χεκήρυχτο ἤδη σαφῶς. Ἡ δὲ βουλὴ, νοµίζουσα 
Καίΐσαρι τὸν στρατὸν ἀπὸ Κελτῶν σὺν χρόνῳ παρέσε- 
αθαι, καὶ οὕποτε αὐτὸν ὁρμήσειν ἐπὶ τηλικοῦτον ἔργον 
σὺν ὀλίγοις, προσέτασσε Πομπηΐῳ τρισκαίδεκα µυριά- 
δας Ἰσκλῶν ἀγείρειν, χαὶ μάλιστα αὐτῶν τοὺς ἐ στρα- 

τευµένους, ὡς ἐ μπειροπολέμους: ξενολογεῖν δὲ καὶ ἐκ 

τῶν περιοίκων ἐθνῶν ὅ ὅσα ἄλκιμκ. Χρήματ α ὃ ἐς τὸν 

πόλεμον αὐτῷ τά τε χοινὰ πάντα αὐτίκα ἐψηφίζοντο, 
χαὶ τὰ ἰδιωτικὰ σφῶν ἐπὶ τοῖς κοινοῖς, εἰ δεήσειεν, εἶναι 
στρατιωτικά. Ἔς τε τὰς πόλεις ἐφ᾽ ἕτερα περιέπεμ- 
πον σύν τε ὀργῇ καὶ φιλονειχία, σπουδῆς οὐδὲν ἀπολεί- 

ποντες ὀξυτάτης. Ὅ δὲ Καΐσαρ ἐπὶ μὲν τὸν ἑαυτοῦ 
περιπεπόμφευ γαΐρων δ) ἀεὶ ταχυεργίας τε 

ἐκπλήξει, καὶ φόθῳ τόλµης μᾶλλον, ἢ παρασχευῆς 
δυνάμει, μετὰ τῶν πενταχισχιλίων ἔγνω προεπιγει- 
ρεῖν τοσῷδε πολέμῳ, καὶ φθάσαι τὰ εὔχαιρα τῆς Ἴτα- 

λίας. 

ΧΧΣΥ. Τοὺς οὖν λογαγοὺς αὐτῶν σὺν ὀλίγοις τοῖς 

μάλιστα εὐτολ μοτάτοις, εἰρηνικῶς ἐσταλμένοις, προῦ- 
πεμπεν ἐσελθεῖν ἐς Ἀρίμινον, καὶ τὴν πόλιν ἄφνω 

Α 3 3} Λ .] . / ’ 

4 δ᾽ ἐστὶν Ιταλίας πρώτη, μετὰ τὸν Τα- 
κ εν ε Μο. 

Αὐτὸς δὲ περὶ ἑσπέραν, ὡς δὲ τὸ σῶμα ἐνο- 
Ἰλούμενης, ὑπεχώρη Ἡ 

χαταλαθεῖν" 

λατίαν. 

σε τοῦ συμποσίου, τοὺς φίλους 

άπ ολιπὼν ἔτι ἑστιᾶσθαι' καὶ ζεύγους ἐπιθὰς, ἤλαυνεν 

ς τὸ Ἀρίμνον, ἑπομένων οἱ τῶν ἵππέων ἐκ διαστήµα- 
του. Δρόμῳ δ᾽ ἐλθὼν ἐπὶ τὸν Ῥουθίκωνα ποταμὸν, 

ὃς ὅρ ρίζει τὴν Ἰταλίαν, ἔστη τοῦ δρόμου" καὶ ἐς τὸ ῥεῦμα 
ἀφορῶν, περιεφέρετο τῇ Ἰνώμῃ, λογιζόμενος ἕκαστα 

τῶν ἐσριένων κακῶν, εἰ τόνδε τὸν ποταμὸν σὺν ὅπλοις 

Καὶ πρὸς τοὺς “παρόντας εἴ εἶπεν, ἀνενεγκών' 

ν ἐπίσχεσις, ὦ φίλοι, τῆσδε τῆς λαθοα. ἐμοὶ 
. - 3 

κακών ἄρζει" ἡ δὲ διάνασις, / πᾶΆσιν ἀνθρώπ τοις. Καὶ 
/ ἱπὼ] τις ἔνθους ἐπίοι σὺν ὅ 

ειπὠν, οἵα τις έἔνύους ἐπε 2Χ συν ὁρμη» τὸ χοινὸν τόδε 

εἰπών' Ὁ κύβος ἀνεῤῥίφβω, Δρόμῳ δ' ἐντεῦθεν ἐπιὼν, 
Ἀρίμινόν τε αἱρεῖ περὶ ἕω, καὶ ἐς τὸ πρόσθεν ἐχώρει, 
φρούρια τοῖς ἐπικαίροις ἐφιστᾶς, καὶ τὰ ἐν ποσὶν ἡ βία 
γειρούµενος λ φιλανθρωπία. Φνγαί τε καὶ µετανα- 

στάτεις ἦσαν ἐκ πάντων , Ἰωρίων, ὡς ἐν ἐκπλήξει, χαὶ 
εν] 

δρόµο ς ἀσύντ αλτος μετ οἰμωγῆς' τό τε ἀκριθὶς οὐκ 

εἰδότες, καὶ τὸν Καίσαρα νοµίζοντες μετὰ ἀπείρου στρα- 
τοῦ κατακράτος ἐλαύνειν. 

ΧΧΧΥΙ. Ὃν οἱ ὕπατοι πυνβανόµενοι, τὸν Πομ-- 
πήῖον οὐκ εἴων ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης ἐμπειροπολέμως 

εὐσταθειν, ἀλλ᾽ ἐξώτρυνον ἐκπηδᾶν ἐς τὴν Ἰταλίαν καὶ 

οτρατολογεἴν, ὡς τῆς πόλεως καταληφθησοµένης αὐτίκα. 

οὐπίαπη.  Αἲ ΠΕ Ηπηπια οε]οτίαίο αἲ ϱῳφατοπι ργονῖπια 

ποςίο εοπ{οπάογιη{ γε[Ισπ]ο πποτῃοτῖο , βοεν Ώ{ ιαβ]έα οί]. 

Οπ05 Οᾳδας Ίος 1ρ5ο οπ]ία οροπίανῖε πα νας, αποσπο 

πηααῖς θχαδρετατεί, αἀ]εοῖέ, « Ίρ8ος οίίαπα, 505 πηλέο, 

απ τος {ατα ρτῶζ]ατας Ῥτο τοραβ]ίεα σεςίςςεη{, Ἠοδίος 6-5 

Παάϊσαίοςτ εί {απ οχἰπηῖος νἶτος Ισποπη]πίοςο ε]εείος Ἰάεο, 

ααοα αιςὶ 5ἷηί το οἱς Πβεταπα ΥοσεΠα θπη{{οτε. » ι 

ΧΧΧ, Ζαπιαπε α{πίπαιε αροτίατη οταί Ῥ6]]Πή, 5αἲῖς εῖαπι 

πηαη][οςίο ἀεπηποϊαίατη. δεπαίας απἴεπῃ, οχἰιπ]αης 0! 

(ατάῖης αἀγοπίπταπα οχετοϊίππα ο (α]α, που ἵρδαπι εσπα 

Ραϊτοῖς ΤοΠΗ {απι αγά παπη ασστοςδΙταπη, Ἰαδεῖί Ῥοπιρείυπῃ εκ 

Τα]ῖα αἲ οθηίυπη οἱ (πὶσίπία πηΠίαπα πια, εν γειεγαπίς 

Ρταοτ[ῖπα, αἱ Ρ6ΗΙ αδυπα Ἰαβοτοηί, εοσετε; οί ος τὶοϊηϊ5 

παβοπίρας5, ααα [ογη(αάἶπο ργςἰατεπέ, πιεγοθηατῖος ΡΓα- 

ἴουθα οοπήπσργο. ΡῬουγείαππ(πο οδί, υπ  αυ]άἀᾳπῖᾶ ρουπία Γαπα 

ἵπ ογατῖο οςςοί, 14 5ίαίπα ἵηπ Ῥο] σας Ἱπιροπάετεί Ῥομῇ- 

Ραΐα5; οἱ ρηναίοταπῃ Ῥοσυηία, δἱ ραβ]ιος ἀθβεστρηί, Τε5- 

απα ρορίμ]ατεί, ἵπ οοδάεπι πδας ορη[οτγοηί:ν.  Ῥοπίαιο 

α]ία» Ι{οπῃ ΡοσυπίαγΙπλ 5ΗΠΗΓΊΣ:, οκ οοάεπῃ ἀοοτείο, ορρίἀα Επι 

εοπαἱτοβαπίατ, π]ασπα οχασίοταπῃ αθειβ]ίαίο {οςΙπαοπο- 

416. Αί 6ωδαί πηῖσεταί απἱάσπη απὶ οορίας 5μα5 αἀπες- 

τοηί; 564, 5οΠίας οε]εγία(ἰ5 ἴαιτοτο οἱ αιάαοῖα πιασίς 11, 

α παπα πιασηῖς αρραταἴρας, 5ίαπῖί ουπα απἰπαΙθ 5ΗΠΟΓΙΠΗ 

π]ηἴριας {απ σταγο Ῥε]απη ρτίος ασστεάΙ, εἰ οεπραγε Ίσσα 

ορροπίυπα Πα[ία.. 

ΧΧΝΧΥ. Ιβίίαν ορη(απίοπος 6ογΗΠΩ, οαπα ραοῖς [ο ἱἱςἰηῖς 

εκ πη Πάπα ΠΙΠΠΕΤΟ, ῥγρηϊςῖς αἱ ρασαίο Παδίία Ἱησγεάς- 

τοπία ΑπΙΙΙΠΗΠΑ , λαάσαπο ορρίά πα, αποᾶ ἵη Ἠα[ία ρήππ πα 

«ο ο[οεί οχ (α]ία γεπίεηΗβας, Τεροπίο οεσαρατρη!.. Οῶ5δας 

ἱρ5ο 5η ΥθδρείαΠα, απαδὶ Ἱογίίοι αοοίας οοτροτο, ἀἱρτος- 

55 οί ο οοηγ]νίο, απαϊοῖς Πί πι (]ο]πίο τοἰοιῖς; οἳ οοἩ- 

5εθη5ᾶ Γ]οᾶα ρτορεγαγ1{ Ατπιημιἥη, εφη{Ηρης οχ Ιπίογα]]ο 

5οηυἱ ]55ίδ. ΟΠ ΗΠΙάΙο οοπΙπαίο ο/δα ροτγοηϊςδεί αἲ 

Ἠρίοσπεπα Πανίαπα, απϊ Πα]απα ο σα] ἁῑγιαε, κας 

ῥαμ]δρου: οἱ, Πχῖς ἵπ Παγίαπα οσμ]ῖ5δ, Παρα ποπη Πα, 

γορηίαης [πίτας οα]αηϊίαίος, 5ἳ ἁτπΙΑΙΗ5 ΑΠΙΠΟΙΗ ἰδίασα 

(να]οστοί. Ταπάσια, αὈὶ 5ο τοσορίέ, ΟΠ ΥδΓκ5 αἆ οοπη](ο5: 

Απο! πε, (ταηςίίας Ἠῖο, ἁΠαίας, πα οτί πασά τι 

ΠΙΔΙΟΓΗΠΑ Ππ]ήαπας Ῥτοροταία5 γοτο, οπηπίρας Ἰοπηηίρης, 

Ουἵδις ἀῑσιῖς, (απηπαπα πυπηίπο (ποσα α[ἠαίας, οἴαίο 

ἱπρεία (τα]οοίέ, γραίαπα ιά οχοἱαπιαης : Ζασία δἳί αἴσα ! 

Ἰπάο ρατί οο]ογίαίο ργοβγοβδΗς, Ατπιηημι ρίπια Ἰάςς ος- 

οπραί : υΠογίήδᾳο ῥτοςθάςθῃς, Ίσσα ορροτίαπα βγπιαί ῥργας- 

5ἰ41ἱ5, ορίου νοὶ νἱ νο Ἰναμιαηίίαίο οπηηία καρίροης. ἆ4π1- 

σπα, αἱ Π{ ἵπ τος ἱτορίάϊς, (αρα οἱ πηἰρταἰοπί θα αστοδίῖσπα, 

οοπηρ]ογαοπίθαδαο, ποσα μίας ομηηίας απάΠὰ οοπηροη! 

η] Ἰαῦοτοηί, Οα94γοπη(πς ουπὰ απἰνογςίς φαΐ οορίίς 

πρ55ο οχΙκ λαγοί, 

ΧΧΝΧΥΙ,. Φις ος ἵπ Όροι πυποῖαἶς, οοηδα]ος 

πΟΝ εἰποβαπί Ῥοπηροίασα, αζαπα Ὀνο{ ρου ἱκίπλαπα, ὃς ευ 

Μοπίοπία Εγπηῖν πἰΕἰ οοηδἰΗ(δ; δοά αγροβαηί, οἱ ἀο]οοίας 

ΡΤΟροτο αροτοῖ Ρο Πα]ίαπα, {παπα η υπο Ὀτοίς αμα 
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"Ἡ τε ἄλλη βουλὴ, παρὰ δόζαν αὐτοῖς ὀξείας τῆς ἐσθο- 
λῆς τοῦ Καίσαρος γενομένης, ἐδεδοίκεσαν, ἔτι ὄντες 
ἀπαράσκευοι' καὶ σὺν ἐκπλήξει µετενόουν, οὐ δεξάµενοι 
τὰς Καίσαρος προχλήσεις, τότε νοµίζοντες εἶναι δικαίας, 

ὅτε σφᾶς ὁ φόθος ἐς τὸ εὔθουλον ἀπὸ τοῦ Φφιλονείκου 
μετέφερε. Τέρατά τε αὐτοῖς ἐπέπιπτε πολλὰ, χαὶ ση 

μεῖα οὐράνια" αἷμά τε γὰρ ἔδοξεν ὁ θεὸς ὃ ὗσαι, χαὶ 
ξόανα ἱδρῶσαι, καὶ κεραυνοὶ πεσεῖν ἐπὶ νεὼς πολλοὺς, 

καὶ ἡμίονος τεχεῖν' ἄλλα τε πολλὰ δυσγερῃ προεσή- 

µαινε τὴν ἐς ἀεὶ τῆς πολιτείας ἀναίρεσίν τε καὶ µετα-- 

ἐολήν. Εὐχαὶ δὲ, ὡς ἐπὶ φοθεροῖς, προὐγράφοντο" ᾿ 7 ᾽ ᾽ 

ὶ ὁ δη 3 μη τῶν Μαρίου καὶ Σύλλα κακῶν καὶ ὃ δημος, ἐν μνήμη τῷ ρ Σ 
. / Ν ΄.. 3 

Υιγνόµενος, ἐχεχράγει, Καΐσαρα καὶ Πομπήϊον ἄπο- 
θέσθχι τὰς δυναστείας, ὡς ἐν τῷδε μόνῳ τοῦ πολέμου 

λυθησομένου: Κικέρων δὲ, καὶ πέµπειν ἐς Καίσαρα τη β ) ἣ ρ 
΄ 

διαλλακτάς. 

ΧΧΧΥΠ. Ἀντιπραττόντων δ) ἐς ἅπαντα τῶν ὑπά- 
των, Φαώνιος μὲν, Πομπήϊον ἐπισχώπτων τοῦ ποτε 
λε] θέντος ὑπ αὐτοῦ, παρεχάλει, τὴν γῆν πατάξαι τῷ ΄ ς ᾽ » την γη ; 

πλ λ Δ / 21 5» 3 ω « λ 
ποδὶ, καὶ τὰ στρατόπεδα ἐξ αὐτῆς ἀναγαγεῖν. ὍὉ δὲ, 
σε. ςγδθ ἀ 3 λ 03 / λ νι ο Δ 
Εξετε, εἶπεν, ἂν ἐπαχολουθῆτέ µοι, καὶ μὴ δεινὸν 

ἠγῆσθε τὴν Ῥώμην ἀπολιπεῖν, καὶ εἰ τὴν Ἰταλίαν ἐπὶ 
ω « /  / ο] κ λ / λ Δ δα 

τῃ Ῥώμῃ δεήσειε. Οὐ γὰρ τὰ χωρία καὶ τὰ οἰκή- 

ματα τὸν ὃ δύναμιν ἢ τὴν ἐλευθερίαν εἶναι τοῖς ἄνδράσιν' 

ἀλλὰ τοὺς ἄνδρα, ὅπη ποτ) ἂν ὠσιν, ἔ ἔχειν ταῦτα σὺν 

ἑαυτοῖς: ἀμυνομένους δ ἀναλήψεσθαι καὶ τὰ οἰκή-- 
ε Δ λ / 3 λ ο / - 

µατα. Ὅ μὲν δὴ, τοσάδε εἰπὼν, καὶ ἀπειλήσας τοῖς 

ἐπιμένουσιν, εἰ φειδοῖ χωρίων ἢ κατασχευῆς ἀπολελεί- 
Ψονται τῶν ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγώνων, ἐξήει τῆς τε 
βουλῆς καὶ τῆς πόλεως αὐτίχα ἐς τὴν ἐν Καπύῃ στρα- 

/ κοπο / ».υ ιο λ »ν 
τιάν" χαὶ οἱ ὕπατοι συνείποντο αὐτῷ. ἘΤοὺς δ ἄλλους 
3 / 3 λ ον Λ δ / 3 ο) 
ἀπορία τε ἐς πολὺ χατεῖχε, χαὶ διενυκτέρευον ἐν τῷ 

ν σ Ωω τς 6 λ / -΄ 
Άμα δ’ ἡμέρα τὸ πλέον / κτλ / 

Βρυλευτηρίῳ μετ ἀλλήλωγ. | 
29 κ. 

ὅμως ἐξῄει, καὶ ἐδίωχε τὸν Πομπήϊον. 

ἄκκτι. Ὁ δὲ Καῖσαρ ἐν Κορφινίῳ Λεύχιον 
Δομίτιον, τὸν ἐπιπεμφθέντα οἱ τῆς ἀρχῆς εἶναι διάδοχον, 
καταλαθὼν, οὐ πάντας ἀμφ) αὐτὸν ἔγοντα τοὺς τετρα- 
χισχιλίους, ἐπολιόρχει: καὶ οἱ τὸ Κορφίνιον οἰκοῦντες 

φεύγοντα τὸν Δομίτιον ἀμφὶ τὰς πύλας καταλαθόντες, 
-- λ 

τῷ Καίσαρι προσήγαγον.. Ὅ δὲ τὴν μὲν στρατιὰν 
αὐτοῦ, προστιθεµένην οἵ, προθύµως ἐδέχετο, ἐς ἐρέθι- 

... / . ατα 3 ο Δ ο 

σµα τῶν ἄλλων" Δομίτιον δ αὐτὸν ἀπαθη μετὰ τῶν 

ἑαυτοῦ χρημάτων μεθΏκεν ὅποι βούλοιτο ἀπιέναι; ἐλ-- 

πίσας μὲν, ἴσως διὰ τὴν εὐποιίαν παραμενεῖν, οὐ κω- 
-- α-. /.. . / Δ / 

λύσας δ᾽ ἐς Πομπήϊον όντα. ιγνοµένων δὲ τούτων 
., ρ/ /.. 3 / 3 / 

οὕτως ὀξεως, ὃ Πομπήϊῖος ἐς Νουχερίαν ἐκ Καπύης, 

καὶ ἐκ Νουχκερίας ἐς Ώρεντέσιον ἠπείγετο, ὥς τὸν Ἰόνιον 
9 ο. Ν -- / λ 
διαθαλῶν ἐς Ἠπειρον, καὶ τοῦ πολέμου τὴν παρασκευὴν 
συστήσων ἐν αὐτῃ. ᾿"Εθνεσί τε πᾶσι καὶ στρατηγοῖς 
καὶ δυνάσταις καὶ βασιλεῦσι καὶ πόλεσι ἔγραφε, κατὰ 

σπουδὴν ὅ τι δύναιτο ἕκαστος ἐς τὸν πόλεμον συµφέρειν. 

Καὶ τάδε μὲν ἀθρόως ἐγέγνετο. ὍὉ δ) ἴδιος αὐτοῦ 
Πομπηίου στρατὸς ἦν ἐν Ἰθηρία” καὶ παρασχευῆς 
εἶχεν ὡς ὁρμήσων ὅπη ποτ ἂν αἵ γρεῖαι καλῶσιν, 
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απ εχρηρηαπάα ρογίο]ο.. Βεπαία5 «ποιο Πος ορίηαία 

Ἱηρυοδίομο Οᾳ)αεῖς (οπίας, αἱ ἱπεραναίας, 8ἱΡί πποίασθαις 

πο". αἀμηίρδαταπα Ορα1ΐ5 οοπά ΠΟΠ ομπα ἱτορίάαίοπο 

ΡώΠΙίση5, απ ΠΠΟ ἀθ ΛΙΠΗ α η αἱςείηια ΠΗ5 νἰάονί οὔ0ρο- 

ταπί, Ῥοδί(παπα πιου α- ΟΟΠΙΟΠΠΙΟΠό αά τοσία οοης Πα οὐ: 

παάσχοταί, Φάπη(αο οί ργοδῖσία πηπ]ία παποαμαμίαν, οἱ 

εἱρηα οΏδοιγαία 4ᾳς οσο : ρ]ηἶςςο 5αησηίπο; 5αάαςςο ἆθογΙΠι 

ε[ρίος; πηπ]ία [απα. Γα]ππο ἰασία, πππ]αΠα Ρορογίςςο : Ππι]- 

ἴασφαο ρισίογοα Ἰουγοηάα, Πα ἴοποΠα ργαβοηἱς φἰαΐας οί 

Ἱπίογίανη ταϊραβ]ίσα, παπαπα ἵπ Ππίοσγαπα τοδ(πσμᾶις, 

ρονίοπάοηίία. ΟΠ ΔΠΙΟΡΤΟΠΗ τουσ» ϱἱ γοία, αἱ ἵα ρυῦ]οα 

οοΗ5ίεγΠαΠΙοπα, {ασία : εί ρορυ]ή5, ΠΊΕΠΙΟΥ οἰαδίαπη 418 

Ρο) ΒΥ]αΠᾶ5 οοπ{θη{ίοπες [πογαί ρερόδεης, νουσταβαίας, 

«͵ αργοσαπάαη [απι Ῥοιηροίο, Ύπαπα. Οαβατί, ἱπιρογίαα 

(παπάοφιἱάσπι Ρο] απ αΠίον αγογῖ ΠΟΠ ροβδοί. ». Οἴεετο 

ἄπί6ΠΙ, ΠΙΠοηάο» αἆ Ο0ᾳ5416ΠΙ Ἱοραίο5, οεηξεραί, απἰ 4θ 

Ρα06 αΡεγθη!, 

ΧΧΧΥΠΙ. β6ᾷ, οοηδΗ δις οηΠΙΠΟ γοδςίοηνας, Γανο- 

πἰᾳ5, Παά1οπης. πι Ῥοπιροίπιη, οϱ ἀῑσίαπα οἷις αποᾶσαπι 

αιτοβαπίία5, Νάπα, αἰεραί, ἴιηρις 6556, π{, Ροᾷς {διγαΠι 

ΤΗΠΙ ἴ]α: «Ηαρερῆῖς 605, 

5ἱ π16 δο(ιαΠΙΙΠΙ, ΠΟ συαγαἱ Ότροπῃ το]κἸ(ιθγο, αἴαπιο οΓἵαΠα 

Πα]απα, 5ἱ Ἰά το ροδίπ]αγονί{. 

Ῥ]δαΠ5, οχαγοῖ{α5 ἰπάε οχοΙ{εί. 

χοπ οηἵπι οο]ούανο, αῑθ- 

ραΐ, Υγίνος [ουίο5 Προτίαίεα εἰ γἶνες ἵπ αριῖς ασ οπή βις 

564 {ου{ρα5 γἱγῖς Ἠα5 τος ΠΙΣ(παΠ1 ἀεθδςε, αβίσμπαο ἰπί : 

εί, αποά 5ἱ ταραρηᾶτ{α ΠΟΠ ρίσεαί, 5ε4ε5 οίἴαπι ρηϊςίίπας τ- 

οθρίαγο5δ.». Πως Ἰοεπία5 Ῥοπηρείας, εί σιαν]ίου Ππίοπη- 

παΐτς, 5ἱ απΙ, 4ΠΊΟΓ6 ρηϊγαίαγΙΠα Ρο55ΘΡΦΙΟΠΙΠΗ, ἀοδοτίογος 

ραΐτία Παγοηί {π ρα)]ίεο Ρουἱεα]ο, ομπία ὉἼροφιας οοηΓΕ5ΙΤΠΙ 

6ρυθδςιΙ5, ΟαριαΠΙ αἆ εχογοΙίαΠα 56 οοπ{η{. Ῥοπιροίαπι- 

σαθ 5δό ΠποΧ εοηδα]ες δπί. Ἠομαιῖ 5οπαίογος, ἵπορος 

οοηδΙ, Ιωδογπί ἀἰαίας5, εἰ ππα ροιποσίαγαΠί ἵπ ομτία : 

Ῥν]πιο ἀΠασι]ο {απιοη Ρ]είαιε οχ 5 άπο(πο οστοςςί Τροπ, 

ρου οαπιάθῃα γίαπι αἆ Ῥοπαρείαπη Ρνορεγατιη!. 

ΧΧΧΥΠΠ. Αί ΟἼρρατ Ἐ. Ῥοπηήμαπι, απὶ 5ποζρςςος 1ρ8ί 

' ῥαοναί πΐδδιις, ΟοτβηΙ! πασία5, πο Π]α ᾳπἱάσπα απαίαος ηη]]- 

Ίία ἱπίθρνα 56ΕΙΠΙ Παβεπίθπα, ομδίάίοπο οἴπχίί. ΟΠεΠΙ οκ 

ορρίάο ρνοβαφἰεηίσπα, ορρἰἀαπῖ α Ροτία ταἰΓαςίαῃ αἆάμχο- 

τυηί αἆ 0.,δαγοπ]. Ἐχογοϊίαπι Ὀοπ1, αἆ 5ο ἀοΠοΙοΠίοι, 

επίσηα αοοθρίί, 4ο πηασὶς οσρίοιος αἰεστοί : ἵρδιπιαια 

Ῥουηαπα Πα δαπα. «ΙΓ 515 τεῦιις ἀῑπαίδίέ, οπή Ροίοςίαίο 

αβαιπά{ αοζαπ(αθ γα]]εί : 8Ρ6ΕΤΑΠ5, [οτίο Ἠοηο[οῖο ἀογίη- 

οίαπι ΠΙᾶΠΦΗΤΗΙΗ αριιά 56 π6ο {άΠἹεΠ αἆ Ῥοπηροίαπῃ ἴτο Ρτο- 

μίροης. Ομ ῷ ἀπ {απία οε]είαίο Πηέ, πίογίπα Ῥοπηροίης 

6αρυα Πποσγίαπα, εί πάς ρουτο Βγυιπάμδίαπα, Ρτορεγαν {ές ἵπ 

Ερίναπα ἰνα]οείατας, αἱ 1δῖ «οἆσπα Ὠο]Ι οοης(αογοί : 5οτ]- 

Ρ5Ιίᾳπο αἆ οΠΊΠ6ς Ρτογ]ποῖας οαγΙΠη(ο ρτφίάδς, έσται αἆ 

:οβ65, 4ο ἀγηαδίας, οἰν]ίαίσδᾳπο, τί Ργῖπιο άποσΠα [οπῃ- 

Ροῦ5 6ΙΠΙ Δχ1ἱ5 Ργῶ5ίο ο5νοηί ρτο γήρας. Εί τὰ φπἰάθηι 

ερτίαἴπι [αοίαπα οί. ΟΦίσγαπα ργορηία5 Ῥοπηρεί εχεγο ας 
Ι λος : 
: ογαί ἵη Ηἱδραπία, ραταίας αἆ ρνοροίαπά πα 4ποςΠΠ(ΠΕ τον 
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Αὐτὸς ὃ ὃ Πομπήϊος τῶν ἀμφ) αὐτὸν ἤδη τελῶν τὰ μὲν 
ἔδωκε τοῖς ὑπάτοις προαπάχειν ἐς πειρον ἐκ Βρεν- 
τεσίου. 

ΧΧΧΙΧ. Καὶ διέπλευσαν οἵδε αὐτίκα ἀσφαλῶς ἐς 
Δυῤῥάγιον" ὃν Ἐπίδαμνόν τινες εἶναι νοµίζουσι, διὰ 
τοιάνδε ἅ ἄγνοιαν. Βασιλεὺς τῶν τῆδε βαρθάρων, Ἐπί- 
δαµνος, πόλιν ὤχισεν ἐπὶ βαλάσσης, καὶ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ 
πμ Ἐπίδαμνον. Τούτου θυγατριδοῦς Δύῤῥα- 

χος, νομιζόμενος εἶναι Ποσειδῶνος, ἐπίνειον ὤκισε τῇ 

πόλει, καὶ Δυῤῥάγιον ὠνόμασε. Πολεμρυμένῳ δ) ὑπὸ 
τῶν ἀδελφῶν τῷξε τῷ Δυῤῥάχῳ συνεµάχησεν ὃ Ἡρα- 
κλῆς, ἐπὶ μέρει τῆς γῆς, ἐξ Ἐρυθείας ἐπανιών. Ὅθεν 
οἵ Δυῤῥάμιοι τὸν Ἡρακλέα, ὡς µερίτην τῆς γῆς, οἶχι- 
στὴν σφῶν τίθενται" οὐκ ἀρνούμενοι μὲν οὐδὲ τὸν Δύῤῥ- 
ῥαχον, φιλοτιμούμενοι δ᾽ ὑπὲρ σφῶν ἐς τὸν Ἡραχλέα 
μᾶλλον, ὡς ἐς θεόν. Φασὶ δ᾽, ἐν τῇ µάχη τῆδε Δυῤ- 

ῥάχου παῖδα, Ἰόνιον, ὑφ᾽ Ἡρακλέους ἐξ ἀγνοίας ἆπο- 
θανεῖν ' καὶ τὸν Ἡραχλέα τὸ σῶμα .θάψαντα ἐμβαλεῖν 
ἐς τὸ πέ Ἴλαγος, ἵνα ἐπώνυμον αὐτοῦ γένοιτο. Χρόνῳ 
δὲ τῆς τε γώρας καὶ Μδλεως κατασγεῖν Βρίγας, ἐκ Φρυ- 

γῶν ἐπανελθόντας, καὶ Ταυλαντίους ἐπ᾽ ἐκείνοις, Ἰλ- 

λυρικὸν ἔθνος, ἐπὶ δὲ τοῖς Γαυλαντίοις ἕτερον γένος 

Ἰλλυριῶν ! λινρνοὺς, οἳ τὰ περίοικα νηυσὶ ταχείαις 
ἐληίζοντο: καὶ Λιθυρνίδας ͵  ἐντεῦθεν ἡγοῦνται Ῥωμαῖοι 

τὰς ναὺς τὰς ταχείας, ὧν ἄρα πρώτων ἐς πεῖραν ἆλθον. 
Οἱ δ) ἐκ τῶν Λιβυρνῶν ἐζελαθέντες ἀπὸ τοῦ Δυῤῥαχίου, 

μίας ἐπαγόμανοι θαλασσοκρατοῦντας, ἐξέθαλον 

τοὺς Λιό υρνούς: καὶ αὖτοις οἵ Κερχυραῖοι σφετέρους 
ἐγκατέμιζαν οἰκήτορας. ὍὋθεν Ἑλληνικὸν εἶναι δοχεῖ 

Τὸν ὃ) ἐπίκλησιν, ὡς οὐκ αἴσιον, ἐναλ-- 

Ἰάξαντες οἱ Κερκυραῖοι, καὶ τήνδε ἀπὸ τῆς ἄνω πόλεως 

Επίδαμνον ἐκάλουν, καὶ Θουκυδίδης οὕτως ὠνόμαζεν: 

ὅμως τὸ ὄνομα, καὶ Δυῤῥάχιον κληΐζεται, 

ΧΙ,. Οἱ μὲν δὴ μετὰ τῶν ὑπάτων διεπεπλε 

ς τὸ Δυῤ ῥῥάχιον' ὁ δὲ ἑ Πομπήϊ ἵος τὸν «αγ στρατὸν 

το ἐπίνειον. 

3 -- 3ο 

ε Ἄλνκα μυ] 

/ 
ευγεσαν 

αὓς ἀνέμενεν ἔπα-- 

τὸν Καίσαρα 
) 

νε ελθεῖν, αἲ τοὺς 
᾿ / 

κύνετο, τήν τε πόλιν ἐπελθόντα ἀπὸ τειγῶν : 
΄ . η 

ᾗ οιετά- 

Ασφαβ μέχρι παταπλευσαντος αὐτῷ τοῦ στόλου, περὶ 
/ ᾽ .. 

μοτάτους ἐπὶ τῶν 

στρατοῦ . ἐκλικὸν εὴν Ἰταλίαν, σ ᾿ 

πόρει μὲν, ὅπη τραπείη, καὶ 
α / η 

πολέ μου, τὸν ὑρμὴν παντ ταχόθε ν οὖσαν 
η - αι 

ὁρῶν. Δείσας δὲ τοῦ Πομπηΐου τὸν ἐν 
”-.. ο ΜΑ. / 

πολύ ὦν τε ὄντα, καὶ γρόνῳ γεγυμνασμµέ- 

ι 
ζβεν ἄρξαιτο το 

ἐς τὸν Πομπήϊον 
.) / ν 

Ἱθηρία στρατὸν, 

νον, µή οἳ διώκοντι τὸν Πομπήϊον κατόπιν ἐπιγένοιτο" 
τόνδε μὲν αὐτὸς ἔγνω προ 
Τὸν δὲ δύναμιν ἐς πέν 

Βρεντεσίῳ, τοὺς δ᾽ ἐν Ὕ δροῦντι κατέλιπε, τοὺς ὃ) ἐν Τά- 

ῥαντι, φύλακας εἶναι τῆς Ἰταλίας. Ἑτέρους δ᾽ ἔπεμπεν 
ἅμα Κοΐντῳ Οὐαλερίῳ, Σαρδὼ τὴν νησον καταλκβεῖν 

προφοροῦσαν" καὶ κατέλαβον. ΛἈσίνιός τε Πολλίων, 

καθελεῖν, ἐς Ἰθηρίαν ἑλάσας. 

ἐπιδιήρει, Καὶ τοὺς μὲν ἐν τῷ 

«4 
ῤ ἴπ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ροίμ]ατεί. Ἐατυπα γετο ἸερίοπΙΠα, αιδς {ρςο εἶτοα 5ε Ἰνα. 

Ῥεβαί, ρατίεπι εοηδυ]ρις (ταδῖάΙε, ἵπ Ἐρίταπη ἱταηδάπορη 

ἀα5. 

ΧΧΧΙΧ. Ηί εἶπο πιογα ο]γοηίος α Βτηπάηδίο, [εΠοῖίοτ 

ἰτα]οοίο δίπα, αρρυεγαπί αἆ Ὀγττ]ασμίαπας 4παπη ποπη ΤΗ 

εαπιάεπα ΓβεΠῃ αίᾳπε Ερίάαπιπαπα 6556, Ρος γεοΓσΠη Ἰ- 

{αςπηοάί, αχἰςπιαπἰ. Ἐρίάαπωπας, τεκ Ῥατήατοταπα Ἠαβ 

οττας Ἱπεο]επίίαπα, ΠΤΏΘΠΙ Ῥτορο ΠΊαΤΟ οοπάἱάσταί, εἰ ἄς 

«540 ποπηίηο αρρε]ατεταί Ἐρίάαπππαπη. Ἐ]αδ εκ ΒΙία πορος 

Ώγταεπας, Νερίμπο, αἱ [εγίατ, Ῥτοσηα{Η5, πανα]ο αἀάῑάΙί 

οοπαἶ(α; αγί, γοσαγίίᾳαο Ὀγτγηαομίαπη. Ἠπίο Ὀγτείνας]ιο, 

ατα Ρε]]ο ρεἰοτείατ α 5πἶς [Γαἴπρας, Ηεγει]ες εχ Ἐτγί]ιδα 

τογετίεῃς,οΡρεπῃ {πΠε, ραεία5 αστὶ ρατίοπα ππετοθᾶΐς ποπιίηο. 

Ὁπάε Ὀγγηασλήπί Ηετοι]οπη, αἱ αρτῖ ραγοἴρειη, οοπά(ἔοτεπα 

ΞΕΝΗ ρετ]ήροηί; ΠΟΠ αποᾶ Ώγιτῃαοβαπα αΏποροπί, 564 υί 

ΠοποτίΠοεπ[ῖας ογἰβίπεπα 5ΙΤΑΠΙ αἲ ἆθαπῃ Ρος τε[οταΠί, 

Τη οα ρήρπα [εταπί Ὀγττλασί βΠαπα, Τοπίαπαι αξ Ηετευ]α 

οσοἴδαπα ρεγ Ισπογαπ[ίαπα, οἱ εοΓρΗ5 εἶα5, Ροτας(ἶ5 εχδεφαΐ5, 

4Ώ εοἆσπα Ἠετον]α ρτο]εσίαπῃ ἵπ Ίπατθ 6556, πέ Ἰπᾶς ΠΟΙΠεΙ | 

ππατο Π]αά αοοἱρετει. Ῥοείετῖς {οπιροτίβας οί γεβίοπειι | 
{ρβαπ1 αἱ αΓΏοΠα {επαῖς5ο Βείσες, 6 Ῥηγγσία΄ΤΕΥΘΙΞΟΣ; εἴ Ρρο5/ 

μο5, Ταυ]απίίο5, Π]γτίσαπα σεπίθιη; ἀεῑπᾶς ΠΗΡΗΤΠΟΣ, ραγίίοτ 

Η]γπίος, ααὶ γ1εῖπος ἵποηγςατε ορ]ογεπαῖς πανίδας 5ο]εῦαπί | 

πη46 οεἶεγες ηᾶγες Πήρατηῖσας αρρε]]απί Βοπιαπί, αποπίαπα 

εκ Ἰυηγηῖα Γαεταπί Π]α., απ ραςοα πα ῬγίπΊαπα ἵπ οθΓίαΠΊΘΗ 

γεηοταπί{. Αί ὨὈγιγπαςμ]πί α Ἰματηϊς εχρι]ςί, αἀςεῖῖς 

Οογογτοηδίβα5, αἱ ίππο ἵπ πιατὶ Ρατίππαπα ῬροίοταπΕ, τί- 

οἰδείηι 605 ε]εοεγαπί :. Μδααο ἀείπᾶε Οοτογτοηςίαπη οο]οπί 

ευπ{αἀπηιχΗ. Αίαπο 1 [αοίαπα, αἱ οταοοταπα πανα]ε Πα 

6556 γἰἀστείατ. Οποπίαπι απίοπῃ Όνγτ]ιαςΗΗἱ ΠΟΠΊΕΗ ΟΠΗΙΠΟ- 

5ὐΠ1 μαβεύαίας, ΟοΓογτθηςος Π]ιᾶ Ἐριάαπππατα πια[ασταπί ι 

Ἀρρε]]ατε, οοάεπι ποπιίπα, απο ατροπα ᾱ πηατῖ Ραπ]ο ΓΕΠΊΟ- | 

ποτε : αἴαπο ία Τμασγαϊάες ποαπο Ε]αᾶ ποπηπαν ΕΙ. Δί Ἱ 

ΠΙΟ {αΠΠΘΠ γἱοῖί γείας αρρε]]αίῖο, εἰ Ὀντηασλίαπα γοσαίητ. | 

ΧΙ. ὨὈνιτ]ασΙαπη ἰπίέας (τα]εσσταπί οοηδα]ες; αἱ Ῥοπι- | 

Ρρείας, το]ααῖς οορῖϊς Βτυπάαδί πα αἀάποῖῖς, οτεροςία]αί 

Τρί τοδίίαπα πανίαπα απο Ἠ]ος (γαηδγεχεταηί. Οπύπ(ῦε 

Ο0ω.δατ ρατατεί ορρασπα [οποια , (απιάῖα οσα. ππαπϊ οπίζηας 

ατουῖ{ Ῥοπηροίης, ἆοποο ΤΕΥΕΓΦΑΠΙ 45561 518 γοδροταπι 

εοηςοεᾶσης αδ[έ, αιάαοἰςθιαϊς Πάπα αἲ ἀο[οηδίοπεπα 

απί αἱ ἐρεί πιοχ ἱηρτασπηίο ποςία 5εουηάἰς 

γοπῖ5 γο]α ἀοάστυηί. Αί(πο Πα οηπος Ῥοπηρείαπα οορία, 

ἀοδοτία Παλία, ἵπ Ερίταπη οἳπα προγαίογο 5ο (ταπδροτίαία 

κας απίοπα, απάἶφαο οοπΠ Χα πα αἆ Ῥοπηροίπα Ποτί 

γίάρης, ἱπογίας ραμ]ἱδρει οοηδ[ί ογαῖ, 4ΠοΠΠΗ 56 γοτίο- 

το, απί υπο ροΓἱβκίπαπα Ιποίροτοί Ὀο[υπα. δεὰ οὐρίοδπη 

οχοτοἰίαπα οὐρίίαη5, 4ποπα ἵπ Ηἱκραπία Ῥοπαροίας Παλο]αί, 

οκ νοἱοταΏο ΡΟΗΡΜΙΠΙΗΠΑ Πίο οοπηροδ[απας νοπίακασα, 

πο, ἆ πα {ρ5ο οράσπίοπη Ἰοδίοπ ροτδοφυσγείας, οκοτοϊ(ας 

Π]ο α ἴογμο αἰδί 5αρονοηίγος: Ώάπο ρεῖας δἰαἑαἲί Σα ήμονοτο, 

οἳ ἵπ Ηἱεραπία πα αἆγογεν ου πάσα ρτοβοἰκοί, Ππφαο ἀῑνί- 

εἰς ἵπ φπίπαπο ρατίος οορίΐς, αία Βγυπδςίέ , αία Ηγάτυπίο, 

παπα ἵπ Φατζἑπίαπα ΠΕ, απί οππη ἑηδυ]αα, (ηδηΙ{ [ογὰ 

ο", - 

πια ΠΙΗΠΗ το]{ο(ἷς : 

5ΗΠΙ. 

” 

αἰία Τατοπιές ργαθίάἶο Πα]ία:, γο]ἰσεία, ϱ.  αἸοτία πα ου Πα αἲία 

Απἰπίηπι Ῥοἱἱοποπι οΙΑΜΙΠΙΑΠΗ, ουσ αρατοί : οεοαραγ απο, 



ΡΕ ΡΕΙΙΙ5 γαρ 5. Η, 

ἐς Σικελίαν πεμφθεὶς, ἧς ἡγεῖτο Κάτων, πυνθανομένῳ 
τῷ Κάτωνι, πότερα τῆς βουλῆς ἡ τοῦ δήμου δόγμα 
φέρων ἐς ἀλλοτρίαν ἀρχὴν ἐμθάλλοι, ὧδε ἀπεκρίνατο" 
Ὁ τῆς Ἰταλίας κρατῶν ἐπὶ ταῦτά µε ἔπεμψε, Καὶ 
Κάτων μὲν τοσόνδε ἀποχρινάμενος, ὅτι φειδοῖ τῶν 
ὑπηχόων οὐκ ἐνταῦθ) αὐτὸν ἀμυνεῖται, διέπλευσεν ἐς 
Κέρχυραν, καὶ ἐκ Κερχύρας ἐς Πομπήϊον. 

ΧΙΙ. Ὁ δὲ Καΐσαρ, ἐς Ῥώμην ἐπειγθεὶς, τόν τε 
δημον, ἐκ µνήµης τῶν ἐπὶ Σύλλα καὶ Μαρίου καχῶν 
πεφρικότα, ἐλπίσι καὶ ὑποσχέσεσι πολλαῖς ἀνελάμόανε" 
καὶ τοῖς ἐχθροῖς ἐνσημαινόμενος φιλανθρωπίαν, είν, 

ὅτι καὶ Λεύχιον Δομίτιον ἑλὼν, ἀπαθη µεθείη μετὰ τῶν 

ρημάτων. Τὰ δὲ χλεῖθρα τῶν δημοσίων ταµιείων 
ἐζέκοπτε, καὶ τῶν δηµάρχων ἑνὶ Μετέλλῳ κωλύοντι 

βάνατον ἠπείλει. Τῶν τε ἀφαύστων ἐχίνει γρηµάτων, 
ἅ φασιν ἐπὶ Κελτοῖς πάλαι σὺν ἀρᾶ δηµοσίᾳ τεθηναι, 

αμ) σαλεύειν ἐς μ.ηδὲν, εἰ μὴ Κελτικὸς πόλεμος ἐπίοι. 
) δὲ ἔφη, Κελτοὺς αὐτὸς ἐς τὸ ἀσφαλέστατον ἑλὼν, 

λελυχέναι τῇ πόλει τὴν ἀράν. Λέπιδον δὲ Αἰμίλιον 
ἐφίστη τῇ πόλει, καὶ τὸν δήµαρχον Μάρκον Ἀντώνιον 

τῇ Ἰταλία καὶ τῷ περὶ αὐτὴν στρατῷ. Ἔς τετὰ ἔξω, 
Κουρίωνα μὲν ἀντὶ Κάτωνος ἠρεῖτο ἡγεῖσθαι Σικελίας, 

Κόϊντον δὲ Σαρδοῦς, καὶ ἐς την Ἰλλυρίδα Γαάΐον Ἂν- 
τώνιον ἔπεμπε, καὶ τὴν ἐντὸς Ἄλπεων Γαλατίαν ἐπέ- 
τρεπε Λιχινίῳ Κράσσῳ. Ἐκέλευσε δὲ καὶ νεῶν στόλους 

δύο Ύέχνεσθαι χχτὰ σπουδὴν, ἀμφί τε τὸν Ἴόνιον, καὶ 
περὶ Τυῤῥηνίαν" καὶ γανάρχους αὐτοῖς, ἔτι γιγνοµένοις, 

ἐπέστησεν Ορτήσιόν τε χαὶ Δολοβέλλαν. 

ΧΙΙ. Οὕτω κρατυνάµενος ὁ Καΐσαρ ἄδατον Πομ- 
πηίῳ Ὑενέσθαι τὸν Ἰπαλίαν, ἐς Ἰθηρίαν Πει: ἔνθα Πε- 

τρηῖῳ χαὶ Ἀφρανίῳ τοῖς Πομπηῖου στρατη γοῖς συµ.- 

θαλὼν, ἧσσον αὐτῶν ἐφέρετο τά ο. πρῶτα" μετὰ δὲ, 
ἡγγωμάλως ἀλλήλοις ἐπολέμουν ἀμφὶ 7 πόλιν Ἰλέρτην: 

Ναὶ Ἡ πρκολώρι ὁ Καΐσαρ ἐ ἐπὶ κρημνῶν, ἐσιτ ολόγει 

διὰ γεφύρας τοῦ Σιχόριος ποταμοῦ. Χειμάῤῥου δ ἄφνω 
τὴν γέφυραν καταθαλόντος, ἀνδρῶν τε πλῆθος ἀπολη- 
φθὲν ἐν τῇ περαία διέφθειραν οἵ περὶ τὸν Πετρήϊον: καὶ 
ὅ Καΐσαρ αὐτὸς ἐμόχθει μετὰ τοῦ ἄλλου στρατοῦ πάνυ 

καρτερῶς, ὑπό τε δυσχωρίας καὶ ὑπὸ λιμοῦ καὶ γειμῶ- 
νος ἤδη καὶ πολεµίων, οὐδέν τε ἀλλ) ἢ ες πολιορχίας ἔργον 

ἦν. Μέχρι, θέρους ἐπελθόντος, ὅ μὲν Ἀφράνιος καὶ ὁ 
Πετρήϊος ἐς τὴν ἐντὸς Ἰθηρίαν ἐχώρουν, ἕτερον στρατὸν 
ἀθροίσοντες. ἸΚαὶ ὅ Καΐσαρ, ἀεὶ προλαμθάνων, διε-- 
τάφρενε τὰς παρόδους, καὶ ἐκώλυεν ἐς τὸ πρόσθεν ἰέναι" 

αλά τι καὶ μέρος αὐτῶν, προπεμπόµενον ἐς στρατοπέδου 
ατάλη! Ψιν, ἐκυκλώσατο. Οἱ δὲ ἐπέβεσαν ταῖς χες φαλαϊς 

τὰς ἀσπίδας, ὅπερ ἐστὶ σύμβολον ἑαυτοὺς ρα 
Καὶ ὁ Καΐσαρ οὔτε συνέλαθεν, οὔτε χατη- 

χόν τισεν, ἀλλὰ µεθηκεν ἀπ ταθεῖς ἆ ἐς τοὺς περὶ τὸν Ἀφρά- 

/ 

οοντων., 

νιον ἀπιέναι, δημοκοπῶν ἐς τοὺς πανταχοῦ πολεµίους. 
θεν ἐν ταῖς στ ερατοπεδείαις ἐπιμιξίαι τε ἐς ἀλλήλους 

ἐγίγνοντο συνεγεῖς, καὶ λόγοι περὶ συµθάσεων κατὰ τὸ 
πλήθος. 

ΧΙΙ. Ἰ Ηδη δὲ καὶ τῶν ἡγεμόνων Ἀφρανίω μὲν | 

49 --- 495. 358 

ΡΙοἰΠαπα , ουἱ Οαἴο ργώετα!, ροίοτο Ἰαροί. Οἱ ροτοοπ{αμ{ 

Οαἱοηί « αἴταπα δοµαία5, ἄπ ρορη]1, ἀθοτοίαπα αΠοτοῃς α]ίο- 

παπα ηγαδαί ρτογΙποίαπας » τοβροπά(έ, Οἱ πάπο Πα]ίαπι 

(οηοί , ἰςί]ναο πιο παφ. Εί Οαἱο, η αλά τοσργοης, ηἰς!, 

56, αἱ ργογἱποία ρα ραισαί , ἀΠαίαταπη ἵπ α Πα πη ἸοσυΠὴ ΥΊῃ- 

ἀἰσίαπη, παν ἰσανἰ{ Οοτογταα, οἱ ἱπάε αἲ ΡοπηρθίαΠα 86 ο0η- 

οἱ, 

ΧΗΙ. Ο.9α 1ρδα, Ῥτοροταίο Ἠοπιαπα ᾖήπετα, Ρορυ] η 

Γη, πὶδΙ πηθηοτία ΘΥΙΑΠΟΓΙΠΙ {ΘΠΙΡΟΓΗΠΑ οχαπἰησίαπη, 

Ρεπο 8Ροἵαγα ᾖηβίί, τε[εοϊαιο πηπ]ία ρο]είίαμς. Αίήπο 

Ιπ]πηϊοίς 4ποφμε οδίοµίαης εἸεπποηίίαπα, οεοππεπιοταν ί Τ,. 

Ῥοπηἵαπα, ἵπ Ροίθείαίθια 5πα1ή. τεάασίαπα, οἱ οἳπα τοῦ 

δις οπηηῖριΙ5 ἀἰπιίδδιπῃ Ιπορ]Ηπποπη.  Ῥο5ί Ίος ατα]! οιαιι- 

ίνα 0ωδαι ε[[γοςδίί, Μείο]]ο (ΠΙΡΙΠΟ ΡΙεβῖς ο,ςίαπ(ἵ Πιογίθιι 

πηηαία5, Ρουυηίαδο αἆ 14 {οιπρογίς 1πἱασίας αΏδ{α] : απας 

(ογαπί οοπίτα (4105 ἀεροφίίας, ουΠ1 εχδοσγα(ίοπο ρα )]σα 

[η οαραί οἶα5, αἱ εοπίτεείατο ἴ]α, ηἰ5ί οχ (α)Πεἱ ε]Η ελαρα, 

Πιοηί αδα5. «Έα απίθπη γορίοηθ 4 56 {ρδο 5οΙΗ/άΠῃ 6556: 

αἴοραί, τοπηριρ]ίσαπα, ρογάομηῖ5 ἆ 5ο σα1ΐ5, αἱ πλ αἩ 

Εμ] 5αρου 5ἱί ρογἱοα!.» Ταπά γετο Ἐιπῆίαπα Πιορίάππι Τρί 

[οδοί Μ. Αηοησι, ραπ Ρ]είς, Πα]ία", οἱ ργαςί- 

ἀἰαγίῖς εορίῖ5, απας Ρος Πα[ίαπα ἀἱδροδασταί. Εχίτα Πα]ίαπα, 

ΟππίοΠεΠ Οαἰοπί ᾖΗδςῖέ 5αοσαάστο {πι Φοίαπα :. ΦατάΙΠίαΠη 

ϱ. Ὑα]ετίο, Ἠϊγτίοιπα Ο. Απίοπίο, οἰεγίογθ (αΠἴαπα Τ- 

οἶπίο Ονα55ο ἱταδίαϊ. Ώπας 4ποαπε 6ἶαδςες, αἲ (πίείαπι 

5πρεγί Ιη[ογίαπε πιανῖ5, Ργορετο οο[βσανί {αςςίς : απίρας οί 

ραγαπάἰς εί ἀεϊπάα τοροπᾶΐς ἨἩοτίοηδίαπι οί Ὠο]αβο]]απι 

ῥγο[οοῖ{, 

ΧΙ Π. Ιαππθ φαΐ Βνπιαία εοπίτα Ῥοπηιρεί γίπι Παῑία, 

ἵπ Ἠιεραπίαπι Οωδας Ῥτοίεσίας εδί : αΏί οΙΠα Ῥεϊτοίο εί 

ΑπΑΠΙΟ, Ῥουηρεϊαπῖς ἀποίρας, εοἨστεδςις ῬηΠΙΙΠΗ φπἱἆθηα 

ἀϊῑδορςςΙ{ η[ονῖου; ἀθίηάς Υοτο «ο Ματίο αριιᾶ Πογάαιι 

ῥησηανί, θεά απάπὶ ἵπ αΡγαρίο Ίο0ο οαδίτα Ἰαλογοί, 

απο ρου ροπίεια ἴπ. βἱεον Παγίο 5ἰΓαίαϊη οοππιθα(α5 θιαΠί 

ἑοηγε]ιοπά!; αἴηΠο πριν γερεηίο απείο, Ῥοης αργηπηρ]- 

ίαςτ εἴ Πιασπα Ἠοπηϊηατη ππα]Π(μάο, [ταις αΠΙΠΘΗΙ ἰΠίοι- 

οπδα, α Ρεἰγείαπῖς ορρεϊπηϊίαν.. Ο,5αγᾳπο ἴρ5ο οΙΠΙ τοίαο 

εχοτοῖία, ϱϐ Ἰοοί ἀἰβιομ]ίαίομα, ποπ. πηεδἰοστίοι Ἰαβογαιο 

οαρῖί; ααἱρρε επ 1401 ο Πα [αµ1 5ἰπ]α] εί ο (οπηροςία[]- 

Ρι5 Ποξ[ραδαπθ ο55εί οο]αοίαπά σα, ία αἱ ηΙΠΙ] αὖ οΏςοςςο 

ἀ[[οιτεί. Ταπάεπα, ἱησγπεπίο Ὡδίαία, Α[γαπίιας οἱ Ῥοίγοῖις ἴῃ 

Πη{ογίογειη Ηἱςραπίαπη 5ε5ε γοοίροτε ἱη5Η(πεγαΏί, πογας οορίας 

οοπίτασ(ατ!: Οᾳ0δαῦ Υ6ΓΟ , 5οΠΙΡΟΕΓ Πἴπετα ϱγῶοσσΗΡαΗ5, Ππ]- 

η οπίρας Ιπίοτοἰάεῦας γίας, ἄδιρομαιο πογαβαίαν; αἴαπο 

εἴῖαπα ΠπαΠΠΙ Ποδίππῃα, αἲ Ίου οαςίεῖς εαρίοηάππη ρια”- 

πηῄδδαπα, Οτουπηγεπῇ. Οἱ ααπσπα ς«αΡ]α εἰς ἵπ οαρίία, 5ο ἶς 

4εάΠΙοπεΠι εἰσηίβοατοηί, (σαι, στα[απα 56ΠΗΡΟΓ Ποδίίπι 

εΔΡίΔΗ5, ηθο ΟΟΠΙΡΓΕΙΙΕΗΦΟ5, ηθο {6]ί5 Ροίΐίο5, ρογπαϊςίί αἲ 

Α[ΤαπΙαπα γοᾶῖτο Ιπζο]άπηθς. ἸΤπάς Γαοίαπι οδί. αἱ ον η γῖς- 

σπα οδίτῖς π]ίτο οἰίοσαο εοπηπησατθίατ οοπίίπαα, εἰ 506Γ- 

πηΟΗΕΣ [η οἶγοι]ῖς ἆς εοπαροβ]ίοπο Πογοπί, 

λΙΗΗ. απαιε οἱ Α[γαπίο αἱ αἰῑ5 εκ Ιοβίοπὴ ργα [δε Γἷφ 
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ο) { ώ 2λ 4 -- Ἰ6 / ἐ μα κ / ια) 

χαὶ ἑτέροις ἐδόχει, τῆς Ἰθηρίας ἐκστῆναι Καΐσαρι, καὶ 
ἀπαθεῖς ἐς Πομπήϊον ἀπιέναι. Πετρήϊος δὲ ἀντέλεγε, 

καὶ περιθέων ἀνὰ τὸ στρατόπεδον, ἔκτεινεν ὅσους εἧ-- 
ρίσκοι κατὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῶν Καίσαρος" τῶν τε ἰδίων 
ἡγεμόνων ἐνιστάμενόν τινα αὐτογειρὶ διεγρήσατο. Ἐξ 

αξ ω ω. 4 
ὧν ἔτι μᾶλλον ἀγθόμενοι τῷ σχυθρωπῷ τοῦ Πετρηΐου, 
ἐς τὸ φιλάνθρωπον τοῦ Καίσαρος ἐτρέποντο ταῖς γνώ- 

”ε ι , ο ο πα 9 «ο ν ϱ 

μαι. Ἐπεὶ δέ που καὶ την ὑδρείαν αὐτῶν προὔλαθεν 
ὁ Καὶ 4, . / ὁ Πετούϊ ἐς λό 

αἴσαρ, ἐν ἅμηγ άνῳ γενόμενος ὁ Πετρήἴος, ἐς λόγους 
.. ” ’ 

τῷ Καίΐσαρι συνήει μετὰ Ἀφρανίου, ἐφορώντων αὐτοὺς 
τῶν στρατῶν ἕκατέρωθεν. Καὶ συνέβησαν, οἳ μὲν, 
ναι οὓς Ἱθηρίὰς κῷ Καίσαρος ὁ δὲ Κα ς ἐκστῆναι τῆς Ἱθηρίας τῷ Καίΐσαρι" ὁ δὲ αΐϊσαρ, αὖ- 

υ 9 ω. 3-4 μ 4 ᾽ ων ω ι 
τοὺς ἀπαθεῖς ἐπὶ τὸν (ὕαρον ποταμον θιαγαγειν, καὶ 

Γενόμενος ὃ) 

ἐπὶ τοῦδε τοῦ ποταμοῦ, συνήγαγεν αὐτῶν ἐς 

ἔκ τε 

3 . ει . -- 3 {.. τ. 

απο τουδε 7ρούντας ες Πουπήϊῖον ΞαΥ. 

ὁ Καῖσαρ 

ἐπύκρον ὅσοι 
ἐ Ύ η .- 
ἦσαν Ῥώμης καὶ Ἰταλίας, καὶ ἐδη- 

/ τν ελ». Ὑ / ων . -. 
μηγόρησεν ὧδε" « 1 μῶν, ὦ πολέμιοι (τῷθε γὰρ ἔτι τῷ 
μμ. Με. . ' Π ῄ 

᾽ 

ῥήματι γρώμενος, ἐναργεστέραν ὑμῖν τὴν ἐμαντοῦ γνώ- 
μην ποιήσω), οὔτε τοὺς προπεµφθέντας ἐς τὴν κατάληψιν 
τοῦ στρατοπέδου, οἳ σφᾶς ἐμοὶ παρέδοσαν, διέφθειρα" 

οὔτε τὸν ἄλλον ὑμῶν στρατὸν, λαθὼν τὰ ὑδρεύματα" 

Πετρτίου ἐκ τῶν ἐμῶν τοὺς ὑπὲρ τὸν Σίχοριν ποταμὸν 
Εἱ δή τις ἐστί µοι παρ᾽ 

-”- ’ / Γ κο κά 

ὑμῶν ὑπὲρ τούτων χάρις, φράζετε αὐτὰ τοῖς Πομπγῖου 

3 . / / 
ἀποληφθεντας προανελόντος. 

. 

’ “ τε. /”Ν ψ Ν λ , 9 9 

στοατιωταιςαἁαπαοσι. » Γοσάδε ειπων, τοὺς μ.ΞΥ απελυεν 
τ 

ἀπαβθεῖς, αὐτὸς δὲ 

Κάστιον ΚΝάῑντον. 

σαρα. 
ΧΙΗΙΥ. Λιῤύης δὲ Οὕαρος Ἄττιος ἐστρατήγει τῷ ς Ἰγ ἥ . " : 

Πομπτίῳ, καὶ Ἰόθας ὃ τῶν Μαυρονσίων Νομάδων 

βασιλεὺς τῷ Οὐάρῳ συνεµάγει. Κουρίων δ᾽ ὑπὲρ 
/ 

΄ / 3 ρ 3 .ν / - Αα’ οἳ 

Καίσαρος αὐτοῖς ἐκ Σικελίας ἐπέπλει δύο τέλεσι στρα- 

- ’ -- 

τῆς Ἰθηρίας ἀπέφαινεν ἡγεῖσθαι 
- “5 ΔΝ κεί - νι ᾿ ί 

Καὶ τάδε μὲν ην ἀμφὶ τὸν Καί-- 

-- 3 . ας Κα ἂν ) . / -. 

τοῦ, καὶ νχυσὶ δυώδεκα μαχκραῖς, καὶ ὑλκάσι πολλαῖς. 
ν) -] / . / .. αἲ 3 3 

προσσχὼν, ἐν μέν τινι βραχεία περὶ αὐτὴν 
/ ο. : 

ἱππομαμία τρέπεταί τινας τῶν Νομάδων ἵππεας' καὶ 
. 24. 

. .- οφ ν Μ 3 / 

ὑπὸ τῆς στρατιᾶς, ἐν τοῖς ὅπλοις ἔτι οὔσης, Αὐτοκράτωρ 
σ .) κα 

προσαγορευθηναι" ἔστι ὃε 
3 / -- -- / 

το προσαγορευµ.ὰ παρὰ των στρατον, χαθά- 

τιμὴ τοῖς στρατη- 

γοῖς τόδε 
περ αὐτοῖς ἐπιμαρτυρούντων ἀξίως σφῶν αὐτοκράτορας 

εἶναι. Καὶ τήνδε τὴν τιμὴν οἳἵ στρατηγοὶ πάλαι μὲν 

ἐπὶ πᾶσι τοῖς µεγίστοις ἔργοις προσίεντο" νῦν δ ὅρον 

εἶναι τῆλε τῇ εὐφημίᾳ πυνθάνοµαι τὸ µυρίους πεσεῖν. 

Ἔτι δὲ τοῦ Κουρίωνος ἐπιπλέοντος ἐκ Σικελίας, οἵ ἐν 

τῇ Λιύη, νοµίσαντες, αὐτὸν 2ιὰ δοζοκοπίαν ἀμφὶ τὸν 

γάραχκα τὸν Σχιπίωνος κατὰ δόζαν τῆς ἐκείνου µεγα- 

λουργίας στρατοπελεύσειν, τὸ ὕδωρ ἐφάρμαξαν. Καὶ 

ἐλπίδος οὐ διήµαρτον. "Ο τε γὰρ Κουρίων ἐστάθμεν- 

σεν ἐνταῦθα, καὶ ὁ στρατὸς εὐθὺς ἐνόσει' πιοῦσί τε τὸ 

βλέμμα ἁμανρὸν ἦν, ὥσπερ ἐν ὁμίγλη, καὶ ὕπνος ἐπε- 

γγνετο σὺν κάρῳ' μετὰ δ᾽ αὐτὸν ἔμετοι τροφῆς ποικί- 

λοι, καὶ σπασμὺὸς ὅλου τοῦ σώματος. Ὃν 2) χάριν ὁ 

Κουρίων παρ αὐτὸν Ἰτύκην µετεστρατοπέδευε, δι 

ἕλους ἰσγ υροῦ τε καὶ μ.ακροῦ τὸν στρατὸν, ἀσθενῆ διὰ τὴν 
-34 [ / Γ] 

ἀῤῥωστίαν γεγονότα, ἄγων. 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

νιάεψαίας, εοποράσπάδιη 0ᾳκαιϊ Ηἱεραπίαιη, Πποᾷο αἆ Ῥοπι- 

Ροΐαπα ρονπααία τοδίίας. 5οὰ τεε]απιαν!ί Ῥείτεῖας, Ρος 

οχοτγο πα ουτρίίαης, οἱ, αποίᾳποί 0α ςατίαπογπη ἵπ ολ5ίΓῖ5 

οσον ογδαπίο5 ΟΠΗ 5ἱ5 Ιηγοπίτεί, 5υιᾶ ππαΠ οοπ{οάἴεης, αἲ- 

απο εἴίαηι ΠΙΠΙ ο φαἷς (πρηηίς, απ Γαγοβίεη οομίεγε 

νο]πεναί,. Όσα ογαάοΠίαίο ο[[εηςί παΠίαπα απἰπηϊ, πιαρῖς 

εαπι αἲ Οωκατῖς εἰεππεπίίαπα οοηγεγίοβαπίητ. Ῥοδίηπαια 

γοτο 0ᾳδατῖ οοηΗἱρῖξ, αηπαἴῖοπα άποαπθ ροή ῦθτς ΠοξίεΠα 

{πι Υογο πθορςρίίαίο οοασία5 Ῥοϊτεῖαδ, πα οσα Α[ταπίο, 

ἵπ πιρᾶἰο ἰτίαδαο οχογο (ας αἲ 0ᾳατῖς οοοφπἵαπα ρτοςΠ!. 

ΤΠ ος εοἠοηιίο οοπγοηίαη οδί « αἱ Ῥοπρείαπί Ηἱεραπία 

ἀοεοάσγοηί 011 :. Ἠ]ο ἀεάαοστοί Ἰ]αςσος αἲ Ὑαταπι Π- 

γΊηπα, οἱ Ιπάς ροΥτο αἆ Ροπαροίαπα ἴτο ΙΠεΓεΙ. » Ῥοδίφμαίη 

4 γαπὶ τἴρας γεπίΠη οδί αἀγοραιής αἆ οοπ(Ιοπεπῃ αὐοίφποί 

ἵπ Ῥοπαροίαπίς εορίῖς ογαπ{ Βοππαπί Πα]οῖνο ποπηηίς, 005αΓ 

πῶς νοιρα [οοί: « Ἐπιϊάεπα, Ἰοδίος (Ἴνας ομίπα αά ας αρ- 

Ρε]αίίοπο π{θης, εἱρηίβεαπίῖας νορῖς απ]παί πιθῖ 5εΠΞΙΙΠΙ ῥα- 

(ο[αζἹαπα) ποαιο 605, απῖ αἆ Ἰουαπι εαςίτῖς οαρίεπάµπη ρτα- 

πηὶςς! 1 Ροίεκίαίειη Πηθαπα ἀδάοπο γοπεταπί, πια]ο αἴ]ο 

αΏοοί, πεσιθ τοσα Υοδδίπαπα εχετεῖίαπαι, Ῥοδίπαστα 

ασια (οηίρας νο εχε]αςί : απαπαγίς Ῥεϊτείας πηρος ἴταπς 

Βἰοοτῖπα Ιπίετερρίος Ρος Ππίογεεθηϊ, Οποταπη Ὠεπεβεῖο- 

ΙΙ δἱ αα οδἰ αριὰ γος ρταίία, οοπηπιοηηοταίο Ίμεο αρπᾶ 

Ῥοπιρείαπος πηϊ]ίε5 0Π]ῃ65. » Ἠωο Ἰοσυσίης, ἀπήδι οο5 

ππΟσΠοΟς, οἱ Ηἱδραπία ΟµπΙπίαπα Οα5δίαπα Ργσοροξ{, 

ΧΙΗΙΥ. Πκάσπα {οπιροπίθας ἵπ Αβζα Διΐα5 γαιλς Ῥοπῃ- 

Ροϊαπῖς ργῶσγαί; οΡοπῃ [οτοηίο, Ρτο 5οοἰοίαίο 4ο απηϊοϊία, 

Συῤα, τοσο Μαυπαπία. Οοπίτα Ίος Οαπίο εκ ΒΙεΠία Ῥγο- 

(οοίας οδί, οἳπα ἆπαβας 0 φαπίαπίς Ιεσίοπίθας, Χα πατίρας 

Ἰοηαῖς πππ]ίκαις οπογαΐς. Οἱ, οχεοοηδίοη6 αἲ Ὁσαπι 

[πεία, παπα Ναπηϊάας αποξάαπη Ράττο οφποςιῖ ρεα]ίο Γαβα5- 

οί, πιοχ αῦ οχοτοῖία, οἴαπα {παπα αγπηαίο, Ἱπηροταίογ οοη5ᾶ” 

Ιαἰαγῖ φας ἰπυῖί. Τὰ Ἰοποτῖς ἀποίθας οοπίοτέατ α 5αἱς 

Ρα, (απ παπη υγ εἰς (οδπποπίαπα : 4πθηα Ἠοποτεπα ἆπους 

οσα ροδί ῥγαο]αγἱςδίη]ας φπασνῖς τὸς βεσίας πάση εαηί; 

ποδίτα απίοπα ἁἰαίο, αἱ αὐάίο, ποπαἰηί οοπημῖῖ πα] αςηχοάί 

ποο]απιαίίο, Πἰςί οὐσθίς Ἱορίία πα ἀοοστα πας, ΟπΙΕΓΗΠΙ 

μή απ! ΑΠΠΙΟΔΙΗ ου Μἱποαη!, πανἱσαπίο άλας Οππίοηε ον δεἵ- 

ἵνα, ταέ, οπ σἱοτία δοἱρίοηίς ππηπ]α ίσης οἈδίγα Ροί η παη 

Οογηθ]ία, ΥΕΠΟΠΟ απ αη ἱπ[οσοταηί. Νες ΠΟΙΟΙ ο05 2ο. 

«η: ΠΑΠΑ οἱ Ομπίο κἰαίοποση οί πα λοτ, οἳ οχογοΙἕας Γον 

Ππογνής. Ἰανογανίε, οοσ]ῖς ᾱ- ροία οπμαμρης ΓαΠΦ ΔΙΑ ην 

πορη]α, οἱ «οροτο ρεαγαηίο, 4ποπὰ βοπποαπία γα νοπη- 

ἴα5 οἱ εορονής {ο ης οοηνη]αίο, ΟΗ4ΟῦΓεΠη πὰ ἱρεαπι 

άσαπι οκκίτα ἰπαηκία] Ουίο, ἀπείο ρο Ίοηρας εἰ Ιαΐα» 

Ὡς δὲ σφίσιν ἡ νίκη [ ρω]αάος εχοτοἵα, οἱ οογρογηΠα Ιαηρποτοῦι 4εμή{,  Ὀ γογο 



ΡΕ ΒΕΙΙΙ5 ΟΙΥΙΠΒΟ5 Π). Π, 
Καίσαρος ᾗ περὶ τὴν Ἰθηρίαν ἀπηγγέλθη, ο... ' 

τε, χαὶ παρετάξαντο παρὰ τὴν θάλασσαν, ἐν βραχεῖ | 

χωρίῳ. Μάχης δὲ χαρτερᾶς γενομένης, Κουρίωνος 

μὲν ες ἀνὴρέ ἔπεσεν, Οὐάρου δὲ ἑξακόσιοι, καὶ κατετρώ- 

θήσαν ἔτι πλείονες. 

ΧΗΥ. Ἰόθα δ᾽ ἐπιόντος, δόξα ψευδὴς προσεπήδησεν, 
νὰ ποταμὸν οὐ κιν διεστῶτα ὑπε- 

τόνων, Σαθούῤῥαν ατρατηγὸν σὺν ὁλί" Ίοις ἐπὶ 

καὶ τῷδε τῷ λόγῳ πίσυ- 

ν γει 

τοῦ ποταμοῦ μότο 
- - 3 ’ / -. . / { { / 

νος ὁ Κουρίων, θέρους θερμοῦ περὶ τρίτην ὥραν ἡμέρας 
.,. ο. μυ ο ; 

τὸ χρᾶτισ τον τῆς στρατιᾶς ἐπὶ τὸν Σαθούῤῥαν, ὄγε 

δδὸν ὁ Ψαμμώδη χαὶ ἄνυδρον εἰ γάρ τι καὶ νᾶμα γειμέ- 

ριον τν ἐξήραντο ὑπὺ τῆς Ῥλογὸς τοῦ τοπ Καὶ 

ποταμὸς ὑπό τε Σαθούῤῥα καὶ ὑπ. αὐτοῦ παρόντος χα- 

τεί/ετο τοῦ βασιλέως. Σφχλεὶς οὖν τῆς ἐλπίδος ὁ Κου- 

ἐς λόφους ἀνέδραμεν, ὑπό τε καμάτου καὶ πνίγους 
ς α) αλ δε ὰ νὰ ο 

Ὡς δὲ αὖτον χατεῖὸον οὕτως 

/ 

! 

κκ 

κχὶ θίψης ἐνοχλούμενος. 

ἔχοντα οἵ πολέµιοι, τὸν μὲν ποταμὸν ἐπέρων ἐς µάχην 

ἐσκευασμένοι" καὶ ὃ Κουρίων κατέθαινεν ἀφρόνως µάλα 

καὶκαταφρονητικῶς, ἀσθενη τὸν στρατὸν ἄγων. Κυκλω- 

σαµένων ὃ) αὐτὸν τῶν Νομάδων ἵππέων, ἐπὶ µέν τινα 
ρόνον ὑπεχώρει, καὶ ἐς βραχὺ συνεστέλλετο" ἐνογλού- 

µενος δὲ, ἀνέφευγεν αὖθις ἐς τοὺς λόφους. ᾿ΑἈσίνιος μὲν 
δὲ Πολλίων, ἀρχομένου τοῦ καχοῦ, διέφυγεν ἐπὶ τὸ ἐν 
Ἰτύκη στρατόπεδον σὺν ὀλίγοις, µή τις ἐξ Οὐάρου γέ- 

νοιτο πρὸς τὴν δόξαν τῆς ἐνταῦθα χαχοπ τραγίας ἐπίθεσις. 
Κουρίων δὲ, φιλοκινδύνως μαχόμενος, σὺν ἅπασι τοῖς 
παροῦσιν ἔπεσεν, ὡς ἐπὶ τῷ Πολλίωνι μηδένα ἄλλον 
ἐπανελθεῖν ἐς Ἰτύχην. 

η 

[ 

3 ης 
αι». τον 

Ν σω 

Τοιοῦτού μὲν δὴ τὸ τέ λος τῆς ὴ ἷς 
Βαγράδαν ποταμὸν µάγης ἐγένετο" καὶ ἡ χε- 

Κουρίωνος ἀποτιηθεῖσα., ἐς Ἰόόαχν ἐφέοετο. 
λ : ᾿ : Λ - / τ ἴ / Δια τκώι Μ ὰ 

ΧΙΙ. Ἐν δὲ τῷ περι'τὴν Ἰτύχην στρατοπέδῳ 
τοῦ κακοῦ φανεροῦ γενομένου, Φλάμμας μὲν ὃ ναύχρ- . ἵ η ᾽ μέ: ι κ 

μμ! 
. 

φαλὴ τοῦ 

3 / ΜΥ 3 ωοά / ο .] λ ο 

ος αὐτίκα ἔφευγεν αὐτῷ στόλῳ, πρίν τινα τῶν ἐπὶ τῆς 
3, Δ .. μ 

Ἀσίνιος ὃ) ἐς τοὺς παρορμοῦντας ἐμ- 

πλεύσας, ἐδεῖτο αὐτῶν ἐπιπλεῦσαί 

γῆς ἀναλαβεῖν. 

όρους ἀκατίῳ δια" 

τε χαὶ τὸν στρατὸν ἀναλαθεῖν. ἸΚαί τινες ἐς τοῦτο 

Ἀθρόων δ᾽ ἐσθαιγόντων ἐκείνων, 

τά τε σκάφη κατεδύετο, καὶ τῶν ἂναγθέντων οἱ "ά 
ροι τοὺς πολλοὺς, χρήματα φέροντας, ἕνεκα τῶν χρη- 
μάτων ἐς τὴν θάλασσαν ἐῤῥίπτουν. 

. 3 /” 

γυκτὸς ἐπέπλευσαν. 

Καὶ τάδε μὲν ἦν 
. 

αμφὶ τοὺς ἀναχθέντας: ἕ ἕτερα ὃ) ἐν τη γη, γυκτὸς ἔτι, 

περὶ τοὺς ὑπολειφθέντας ἐ ἐγέγνετο ὅμοια" χαὶ με) ζμέ- 

μὲν τῷ ραν οἱ | ᾿Οὐάρῳ ο σφᾶς παρέδοσαν. ὍὉ δὲ Ἴσθας 
ἐπελθὼν περιέστησεν αὐτοὺς περὶ τὸ τείχος, χαὶ ὡς 
λείψανα τῆς ἑαυτοῦ νίκης κατηκόντισε», οὐδέν τι φρον- 
τίσας οὐδὲ Οὐάρου παρπκαλοῦντος. Οὕτω μὲν δὲ τὰ 
σὺν Κουρίωνι ἐς Λιβύην ἐπιπλεύσαντα Ῥωμαίων δύο 

τέλη διώλετο ἅπαντα, καὶ ὅσοι μετ) αὐτῶν ἦσαν ἰππεῖς 
τε χαὶ Ψιλοὶ, καὶ ὑπηρέται τοῦ στρατοῦ. Ἰόθας δ᾽ ἐς 

τὰ οἶκεῖα ἀνέστρεφε » µέγιστον ἔργον τόδε Πομπηίῳ 
Χχταλογιζόµενος. 

ΧΙ ΥΠ. Καὶ τῶν αὐτῶν ἡμερῶν Ἀντώνιός τε περὶ | 
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ν]οιονία Ο0φατΐ5 εχ Ηἱδραπία παηοίαία οί, τεεορίῖ5 αιζπηῖς 

ἁθἶθμη 5οοΙΠά Πα ΠλαΓο {Π5ίγαχοτυηί Ίουο αηριδίο : οοΠηΙΙς- 

80416 αοὶ ϱργω]ο, Οµπίο αΠΗΠΙ {αηίαπα οχ. οἱ πι δις 

ἀΠηΙΙετ οχ Ὑαπί αοῖο δοχοθη{ί οροἰἀσγαπε, οἱ πη]ίο ρίατεν 

γα]πογα{ δυη{. 

ΧΙ Υ. Λάγεπίαπίο απίοπ όαῤα, [αἶδας ΤΗΠΟΓ αλαίας οί, 

ΡΕ α Βαρταᾶα Παπαίπο, αποά που Ίοησο ἀῑδίαμαί, ἵη 1ο- 

ΒΕΠ ΙΗΠΙ 6556 ΡΟΥΟΙΣΗΠΙ, αά ατοθπάας γἰοίποτγαπα ἵποιτ- 

5ίοµ65., νοείο ἵπ Πη]μ]ς πίρα ἆποο δαβαττα ου εχἰσιῖς 

εορίς. ἨΗπίο γαπιουί βάση αἀἰήνεης Ουτίο, Γουγίάα αδίαίο 

οἶτνοα. {ει ἶαπα ἀῑεῖ Πογαια τοβαν. οχοτοίίας ἆπσστο οὐπίγα 

ΦαὔγίαΙή. Ρος Υίαπι ἀΠΘΠΟΣΠΗ οἱ αγίάαμα ἱης μι; παπα εξ 

(ουνθηίες, 5ἱ απῖ οιαηί, αιάοιςο 5ο]ῖς αγασγαηί.  ΕἰαναΠα 

ἁπίεια α ΡάΡΤα εί αὐ ἱρ5ο 10ο ῥργα5εηίο Ἰηγοπῖί οὐσηρᾶ- 

απ. Ἐαΐδιας Ιδίίαν δα 5δρε Ουνῖο, ἵπ (αππυ]ος 5ο τοθορ], 

1ά αϊ απῖ- 

πιαάνογίοναηί Ἰοδίο5, 5αρεγαίο Παγίο οχροποταπί αεἴθῃῃ. 

Ια55ΗΜμάΐπο οἱ Ὠδία [απο ρανίος ρτδςςι5. 

Γι Οαπίο, να]άς ἱπρναδεηίευ εἰ οοπἰοπαἶπι ἀεβίοι οχκογ- 

οἑαπα ἀθάαχ{{ ἵπ ραπ {δα : αδί α Ναπηϊαϊς ού αἱ ρας οἴποίας, 

αἰ(παπλάτα νοἰγουθάσπάο 55 πα] ΘΟΓΙΠΗ ΠπργοςδίοπεΠα, ἵη 

αἲΠΠ1. 61105 εοηίνάµδης : Ἰοδίθ Υ6γο ΡΙσπαα ποΠ. γοιη](- 

(επί, ἵπ (ππη]ίος ΠίθυαΠα 5ε νεσσρ]{. Εἰ Ρο]]ίο ααἰάεπα πια- 

{ανα οἳΠῃ ραιοῖς τε[αρῖε Ὁέίοαπα αἆ εχοτοϊίαπα, πε απἱά Ρος 

οσσαδίοπεΠα Ἠη]α5 ε]αάΐς Ὑανιας Τρί πιονοτοί : Ομπίο τοιο, 

{επιεΓαι]ε ΡΙΙδΠαΠ5, οΙΠΙ οιηηῖρις, αποίᾳποί οἴνοα 5ο Ἰχαβε- 

Ραΐ, οσομΡι{ς ἴία αἱ ΠΕΠΊΟ ρο5ί Ρο]ΠοΠΕΠ Γογθιδις εἰς Τεῖ- 

641. Ἠους εγεπία αἲ Βαρταάαπα Ριρηαίαπ οδί : αἱ οπρηί 

Ουαμ]οπῖς νο5δείαπ αἲ ᾳαῦαπη ρε]αίαπῃ. 

ΧΗΝΥΊ. 

6απη το]οίο εδί οοσηῖία, Ἐἰαπιπια, Ργα[οσίας οἸαςφῖς, ΙΙ 

Οι οαἱαπη]ίας Ροδίαιαπα ἵπ οχονοία αἲ Ὅι- 

οπηπίρας πανίρις αα[αςῖέ, Ῥρίαδααίη απ οχ (ουγα η]]- 

ίοπι γεζῖροτεί. Ῥο]ίο Υονο αἀ ποροίίαίουες, απῖ οχίτα Ρογ. 

{απη ἵπ 5ίαἴίοπα 5ίαραπί, ΙεΡΟ ἀογοείας, ονανΙί, αἱ αἆ Π- 

ἰᾳ5 αρρε[ενεηί, οἱ ηχ]{ας ἵπ πᾶγος γουἱρεγοηί; Ρου5ιαςίίαε 

ποηπι]ἰ5, αἱ αἆ Ίου ποοία αἀγο]ονεηίαγ. 9εῦ πάπα ζα{εῦ- 

ναἰίπα πηϊΠίος ἵπ παγες Ππονθηί, πλη]ία) ἀοργεξξα» 5υΠ{ Ροη- 

466. Ἐν 5 απίεα απ ῃ αἰέαπῃ ογεοίΙ ςιηῖ, Ρ]ενίαιο, ΡΤ0- 

Ρίε ρεουηίας σας 56ο ἀε[ενοραπέ, α ποσο[α(οτῖρις ἵη 

πηατα Ργο[εοῖ ρογἱογαηί.  Εί απἲ ἵῃ ἵουγα εταηί Το]ε(ί , αἲῖο 

οα]απηϊζαξἰς πεηοτο οαἆ σπα ποσίο ΡΓ6ΠΙΕΡάΑΠΙΙΥ; οἱ Ρορίεγο ἀῑρ 

γατο 5ο ἀοάϊάσγαηί. Οπος Ζαβα, δαρεγγοπίθης, 5η ΠηςΓ- 

πίρας εο]οσαίος, αἱ νἰοίογία πα. τοσίας, {οί οοπΗχ{ε, 

ποφπἰσ(παπα Ύπατο ἀδρτεσαπίο, Αίσιο Ἱία ἀπ Βοππαμ) 

Ἱερίοπες, Οπτίοπίς ἀποία ἵπ Α[πίοσπι ἀθ]αίαο, επι] οµ11 

επαῖθας γομρηδάπαο οἱ οα]οπίρας, Ἰπίογηοσίοπε ἀοθίοίς" 

5απί. ὄτμα, ἱησι]ατίίετ 4ο Ῥοπρείο Ἠς τεβας βος{15 505ε 

πιετμτῃ ρ]ογ]αίας, ἀοπιπα τορο{. 

ΧΙΙ ΥΠ. Ῥοτ οοξἆσπι ἀῑες οί Απίοπίας ἵπ Ἠ]γτίσο αἩ ΟΕ(Α- 
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τὸν Ἰλλυρίδα ἡσσᾶτο ὑπὸ Ὀκτκουΐίου, Πομπηίῳ στρα- 
τηγοῦντος: καὶ στρατιὰ Καίσαρος ἄλλη περὶ Πλακεντίαν 
στασιάσασα, τῶν ἀργόντων κατεβόησεν, ὡς ἔν τε τῇ 
στρατεία βραδύνοντες, καὶ τὰς πέντε μνᾶς οὐ λαθόν- 

τες, ἤντινα δωρεὰν αὐτοῖς ὁ Καῖσαρ ἔτι περὶ Βρεντέ- 
σιον ὑπέσχητο. Ὃν ὁ Καΐσαρ πυθόµενος, ἐκ Μασ- 
σαλίας ἐς Πλακωντίαν ἠπείγετο συντόμως, καὶ ἐς ἔτι 
στασιάζοντας ἐπελθὼν, ἔλεγεν ὧδε" « Τάχει μὲν ὅσῳ 

περὶ ἕκαστα χγρῶμαι, σύνιστέ μοι" βραδύνει δ᾽ ὃ πόλεμος 
οὐ δι’ ἡμᾶς, ἀλλὰ διὰ τοὺς πολεµίους, ὑποφεύγοντας 

ἡμᾶς. Ἡ μεῖς δ' ἔν τε Γαλατία πολλὰ τῆς ἐμῆς ἀρχῆς 

ὀνάμενοι, καὶ ἐς τόνδε τὸν πόλεμον ὅλον, οὐκ ἐς µέρος 
αὐτοῦ, μοὶ συνοµόσαντες, ἐν µέσοις ἔργοις ἡμᾶς ἀπο- 
λείπετε, καὶ τοῖς ἄρχουσιν ἐπανίστασθε, καὶ προστάττειν 
ἀξιοῦτε παρ) ὧν γρὴ προστάγµατα λαμθάνειν. Μαρ- 
τυράµενος οὖν ἐμαυτὸν τῆς ἐς ὑμᾶς µέχρι δεῦρο φιλοτι- 
µίας, γρήσομαι τῷ πατρίῳ νόµῳ, καὶ τοῦ ἐνάτου τέ- 
λους (ἐπειδὴ μάλιστα τῆς στάσεως κατῆρζξε) τὸ δέκατον 
διακληρώσω θανεῖν. » Θρήνου δὲ ἀθρόως ἐξ ἅπαντος τοῦ 

τέλους γενοµένου , οἳ μὲν ἄρχοντες αὐτοῦ προσπεσόντες 

κέτενον' ὁ δὲ Καΐσαρ μόλις τε χαὶ κατ) ὀλίγον ἐνδιδοὺς, 

τοσοῦτον ὅμως ὑφΊχεν, ὡς ἑκατὸν καὶ εἴκοσι µόνους 
-οἳ κατάρξαι μάλιστα ἐδόκουν ) διακληρῶσαι, καὶ δυώ- 
κα αὐτῶν τοὺς λαγόντας ἀνελειν. Τῶν δὲ δυώδεκα 

τῶνδε ἐφάνη τις οὐδ) ἐπιδημῶν ὅτε ἡ στάσις ἐγίγνετο" 

καὶ ὃ Καῖσαρ τὸν ἐμφήναντα λοχαγὸν ἔκτεινεν ἀντ᾽ 

κ. 

. 

ως πω 

ο ο. 

3 .. 
αὐτοῦ. 

ΧΙΝΠΙ. Ἡ μὲν δὲ περὶ Πλακεντίαν στάσις οὕτως 

ἐλέλυτο. ὍὉ δὲ Καῖσαρ ἐς Ῥώμην παρΏλθε: καὶ αὖ- 

τὸν ὁ δῆμος πεφρικὼς ἠρεῖτο δικτάτωρα, οὔτε τι τῆς 
... - Ν. 

βουλῆς ψηφιζοµένης, οὔτε προγειροτονοῦντος ἄρχοντος. 
/ Νά ολ εἩ « 3. ὁ. 

Ὁ δὲ, εἴτε παραιτησάµενος τὴν ἀρχ' ὃν, ὡς ἐπίφθονον, 
γ 1 ο . Ἅλιαν. / ἁμέ τς 

εἴτε οὐ Ἰρήζων, ἄρξας ἐπὶ ἔνδεκα µόνας ἡμέρας (ὧδε 

γάρ τισι δοκεῖ) ὑπάτους ἐς τὸ µέλλον ἀπέφηνεν ἑαυτόν 
τε καὶ Πόύπλιον Ἰσαυρικόν. Ἡγεμόνας τε ἐς τὰ ἔθνη Ὁ κ - ῃ ! 

-. / 

περιέπεµπεν,  ἐνήλλαττεν, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ καταλέγων' ἐς 
μὲν Ἰθηρίαν, Μάρκον Λέπιδον: ἐς δὲ Σικελίαν, Λύλον 

Β κ 9 ο . α 
Ἀλβίνον: ἐς δὲ Σαρδὼ, Σέξστον Πεδουκαϊον' ἐς δὲ τὸν | 

νεόληπτον Γαλατίαν, Δέκιμον Βροῦτον. Τῷ δὲ δήµῳ 
λιμώττοντι σἵτον ἐπέδωκε' καὶ τοὺς φυγάδας δεοµένῳ 

χαταγαγεῖν συνεχώρησε, γωρὶς Μίλωνος. 

αὐτοῖς καὶ γρεῶν ἀποχοπὰς, διά τε πολέμους καὶ στά- 

3 - ια] 

Αἰτοῦσι ὃ 

. . - -- / -- . 

σεις καὶ τὴν ἐκ τῶνδε τοῖς πιπρασκοµένοις ἐποῦσαν εὖ- 
᾽ 4 Υπ κ - 

υνίαν, τὰς μὲν ἀποκοπὰς οὐκ ἔδωκε, τιμητὰς δὲ τῶν 
η, -. / Ὑ νν ο / . . 3 . 

ὠνίων απενηνεὖν οἷς εόει τουὺς 7ρηστας τοις ὀανεισασιν | 
, - 

- . . / .α α / ὶ 8. 4 . μμμαύ ὶ 

ἀντὶ τῶν χρημάτων διλόναι. Καὶ τάδε πράτας, περ 
ος / . ο . 

γειμερίους τροπὰς περιέπεµπε τὸν στρατὺν ἀπαντᾶν ἐς 
Ἴ - "ν/ / . .) . ιά 

τὸ Βρεντέσιον" αὐτός τε ἐξήει, Δεκεμβρίου μηνὸς Ρω- 
/ .- -” . -- ” ᾽ 

µαίΐοις ὄντος, οὐκ ἀναμείνας οὐδὲ τῆς ἀρχῆς ἕνεχα τὴν 
-- . / ι πν ποσο - κα. -- 

νουμηνίαν τοῦ ἔτους πλησιάζουσαν. ὍὉ δὲ δημος εἴπετο, 

ῶ 67 ἑω- οὗ «ἁὰρ ἄδηλον ἂν. ἐς παρακαλῶν συμβΊναι Πομπηίῳ: οὐ γὰρ ἄδηλον ἡνν ἐς 
. ᾿ .. 

μοναρχίαν τὸν νικῶντα τρέψεσθαι, Καὶ ὁ μὲν ὥδενεν 
. ο «, 1” 
οὐδὲν ἐλλείπων δυνατῆς ἐπείξεως. 

. - ο] / 4 / γα -- 

ΧΙΙΧ. “0 Σὲ Πομπήϊος πάντα τὸν γρόνον τόνδε ναὺς 

ΑΡΡΙΑΝΙ . 

νιο, Ῥοπηροίί Ἱοραίο, 5αρεταίης οί : οἱ αἴις Οακατίαπιας 

εχεγοῖέα5 αἆ Ρ]αορη/ίαπη φοά 1086 ργα[ος {5 εαἱς τος]απιαδαξ, 

(ταρί Ῥεϊ]απα, που ἳρί απἶπας πίπας ρεγεο]νί, αμα» ἀοιιᾶ- 

νί ποπηίπο Οπρδατ Εταπάνςίϊ ἐραῖς οδδοί ρο]οίίέα». Οτο 

οοπηίίο, Ῥ]ασοπίίαπι Ο.09ας αἀγο]αν]ε Μακκί]ία, οἱ ἑππιπ]- 

(παπίος οἵαπα {παπα πα ίος ἵπ Ἠηπο πιοᾶυπα οί αἰ]οσηέης : 

« Νοία οί νουίς οΗΐία ππθα ἵπ οπηπίρας τερας ορ]ογίίας : 

ΠΗΠΟ ΥΕΤΟ ΠΟΠ ἃ πορίς ἰταλήέατ Ῥε]απα, 5εᾷ αἲ Ποδίρας, 

απὶ πο Γαρίαπί, Ύο5 ααΐοπη , αἱ ἵπ (α]ία , πιοῖς ααδρῖοῖῖς, 

πιασπα ρεγορρί»εῖς οοπιπιοᾶα, εἰ Πάεπα γοδίταπη Πο ἵπ ραῖ- 

ἴοπι α]α5 6Η, 5ο ἵπ πίτεγδπη, πα μῖ οὐ]σα»(ἶς, ἵπ πιε- 

45 εοπαἴθς πος ἀρδογίῖς; ἵπ ρτα/[οείος ἱηςητσῖής, οί ἵπι- 

Ρ6ΓαΓ6 Ἠΐ5 γ]ἶς «ποταπα ορογ{οβαί ἱπιρεταία [ασ0τ6. ΟΠΠ 

Ιίέατ Ππο ἱρδιπῃ {οδίοπη Ἰπαβθαπα Προταλίαἰΐς, σπα αἆ Ώππο 

π5ᾳπς ἀῑθπῃ οιρᾶ το Ἠδις ζαπα, πΙΠό Πποτο πηα]ογαπη τοῬῖς- 

επ παπι, εί ΠΟΠΔΙΠΗ Ἰοφίοποθπ ἀθοίπιαρο, απαπἀοσαάεπη 

40 Ἰαο ογίαπη οδί 5εαἡ1οπίς πλ ίαση. » Ἠΐς αιθῖς, Ῥετ {ο- 

ίαπη Ἱεβίοπεπα οοπηρ]οτα{ῖο οδί εοονία ; (πρυπίαπε, αᾱ 6επυα 

0αδαγῖς 5αρρ]ίσε5, τοσαβαηί γεπίαπι, Ο..δας α,στο οπΠοίαΗ- 

ίεταπο οχοταία5, Ἰασίεπιας {απιεπ Ῥώπαπῃ τεπηςϊε, αἱ οκ 

βο]ΐς ορηίαπη. οί υἱαϊπ{, ααἲ ρταοῖραῖ 5εἠϊΠοπίς αποίοτος 

{αἱ νἰἀεραπίατ, ἀποδεοῖπι 5οτίο ἀποίος αἴΠερτεί 5αρρ]ί- 

εἷο. Ἐν Πί5 απίοπι ἀποάθοίπι αΠΙΠΙ οοπιρειίάπα οί αἲ- 

Γαἱςςο {6Ππροτο 5οἀ{Ιοπίς; ου]ᾳ5 Ίος Οδατ ορη{ΗΓΙΟΠΟΠΗ 

οεσἰ1{, αἱ πο ἀείυ]εταί. 

ΧΙΥΤΠΙ. Αίαια ία εοπαροδίία Ῥ]ασεπήπα 5οὐ]έίοπα, Ἠο- 

παπι Οφατ τοροΗ{. Τοί α ἱτορίάαηίε ρ]οῦο ἀῑσίαίοι ετθᾶ- 

έας οδέ, πΙ]]ο ἵπ θα τοπ] ο] 5οπα{δοοης]ίο Γασίο, νο] 

πιαρϊςίταία5 115 αοοαἀοπία εαταβίο. δοᾶ Π]ε, νο φπία 

ηγ]άίοδαπα γἰάεναίατ τὰ Ἰοπουῖς [α5Ησίαπα, το] αποᾶ αἴἴαπα 

οῦ. ϱΚΗΞΗΠ1 ἵπ ϱ0 ΏΠΠΟ Ρ6ΤΠΙΑΠΕΤΟ πο]εραί, απάσείπιο Ρος 

ἀἷο (αἱ απἰόάαπα Γεγαπί) 5ο οοη5]θπα ἴπ ΑΠΠΗΠΙ 5ο ποηίεΠὰ 

ἀοδίσηαν]{ οἱ Ῥ. Βοτν ταση Ιδαατίοαπη,  Ταπα Υοτο 540 αγβή- 

(παία ρτον]ποῖῖς ἀθάΙέ απ παπίαν{έ ργωδίάος : Ηϊδραπία Μ. 

Ἱιορίάμπας Α. ΑΠήπαπα δἰοίας δοχ. Ῥού πο απα δατοιπίας 

Γουίπηη τη ίαπα σα Πία, που ρτονἱποία, Ῥορυ]ο νοτο, 

{αππο Ιαμογα (1, (ηδη ίαπ ἀἰδιτ με; οοάσπησιο ἀορτοσππίο, 

τοπ οοΠσθςδί{ οχι σης, απο Μ]οπο οχοορίο, 56ῦ απυπι 

πονας 4πούμο (αρα]ας ρ]εῦς ρείοτοῖ, οααδαπάο Ῥο]α οὐ {ο- 

Ἠθδίιο, οἱ Ἰπάς 5οομίαπα γαίοπα ΤοΓΟΠΑ Υοβαα, εἲς 

αἱ οι ρτοςθς τοριἳ : ΥοῦαΠα «θΏΣοΓΟ5 ογδαν{{, φὐἱ 5ἴαίμς- 

του! ῥτοῖῖα τοτα Υοπα]απα, ππός ρτο ροπής κα ἰς[αοἴεῃ- 

ἆσμα ογα! (ποτά ΓοΓΙΠὰ ρορἱαοπίρας.  Ηἶδ ρετασἶς, οα- 

ααἲ ΠΠοίος αά οχοτοῖας ομαδες αἱ οί οἶτοα Ὀη παπα αἲ 

Ευ κίαπα οοσμγτοτοηί,  1ρ8ο ππθηδο Ὀουσηί τε ηνοιη 

ορτοβδς οί, πο Οα]οπάϊΐς οαπἱάσα ζαπασΐ, πααἰκίσαίας 

η τοδροσία, ονδροσοία{ἰς. Ῥτοβοἱδοδηίοῦα ρορα]1 (δήπεη» 

Ιιοπουίς εααδᾶ ῥτοδοσμίας, ογαῦαξ, ἱ ου1α Ῥοπηρείο τοὐίτεῖ 

ἵπ ρτααπα : αεΐς οπἷπα αρρατοραί, πἰοτο (ο νἱοἰφδοί, 

Υοπίατα μα τη υπίας ροἱοδίαίοπα τοπραήσαπα.  Π]ο ος ἴπ- 

τοσα, πΙ] δή αἲ ΦΗΠΙΠΙΑΠΑ οο]ογίαίοπα Γοοῖξ ποίφππ, 

ΧΙΗΙΧ. Ππίστοα Ῥομηροίας, πα]α ἰπίογροδίία ππογα, παν ον 

..-ν» 

.-. 

μ----μµμ--µμµμµμὐρλὐρὐμὐµὐλμµμ---ἰαμῥ.-- 
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ἐποιεῖτο, χαὶ στρατὸν ἀεὶ πλείονα χαὶ γρήµατα συνηγε" οιεῖτο, καὶ στρατὸν ᾱ χρή! Ἶγ 
χαὶ τὰς ἐν τῷ Τονίῳ Καίσαρος τεσσαράκοντα ναὺς ἕλὼν, 
ἐφύλασσεν αὐτοῦ τὸν διάπλουν' τόν τε στρατὸν ἐγύ- 
μναζε, συντρέχων χαὶ συνιππεύων, καὶ παντὸς ἐξάρχων 
πόνου παρ᾽ ἡλικίαν' ὅθεν αὐτῷ ῥᾳδίως εὔνοιά τε ἦν, χαὶ 

συνέθεον ἐπὶ τὰ γυμνάσια Πομπηΐου πάντες, ὡς ἐπὶ 
γι -. 

θέαν. Ἐν δ) ἐς τότε Καίΐσαρι μὲν δέκα τέλη πεζῶν, 

καὶ Κελτῶν ἴππεῖς µύριοι' Πομπηΐῳ δὲ πέντε μὲν ἐξ 
Ἰταλίας, δι ὧν τὸν Ἰόνιον διεπεπλεύχει, καὶ τούτοις 
ὅσοι συνετάσσοντο ἰππεῖς' ἐκ δὲ Παρθυαίων δύο, τῶν 
σὺν Κράσσῳ πεπολεμηχότων τὰ ὑπόλοιπα" καί τε µέ- 
ρος ἄλλο τῶν ἐς Αἴγυπτον ἐσθαλόντων μετὰ Γαθινίου" 
σύμπαντα, ἀνδρῶν Ἰταλῶν ἔνδεχα τέλη, καὶ ἴππεῖς 
ἀμφὶ τοὺς ἑπταχισχιλίους. Σύμμαχοι δ᾽ ἐξ Ἰωνίας 

η) / Λ / Ν / 

τε καὶ Μακεδονίας και Πελοποννήσου καὶ Βοιωτίας; 

τοξόται τε Κρῆτες, καὶ σφενδονῆται Θρᾶχες, καὶ ὅσοι 
η μυ ΄ ο [ὸ - / 

περὶ τὸν Πόντον βέλεσι χρῶνται" ἴππεῖς τέ τινες Κελ- 

τῶν, καὶ ἐκ Γαλατίας ἕτεροι τῆς ἑῴας, Κομμαγηνοί 

τε ὑπ Ἀντιόχου πεμφθέντες, χαὶ Κίλικες καὶ Καππα- 

δόχαι, χαὶ ἐχ τῆς βραχυτέρας Ἀρμενίας τινὲς, χαὶ 
Παμφύλιοι καὶ Πισίδαι.  Ὃν οὐκ ἅπασιν ἐς μάχας, 

ἀλλ’ ἐς φρούρια καὶ ταφρείας χαὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν 

τοῦ Ἰταλικοῦ στρατοῦ, χρῆσθαι διενοεῖτο, ἵνα µηδένα 
τῶν Ἰταλῶν τοῦ πολέμου περισπῴη. Καὶ τάδε μὲν ἦν 
αὐτῷ τὰ πεζά. Ἆγες δὲ, μακραὶ μὲν ἐντελεῖςτοῖςπλη- 

ρώμασιν, ἑξακόσιαι' καὶ τούτων ἐς ἑκατὸν Ῥωμαίων, 
2 ο. Ἀ λ / Υ 3” / λ αλ ἐπιθατῶν, αἳ καὶ μάλιστα προῦχειν ἐδόκουν" πολὺ δὲ 
ὁλκάδων χαὶ σχευοφόρων ἄλλο πλῆθος: ναύαρχοί τε 

πολλοὶ κατὰ μερη' χαὶ ἐπ) αὗτοῖς Μάρχος Ῥίδουλος. 

1.. Ὡς δέ οἳ πάντα ἂν ἔτοιμα, συναγαγὼν ὅσοι τε 
ἦσαν ἀπὸ τῆς βουλῆς χαὶ ἀπὸ τῶν αλόύμέώ ἱππέων, 

καὶ τὸν στρατὸν ἅπαντα, ἐς ἐπήκουν, ἔλεξεν ὧδε' « Καὶ 

Ἀθνναῖοι τὸν πόλιν ἐξέλιπον, ὦ ὠ ἄνδρε ες, ὑπὲρ ἐλευθερίας 

«τοις ἐπιοῦσι πολε εμοῦντες, οὐ τὰ οἰκήματα πόλιν, ἀλλὰ 

τοὺς ἄνὸ ζρας εἶναι νοµίζοντες (καὶ τόδε πράξαντες, ὀξέως 
αὐτὴν ἀνέλαθόν τε καὶ εὐχλεεστέραν ἀπέφηναν)' καὶ 
ἡμῶν αὐτῶν οἳ πρόγονοι, Κελτῶν ἐπιόντων, ἐξέλιπον 

τὸ ἄστυ, καὶ αὐτὸ ἀγεσώσατο ἐξ Ἀρδεατῶν Νάμιλλος 

ὁρμώμενο. Πάντες τε οἱ εὖ φρονοῦντες, τὸν ἔλευθε- 

ρίαν, ὅπη ποτ ἂν ὥσυν, ἡγοῦνται 0 καὶ 
ἡμεῖς ἐνθυμούμενοι, δεῦρο διεπλεύσαµεν, οὐ τὴν πα 

{8 / 3 μα Ν ” ον / / 

τρίδα ἐκλιπόντες, ἀλλ’ ὑπὲρ αὐτῆς παρασχευασόµενοι 
”” 3 /9Λ 1 3 ’ λ 3 ο Ν 

τε χαλῶς ἐνθάδε, καὶ ἀμυνούμενοι τὸν ἐκ πολλοῦ μὲν 

τοὺς δωροδοκοῦντας τὴν 

Ὃν ὑμεῖς μὲν ἐψηφίσα- 
νῦν ἡγειόνας ἐς 

πατρίδα. 

’ - λ 

ἐπιθουλεύοντα αὐτὴ, διὰ δὲ 

Ἰταλίαν ἄφνω καταλαθόντα. 
Ὑ ο 

σθε εἶναι πολέμιον" ὅ δὲ καὶ 
αι Ψ / / ο / Ν .. Ῥ 

τὰ ὑμέτερα περιπέµπει, καὶ τῃ πόλει τινὰς ἐφίστησι, 

καὶ ἑτέρους ἀνὰ τὸν Ἰπαλίαν. Τοσῇδε τόλμη τὸν Σῆμον 
.. / α- Ὑ 

ἀφαιρεῖται τὴν ἡγεμονίαν. Καὶ εἰ τάδε, πολεμῶν ἔτι, 
4 Ν τό 4 ” Α/ ἐξ “ / 

καὶ δεδιὼς, καὶ δίκην σὺν θεῷ δώσων, ἐξεργάζεται, τί 
3" ΄ 

χρὴ νικήσαντα τ ον σδοκᾶν ἐκλείψειν ἆ ὠμότητος Ἶ βίας; 

καὶ τάδε πράττοντι κατὰ τῆς πατρίδος σύνεισίν τινες 

ἑωνημένοι χρημάτων, ὧν ἐκεῖνος ἀπὺ τῆς ἡμετέρας ΓΓα-. 

τὰ ἔθνη 

μά 

“ρτο εοποῖοπε γετρα [οδοί Ῥοπηρείας Π]15πιος! : 
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[αρτίσαά, οορία5 ἄἩροτο, οοἱροτο Ροουίας, Οαρίίδᾳυο τα 
πιανῖ ΗΡΟΤΟ φμαὐταρίηία Οᾳφαςῖ» παγίδα», οἈδογναδαί οἷις 
(γα]οςίης παἰ]έος Ιπίογίπι οκογζθης ροάο5[είβιις ο(μθςίγί- 
Ῥιδᾳιο ἀθουγείοπίρις, ῥγῶοης ἴρο αὖ οπληία, οἱ ΡΓα[ου 
Φίαίοπα ΡΓΙπΗς Ἰρογοπα (ποπηγίς αρσγοᾶἴθης : παπάς ΠΠί {α- 
τοῦ ἵηβοπς οοηΗἰρίί, οἱ οπΊο5 αἆ οχογοἹαπιοπία Ῥοπηρεῖ!, 
(απᾳ απ αἆ δρε{αομ]α, οοπβαεραπί. Ἐταηί απίοπι αἲ 14 
ἰοπιροςῖς Οφατί Ἱερίοπες ἆθοσπα, οί ο έαπα (αἱἱοταπι ἆθ- 
ο6πὰ πηϊΠία : Ῥοπηροίο νοτο φπἱπαιο Ἰομίοπος, αμα5 οκ Πα]ία 
ομπι ἐφπίαία αἆ 4πάπηαπο Ἱερίοποπα Ρογίροπίο {τα]οορταί; 
οἱ ἀπαι Ρατμίσα», ΟΓα55ἱ εχεγοῖέας γοαπἶα”Σ εἰ Ρατ» απο ἆαπι 

οογπη αἱ ααΡίηϊϊ ἀποία ἵη Εργρίυπι Ἱτγαρεταηί : ουποία; 

5η] υπάσείπι Ἰερίοπο Πα]οί σοποτί5, ο αἱάπη οἰτοῖίοι 

0ρί6η. πα]ία.  Ῥπορίρτοα αιιχἰία εκ Ἰομία, Μασσάσηία, 

Ῥε]οροπηθδο, Βαοίία; έαπα φαρί(ἑατῖῖ Οπείεηςες, (απάΙίογος 

Έμτασςς, Ιαομ]αίογθς Ῥοπ[ϊοί; αἲ Ίος σαΠἱ ποπηυ] εηπ]- 

ἴε5., οί α1Η εκ οπ[εηία]ί αα]αίία, Οοπηπιαβοπίαπθ αὖ ΑπΙΟΠΟ 

πηῖςςί, εί ΟἨ]εε Οαρραάοσσκμα, οί ος πιπονί Αππηοπία 

ποπηυ]ῖ, Ῥαπαρ]ιγ]ήαπα ας Ρἰδίάα): ααἴθας πο οπιπίρης αἆ 

Ρ]ία, 5ο αἆ ργωςίἰαΐα, αἆ ππυπΙ(ίοπος [αοίεπᾶας, οἱ εαίετα 

Πα]ἱοί οχογοῖΙέα5 παπϊδίοτία, υἱῖ οορῖίαβαξ, πο Παϊας ηχῖ]ος 

ἀῑίταλμογοίατ α ργο]ῖ5. Εί Τα φπἰάεπα {ογγορίτος Ῥοπηρείϊ 

οορία,  ἈΝαγος απίΘηι, 1οησα. αάσπα αἆ ρ]οππα ἱπδίτασία:, 

φεχκορηίῶ; απαγαπι ορηίαπα, απ οἱ αἰας ργῶςίαπ{ἰςείπια" 

γΙάεβραπίαἨ, 506ἶ95 πανα]ες Βοπιαπί σοηογῖς Παβοβαηέ : 0Π6- 

ταίαγΙΠα Υ6γο, οἱ απα; αρραΓαέαπη 5αΏτεμεβαπέ, αλα πιαρηα 

πι] Πάο. Τοΐα εἰαςςῖς ἵῃ αλα οί ρτα[ροίος ἀῑγίσα, απίθας 

οπιπίρα5 Ἠατοις Ῥίρα]ας Ῥγοθταί, 

Τ,. ὈΡί ετο οπιπία ραταία {π6γα, αοο]ῖς αποίαοί αἀθταηί 

5οπαίον]ῖ οημεςίτίδατιο ογά1Πῖς, εἰ οαίογο εχοτοῖία αΠίτειςο, 

«Ἐΐ ΑίΠο- 

πἴθηςας ο]ίπι υ1Ῥθμα 5παπι ἀ6δογΙςτθ, πηΠίας, ἆππι Ρίο 

Πβοενίαίο Ῥε]άπα. επι Ἱγγαπαρεηία Ιοξδίο ρετθγοπί; τα, γ- 

τὶς οἰγΙαίεπι οοηδίατθ, ποπ οάἰΠεῖῖδ; θοαιθ [ποίο, Ἠγουί 

ταθοροΓΠ{ οαΏι Ππ]ίο οἸατίοΓθπα, παπι απίεα : οἱ ποςίγί 

Π]ΟΥ65. 6χορδδθνο τα, ας Ἱπγαπαρεηίίρας, απαπι 08- 

πηῖ]]ας ΙΠΟΟΙΗΠΠΕΠΑ ταοθρί{ς, ΟΟΠΤΤΕΙΣ αΏ. Αιάθα. Ὠεπίαιο 

οηπος αἱ αρίαπί, αβίοππαιθ Ηβαγίαίοηα (που ἀαίαν, Τρί 

5ιΙ4Π1 6556 ραίγίαπα οχἰςπιαπί.  Οος εί πος οοφϊίαπίες Πο 

{παοσίππας, ποπ. ἀθδοιίονος ραΐπία, 5εά Ἰου Ρο(ἱδδϊπἹΙΠ] 

Ίοεο αἆ οαπι ἀο[οπάσπάαπα οοπιπιοςΙδδίπηθ πος Ἱηδίγασίατί, 

Ρῶηαδαιο οχασ(ανί αἲ 6ο, ααὶ Ιαπιάπά σπα οἰάθπῃ ἰηδίαίαίας, 

{απάσπα βῇου Ἰοπαῖπος Ἰαγσϊοηίριας εοτγαρίο5 5αΡΙ{ο Τ{α]ἱαΠῃ 

οσσπρανί. Ο1, Ἠοβδ[5 α τοῖς ]αάϊσαίας, πΙΠο ΡΓΟίΟΓΕΣ 

πη{1{ ἵπ. νορίτας Ῥτονϊησίας, αος Ὀτρί ργαΠοΙέ, αῑος ρου 

Πο ]απα ἀἱδροπίέ : {απία 1ο απάασία Ρορι]ο Ποπιαπο ορ 

Ἱππροίαα, Οµ] δἱ ησο, Ῥδ]απι αἰἴαπΙΠΙΠΙ 66ΓΕΠ5., εἰ 1η0- 

ίποης, οἱ ρωπας Ώεο ]αγαπίο ἀαίατας, Ρογρείταί, 418Π] 

νἰο]οπ/ίατα, 4ααπι ογπἀσ]{αίσπα αὈφίοπίατας α- ραΐτία 4ερεί 

νἰάριϊ, οἱ γίπεστο οοπ{ἴησαί2 Ας {αα ρα(γαπίοπα δε( ΠΠ {ΗΓ 

πομηιΠἰ, τοᾶσμη{ ροοιηῖς, απας Πο οχ ποδίνα δἱΡί ΡάΓαν 1 
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λατίας πεπόρισται, δουλεύειν ἀντὶ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐκει- 

γον ἰσονομίας αἱρούμενοι. ι 
11. Ἐγὼ δ οὐκ ἐξέλιπον, οὔτ᾽ ἂν ἐκλίποιμι, τὸν 

μεθ᾽ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ ὑμῶν ἀγῶνα: ἀλλὰ καὶ στρατιώ- 
την ἐμαντὸν ὑμῖν καὶ στρατηγὸν ἐπιδίδωμι, καὶ εἴ τις 
ἐστί. µοι πολέμων ἐμπειρία καὶ τύχη, ἀηττήτῳ µέχρι 
νῦν γενοµένῳ, καὶ τάδε µοι πάντα τοὺς θεοὺς ἐς τὰ 

παρόντα συνενεγχεῖν εὔχομαι, χαὶ γενέσθαι τῃ πατρίδι 
κινδυνευούση, καθὰ καὶ περικτωµένη τὴν ἡγεμονίαν, 
αἴσιο. Θαῤῥεῖν δὲ χρὴ τοῖς τε θεοῖς, καὶ αὐτῷ τῷ 
λογισμῷ τοῦ πολέμου, καλὴν καὶ δικαίαν ἔχοντι φιλο- 
τιµίαν ὑπὲρ πατρίου πολιτείας" ἐπὶ δὲ τούτῳ, τῷ πλήθει 

τῆς παρασχευῆς, τῶτε νῦν ὄντι ἡμῖν κατὰ γῆν καὶ κατὰ 

θάλασσαν, καὶ τῷ γιγνομένῳ τε ἀεὶ, καὶ προσεσομένῳ 
μᾶλλον, ἐπειδὰν τῶν ἔργων ἀψώμεθα. "Όσα γὰρ εἷ- 
πεῖν ἐπὶ τὸν ἕω καὶ τὸν Εὔξεινον πόντον ἔθνη, πάντα, 

Ἑλληνικά τε καὶ βάρθαρα, ἡμῖν σύνεστι" καὶ βασιλεῖς, 
ὅσοι Ῥωμαίοις 3 ἐμοὶ φίλοι, στρατιὰν καὶ βέλη καὶ 
ἀγορὰν καὶ τὴν ἄλλην παρασχευὴν γορηγοῦσιν. Ἴτε 

οὖν ἐπὶ τὸ ἔργον, ἀξίως τῆς τε πατρίδος, καὶ ὑμῶν 

αὐτῶν, καὶ ἐμοῦ. καὶ τῆς Καίσαρος ὕθρεως μνημονεύ- 

οντες, καὶ ὀξέως ἐς τὰ παραγγελλόμενα χωροῦντες. » 

ΤΗ. Ὁ μὲν ὧδε εἶπεν: ὁ δὲ στρατὸς ἅπας, καὶ ὅσοι 
ἦσαν ἆμφ) αὐτὸν ἀπὸ τῆς βουλῆς, πολὺ καὶ γνωριµώ- 

τατον πλῆθος, εὐφήμουν ὁμοῦ, καὶ ἐκέλευον ἄγειν ἐφ᾽ 
ὅ τι χρήζοι. Ὅ δὲ (ἡγεῖτο γὰρ, δυσχεροῦς ἔτι τῆς 
ὥρας οὔσης καὶ τῆς θαλάσσης ἀλιμένου, μετὰ γειμῶνα 
ἐπιπλευσεῖσθαι τὸν Καίσαρα" ὑπατόν τε ὄντα, τὴν 
ἀργὴν ἐν τοσῶδε διαθήσεσθαι) τοῖς μὲν ναυάρχοις προσ- 
έταττεν ἐπιτηρεῖν τὴν θάλασσαν: τὸν δὲ στρατὸν ἐς 

Τειμασίαν ἐπιδιῄρει, καὶ περιέπεµπεν ἔς τε Θεσσαλίαν 
καὶ Μακεδονίαν. Καὶ Πομπήϊος μὲν οὕτω τοῦ µέλ- 
λοντος ἀμελῶς ἐτεκμαίρετο. Ὁ δὲ Καΐσαρ, ὥς µοι 

προείρητο, περὶ γειμερίους τροπὰς ἐς τὸ Βρεντέσιον 
ἠπείγετο, νομίζων τῷ ἀδοκήτῳ μάλιστα ἐκπλήξειν τοὺς 

πολεµίους. Οὔτε δὲ ἀγορὰν, οὔτε παρασχευὴν, οὔτε 

τὸν στρατὸν τὸν ἑαυτοῦ πάντα Ἰθροισμένον ἐν τῷ Βρεν- 

τεσίῳ καταλαξὼν, τοὺς παρόντας ὅμως ἐς ἐκκλησίαν 

συναγαγὼν, ἔλεγεν" 
ΤΠ. «Οὗτε τῆς ὥρας τὸ γειμέριον, ὦ ἄνδρες, οἳ 
ἁ τῶν εί ἐ ιο ίρεσθε, οὔθ᾽ ἡ τῶν ἄλλων περὶ τῶν µεγίστων ἐμρὶ συναίρεσθε , ' τῶν ἄλλο 

βραδύτης  ἔνδεια τῆς πρεπούσης παρασχενῆς, ἐφέξει 

µε τῆς ὁρμῆς. Ἀντὶ γὰρ πάντων ἡγοῦμαί µοι συνοί- 

σευ τὸν ταγυεργίαν. Καὶ πρώτους ἡμᾶς, οἳ πρῶτοι 

συνεδράµοµεν ἀλλήλοις, ἀξιῶ, θεράποντας μὲν ἐνταῦθα 

καὶ ὑποζύγια καὶ παρασκευὴν καὶ πάνθ᾽ ὑπολιπέσθαι, 

ἵνα ἡμᾶς αἵ παρούσα: ΥΠες ὑποδέξωνται" μόνους δ᾽ εὐθὺς 

ἐμβάντας περᾶν, ἵνα τοὺς ἐγθροὺς διχλάθοιµεν' τῷ μὲν 

ειμῶνι τόγην ἀγαθὴν ἀντιθέντες, τῃ δ' ὀλιγότητι 

τόλμαν, τῇ δ' ἀπορίᾳ τὸν τῶν ἐχθρῶν εὐπορίαν, ἃς 

ἐστιν ἡμῖν εὐθὺς ἐπιβαίνουσιν ἐπὶ τὴν γην κρατεῖν, ἣν 

εἰδῶμεν ὅτι μὴ κρατήσασιν οὐδέν ἐστιν ἴδιον. ᾿"ωμεν 

οὖν ἐπὶ θεράποντάς τε καὶ σκεύη καὶ ἀγορὰν τὸν ἐκεί- 

αμα; αἱ φεινίγε πηα]ηηί, αυαπι ὤᾳπο Ίωγε ΠΠ) θ01θΠα 

ἴρ5ο γίτετθ. . 

1. « Αί 6βο πο Ππίογπιςί, πθο Ἱπίογή ανα πάση, 

οβίδοιπα οί ρτο γορίς ρεγίοι]οδα φυαρνίς οογιαπηίπα 5αβίτε, 
αἱ οΡθγαΠ1 ΠΊΘΑΠΙ ΟΠΊΠΘΠΙ γε] αἲ πηῖς νοὶ αἱ ἁποῖς πηυπία 
νοῬί5 οΠειτε : αἱ ἱ απα παμί αάεςί νο] ΡοΠ{ ρογία τεῖ {οι- 

ἵαπα, (18: πε αἆ Ἠπο ἀἱθπα ἱπν]οίαπα ργς ΕΕ, ἄθος οπηῃος 
ΟΦΠΗΡΤΕΟΟΣ, αἱ ο οπιπία πηϊηἰ γε]ηί αἲ Ἰσρο, Ύπα: παπο ασῖ- 
πας, ομππμ]αίο αἀθςδα; πίαιθ {ατα [ααδίας θἵπα η Ἱποο]απηῖ- 
ἰαίο ραίτία ργοίεσεπᾶα, απαπα [αἱ ἵπ ρτορασαπᾶο ἱπηρετίο. 
Χο5 ΥεΓο οἱ 4ἱἱ5 οετίε ἀθοεί βάετο, οἱ ἱροί εαδα:, σα πα]]α 

Ἱαδίίου Ποπες{ίογγε ε55ε Ρροίο5ί; (αἱρρο σπα; η ρα(τίας γεῖαπε 

ρηβρ]ίος ἀρ[εηδίοπο υπίες οοπΗπείατ. ΤΗΠΙ γετο αΠίπιος 

αἀάετε ἀεβεί αρρατα(5 οορίοβἰδδίπηας, {ευγεςίτῖς, πιαγΗΙπηας- 
απθ, απῖ εί πΙηο αμα ποβί5 Ργῶ»ίο ο»ί, οἱ φπο[ίάϊε απροίατ, 
οἱ πηπ]ίο πια]ογίρις εἰῖαπα αεορρἰοπίρας απποβίίας, απατῃ- 

ΡΙπιΗπα ΤεΠ1 ασστος»ί [αργίηας. Οποίφποί ομίπα παϊῖοῃος 
πᾷ Οτἰοπίοιη Ῥοπίαππααο Ἐπκίπαπα δροοίαΠί, 5ἶνε σπαρος, 
εἶνο µατβατα, α ποςίτῖς ΟΠΊΠΕς είαηί ραγίθς : ἔππα τορες, 
απἰεπησαθ Ρορυ] Ῥοπιαπί πείνα απαϊοί δαπί, παΠίοπα, 

ΑΤΠΙΑ, 6ΟΠΙΠΙΘάίΙ5, Οθίετααιε ποορβδατία οχροδαπί, ος 
Ιρίατ, πηαγαίε ΟΡΘΕΓΑΠΙ, παπι α νοβῖς ραΐτία ροδοξ, τοςίτα 
γιίμία πἹεαΙθ Ἱπιρεταίοτα ἀἴσηαπα :. Ἱπ]ατίαττη Οαξατῖς 
ΠΊΘΠΊΟΓΕΞ, αἱ ἂά πιαπάαία ποδίτα ρτοπηρίο εχδο(πεπᾶα ρᾶ- 
τα. 

1µ1. Ἐαπι Ῥοπυρείί ογαΙίοπεπα 5οοπία ο5ί οί [οίῖας εχετεῖ- 

ἴᾳ5, αἱ δεπαίογαπα οαίεγογαπι(ο ποβίαπα, απῖ Ππαρπο ηι- 

ΠΊΘΤΟ αἀθταπί, Ἰσία πια] οπιπῖαπα αοε]αππα[το, Πα Ὀεπαα, 

αποσεππαπθ ορα5 γἰἀεγείας, 5ε5ε ἀθάπερτοί. Ῥοπιροίας 

γετο, οοηδἰάρταης ἴοπιρις αππί ἀῑΠοῖο, ρυαηξα σα, ΠιαΓί 

ΙπΙΡΟΓΙΠΟ5α ΠΟΠ παγϊραίαταπα Οδάτεπα ἁαπίε Ππίαπα Ἠῇο- 

πηςΙ, οσο ρα{απα Ππίοτίπη ἵπ Ότρο ποροΠἰς οοηΣἱατίδας, οί 

οτάἵπαπάο Ἱπαροπίο, ρτα [οοίῖ5 απἱάεΠα ο]αςςί ππαπάαν Τί ηχα- 

τὶς ομδίοδἴαπα, οορίας ααίθπη ἵπ Πίθενπα ἀῑδιτισηξ ροτ Τ]ος- 

ςα]ίαπι οἱ Μασράσπίατη. Τα πορ]εοιῖπα ἄε τεῦας Πηςίαπ ενας 

οοπ]εσίαταῦα {αοϊεραί. Αί 0ῳδας απί αργα ἀῑχί, οἴτοα Ότι- 

πια οοπ{οπα1ί Εταπάαδίαπας ταίας, ἱππρτογίςο ροἱςείπππα 

αὐνοπία ροτίοττε[ασἰεπά απ 0556 Ἰοδίοπι. ή γοτο απ σπα 

που οοΠΙΠΙΘΑίΗΠΙ, ηθο αρραταίαπα, πθς οορίας 5πᾶ5 οΠΊΠ05 

σοηρτοβαίας Ἰηγοπίςδοί, {απποῃ οο5 απὶ αἀεταπί, αᾱ οοπεἶο- 

ΠΘΠΛ γοσαίος, ἵπ πο πιοά πα οδί αΠοσπίας : 

1ΗΠ. «Νου (οπαρας Μἰρογπ πα, οοπηπαοπες, ααἱ πιαν]- 

πηῖς ῥτο τΤοῦι15 ΠΠΟΟΙΠΗ αγηλα δοοἶαςέῖς, Που ο ΓΘΓΟΓΗΠΗ ταγα]- 

(5, απί πορ]ἰμοπίία ἵπ ἰάσποο αρραταία [αοἰοπάο, Ἱπρείαπι 

πΙΘΙΠΗ τοπποταβίέαςς οἱ ἵπ πη]]α το πηααί5, παπα τη οο]οτ]- 

(αΐο, αἴία 8ρ05 οδί.. ΝΟ8 γοτο, αὐἱ ρεποί οπηπίαπα Ίο ο0η- 

νοἰανίπαας, τοπ πας, απλο, Μο ΓαΠΛΗ]05 Γαππεμίαφας 

οἳ ἱπιροδίπιοπία οππία, πἲ ος οχροδίίος ΓαοΏίας παν]μία, 

ασ αἆ παης κηηέ, οπρίαηΕ! Οµήρς Ῥτορογο οοηδθεῃείς, 
ιγα]{οίαηηας δος κἰαίπας ηἲ] φομ (ορ ίρας Ἰνοδείθης : οἱ Μήοπη 
ΟΡΡΟΠΑΠΙΙ5 ὮοΠαΠα Ποδίταπα Γουαπαία, Ῥαμο αίεπα Ῥοηλο- 

πημς απάαοία; Ἱπορία ποδίτα αγεηίας αἀνογδαπίογυσα 

οορία τ. αμα απ Ποβίτα οηέ ροίοδίαίο, «παπρησ 

(οΓαα αἰροτίπιας, Πηοᾶο, δοἱαπηας, η ποδίσαπη ἴοτο, 

πἰκί νἱορπηας! Ένας ἐρίέας, οἱ Ποτά {απηπ]ος αΡρασα” 

Γπηή 1ο οἱ οὐ Πηθα {19 οοοροπας, ἀπ ία ἶνας ϱ0)) τους 

| 

| 
] 
| 
| 
| 

---ι- 



ΡΕ ΒΕΙΙΗ5 ΟΙΥΠΙΡΙΟ5 ΙΡ. ΠΠ, 55 ----ᾱ, 
νων, ἕως χειμάζουσιν ἐν ὑποστέγοις. Ἴωμεν, ἕως 
Πομπήΐος ἡ ἡγεῖται : κάμὲ χειµάζειν, 3 περὶ πομπὰς χαὶ 

θυσίας ἡ ὑπατικὰς εἶναι. Εἰδόσι ὃ δ) ὑμῖν ἐκφέρω, ὄυνα- 

τώτατον ἐν πολέμοις ἔργον εἶναι τὸ ἀδόκητον" Φφιλότιμον 

δὲ, καὶ πρώτιστον δόξαν ἀπενέγκασθαι τῶν ἐσομένων, 
καὶ τοῖς αὐτίχα διωζομένοις ἡμᾶς ἀσφαλῃ τὰ ἐκεῖ προ- 

ετοιµάσαι. ᾿Εγὼ μὲν δὴ καὶ τόνδε τὸν καιρὸν πλεῖν 
ἂν, Ἄ λέγειν, μᾶλλον ἐθουλόμην" ἵνα µε Πομπήϊος ἴδη, 
νοµίζων ἔτιτὴν ἀρχὴν ἐν Ῥώμῃ διατίθεσθαι. Τὸ δὲ ὑμέ- 
τερον εὐπειθὲς εἰδὼς, ὅμως ἀναμένω τὴν ἀπόχρισιν. » 

ΤΗΥ. Ἀναθοήσαντος δὲ σὺν ὁρμῆ τοῦ στρατοῦ παν- 

τὸς, ἄγειν αφᾶς, εὐθὺς ἐπὶ τὴν θάλασσαν γεν ἀπὸ τοῦ 

βήματος, πέντε πεζῶν τέλη, καὶ ἵππέας λογάδας ἕξα-- 

χοσίους. Καὶ ἐπ ἀγχυρῶν ἀπεσάλευε, χλυδωνίου 
διαταράσσοντος. ἉΧειμέριοι δ) ἦσαν τροπαί: καὶ τὸ 
πνεῦμα ἄκοντα καὶ ἀσχάλλοντα κατεχώλυε, µέχρι καὶ 

τὴν πρώτην τοῦ ἔτους ἡμέραν ἐν Βρεντεσίῳ διατρῖψαι. 

Καὶ δύο τελῶν ἄλλων ἐπελθόντων, ὅδε καὶ τάδε προσ- 
λαβὼν ἀνήγετο γειμῶνος ἐπὶ ὑλκάδων' αἳ γὰρ Ίσαν 
αὐτῷ νῆες ὀλίγαι μακραὶ, Σαρδὸ καὶ Σιχελίαν ἐφρού- 

βαν», Ὑπὸ δὲ χειμώνων ἐς τὰ Κεραύνια ὅ ὄρη” περιαχθεὶς, 

τὰ μὲν πλοῖα εὐθὺς ἐς Βρεντέσιον ἐπὶ τὴν ἄλλην στρα- 
᾿ /' ο) 

τιὰν περιέπεµπεν' αὐτὸς δ᾽ ἥει νυχτὸς ἐπὶ πόλιν Ὥρικον. 
κ 4 /{ 3 τα ν τ. ο 3 / λλὰ αν 

διὰ τραχείας ἀτραποῦ χαὶ στενῆς, ἐς µέρη πολλὰ δια- 
’ ς μ ο μυ / .υ.ς 3 Ξ / -- ἊἈ 

σπώμενος ὑπὸ τῆς δυσχωρίας: ὡς εὐεπιχείρητος ἂν, 
λ 1 ! ᾗ ο ο 

εἴ τις ᾖ ετο, γενέσθαι. Περὶ ἑ τὴν ἕω μόλις αὐτῷ 
-ω. .ῇ) / 

συνῄει τὸ τθᾶβος, κ αἲ ὁ φρούραρχος ὁ τῆς Ὡρίχου, 
/ ς 

τῶν ἔνδον αὐτῷ π προεῖτς ΄ντων οὐ κωλύσειν ἐπιόντα Ῥω- 
κα / Δ 

εἲς παρέδωχε τῷ Καίΐσαρι, καὶ 
. .5-.ω / δω. 0” / - / λ 

παρ᾽ αὐτῷ κατέμεινε τιμῆς ἀξιούμενος. Λονκρήτιος δὲ 
καὶ Μινούχιος, ἐπὶ θάτε ξρα τῆς Ώρίκου ναυσὶν ὀκτω- 
χαΐδεχα μαχραῖς Πομπηΐῳ σῖτον ἐν πλοίοις φυλάσ- 

/ - 8 : ο! λ μόνα 3 
σονςες, τὰ τε πλοῖα κατέδυσαν, ἵνα μὴ ὃ Καΐσαρ αὐτὰ 

” .- / . λ λ ο. 3 / 

«λάδοι, καὶ ἐς Δυῤῥάγιον διέφυγον. Ἀπὸ δὲ τῆς Ὠρί- 
κου, Καΐσαρ ἐς Ἆπ τολλωνίαν ἠπείγετ ο" καὶ τῶν Απολ- 

δεχοµένων, Ἀταθέριος ὃ φρούραρχος 

ασ μαίων ὕπατον, τάς τε 

.ω μ α 
λ ὠνιατῶν. αὐτο ν Σταθ 

ἐξέλιπε τὴν πόλιν. 

ο ο το. 
΄ . 

αρ, ἁλίσας τὸ 
δ  Ἰ Λ 

ὅτι διὰ τὴν ο ργίαν 
κ. 

ἑαυτοῦ στρατὸν, 

τοῦ τε χειμῶνος 

χαὶ θαλάσσης τοσῇσδε χωρ 

νεῶν  οόκως, ωρα κόν τε καὶ Απολλωνίαν ἅμα αγξ 

λάβοιεν, χαὶ τὰ τῶν πο λεμίων ἔχοιεν, καθάπερ εἶπεν 
ἀγνοοῦντος ἔτι Πομπηίου. «Εἰ δὲ καὶ ̓Ἀυῤῥάχιον, ἔν 

τὸ ταμιεῖον τῆς Πομπηίου παρασκευῃ 'ς τμλάιρων 
ἔστχι πάντα ἡμῖν ἃ ἐ ἐκείνοις δι) ὅλου θέρους 7 πεπονηι 
νοις. » Τοσαῦτα εἰπὼν .Ίγε συντόμως ἐπὶ τὸ Αυῤῥάγιον 
αὐτοὺς ὅδὸν μακρὰν, οὔτε ἡμέρας οὔτε νυχτὸς ἀναπαύων. 

Πομπήϊος δὲ π προμαθὼν, ἄντιπαρώδευσεν ἐκ Μακεδο- 

γίας, σὺν ἐπείξει καὶ ὅλε πολλη, κόπτων τε τὴν ὕλην, 
ὃν παρώδευεν, | ἵνα Καΐσαρι ὃ δύσθατος εἴ εἴη 

η 
ις 
τς 

λ 
ει 

, καὶ ποταμῶν 

Ὑεφύρας διαιρῶν, καὶ ἀγορὰν ᾿ τὴν ἐν μέσῳ πᾶσαν ἐμπι- 

πράς ἐν µεγίστῳ (καθάπερ ἠν) καὶ ὅδε τιθέμενος, τὸν 
ἕα. τοῦ παρασκευὴν διαφυλάται. Κονιορτὸν δ ἡ πῦρ 
ἡ χαπνὸν εἴ ποτε μακρόθεν ἴ ἴδοιεν αὐτῶν ἑκάτεροι, νο- 

δ05 

ή ρογπα αΦΩΠΙΙ Ιαπ5, ἀπ Ροπηροῖα5 ππο (ποηπο ἵπ. Π]- 
Ῥογηίς άομοτε ρυίαί Πίου Ροπηρα5 οοη5 Πάγος Γο5ίο541ο ἀΐδς, 
Νοβίῖς {ρἱ, Ρα γίπλπα π. Ὀο]]15 να]οτο οοπαίη5 ποζορίπος : 
[πε] ρἰσήπο, Ύαπη β]ογίοδηπη. πορίς φἳε Γάτα, ρηπηῖ- 
πας Ἰαμ ας ΓοτΙΠα πογοπάα γα αὐφίη]ίς5ο; οἱ Πΐ5, αῖ πιον 
πο05 Πηδοσυία επί, (πία Πο ομηπῖα εί ραταία Ρργας(ἶκςο. 
Εαιάεια ορια πια] απο ἵρδαπι Ἠοταπι πανἰσαογί 

41απη οοποΙοηῖ, ἱππροπάΐδεο; αἱ ἵπ Ροπηροῖί εοπδρές{υΠα γΥο- 

παπα, 41Π1 π1ο ρυίαί ἵπ Ότῃο αά Πιο ασοτο οοηδΗ]οπῃ, Ώε 
Ρτοπηία γεδίτα γο]απίαίο απαππ(παπα ορτίΗ5 δΗπα, {άΠιεΠ 
ΤΕΒΡΟΠΗΣΗΠΗ οχδρθοίο. » 

ΗΥ. Οοπο]απιαπβς Ππασπο (μάϊο οπιηῖρας, ἀποσγοί 

56 110 νο]]ί, ρτοίΐπι5, αἱ ο φασσοςία ἀδσρηάῖί Οωας, ]6- 

Είοπος (πἱππα, επ Ἰδε[ἱςς]πηῖς οφ αἱ ρας φοχοδη/ῇς, ἀμχίέ 

αᾷ πηγα, πανίραδαπο Ἱππροδυ. Ὀρί ἆππι, πιατῖ Ππσίρας 

ἁσίίαίο, ]αεβίς απεοτῖς Ιπ. 5α1ο Ρογείατο οοσαπίας, οί τοη(ῖς 

τοπαπ/έίρας (αἱ Πί Ῥγαπια]! (οπιροτα), Πηγίέας Οωφατ ἀο]εῃς- 

ααθ οχῖνο ρτοἱήροίας, πί Ῥοςί Οαἱοπάας εἴίαπι ζαπιατῖας 

Βνιπά ας τοηοδγείατ; αἰία Ππίοίπα ἆπαι Ιαρίοηπες 5ΗΡΟΙΥ6- 

πογαπί. Οπἱρας πια] ἵηπ παντος ἱππροδίῇς, φο]νΙέ (απάεπι 

πιοθία Ἰήσιπα, ΠΟΠ αἲῖς πϊθὶ οπεταῖς πανίρας πδαςδ; ΠαΠι 

Ίοησα. απατάΠι Ποῦ ΠΠασηιΙ5 ΙΙ ππππογας 5αρροίεραί, 51ε]- 

1 ργα»ἰάῖο το]εία 5αηί οἱ Φαγάπία., Ο]αςεῖς, (οπιροςίαίῖ- 

Ῥια5 αἆ Οεγαππίος πιοπίος αρρι]δα, οοπίῖππο Ἐτιηπόάηςίπήι 

τοη]ίσ5α οδέ, τ{ τοσα ππῃ οχετοΙαπῃ αἀγο]ιογεί. 1ρ5ο 0 ωατ, 

οπι αχρο»15, ποοία ΟΠΙοΙΠΙ Ρο {, Ρε οα]]ες απσηςίος οί 

Ἀδρενος, ἵπ Ῥ]ήτες Ρατίος ἀῑνίςο αμπιῖπο ρτορί6τ 1000ΓΗΠΙ 

ἀϊ(Ποι]ίαίοτη : Ιία αἱ, 5ἱ αἱ Ργωςεηςίςςαί, [αεῖ]α τορε]]1 Ρρο- 

{αΐςεεί. Ταπάσπη 510 ἀΠαοι]άτα «στο η ΠΠ οοπνεπετη{ 

οορία: : εί ργα[οεία5 ῥτῶ»ίά1, ααοά Οµἰοί ογαί, ποσαπῖρας 

ορρϊάαπῖς ΡτομΙρεπάαιη αἀγεπίαπίθιη Ἠοπηαπαπα οοης ο, 

6Ἰαγες ορρίάϊ Οᾳ05ατ ἰταάιαΙέ; εί οΙΏ1 60 Ροδί]ας ΠπαςΕ, 

μοποπῇεο Ἰαβίίας. Ἰπογοίῖα5 απίεπα εί Μηπποίας, απί οκ 

΄αἰίετα ρατία ΟτἱαΙ, εΙΠ1 οε{οάσοῖπα πανίδας Ἰοησίς, οπογατίας 
Γ(Γππηεπίαπα Ῥοπηρείο ἀε[εγεηίες εαδίοά[εραπέ, ἀοργοςεῖς οΠ6- 
ταγῇς, πο 1η Ποδαπα πηαης Ιπεϊάστεπί, ρτο[ασεταηί Ώγί- 

γηαζμήαπα. ΑΡ ΟτΙεο Αροοηίαπι Οῶ.5ατ Ρτοροταν1{; απο αἲ 
ορρίἀαπίς τοζερίο, Ρίαβοτίας, Ργα5ίά ῥγα{εεία5, αιΏθήι 
ἀοξεγηῖ. 

Τί Οωδας, ΡΤο ϱοποίοπο αἀπιοηῆῖς 5ηΐς, οε]ογ]ίαῖς 

ας Γογίαπος Ῥεπεβεῖο γἱείας 5) ὶ ἀῑ[βου]ίαίος Ποπηῖς, ἑαπίη 

πηατῖς επαγΙσα {η ἵπ πανἵαπα ἱπορία, ΟΡΙοπΠΗ εί Δροοηίαιη 

εαρίας 5ίπο οεγίαπαῖπς, οεοαραία» το Ἰοδήίαπα , ἶομί ργοἁἷ- 

χογαί, ἱβποταπίε α4μιο Ῥοπιρείο: « Οποά 5ἳ, παπί, Ώντ- 

τιαζμίαπηα εἴῖαπα, Ῥγοπηπατίαπα Ῥοπηροϊϊ, οἱ οΠΙΠΙΠΠΙ αρρᾶ- 

ταίααΠα 6] 15 ΠΟΓΓΕΙΠΙ , 1Π Ροίοςἰαίθιη ποξίΓαϊα τοήσσοιΙηης : 

οπηπῖα Ποδίτα εταηί, απα Π]ὶς Ρος (οίαπα ὥδίαίοια πιασηῖς 
απῶφῖία 5απί Ιαβοβας.» Παο Ἰουμίάς 6ωδαγ 5ἱῃο ΠΙΟΓΑ᾽ 
Εγιγασμήαπα 5πο5. ἀμοῖέ, οοπΙπηαίο ἀῑος ποείεςαιο Ίοησο 

Ἰήπογο.. Φεὰ ῬοπιροίΙς5, ἆο εοηςῖ]ο οἶας Ριπιοπ/ίης, ον 
Μασθάοπῖα εοάετη Ρτοβεεία5 οδί; πΙλΗ] που ἔρςεο αἆ 5ΙΠΠΥΠΙΑΠΗ 
ἀΠ]σεπιίαπα τομαιῖ [αεῖεης, αἱ Οᾳ0ςάτοπη ρτανοηίτεί, Εἰ 

Ρορίαπᾶπῃ ἵπ ο Ίοσα Ρειγοπ]{, αὐα (ταηδίέαγας Ο.δας Υ]ήο- 
μαΐατ, ορεῖς ατροπίρις, τοςοίςῖς ΠιπΙπΙπΙ Ῥοπίίρας, 

οοπηπχεαία οπηπ] ααὶ τερεγίεραίας ἴπεθηςο , ἀῑπιει]θια (Γαιιςῖ- 
{απι δαν] [α06Γ8 εοπαίας οδί; πηακΙπἹ η (α{ ογαΕ) ΠΠΟΠηεΙ- 
{ππα ταίας ἵπ αρραταίας υἱ ομίοὐἶα. Οποὰ 5ἰοαΕΙ αἰογαἰτὶ 
ν]άοτο ο Ιοηφίπαπο ρα]γοτοπι οχοἰαίαη ααἲ ἴδηεια απ Ρα- 
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µίζοντες εἶναι τὰ ἀλλήλων, ἐφιλονείκουν ὡς ἐν ἀγῶνι 
δρόμου. Καὶ οὔτε τροφῇ καιρὸν ἐδίδοσαν, οὔτε ὕπνῳ: 
ἔπειξις δ) ἦν καὶ σπουδὴ καὶ βοαὶ τῶν ἀγόντων αὐτοὺς 
ὑπὸ λαμπτῆρσι, καὶ θόρυθος ἐκ τοῦλε πολὺς καὶ φόδος, 

ὡς τῶν πολεμίων ἀεὶ πλησιαζόντων. “Υπὸ δὲ καμάτου 

τινὲς ἀπεῤῥίπτουν ἃ ἔφερον, ἢ ἐν φάραγξι διαλαθόντες 
ὑπελείποντο, τὴν αὐτίκα ἀνάπαυσιν τοῦ παρὰ τῶν 
ἐγθρῶν φόδου διαλλασσόµενοι. 
ΙΙ. Τοιαῦτα δὲ ἑκατέρων χαχοπαθούντων, προῦ- 

λαθεν ὅμως ὃ Πομπήϊος τὸ Δυῤῥάχιον, καὶ παρ᾽ αὐτὸ 
ἐστρατοπέδευσεν. Ναὺς τε ἐπιπέμψας, ἜὭρικον αὖθις 
εἶλε, καὶ τὴν θάλασσαν ἀκριθεστέραις φρουραῖς ἐφύ- 
λασσε.. Ὅ δὲ Καΐσαρ, τοῦ Πομπηΐου τὸν Ἄλωρα 
ποταμὸν ἐν µέσῳ θέµενος, ἐστρατοπέδευσε. ἸΚαὶ τὸν 
ποταμὸν διαθαίνοντες ἵππομάχουν ἀλλήλοις ἀνὰ µέρη. 
Ἀθρόοις δὲ τοῖς στρατοῖς οὐ συγεπλέχοντο" Πομπήϊος 
μὲν, ἔτι γυμνάζων τοὺς νεοστρατεύτους" ὁ δὲ Καΐσαρ, 

τοὺς ἐκ Βρεντεσίου περιµένων. ἨΝομίσας δ᾽, ἔαρος μὲν 

αὐτοὺς ἐπὶ δλκάδων διαπλέοντας οὐ λήσειν τὰς τοῦ 

Πομπηΐου τριήρεις, θαμινὰ ἐς φυλαχὴν ἀναπλεούσας" 

γειμῶνος δ᾽ εἰ παραθάλλοιντο, ναυλοχούντων ἐς νήσους 

τῶν πολεµίων, λαθεῖν ἂν αὐτοὺς ἴσως, Ἠ καὶ βιάσασθαι 
μεγέθει τε νεῶν καὶ πνεύµατι’ µετεπέμπετο χατὰ σπον- 
δέν. Οὐκ ἀναγομένων δ᾽ ἐκείνων, αὐτὸς ἔκρινεν ἐπὶ 
τὸν στρατιὰν διαπλεῦσαι λαθὼν, ὡς οὔ τινος αὐτὴν 
ἄλλου ῥᾳδίως ἐπαξομένου. Ἰαὶ τὸ βούλευμα ἐπικρύ- 

γας» ἔπεμπε τρεῖς θεράποντας ἐπὶ τὸν ποταμὸν, ἀπὸ 

δυώδεκα σταδίων ὄντα, οἳ κελήτιον ὀξὺ καὶ κυθερνήτην 
τὸν ἄριστον, ὡς δή τινι πεμποµένῳ πρὸς Καίσαρος, 

ἔμελλον ἐτοιμάσειν. 
ΙΥΠ. Αὐτὸς δ᾽ ἀπὸ διαίτης ὑπεγώρησε μὲν ὡς κά- 

μγων τῷ σώματι, τοὺς φί ίλους ἔτι ἑστιᾶσθαι χελεύσας" 

ἐπιθέμενος ὃ ̓ ἐσθητα 
6ὰς, ἐξήλασεν ἐπὶ τὴν να ὃν, ὡς ὅλε ὧν ὁ πρὸς τοῦ Καί- 
σαρος ἀπεσταλμένος" τά τε λοιπὰ διὰ τῶν θεραπόντων 

προσέτασσεν, ἐγκεκαλυμμένος τε καὶ ἐν νυχτὶ μάλιστα 
γνο ούμενος. Χειμερίου δὲ τοῦ πνεύματος ὄντος θαῤ- 
ἵν ἐκέλενον οἵ θεράποντες τὸν χυθερνήτην, ὡς τῶῷδε 

μάλιστα λησόμενοι τοὺς πολεµίους ἐ ἐγγὺς ὄντας. ᾿ἸΤὸν 

ἐν δὴ ποταμὸν ὁ κυθερνήτης εἰρεσίᾳ βιαζόµενος ἔπλει. 

”ν. / 
ἴδιώτου, καὶ ὁ ὀχήματος εὐθὺς ἐπι- 

᾿ ἐπὶ τὰς ἐκβολὰς ἀφίκετο, καὶ ἡ θάλασσα σὺν χλυ- 

δωνίῳ καὶ πνεύµατι τὸ ῥεῦμα ἀνέκοπτεν, ὃ μὲν, ἐπι- 

σπεργόντων αὐτὸν τῶν θεραπόντων, ἐθιάζετο, καὶ ὡς 
ο. προκόπτων ἀπέκαμνε καὶ ἆ ἀπεγί ἵνωσκε». 

αρ ἀποκαλυψάμενος ἐνεβόησεν αὐτῷ; Θαῥ- 

πρὸς τὸν χλύδωνα, Καΐσαρα φέρεις, καὶ τὴν 

λληρος τύχην. 
τοῦ κυθερνήτον, προθυμία πᾶσιν ἐγέπιπτε, καὶ ἡ ναῦς 

ὑπὸ βίας ἐξέπιπτε τοῦ ποταμοῦ. 
καὶ τὸ χΌμα µετέωρον ἐς τὰς ὄχθας διεῤῥίπτε 

δα . / | ας . ο ᾽ 

Γκπλαγέντων δὲ τῶν ἐρετῶν καὶ 

ει --. δ) 3 4 

Τὸ πνεῦμα δ᾽ αὐτὴν 

πλησιαζούσης ἡμέρας, οἵ μὲν ἐδεδοίκεσαν 

κατάληλοι τοῖς πολεμίοις ἐσόμενοι" ὁ δὲ ο ανά, τῷ 

δαιµονίῳ γαλενάμενος ὡς φθονερῷ, ἐ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ΠΙΠΠΗ 5 Ἰοδίετη ρι[αηίος, οοπίοπάσραπί ἰπίεγ σα, π{ [η ος. 

ορτίαπηίπο, πες οἶ ο Ὠθο ΟΠΙΠΟ 5α1ἱ5 5αΠπεηῖος {οπηροτίς, οί 

ούΠΙ ΙΔΠΙΟΓΕ ἃς [ε5{πα[ίοπε πγρεπίος «ο Ἰηνίσεπα, Ρτα]- 

οδηίθας ποσία [αοίριας : παπάς πππ]ίαπη ςυμήηάε ραγοτῖς ογαξ 

(απιπ]έαδσπα, πο α]ίαι παπι Ππηπποηέίρας εοπΗῖπιε Ἰνο- 

εήμας. Ῥτα Ιαδεάϊπε γετο ποπ! αμήίοιεῦαπ{ φατεῖῃας, 

αὐ{ εἶαῦα 5ο 5αράπορπίες το]παπεβαπέας ἵπ ναβίναςΣ ρτ- 

εοπίοπα τεφαίοπα ρ]τῖς [αοἱθηΐθς , 41 8Πα Ππείαπῃ αἲ Ἰοδεΐρης. 

ΙΥΙ. Τπίος Ίιας ἀῑΠου]ίαίες η{τίαδαπθ ασηηηίς, Ῥτίοι ἴ8- 

πιο Ῥοπηρεῖας Ῥετγοεπίί Ὀγτγ]ασμίαπα, οἱ Παιᾶ ρτοσα] αἲ 

π16 οαδίτα ροδυήΐ.. Μοχαιο πηῖδδα εἶας»ς, τεεθρίί Οπίεσπα, 

οί πιατὶ ἀΠιροπίῖοτεπα οαδἰοἑίαπι αλ ρηϊέ, Οαςσατ εν αᾱ- 

ΥΕΓ5Ο Ῥοπαρείϊ οαδίτα πηθία{α5 ο5ί, ἱπίογΠιεπίθ ΑΙοτθ (ροίἵς 

ΑΡ5ο) Παπηίπα, Οσγίαίαππ(πο ρῖ αΠφποξίες ο(πεςἰτῖρας ρτα- 

6, Ῥοτ οεραδίοπεπα Ἠΐς απί 1 αηπεπα ἰταπδευπηίίνας. 

5ο {οί εορία πππ(παπ ἀδάπεία ἵπ ασἶεπα, φποᾶ Ῥοτη- 
Ρεΐας αἆμας οχογεθτοί Γἴτοποιη παϊΠέοπα, Οῶ,σας οχερεσίατοί 

Ἰορῖοπος Βγυπάμςίϊ το]σίας. Ου οοσίίαης, ας, 5ἳ Ρίο 

γετο {τα]ϊοίαπέ οπεταπῖῖ, πο Γογα έηία5 α Ῥοππρεί! (πγεπηί- 
Ῥα5, ἱρβαγΙπῃ 6αηςα [γοαποηίοτ γαραπίριας αἆ ππατῖς επςίο- 

ἀἴαπα; Ἰήθπης Ὑοτο 5ἶ Ρογίοπ]απα αλ τεῃί , απἲ [αἱ Ῥοςςε 

ο]αδξοπη Ποδίαπα ἵπ Ἱπςαίαγαπα ςἰαοπίρας, απἲ, εἴαπη 5ἱ 

ἀοργεμιοπάσπίας, γἱ γοπίογπα οἱ οχίσια πιο]ε πανπα ρεί- 

ταρίητας; υαγβοηίογ θα5 αοεθιςεραί. 56 Π5 ποτ φο]γεπί]- 

Ρας, ἀεογον]ί Ίρ5 εἶαπι αἲ οᾳ5 ἀοάποεπάας {τα]ίσοτεο, αποά 

ΠΟΠ [αεῖ] ρεγ αΠπΠα θᾳ5 (ταηςά παπα Ἱτὶ ον ἰςππατεί, ἹΠα- 

απθ, οε]αίο οοης!]]ο, αἆ Πανίαπα, ἀποδσοῖηα εἰαά1ϊς ἀῑξίαη- 

{6η ἴτεος 561γος5 παλΗ1{, αῖ ἹεπαραΠα Τί ορ]εγγπΙ η 6χ1Ρ6- 

ἀϊτοπί, εί σογπαίοτοπα ἀοχ{ειτίππαπα Ἱαμοτοηί ριςίο 6--ο, 

γε]αί αἆ (ταηςυολμοπάσπα παποΙαπα αΠ(πθπη α 0ῳδατο πηῖς- 

Ξ1Πῃ, . 

ΙΝΠ. Τρ 0ᾳδαγ ἱπίεγ παπα, Ἰαηβήοίεπα εἰπππίαης, 

]αδδίς απηϊοῖς ΠΙάΠΟΤΟ ἵηπ οοηνϊνίο, ο [τίο[πῖο 5οορςςῖέ : εἰ 

Ῥιϊνα(ἳ Ποπηϊπίς Ἠαδίία, νολΙσπ]απη εοηδεσπάσης, οοπ{σπᾶί 

αά παν]οι]απα, απαδὶ ἴ]ο παηοῖας α 0ᾳ15418 Πλῖςδας. 6 το- 

Πο πιαπάα!ἶς σαρεγπα(οτῖ Ρ6ῦ 5ο1γος ἀα1ῖς, ἴρ9ε 5ἰτασ]ῖς 

5Ίππι] οἱ πος(ῖ5 Ππανῖπηε οα]σῖπο {οοίας, α ποπηίπο αβποςος- 

Ῥαΐων.. ΟΦίσγαπα μρογηϊς γοη{]5 ΠαπΙῖρα5, δουν! Ποτία απ ταν 

συβογΠα{ογεΠα, Ώοπο ο55οί απἴπιο, οἱ ο ροἱςδίππαπα οσθαδίοηο 

υἱογοίαγ αἲ [ασπάος Ἰοδίες, ααἱ ἵπ Ῥγοχίπιο γογδαγεμίας, 

15 Ιβίατ αΠΊΠΕΠΙ απἱάσπα ΤΟΡΙΟΓΗΠΗ υἱ οπανἰρανΠ,  Ὑδγηπι 

αί αἆ οδ[ία ΥοΠίσα οδί, ααάπι Πηοία πιατῖπο γοπῖκααο το- 

ροτου(ογοπίατ Πποπία, ἰπαίου απἰάσνα ϱα οποίος, ᾖηδίῖ- 

γαπίθας γαγδας εοτνἰς, οοηη (ο αίατ η αἆγθγξαπα [ος ν]- 

εμας : ο απ πα πἰμ ρτοβοστοί, ἀεβοῖοραί Ια55αάΐπε, 

Τυπι 0,δας, οπριίο τοίδ- 

οἵο, ΘΗΠΙ ἱπο]απιαί: « Ῥογμο οοπίτα {οπαροκίαίοη [οτἱ απήπο 

ἀΠΙΠΙΗΙΠ( ο οωρίί ἀοδροπάστο, 

Ο0καγοΠὰ νους, οἱ [οίαπαα Ο0δαιῖςι » Οσα νους αΠοπ» 

πανίς, Πάρο αγάογο 

οπηπίαπα οἸασίαία, αροτανἰί Παποϊηἰς 5 σα: 5εὰ πλον Ύοη” 

(ογήπα γἱ αἴήμο Πα οίσ σα κα λαῖς πα εας το]οοῖα ορ. Ἡ” 

εἰαπίο ἀἱδ, παπα Υογονομίαε παπίαν, Ἡο οοπερίοργρ ας 48 

Ιον, Οπ0δα τας οπής, αἲ ηνία, ροκ πανί 

μπα ου. μα ογηκίοτο τοηρίρας, 



ΡΕ ΒΕΙΙ15 ΟΙΥΠΙΒΟΦ 118. Π, σ6 --- οὐ. 
ἐπανιέναι. 
ἀνέπλει. 

ΤΥΠΙ. Καίσαρα ὃ) οἱ μὲν ἐθαύμαζον τῆς εὐτολμίας, 
οἳ δ) ἐπεμέμφοντο, ὡς στρατιώτη πρέπον ἔργον εἴργα- 

σµένον, οὐ στρατηγῷ. “Ὁ δ’, οὐχέτι λήσεσθαι προσδο- 
κῶν, Ποστούμιον ἀνθ ἑαυτοῦ προσέταξε διαπλεῦσαί τε 
καὶ φράσαι Γαθινίῳ, τὸν στρατὸν εὐθὺς ἄγειν διὰ θα- 

λάσσης" ἂν δ᾽ ἀπειθῃ, ταῦτα προστάσσειν Ἀντωνίῳ: 
χαὶ τρίτῳ μετὰ τὸν Ἀντώνιον Καληνῷ. Εἰ δ' οἳ τρεῖς 
ἀποχνοῖεν, ἐπιστολὴ πρὸς τὸν στρατὸν αὐτὸν ἐγέγραπτο 
ἄλλη, τὸν βουλόμενον αὐτῶν ἐπὶ τὰς ναῦς ἔπεσθαι τῷ 
Ποστουµίῳ, καὶ καταίρειν ἀναχθέντας ἐς γωρίον ἐς ὅ 

τι ὁ ἄνεμος ἐκφέρη, μηδὲν τῶν νεῶν φειδοµένους οὐ 
γὰρ νεῶν χρήζειν Καίσαρα, ἀλλὰ ἀνδρῶν. Οὕτω μὲν, 
ἀντὶ λογισμῶν, ὁ Καΐσαρ ἐπεποίθει τῇ τύχη. Τάδε 
οὖν ὃ Πομπήϊος προλαθεῖν ἐπειγόμενος, ἐς µάχην διε- 

σκευχσµένος ἐπήει. Καὶ δύο αὐτοῦ στρατιωτῶν ἐν 
µέσῳ τὸν ποταμὸν ἐρευνωμένων, ᾗ μάλιστα εἴη δια- 
θατὸς, τῶντις Καίσαρος εἷς ἐπιδραμὼν τοὺς δύο ἀνεῖλε 

χαὶ ὃ Πομπήϊος ἀνέ ζευξεν, οὐκ αἴσιον τὸ συμβὰν ἡγού- 

µενο. Αἰτίαν δ) εἶχε παρὰ πᾶσι, καιρὸν ἄριστον 
ἐχλιπεῖν. 

11Χ. Ποστουμίου δὲ διαπλεύσαντος ἐ ἐς τὸ Βρεντέ- 

σιον, ὁ μὲν πας ὁ ου/, ὑποστὰς τὸ πρόσταγμα, Ίγε 
τοὺς βουλομένους διὰ τῆς Ἰλλυρίδος, οὐδαμοῦ διανα- 

παύων. Ναὶ ἀνῃρέθησαν ὑπὸ τῶν Ἰλλυριῶν σχεδὸν 
ἅπαντες" χαὶ ὁ Καΐῖσαρ ἤ ἤνεγκεν, ὑπ ἀσχολίας. Ὁ δ᾽ 

Αντώνιος τοὺς ἑτέρους ἐ ἐπὶ τὰς ναὺς ἐπιθήσας » Ἅπολ- 

λωνίαν μὲν παρέ έπλευσεν, { ἱστίοις ἐπιπονέοντος ἀνέμου. 
Χαλάσαντος δὲ τοῦ πνεύματος περὶ µεσημθρίαν, εἴκοσι 
τοῦ Πομπηΐου ΥΠες ἐπ᾽ ἔρευναν τῆς θαλάσσης ἀναχθεῖσαι, 

χαθορῶσι τοὺς πολεμίους; καὶ ἐδίωκον. Τοῖς δὲ, ὡς 

ἐν γαλήνη, δέος ἦν πολὺ, μὴ αφᾶς ἀνατρήσειαν ἢ χα- 

ταδύσειαν αἵ μαχραὶ τοῖς ἐμθόλοι. Καὶ τὰ εἰκότα 
παρεσκενάζοντο, σφενδόναι τε Ἰφίεντο ἤδη καὶ βέλη" 

ε λ ’ ο. . Η μὲν δὲ) πνεύµατι ταχεῖ τὸν ποταμὸν 

καὶ ὃ ἄνεμος ἄφνω μείζων ὃ ητΤ πρότερον ἐπέρῥαξεν. Αἱ 

μὲν ὃ) μεγάλοις αὖθις ἵστίοις ἐξ ἀέλπτου τὸ πνεῦμα 

ἐδέγοντου καὶ ὃ διέπλεον ἀδεῶς" αἱ δ) ἀπελίποντο, ῥοθίῳ 

καὶ πνεύματι καὶ θαλάσσῃ κοίλη κακοπαθοῦσαι. Καὶ 
”. αν Δ κο ην. 9 29), / π 

μόλις ἐς ἀλίμενα καὶ πετρώδη διεῤῥίφησαν, δύο τινὰς 
μι - / / .ω 3 
ἐς τέλµα τῶν Καΐσαρος χατενεχθείσας ἑλούσαι. Ἂν- 

τώνιος δὲ ταῖς λοιπαῖς ἐς τὸ καλούμενον Νυμφαῖον κα- 
/ 

τήχθη. 
” / µ ο 

ΙΧ. Καὶ τῷ Καίΐσαρι σύµπας ὁ στρατὸς ἤδη παρῇν, 
-.». νὶ ὴ 4 υ δια /Ν 3 / 

παρην δε καὶ Πομπηϊῳ. Καὶ ἀντεστρατοπέδευον ἀλλή- 

λοις ἐπὶ λόφων ἐν φρουρίοις πολλοῖς. Πεῖραί τε ήσαν 

περὶ ἕκαστον φρούριον πυχναὶ, περιταφρευόντων καὶ 
ια) ΄ -- 

περιτειγιζόντων ἀλλήλους, καὶ γιγνομένων ὁμοῦ καὶ 
ποιούντων ἐν ἀπόροις. Γν δὲ ταῖσδε ταῖς πείραις περί τι 

φρούριον ἧπτωμένου τοῦ Καίσαρος στρατοῦ,  λομαγὸς, 

ᾧ Σκευᾶς ὄνομα ἦν, πολλὰ καὶ λαμπρὰ δρῶν, ἐς τὸν 
θαλμὸν ἑτρώθη βέλει- καὶ προπηδήσας Ὀ ου 

.- / 

ὡς εἰπεῖν τι βουλόμενος. 
» Χατέσεισεν, 

ΣιωπῖΏς ὃ) αὐτῷ γενομένης, 
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τοβιίαπα: οἱ ο ααἱάσπα οε]ογ]ίον 5οεαπάο γοπίο Πα γ{άΠα Γοίγο 

5Η. 

ΙΥΠΙ. Εαπι 0δατίς απἀασἶαπα παἰγαραπ {αντ αΏῖς αλ εοπίτα 

ἱποιδαβαπέ, αἱ πο. {απ ἱπιροταί(οτί οοηγοεµἰεηίοπα, (πάπα 

πΗΗ. Οπρας, 141 ῬουΓο 56 ΙαΐοΓο Ῥοβ5ο, 5ἱ ἰάθπα ΓΗ ΓΡΙΙ8 

(οπίατοί, ἀθβΡοἵάΠ5, ΡοβίιΠη Ῥτο 5ο {γα[σετο Ἱαςίέ, 

εστι ππαπάα{ἰς αἲ σαμἰπῖαπα, αί ρτοίίπας εχοτοϊαπῃ πιατί 

οοπηπη{ογοί : απἲ, ἱ ἶ5 τεειδατοί, αά Απίοπίηπι; ααί αἆ 

Οα]οπΙπα ἀοπίαπο. Οσο ϱἳ Ἰογήπα {πίαπι Ποπιο απάοΓοξ 

Ἱπαρογαία οχδοφαἱ, Πίογας α]ίας ἀράσγαί αἲ ἵρεαπα οχοτοίαπη, 

εἱᾳη]βοαηίες «πί, ᾳποίφποί γο]εηέ, εαπεγοπίαν Ροδέαπιίηη, 

οί αἆ αποάσππαπε Πέας γεπίας (διτεί, αρρεΙογεΠί, π ραί- 

ερηίες παγΊβι5: 51Ρί οΠἵπα ΠΟΠ πανἰσ]ῖς ορα5 55ο, 564 γἱγῖς. » 

Ταπίο ϱ)15 [ογίαπῶ Πάεραί Οᾳ-δατ, απαπῃ οοης[](δ.  ΟπαΠι- 

ορτδἠι Ῥοπιρεία5, πο ἀῑΠ[ογοπά πα ταίας, Π5ίγασ{αΠῃ ἄἴΘῃῃ 

ἄάγοιδας ΟΦ5αγεπα ἀαχΙί. δεᾶ, απαπα ἆπο οχ εἶας πηλῖ- 

Ῥα5, ππεᾶίο Παπηϊηίς αἱγεο γαᾶα ργῶίοηίαπίος, αΏ πο ἵη- 

οπυτοηίο ΟΦ5αΡίάΠΟ ο55εηί απΙΡΟ οσσἰδίς Ῥοπηρεῖας, ΟΠΊΕΠ 

αἱ Ἰη[ααδίαπ) αγοισαία5, ἵπ οαδίτα τοδυχ{{ί εορίας; ουηηίβι5 

Ιοσί απεγοηβας, Ῥ]εμαγΙΠπαπ ο0σα5ΙΟΠΕΠΙ ο πιαηίβα5 

ο απ. 

ΗΝ. Οπρίεγαπα Βγιπάιςῖϊ ᾱαβίπίας στανα πα πιαπάαία {6- 

τέῃς, σπα Ροδίαπαῖας Ῥοτίπ]εγαί, γο]απίατίος ἀπχΙί ρε Π]- 

ΙΥγπΙοππα οοπεϊίαἴο 11πεια. Εί Πί απἰάειη αἲ Π]γγῆς ἴργο αἲ 

ππἩΏ] ΟΠΠΕς ορρτεςςὶ 5υΠί : πες Οςατί 

εαγΙ{ υ]εῖςοί 6αΠῃ Ιπ]αγίαπῃ. 

» Ῥ6Γ Πορο[ία, γΥα- 

ΑΠΙΟΠΙΗ5 Υ6το, ἵῃ Πανθς ΠΠΠΡΟ- 

5[ς τε]ἰᾳαῖς, υἱ γεπίογαπη Αροοπίαπι Ρ]οΠί5 γε]ῖς Ργα{ει- 

γεσίας οϱί. Ἠεπηίαπίε γεγο Παίι εἶτεα πηογϊά[επα, α γἱσῖη(ῖ 

Ροπηρεϊαπίς πανίρα5 πιάτα ςετιίαπ[ῖριας εοηδρεείας εκὶ εἰ 

εχαθίίαίᾳς..  Ἐταίᾳαπο ρογίεπ]απα, πο ρεί ἴ]απι πιατῖς {Ται- 

(πΗΗίαίοπα Αποηίαπα ηᾶγες τοςίγῖς Ἰοησαγαπη ααἲ Ρογ[ογᾶ- 

τοπίατ ααί ἀοπιειροτεπίαγ. ὀαπιαιο αἆ ρασπᾶπι 5ος ἵῃ- 

5ίυθραηί, εί ργα]αάεραπί (μπάΠονες, ἔείασπε π(εαπίην, 

(1η 5αΗίο γεπίας να]ἰάΙος απαπ1 απίο Ἱγγα, Ταπαο Δη- 

(οπ]αη( παγες εχ ἱπηργονίδο, πηαρηϊς γο]ῖ ορραηςίς, εΙΙ5ΙΙΠΙ 

Ρεγαπεραπί Ιπιτορίάο : Ποφίΐ]ε5 γετο , εππα εδία γεπίοαιθ 

ἵῃ αηβδίο πιατί εοπΠἰείαία., ρου Ιπιρογίποςᾶ 6ἱ ἂδροτα Π{- 

ίογα ἀῑκ]εσίω 5υηί{, ἀπαβις {αηίαπι Οεαίαηϊς οαρ!ΐς, απσο 

[η Ῥτογία Ἰποϊάεταπί. Οππα τοἠφαἷς οπηηίρας πανίρη5 Ροι- 

ἴππα, απῖ γοσαίατ ΝΥΠΙΡΗΦΙΠΙ, {οηι]ξ Απίοπίας. 

Ηλ. Φ4ηᾳπε Οαςαί απίγειςας Ρταςίο ΓΗ οχεγοῖας, 

ἅαπε ασ Ροπρεῖο : αἱ οαςίγῖ» εαδίτα Ἰουῖς οά [είς ορροξιδτυη{, 

Πεηπεπῖρας εἁςίο]5 ἀῑδίποία.  Οἶτσα οἩ οαδίο]]α εγοῦγα» 

ἱποιάεβαπί ργαἱαίίοπος, μπι οἰγουπανα]]αγο αἰίογί εοπαΠ{ 

ἀΙίογος, εί ἵη αΓΟἴΠΠΑ 60β6Τθ. ΤΠ Πο ος Πίς ργο]ῆῖς αἆ οα- 

5ε]λάπῃ αἰζαιιοᾷ εοιηπηδςο, απάτη οσοι Ώθγοηί Οοκατίαη!, 

Ῥόψνα, οεη{ηγῖο πηη]ἶ5 οστερἰῖς ΊαΠ1 {απα ἱηςίσηϊς Γαοἰποτί- 

Ῥας., ἵπ οσΠΊΗΠΙ {ε]ο ΡογόµβεΗ5, απίε ογάίπες ΡγοςΏΗί, ΠΙάΠΙΙ 

Ἰηπαθης 5Πεηίίαπα, πἱ ἀἰσίαγας αἰαπίᾶ τ [αοίοφιο 5θηίῖο, 



.. 

πτν. 

ών. ο 
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Πομπτίου λογαγὸν ἐπὶ ἀνδρία γνώριµον ἐκάλει: Σῶζε 
τὸν ὅμοιον σεαυτῷ, σῶζε τὸν φίλον, καὶ πέµπε µοι τοὺς 
χειραγωγήσοντας, ἐπεὶ τέτρωµαι. Προσδραμόντων δ᾽ 

ὡς αὐτομολοῦντ ε δύο ἀνδρῶν, τὸν μὲν ἔφθασε κτείνας, 

τοῦ δὲ τὸν ὤμον ἀπέκοψε. Καὶ ὃ μὲν τάδε ἔπρασσεν, 
ἀπογιγνώσκων ἑαυτοῦ καὶ τοῦ φρουρίου" τοῖς δ) ἄλλοις 

αἰδὼς ἐπὶ τῷ συμθεθηχότι καὶ ὄρμὴ προσέπιπτε" χαὶ 

τὸ φρούριον περιεσώθη, πολλὰ καὶ τοῦ φρουράρχου Μι- 
νουχίου παθόντος" ᾧ γέ φασι τὴν μὲν ἀσπίδα ἑκατὸν 

καὶ εἴκοσιν ἀναδέξασθαι βέλη, τὸ δὲ σῶμα ἓξ τραύματα, 

χαὶ τὸν ὀφθαλμὸν ὁμοίως ἐκχοπΏναι. Τούτους μὲν δὲ 

Καΐσαρ ἀριστείοις πολλοῖς ἐ ἐτίμησεν ' αὐτὸς ὃ᾽, ἐκ Δνῤ- 
ῥᾳχίου τιγὸς αὐτῷ πρασσοµένης προδοσίας " Ἔκε μὲν, 
ὡς συνέχειτο, νυκτὸς σὺν ὀλίγοις ἐπὶ πύλας χαὶ ἱερὸν 

τν. Ἀ”. Τοῦ δ) αὐτοῦ χειμῶνος ἄλλην στρατιὰν 

ἐκ Συρίας ἦγε Πομπηΐῳ ὃ χηδεστής: καὶ αὐτῷ Γάΐος 

Καλονίσιος περὶ Μακεδονίαν συμθαλὼν, ἠσσᾶτο, καὶ 
τέλος ἓν αὐτοῦ χατεκόττη γωρὶς ὀκτακοσίων ἀνδρῶν. 

Ι.ΧΙ. Μαίΐσαρι μὲν δ) οὐδὲν ἦν ἐκ θαλάσσης, διὰ 
Πομπήῖον ραγθῦντα” ἐλίμαινεν οὖν ὅ στρατὸς αὐτῷ, 
χαὶ τὴν πόαν ἠρτοποίουν. Αὐτόμολοί τε Πομπηΐς πρ] 

τοιούσδε ἄρτους προσήνεγκαν, ὡς εὐφρανοῦντες ἰδόντα" 
ὁ δὲ οὐχ ἤσθη, ἀλλ εἶπεν, Οἴοις θηρίοις μαχόμεῦα. 

Ὅ μὲν δὲ Καϊσαρ ἱ ὑπ ἀνάγκης τὸν στρατὸν ἅπαντα 

συντγεν, ὡς καὶ ἄχοντα Πομπήϊον ῥιασόμενος ἐ ἐςμάγην" 

ὁ δὲ αὐτοῦ τὰ πολλὰ τῶν φρουρίων ἐκ τοῦδε χεχενω- 

µένα προσλαθὼν, ἠσύγαζε. Καὶ τῷδε μάλιστα ἄνια- 
θεὶς ὁ Καΐσαρ, ἐπετόλμησεν ἔργῳ ὀνσχερεῖ τε χαὶ πα- 
ραλόγῳ" πάντα Πομπηίον τὰ στρατόπεδα, ἑνὶ τείχει 

περιλαθὺ ρὼν, ἐκ θαλάσσης ἐ ἐς θάλασσαν ἀποτειγίσαι" ὡς 
μη λήν εἰ χαὶ διαμάρτοι ; δόξαν οἰσόμενος ἐπὶ τῷ τολ- 

µήματι. Στάδιοι Ὑὰρῆσαν διαχόσιοι καὶ χίλιοι. καὶ 

ὁ μὲν ἐνεγείρει τοσῶδε ἔργῳ. Πομπήῖος ὃ) αὐτὸν ἄντα- 

πετάφρενε καὶ ἀντῳκοδόμει” καὶ µάτχια τὰ ἔργα ἀλλί- 

λοις ἐποίουν. Γέρεται δ) αὐτοῖς ἀγὼν εἷς μέγας, ἐν ᾧ 

Πομπήῖος τρέπεταί τ τε τοὺς Καίσαρος πάνυ λαμπρῶς, 

καὶ ἐς τὸ στρατόπεδον ἐδίωκε φεύγοντας. Στµεῖά τε 
πολλὰ εἴλεν αὐτῶν" καὶ τὸν αἰετὸν (ὃ δ), χυριώτατόν ἐστι 
Ῥωμαίοις) μόλις ἔφθασεν ὃ φέρων ὑπὲρ τὸ γαράχωμα 

τοῖς ἔνλον ῥψαι. 

ΤΕΛΗ. Γενοµένης δὲ δὲ τῆς τροπῆς λαμπρᾶς ,ὃ Καΐσαρ 
ἑτέρωθεν γεν ἅλλον στρατ τὸν, οὕτω δή τι καὶ τοῦτον 

περίφοβον, ὅ ὡς, Πομπηίΐου µακρόθεν ἐπιφανέντος, μήτε 

στῆναι, περὶ τὰς πύλας ὄντας Ίδη, µήτε ἐσελβεῖν ἐν 

χόσμῳ, μήτε πεισθΏναι τοῖς προστάγµασιν, ἀλλὰ φεύ- 
Τεν ἕκαστον ὅπη τόγοιεν ἀμεταστρεπτὶ, χωρὶς αἰδοῦς, 

καὶ παραγγέλµατος, καὶ λογισμοῦ. Καίσαρος ὃ) αὖ- 

τοὺς περιθέοντός τε καὶ σὺν ὀνείδει μακρὰν ἔτι τὸν Πομ- 

πήῖον ὄντα ἐπιδεικνύοντος, καὶ ἐφορῶντος» τὰ σηµεῖα 

ἀπεῤῥίπτουν καὶ ἔφενγον. Οἱ δὲ μόλις ὑπ᾿ αἰδοῦς κα- 

τέκυπτον ἐς τὸν γῆν ἄπρακτοι. Τοσοῦτος αὐτοῖς τᾶ- 

ρᾶγος ἐνεπεπτώκει. Ες δὲ καὶ στρέψας τὸ σημεῖον 

ἀνέτεινε τὸν οὐρίαγον ἐς τὸν αὐτοκράτορα" καὶ τόνδε 

μὲν οἵ Καίσαρος ὑπασπισταὶ κατέκοπτον. Οἱ δ', ἐσελ- 

. 
ξ 5 

. η 
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κ 

ΡοπιρείαπΠα οσπ{ατίοπεπα, γἱτίπίο πουίσπα, αρρεΠαν! : 

« Ῥουνα [αἱ φἰπιῆ]θπα, 5οτνα αΠΙΙΟΙΠΑ; πηῖο αἱ πηγε πιαπ 

ἀπσαηί απο» Οπύπ(πς6, {αππ/ααπα αἲ ἱταηρίαραϊη, 

ἆμο υπ αοουττίρδεηί, ἰίεταπι οσεἰά ρεϊαδησαπα ἀο]άτηα 

εοηΗγεί, αλεπίας αὐςοίά({ί Ἰαπποταπῃ. Τὰ ροδί(παπα θοσνα, 

οἱ ἆο 5ο εἰ 46 οα5ίε]]ο ἆθερεταῃς, [ου ἴαπι Ὑογο οβΡίοΓΟ5 

Ριάος πονΥ Ηδη αγάοτ Ιπορςδῖί, εἰ οα5ίεἰ]ηπι 5ογναίΗΠα ος: 

ου]ας οἴαπα ρτα[οοίας ΜΙποῖας ἰαπία ΓογΗαδἶπο ν {τη Ποςίῖα αι 

εαςπυῖέ, αἱ 5οπίαπα οἶας ορηίαπα ἱσίπιϊ [ος [εγαπί Γαςςα 

ορη χαπια, ἱρδαπῃ Υοτο 5εχ αεεθρί»5ε γυ]ποτα, εἰ οσπ]άπη ρα- 

τετ απηϊξίςςο. Οµ105 0ωδατ απιρος πιυ]ῖς ἀοπίὶς Ἰνοποταν 

παίαίρας. Τῃ56 νότο, 4 παπα ουσαραμάΐ ρε ΡτοΦΙΙοπεπι 

Ὀνττ]ιαολΗ 5ρυς εἶ ο5ςεί οδίεησα, εχ εοπηροβί{ο αἆ ρογίαπα 

θρἱ Πίαπας νἰοῖπαπα οππῃ ραποῖς εί ργο[δοίης. 3 3 Εαάειη 

Ἰήθπιο αΠσπα εχετο πα ο Βγτία Ροπηρεῖο αἀάπεεθαί 5οσετ : 

οσα απο ϱ,. Οαἰγίδίας η ΑΙασεάθηία οοηρτοβξης τ{είήσαο 

ΗΠΑΠΗ εβίοπεπη απηϊςίε, οἱαρςῖς (αυ{απα οεἠησοπ(ῖς πηηίνας. 

ΧΙ. δ4Π1 γετο Οᾳρεατῖς οχοτοῖϊίας, οί α Ἠιατί, εἸαξδίρης 

Ιοδίπη οΏςεςδο, ΠΠ] σοπηπηεαίας Ρροίεταί αμ γοὐή, Γαππε 

εαρῖί Ἰαογατας Ἱία απἰάεπα, αἱ ον Πετραταπα ταὐἱείθας ρᾶ- 

ΠΕΠ οοηῇορΓε οοφετεπίατ. Οπ]α5 ποποΓῖς Ρ8Π65 απΗΠῃ ἃ 

(ταης[ησίς ο[οιτοπίαγ Ροπηρείο, Παοππάππη οἱ 5ρεείασυ]απα 
[οτε οχἰςππαπίῖνας, Ἠ]α, π η] Ἰαίαίας, Οσα α πα ]διις Ὦθ- 

θἑ]ῖς, ἵπαπέ, ποβῖς Ῥε]]απι εξ! Τατ 0αδατ, πεορςΣῖαίε 

οοιηρα]δας, οπΊπθς 5πας οορίας οοπἰγαχϊϊ, τοὶ οὐπα Πηνίο 

Ῥοπιρεῖο οοπβΙείαγης. Αί Πα, οοοαρα!ἶς Ρ]ετῖδαπα εχ ϱὰ- 

βἰο]]5, απα; α 0ᾳ,5ατε Ρε απο οεσαδίοπεΠα εγαπί ταζια Το- 

Πεία, φπείάπα 5ε {επωί. Οποά 0 ἄρετίης δτεης, 

455 οδί ορις αρστεί ἀῑποπχαπα εἰ νὶν ουεά(ρ]α, πῖ- 

Υθιςα Ἰοδίαπη οαδίτα ππα πηΠΙοπε α πιατὶ αἲ ππατο ἀπεία 
οτοππαγα]]ατο : οἰαηιςί πιο λπηηΙ 5ποσθςδ5 ΠΟΠ τοςροπάοτεῖ, 
1ρβία5 5α]ίεπα οοπα{α5 πιαση]βοί Ἰαΐητας Ἰαμάσπα; εταί οΠΊπα 
απιρίίας ποο (/ογία, οκ κ) 5ἰαάἱογπα. Ο5αγῖς απ{εῦα ορετῖ- 
Ρ15 αἷίας [ο55ᾶς πηπΠΙΙοποςπο οὐ]οϊουαί Ῥοπαρείας : αἴφυο 

ία αἰίοι αἰοτίας εἰαάεραί ορεταῃ. 9θιπε] {πιο Π]ᾶσπο 

Ργα]ο οργίαίαπα οί; ἵπ 41ο Ροπαρείας Οαςατίαπος ορτεμῖο 
τορα{, Υθγ5οδα ο 1π Πάσα αἲ ομδίτᾶ π5απε ρετδεουίης δεί; 
πηυ[ἱς ποσο εἱρηί5, οἱ ααπῖ]α ρ9Πο ἔρδα (ᾳποὰ Ἀοπησπῖς 

ῥτορορΗ η σα οδί, ἵπ δΠηηΙα γοηογα[ίοπε Ἰαθ{ απ) ρο- 
ας, πὶ οοπηπηοᾶς οαΠα δἱρηί[οι, ΙΠΙΙα υἱ οοπηἰδα», ροτ 
ναι πίας ρτο]θοίςεεί. 

ΤΝΧΗΠ. Ώιπι δἷο [σα ϱαρίαπί θα καγίαπὶ, Οωδας αὖ αἶα 

ῥανίο οὐπα αλα παλ έαπα λάμα δαζσυτης: 5εὰ οἱ Ίος ἴρθος 

ἰαπίας ῥανος ηναδί, αἲ, ρτουυ]. οοπδρίἰσαίί Ροπηροίαη, 

προ οἰδί ροαον η, απαπανῖς ροτἱς οαδίΓοΓΙΠΗ ῥτονπηῖ, 

πδήαο φοιναἰν ουδ Πίσας πίνοὐμοί, Ἠσαπο π]]ο πιούο αὖ 
ἱπιροταία [αοἴεπάα οοπηἠχονοτίς 5εὰ υἱ αρ]οείο οπηπῖ ρυάοτο 

Ρο ο φπἱκήμδ, πος πάς [ους [ογγοί, οἴίαίο «ΓΓΦΗ 86 ΡΓύ- 
προτοί, Ώθς αίσπο Ἰογίαία Ἰαναπία, ποσο τα σπα ῥτορτία. 
ΕΙ {ρεο Ολαγο ἀἰδοιγδαπίο, οἱ οπἩ ορρτοβηῖς Ἰοπρίπαυ σι 

οἵἷαπα αμα Ῥοπηροίαπα οδιοπάοπίος πἰλοπίπς αλ, ῥτο]ο- 
οἓἷς ἵπ οωπβροσία ἱππροταίογίς φἰμηίς, Γαρης ο ππαμαγυηές 

αἲᾗ «στο τον ἑοτυηί, 5οΡΠ68 Ἱπεγίοσαπο, να νυς Ρο ρα- 

ἀοτο {ῃ {ΓΓΑ ἀθ[κίν. Ταπία οο5 ουσυρανογα! οοηρίογπα (ο. 
πας οἴίαα αἰμηίίοτ, ΟΠΥΘΓΦΟ αἱμπο, ομκρίάσπα ἠπιρογαίοτί 
αμ κας ον ἠπίοπίατος ποπ φπίάσπα Οαοκασίς κα{οη]ίος πλου 
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θόντες, οὐδ) ἐπὶ τὰς φυλακὰς ἁπήντων, ἀλλὰ µεθειµένα 
Δ / - ’ ο . 4 

πάντα ἦν, καὶ τὸ χαράχωμα ἀφύλακτον' ὥστε αὐτὸ 
θοχεῖ συνεσπεσὼν ἂν τότε ὃ Πομπήϊος ἑλεῖν κατὰ κρά- 
τος, χαὶ τὸν πόλεμον ἑνὶ τῷδε ἔργῳ πάντα ἐξεργάσα- 

6 Λ ο 0 ο ΄ ἐ λ κ 
σθαι" εἰ μὴ Λαθιηνὸς αὐτὸν, θεοῦ παράγοντος, ἐπὶ τοὺς 

φεύγοντας ἔπειθε τραπΏναι" καὶ αὐτὸς ἅμα ὤχνησεν, ἢ 
-- / ’ τὴν ἀφυλαξίαν τοῦ χαραχώματος, ὡς ἐνέδραν, ὑφορώ- 

.. / 

µενος, ἢ ὡς ἤδη κεκριµένου τοῦ πολέμου καταφρονήσας. 
Δ 

Ἐπὶ δὲ τοὺς ἔξω τραπεὶς, ἑτέρους τε ἔκτεινε πολλοὺς, 
.ο ὰξ , ώώ ’ / 

καὶ σημεῖα τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἔλαθεν ἐν ταῖς δύο µάχαις 
ΔΝ -. .ό ὀκτὼ καὶ εἴχοσι, καὶ δεύτερον τόνδε χαιρὸν ἐντελοῦς ἔρ- 

.ω Δ αν / Ν μα ὅ γου µεθηκεν. Ὁ καὶ τὸν Καίσαρα φασὶν εἶπειν, ὅτι 
κ. Δ 

σήμερον ἂν ὃ πόλεμος ἐξείργαστο τοῖς πολεµίοις, εἰ τὸν 

νικᾶν ἐπιστάμενον εἰχον. 

ΤΧΠΙ. Ὁ δὲ Πομπήϊος τήν τε νίκην ὑπερεπαίρων, 
ἐπέστελλε βασιλεῦσι καὶ πόλεσι πάσαις’ χαὶ τὸν στρα- 

τὸν αὐτίκα τὸν Καίσαρος ἦλπιζε πρὸς ἑαυτὸν µεταβα- 

λεῖσθαι, λιμῷ τε πεπεισµένον, καὶ ὑπὸ τῆς ἥττης κατα- 
. Λ 

πεπληγμένον" μάλιστα δὲ τοὺς ἡγεμόνας αὐτοῦ, τὸ 
Γ -. -. σφέτερον ἁμάρτημα φοθουµένους. Οἱ δὲ, θεοῦ σφᾶς 

ή ω Λ ... 

ἐπὶ µετάνοιαν ἄγοντος, τὸ ἁμάρτημα ᾖδοῦντο" καὶ τοῦ 
Καίσαρος αὐτοῖς ἐπιμεμφομένου τε πράως, καὶ συγγνώ- 

ο. / ν ο 3 / .ς φρ λ µην διδόντος, ἔτι μᾶλλον ἠρεθίζοντο καθ’ ἑαυτῶν" καὶ, 
ἐκ παραδόξου μεταθολῆς, ἐκέλευον τῷ πατρίῳ νόµῳ 
διακληρώσαντα αὐτοὺς, τὸ δέχατον µέρος ἀναιρεῖν. 

Οὐ πειθοµένου δὲ τοῦ Καίσαρος, μᾶλλον ᾖδοῦντο, καὶ 
συνεγίγνωσχον αὐτὸν οὐκ ἀξίως ὑπὸ σφῶν ἠδικῆσθαι: 
καὶ τοὺς φέροντας τὰ σημεῖα χτείνειν ἐπεβόων, ὡς οὐκ 

ἂν αὐτοί ποτε φυγόντες, εἰ μὴ τὰ σημεῖα προαπεστράφη. 
κ - 3 .”. ο} 3 / ὧν / / 

Ὡς δὲ ὁ Καΐσαρ, οὐδὲ τοῦτ ἀνασχόμενος, ὀλίγους µό- 

λις ἐκόλασεν, αὐτίκα πᾶσιν αὐτοῦ πρὸς τὴν µετριοπά- 

θειαν ὅρικὴ τοσή δε ἐνέπιπτεν, ὡς εὐθὺς αὐτὸν ἄγειν ἀξιοῦν ρμ-η ή η 
..Ἡ λ / οφ. 9 ΄ 

ἐπὶ τοὺς πολεµίους. Καὶ ἐνέχειντο σφόδρα προθύµως, 
-. / Φα. τὰ ./ δ ’ Ν 

παραλαλοῦντές τε καὶ ὑπισχνούμενοι διορθώσεσθαι τὸ | 
ο. -α / 

ἁμάρτημα νίκη καλη: κατά τε σφᾶς ἐπιστρεφόμενοι 
. 

ν Ἁ ο κ .ς ) 3 “Υ 3 .» ε 3 ὃ ὐτοῦ Καίσαρος, μὴ ἐπανήξειν ἐκ τῆς µάχης, εἰ µ 
χρατοῖεν. 

ο ΕΧΙΥ. “Ὅθεν αὐτὸν οἳ μὲν φίλοι παρεκάλουν, ἄπο- 
Ἰρήσασθαι τοιᾶδε µετανοίᾳ καὶ προθυμία στρατοῦ. Ὁ 
εὼ ο .. ᾿ λ20 τ] ο η ελ / -- 
ὃ) ἐς μὲν τὸ πλῆθος εἶπεν, ὅτι μετὰ βελτιόνων καιρῶν 
αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς πολεµίους ἄξει, καὶ μεμνῆσθαι τῆσδε 
τῆς προθυµίας διεκελεύσατο. Τοὺς δὲ φίλους ἀγεδίδα-- 

σκεν, ὅτι χρὴ καὶ τῶνδε προεξελεῖν τὸν φόθον τῆς ἥσσης, 
πολὺν αὐτοῖς ἐγγενόμενον, καὶ τῶν πολεμίων τὸ φρόνημα 
ἀχμάζον προκαθελεῖν. "Ὡμολόγει τε, µεταγιγνώσχειν 

. / / . 3 ς 

πρὸς Δυῤῥαχίῳ στρατοπεδεύσας, ἔνθα ἐστὶν ἡ παρα- 
-” .. . - 

σχευὴ πᾶσα Πομπηίῳ, δέον ἀποσπᾶν αὐτὸν ἑτέρωθι 
ἐς ὁμοίας ἀπορίας. ἸΚαὶ τάδε εἰπὼν, ἐς Ἀπολλωνίαν 
”ρ)ἱ / λ οι 2.» ώ . λί δ. μ ς εὐθὺς µετήει, καὶ ἀπ᾿ αὐτῆς ἐς Θεσσαλίαν νυχκτὸς ὑπε- 

. .. / . κὶ Λ ’ ’ Γ] -ω 

πρὸς ἀλλήλους ἴλαδὸν, κατὰ μέ ρη συνώμ.νυντο, ἐφορῶντος | 

χώρει λανθάνων ' Γόμφους τε, πόλιν μικρὰν, οὗ δεγο- 7. τ ο Ἱ ᾽ τ ιν) ! 
᾽ - / .ε. δν θε 2 ΄ ω ο ἡν νο ῤρ- ! 

ΕΥηΝν αυτον, ἔςειλεν υπο οργής, και Επετρεξ τῷ 
-” / ους 2 ” / 2 / 

στρατῷ διαρπάσαι. Οἱ δ) ὥς ἐκ λιμοῦ πάντων ἐνεπί- 
. - ’ -- /”. 

πλαντο ἀθρόως, καὶ ἐμεθύσχκοντο ἀπρεπῶς" καὶ μάλιστα 
ΑΡΡΙΛΝΙΣ. 

2.69 

οοποϊάσγυηί. Ουἱ γογο ἵη οΔδίγα 5ο γοροροταΠέ, πο αἲ οι- 
δίοδας φμἰάειη Ργω»ίο Γαδγυηί : 5ο τοηηίκκα, οταη{ ομηρία ᾽ 
οἱ ναἰαίη πι] [ής πια ία κἰαἰοηίδας, Ε{ ροίπογαί ΟΠΥΠΊΗΗΗ 
ορίπίοπο Ῥοπηρεία5 (απο απα ευ [αρίοηίδας ἵῃ οπδίτα ἵγ- 
ΤΙΠΙΡΕΓΕ, ἀομοα(αππ(αο αογαί; πὶ Πιαυίσηιις οἱ » 460 Πιο- 
ἴοπι αάΠποηία, Ρρογλιαδίςκοξ, ἱ [ασίοπίῖνας Ροία5 Πηπείατοί : 
απυΠ1 οἱ Ίρ5ο ἀπβίας Γαἱρδοί, 4Ἡ. οπδίτα ασστοάοτοίας, οἶνο 
αποά γααια Ἱπουρίοδίταπα αδρθέαπη Ἰαβοτεί, απα παπα 
Ιηδ]άΐα5 αὖ Ἰοδίο ραταίας., οἶνα φαοᾶ, οοΠςΗΠΗΠΙΔίάΠΙ γἱοίο- 
πα Ρηίαη5, ἀοορεκίοπθιη ἴ]]αια οοΠ{οΠΙΠοτΟΙ, Ο{οΓΙΠΗ 
6ΟΗΥΟΙΙ5 Τη 05 απὶ εχίτα ναβαπα ογαηέ, αἰίαια ΠπσΠΚΠ 
5ίγασοπι οὐ41έ, οσα ἀῑο ἀπορις Π]ῖ5 ρτα]ῇ5 νἱαϊηι οσίο 
εἱρηᾶ παϊΠίατία οορῖίς οοσαδίοΠΕΠΙ απίσιη αΏςο]γεπᾶσ» γἱοίοτία 
1801 αἰίογα γἷος ο ππαπῖρις ἀἰπϊςεί. Οιοᾶ πο 6ωδας απἰάσηι 
ἀἱδείπιπ]αςςο ἀῑσίίατ, ο ἀἴσπα βΠΕΠΙ αἰαίαγαπ (ῖςςο Ῥο]]ο, 
5ἱ Ιιοβέ!5 5οἶρδεί η ῖ γἱοίογία, Ἶ 

ΗΝΥΗΙ. Έα ἱείοπαπα Ῥοπηρείας πιασηἰβείς γοτυίς τορῖ- 

Ρ5οἰγίαρισᾳπο οπηηί μας Ρος Πίεγας «ἰσηίβοαν]; «ρεταναί- 
απα, εοη[εςία αᾱ 5ε ἰγαμριίαταπα οχογοίίαπα Οαφατίς, οί 
[απηε ΡΥΟΡΣΙΠΗ, οἱ Π]α ἰαάα ροίεγη(απα, ας ρταφοτ(ἶπι ἱπῖ- 
Ριπος οιγα(ἵ οοηςεἰεηίία ρανίάο5. ἨΠ τετο, ἀῑγ]πίέας {αοιϊ 
ΡωηΠοηίῖα, Ρεεσαίατη οΠὰ ριάοτε ασποφοεῦαΠί; οἱ Ιπροτα- 
ίογε Ἰεπιεηίου ο05 Ἱπομδαπία, παἱίτοαπο ἁαπίο γοπίαπι, 

{απίο πηῖη5 δἱΡί ἰσποςοεβαπέ : πίγαπηἽ πε ἵη. πιοᾶσηα πηπ{αἰ 1, 

4εροδεεβαηί ἱρ8ῖ ἀεεϊμια[ἰοπίς οχ Πηοτθ Ῥαΐτίο δΗρρΙΙοἴαπη, 

Οτο απάτη τεπη1 ςἳΡί α 0ᾳδαγε Υἰάγοηί, 60 πηασίς Ριο- 

Ραΐ αἀπιὶφςῖ ἀοάεεονῖς ἵπ ου] 15 ΠΗΙΠΙΠΙθ οροτίθραί ἱπ]αγίαη : 

εχρείεραπίαιε αἆ Ώδεθπι φἱρηΐίοτος, αὶ ηἰςὶ οοηγθιςῖς κἷ- 

εηῖς {σα Ιπἱ πα [εεῖςςθηί, ἨθΘΙΠΟ ΠΠ(ΠάΠΙ ἆς ασα οορίίας- 

5εί. Ὁί τονο, πε Ίου απἰάεηα Ρρᾶδδ5 Οωπαν, υὶν ἵπ Ραζ05 

ἀπἰπιαάνοτίϊές αᾱ Ίαπς εἶας πιοάεγα(Ιοπεπα {αηία οχογία οςί 

οπηπίσπα αἰαστίας είαάίαππαιια, αἱ εοπε]απατεηέ, Ρτοίίηας 

Δάγθιςις Ποδίθηα 5656 ἀπεθγεί. ἸΤηδίαραπίααθ 5ΙΠΊΙΠΟ 5ίι- 

ἀἱο, οταηίες, Ρο]ἱσθπίεσαιιθ, οστοσία γἱοίοτία ἰσποιηϊηίαπα 5ο 

ἀΡοΠίαγος.. Ταπι αἆ 5ο πιαίαο οοηγειςῖ, ροι οοηίητίας αἰ- 

απο πιαπῖρι]ο5 εοπ]αταβαπέ, ἱπδρεσίαπίο ΙΠιρογαίοτα, ΠΟΠ 

π]ςί γἱοίογες 56 τοδΙίανος ο Ρτῶ]ῖο, 

ΤΧΙΥ. Οπαρτορίοι Ποτίαβαπίαγ 0 ςατθπη απη]οἳ, αΏηίογθ- 

{πε ἵπ ΤοΠ1 5Ι4Πῃ {αἱ ρα πΙϊοπίία αἱ Ρνοπαρίαάἶπο οχεγοῖ(ας. 

Ῥοἆ Π]α οοῦαα πα] {πάΐπο τοξροπα[ΐέ, ορρογίαπίογο {οπιροιθ 

ἵῃ Ποδί6εΠΙ 605.56 ἀποίαγαπα; Πογίαίαςαπο οδί, αἱ οςςθη{ Ἱι- 

Ία5 ρτοπιρ((άἰΠῖς ΠΠΕΠΊΟΓΟΣ. ΟΦ{ΕΓΙΠΙ απηίσος ρηϊναἷην 

πιοπιέ, οχἰπιεπάαπα Ῥτίας ΠΠ ρατοίσηι οκ τοζθη!1 εἶαάο 

εοπίτασίαπα, οχδρεείαπάππηἽπε, ἆμπ1 πλοία Ιαησιεςοαί Ἰιο- 

5[απα {ογοςίᾶ : [α8δη54116 οδί 5π1Π1 ουΓαίαπη, αποά αἆ Ώντ- 

τηε απα. οαδίτα Ροδυΐςςοί, πρὶ Ῥοιηροίο ραναία εβεοηί 

οπηηία: 6π1Πη ἀῑίΟ ευ αμ5ίταοιο, οἱ «πέρας Ππρ]ίοπτο 

ἀἰθπου]ίαἴνιας ἀευαΐςδεί. Οµπίρας ἀῑειῖς, Ρνοἵπας ΔΡοΐο- 

πίαπι Ο5ατ τορο[ῖ, Ιπάσθαιιε {π Τ]οςδα]ίαπα οἶαία Ποσία ϱ10- 

[οοίας οί. Τί πιο άοἱΠΡΙΟ5, πιοίσσα ορρίάαπα, Ύποά 

Ρονίας ἱρ5ῖ οἰααδοτα!, οχρασηαν ἰναίας, ἀῑπρίοπά αππ(αε ϱπῦ- 

Ῥί πα ίνας. Οἱ (απποΙΟί οχρ]εραπ{ί 5ο α[απχ, οἱ ΥΙπο 

ἱηριγρίίαναηί ς ἱηδὶρηϊ ρα. οπἱουῖ» εἰ πίσσα (ο γπλαπογα 
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αὐτῶν οἱ Γ ερμανοὶ γελοιότατοι κατὰ τὴν µέθην ἦσαν. 

Ὥστε 2οχεῖ καὶ τότε ἂν ὁ Πομπήϊος ἐπελθὼν ἐργάσασθαί 
τι ο εἰ μὴ διώκειν ὅλως ὑπερεῖδεν ἐκ χαταφρο- 

νύσεως" μέχρι Καΐσαρ ἕπτὰ συντόνως ἡμέραις δδεύσας, 

ἐστρατοπέδευσε περὶ Φάρσαλον. «Ἀέγεται ὃ) ἐν τοῖς 

Γόμφοις Ἠνέσθαι παθήµατα Ὑενναῖα, καὶ νεκροὺς τῶν 
ἐπιφανῶν Ἱερόντων ἐν ἰ ἰατρείῳ φανῆναι, χυλίκων αὐτοῖς 
παρακειµένων ἀτρώτοις, εἴκοσι μὲν, ὁ ὡς ἐς µέβην κατα- 

κεχλιµένους ἐπὶ τὸ ἔδαφος" ἕνα δ᾽ ἐπὶ θρόνου παρακα- 
θεζόμενον, οἷα ἰατρὸν, ὃς τὸ φάρµακον αὐτοῖς ἄρα πα- 

ρέσχε. 
ΙΧΥ. Πομπήϊος δ᾽ ἐπὶ τῇ Καίσαρος ἀναζεύξει 

ουλὴν προῦτίθει" καὶ Ἀφρανίῳ! μὲν ἐ ἐδόκει, τὸ ναυτικὸν, 

ᾧ δὲ καὶ πολὺ προῦ γεν, ἐπιπέμπειν Καίσαρι, χαὶ 
δνορλον ο. ον ἀλωμένῳ χαὶ ἀποροῦντι: 
τὸ δὲ πεζὸν αὐτὸν Πομπήῖον ἄγευν κατὰ σπουδὴν ἐς 

τὸν Ἰταλίαν, εὔνουν τε πρὸς αὐτὸν ̓ οὐσαν, καὶ πολεμίων 

ἔρημον. Κρατυνάµενον ὃ) αὐτήν τε καὶ Γ λίαν 

χαὶ Ἰθηρίαν, ἐξ οἰκείας καὶ ἠγεμονίδος γῆς αὖθις ἐπι- 
γειρεῖν Καίσαρι. ὍὉ δὲ χαὶ ταῦτα, ἄριστα ἄν οἳ γε- 

νόµενα, παριδὼν, ἐπείβετο τοῖς λέγουσιν, αὐτίχα τὸν 
Καίσαρος στρατὸν µεταβήσεσθαι πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ 

λιμοῦ, ἡ οὐ πολὺ σφίσιν ἔσεσθαι τὸ ἔτι λοιπὸν ἐπὶ τῇ 
κατὰ Ἀυῤῥάγιον γενοµένη νίκη” τὸ δ᾽ ἐναντίον αἴσγι- 

στον εἶναι, καταλιπεῖν θεύγοντα --ς χαὶ τοῖς 
ὀττηθεῖσιν ὁμοίως τὸν νικῶντα φεύγει. Ὅ μὲν δὶ 

τοῖσδε προσθέµενος, αἷλοῖ μάλιστα τῶν ἑῴων ἐθνῶν ἐς 
αὐτὸν ἀφορώντων, καὶ φειδοῖ Λευχίου Σκιπίωνος, μή 
τι περὶ Μακελονίαν ὢν ἔτι πάβοι’ μάλιστα δ᾽, ἐς ἀγῶνα 

χρήσασθαι θαῤῥοῦντι τῷ στρατῷ διωλόσόμανος, ἐπηλθε, 

καὶ ἀντεστρατοπέδευσε τῷ Καΐσαρι περὶ Φάρσαλον, 
καὶ τριάκοντα σταδίους ἀλλήλων ἀπεῖι χον. 

ΕΧΝΙ. Ἀ Ἱορὰ ὃ δὲ Πομπτίῳ μὲν ἦν πανταχόθεν" 
οὕτω γὰρ αὐτῷ προδιώκηντο καὶ ὁδοὶ καὶ λιμένες καὶ 
φρούρια, ὡς ἔκ τε Υῆς ἀεὶ φέρεσθαι, καὶ διὰ θαλάσσης 

πάντα ἄνεμον αὐτῷ φέρει. ἸΚαΐσαρ δὲ µόνον  εἶχεν ὅ 
τι μόλις εὗροι χαὶ λάδοί χακοπαθῶν. Καὶ οὐδ' ὣς αὐτὸν 

ἀπέλειπεν οὐδεὶς, ἀλλὰ σπουδῃ δαιμονίρ συνενεχθῆναι 

τοῖς πολεμίοις ὦ ὠρέγοντο” καὶ Ἠγοῦντο, πολέ έµῳ μὲν εἶναι 

παρὰ 
ἔτεσιν ἠσκημένοι" ἐς δὲ ταφρείας ἡ περιτειχίσεις ἢ 
σιτολογίας έπιπ πόνους ἀσθενέστεροι, διὰ γῆρας. "Ὅλως 

τε κάµνουσιν αὐτοῖς ἐδόκει δρᾶν τι μετ) ἀνδρίας, ἡ μετ 

ἆρ γίας λιμῷ 2ιαφθαρΏναι. ὋὩν ὁ Ποιπήϊος αἰσθανόμενος, 

ἐπικίνδυνον μὲν ἡγεῖτο, Ὑεγυμνασμένοις καὶ ἀπογι- 
νώσκουσιν αὐτῶν ἀνδράσι, καὶ τύχη Καίσαρος λαμπρᾶ, 

περὶ τῶν όλων συνενεχθῇ σαι δι ἑνὸς ἔρ  λασή δυνατώτερον 

δὲ καὶ ἀκινδυνότερον, ἐχτρῦσαι ταῖς ἀπ πορίαις αὐτοὺς, 

πολὺ ἀμείνους νεοστρατεύτων ἔτι ὄντων, δέκα 

οὔτε γῆς εὐπόρου κρατοῦντας, οὔτε θαλάσση χρωµένους, 

οὔτε ναῦς ἐς φυγὸν ταγεἴαν ἔχοντας, Ὁ μὲν δὲ κρατίστῳ 
ή - ρ ᾽ /' - [ή 4 . ᾿ 

λογισμῷ τρίβειν τὸν πόλεµον ἐγνώκει, καὶ ἐς λιμὸν ἐκ 
’ 

λιμοῦ τοὺς πολεµίους περιφέρειν. 
ΙΧΥΠ. Πολὺ δ' ἀμφ) αὐτὸν πλῆθος ἀνδρῶν ἀπό 

τε τῆς βουλής ὁμοτίμων οἳ, καὶ τῶν καλονικένων ἵππέων 
Ν ! ] ’ Π 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

κ.» . ως” μυ...» μου ο... ----------- 

οὐηείαίο. Οματε γἰἀείατ {ππο 4ποππο Ῥοηηρείας οοραδίο- 

πεΠα τοί Ῥοπαο ρετεπάα» απηϊκί55α, οοΠ{ΘΠΙ{ ΠΠ Ποφίθπι ΠΟΠ 

ἱηδθουία5, ἆοπθο Οῶκας, δορίεπα ἀῑεβης οοππααίο Πίπογα 

οαδίτα οἴΓΟὰ ῬΠαΓΦΑΊΗΠΗ πηείαία5 οί. Οοπιρηῖς απ{είη, ἰηίοι 

8]ἱ05 63515, οαἱαπηἴαίεπα ορριάαποταπα Πηηδίγαπίος, τεροτίο 

[ήςςε αἰαπί ἵπ ο/ῇσιηα ππεᾶ{οί ΠΙογίαος 5εΠ6» ποβί]ος γἰρίη, 

Ἠπηί τουυπηροηίες, οα]ἱοίρας Ἱαχία ροί85, τε] αἆ «ΟΠΗΡΟ- 

(α1ἱοπεία, ΠΙΟ Υ]πθτο α[[ροίο5, ΠΠΗΠΙ(αα ἵῃ 5ε]]α αδεῖ- 

ἀαπίεπα, απῖ σε ππεδίοις ΡΟΙΙΟΠΕΙΗ εσρ[ετίς ροττεχίςκεἰ. 

ΙΧΥ. Ῥοπιρείας, ρορί ἀἰκεθβδαπα Οαςατίς, ααλη η ί απηῖ- 

ο05 ἵπ οοηδΙΜππη. Ἐν 5 Α[Γαπίας εθηξεραί, παγαϊρης 

εορίΐς, απἶρης Τρί Ργωρο]ετεπέ, πγσεπάαπα Πη[εςίαπά πα 
σας Ο954ΓεΠΑ Υασαπα οἱ ἵπορεπα; ἰειτεδίτες τετο εορίας, 
ἀπεία ἱρείης Ῥοπηρείί, Ῥτομοτε ἰταᾖοιεπάας ἵπ Πα]ίαπα , [δ- 
γεηίεπη {ρδίας ρατιίθας, οἱ πηίο γασπαπα : οοπβγππαία 8- 

{επ Πα[ία οἱ σαἱία Ἡἱδραπίασπε, ἴωπι Υετο 401 εί εχ ϱ8 
τοβίοης, αι; 5εᾳες ο5ςοί Ιππρογίϊ, γάτες αρστοάϊεπάππῃ 0ᾳ5- 

58Γ6Ι1. δοᾷ ου οοηςΠ(απα, απαπηγἰς ςα]αβεγτίπΙτα, ΠΟΠ 

Ρ]ασμίί Ῥοπηρείο; οαί ατγάεναί πιασῖς 5οπ{επίία οοτηπι, 
απἰ αἴεραπί, {οτε αἲ Οαφατίς οχοτο ας, [πιο ορασία5’, πηοχ 

4Ώ εο ἀεβερτεί; απ 5α]ίθπη ΠοἨ πηπ]ίυπα 5Ἡρογρςςαο αἆ αἳ- 
«ο]γεπάαπη γἱοίοπίαπα, Ροδί ῥτοδρεταπη αἆ Ὀνττ]ασήσπα ρα 
6ηαΠα; οοπίγα {πγρίςδιπησα 6556, οπα 1 Γασϊοπίθπη Ο0954ΓΕΠΗ, 

εἰ Υἱοίογοπῃ Ἰαιά 56ος αἴαπο Υἱοίαπη ΓΗβαΠη «Ἀρθβδετθ, ἩἨο- 
τΠῃ ἰσίίαν 5οπίοη{ αεθθἀεη5 Ῥοπηρείας, Ῥαάοτο πιαχίπηο 

ἀποίας ποπ ατα Οτἰοπίΐς, απαγάπα εγαῦ{ οσο]! ἵπ ουπα 60Ἡ- 
γογςί; {ΠΠῃ Ύετο τοδροοία Τ,. βεῖρίοηϊς, ουἳ, ἵπ Μαεθάοπία 

οίαπη ἴππαι γειδαπ, ππεραί πα (παπα οἸαάθπῃ αοοῖρετεί; 
απίο οπηπία Ὑοτο, αποά π{οπάσπα ο55ο ατρητατοίατ βάσοῖα 

ατάοτοσιε παπα» Ἰη5εσπίας εδ Ο54Γ6Π1, οἱ οπδίτα ϱἳ- 

αἰτὶς εἶας αὖἲ ῬΙιαγςα]Ιπα, εχ Πν Ἡ. Ρᾶ55ΗΜΠΑ Ιπίδτνα]]ο, οβ- 

ροδι{. 

ΙΧΝΥΙ. Οοπηπηθαίας απίοπα Ῥοπρείο 5ηασογεβαπίατ απά]- 
πα. Βίἱο οηίπ οἱ ροτίη5 οἱ γίας οἱ οαδίο]]α απίο ππαπ]σγαί 
ἱηβίταχεταίαπο, αἱ οἱ (ευτα οοπΗπαο 5αργολοτοηίας, οἳ πνατί 

ααἰγίς νουί οἱ οοη[εγοηί. Οωδας γετο τὰ 5οἶαπι Ἰαβοβαί, 
αποά. αποάἰαηίς «στο ραταραίατ Ἰαροτίρα». Απο αἷο 
απάθιη α 4ος Σπα ΙΠΟΓΙΠΙ ἀθδογίας ε5ί, 566 ἀῑνίπο φποάαπα 
ἱπςιμοία Τη Πορίος Γογοραπίαγ ρασησς οαρία!ς οἱ αἱ 5ο, Υδ- 
(οΓ4ΠΟ5 οἱ ἆοσθπα ΔΠΠΟΤΕΠΑ Πάπα οχροτίος, Ίοημε ργα- 
φἰαμίίογος αγηηῖς ἐγασίαπαϊς, απαπα Ῥοπηρθίαπος Π]ος τοπος, 
ἀμοστοηί. Θυο αἱ οροτίθας οἱ απ (γαλνοπά πα ομδοῖ, πη- 
πἰηοπίθαδαο ας Ἰαογἱοςῖς (ηπησηίαἰοπίδας, ἱ 5ο Πη[οσίο- 
το [οτο οὗ αἰαίοπα Ἰαῦ γογροηίσπα, (ο ραμίαν. Εἰ οπιηίπο. 
ΠΙΟΓΑΓΙΠΗ ρογ{ωί, ορηδοαηίς ΤΟΠΗ Ρο α5 5οπηο] ατηιίς {οτε {ος 
ἀοοσγησμάαίη, 41 4Η1 {ρηανο Γογοπά ση βαρηῖς Ἰπ]ατίαπη. Οποὰ 

οἱ Ῥοπηροίας Ἰπίοήμοης, ροηομ]οδαα Πάσα ναξ, σπα ης 
οχογομαἶν, οἳ πππο ἀοεροιαίοπο οἶσηα ΠΕ πον ααδαγῖς 
ουημτοά!, οἳ ο ήπια. τοτήπα ὀἀἠίσατο, ῥεοδοτίπν ποια 
[οἱοἰκεἰπαὶ Οα0δατίςτ Επ Η{15 νοτο ας [αοἑα5 ρος56 605 ΤΟΓΗΙΠΙ. 

οπιπία πα οµοδίαίο α{οτὶ ορρταἽ πο, 41πα που αμα ἴ6- 
ποαπί [ο], που ἱπιρογιαἰοπίρας αἰαηίος πιανπηίς, 86 
πο πάγος πἰάσπα αἲ ρτοροτο οβαρίοπά πα Ἰαβραρ!, Ἠαφυο 
ῥγποη(ἱκκίππο οοης]]]ο Ῥοπηρείας ῥγοίταλιογο Ἠοί]απι ἄθογο- 
γοτας, οἱ Ἰοδίοηα Γαμηο Ίαηι οχαμἰ(αίσπα Γ4Π16 ρογγο ϱΠεζατο, 

ΙΧΥΗΠ. 5εὰ 41111 ορδεί οἶτοα Ῥοπαροίαα ΠΑΣΗΣ ΠΗΠΙΟ: 

Γή ΦΟΠΔΤΟΓΗ ἁἡμη[ίαίο αγία, οἱ οφ μπα ΠΟΠΙΠΟΓΗΠΗ 
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οἳ διαφανέστατοι, βασιλεῖς τε πολλοὶ καὶ δυνάσται, 
οἳ μὲν ὑπ ἀπειρίας, οἱ δ᾽ ἀμέτρως τοῖς περὶ τὸ Ανυῤ- 

ῥάχιον εὐπραγήμασιν ἐπηρμένοι, εἰσὶ δ᾽ οἳ καὶ τῷ 
πλέονες εἶναι τῶν πολεµίων, οἱ δὲ καὶ κάµνοντες ὅλως 

τῷ πολέμῳ τὸν χρίσιν ταχυτέραν μᾶλλον ἢ πρέπουσαν 
ἐπειγόμενοι γενέσθαι, πάντες ἐξώτρυνον αὐτὸν ἐς τὴν 

µάχην ' ἐπιδεικνύοντες ἀεὶ τὸν Καΐσαρα παρατάττοντά 
τε χαὶ προχαλούμενον. Ὅ δ᾽ ἐξ αὐτοῦ μάλιστα τοῦδε 
αὐτοὺς ἀνεδίδασχεν, ὅτι Καίσαρι μὲν τοῦτ᾽ ἐξ ἀπορίας 

ἀναγχαῖον ἦν, σφίσι δὲ καὶ διὰ τοῦτ᾽ εὔκαιρον ἡσυχά- 
ειν, ὅτι Καΐσαρ ὑπ᾿ ἀνάγκης ἐπείγοιτο. ᾿Ενοχλούμε- 

νος δὲ ὑπό τε τοῦ στρατοῦ παντὸς, ἐπηρμένου τοῖς περὶ 
τὸ Δυῤῥάχιον ἀμέτρως, καὶ τῶν ἐπ᾽ ἀζιώσεως, αὐτὸν 

ἐπιτωθαζόντων ἐς φιλαρχίαν, ὡς ἑχόντα βραδύνοντα, 

ἵνα ἀνδρῶν ὁμοτίμων τοσῶνδε ἄρχοι, καὶ ἐπὶ τῷδε 
αὐτὸν βασιλέα τε βασιλέων καὶ Ἀγαμέμνονα καλούν- 
των, ὅτι κἀχεῖνος βασιλέων διὰ τὸν πόλεμον Ίρχεν" 
ἐξέστη τῶν οἰκείων λογισμῶν, καὶ ἐνέδωχεν αὐτοῖς, 
θεοῦ βλάπτοντος ἤδη καὶ τἄλλα παρ ὅλον τόνδε τὸν 
πόλεμον. Νωθής τε γὰρ καὶ βραδὺς παρὰ τὴν αὐτοῦ 
φύσιν ἐν ἅπασι γεγονὼς, παρεσχευάζετο ἄχων ἐς µάχην 
ἐπὶ κακῷ τε αὐτοῦ καὶ τῶν αὐτὸν ἀναπειθόντων. 

ΙΧΥΠΙ. Καίσαρι δὲ τῆς νυχκτὸς ἐκείνης τρία μὲν 
ἐπὶ σιτολογίαν ἐξῄει τέλη" τὸν γὰρ Πομπήϊον ἐπαινῶν 
τῆς βραδυτῆτος, καὶ οὐδαμοῦ νοµίζων µεταθήσεσθαι 

τοῦ βουλεύματος, περιέπεµπεν ἐπὶ στον. Πυθόμενος 
δὲ τῆς παρασχευῆς, ἤσθη τε τῆς ἀνάγχης Ἂν εἴκαζεν 
ἠναγχάσθαι Πομπήϊον ὑπὸ τοῦ στρατοῦ, καὶ τὸν ἔχυτοῦ 
τάχιστα ἀνεκάλει πάντα, χαὶ ἀντιπαρεσχευάζετο. 
᾿Θυόμενός τε νυκτὸς µέσης, τὸν Ἄρη κατεκάλει, καὶ 
τὴν ἑχυτοῦ πρόγονον Ἀφροδίτην (ἐκ γὰρ Αἰνείου καὶ 
Ἔλου τοῦ Αἰνείου τὸ τῶν Ἰουλίων γένος, παρενεχθέντος 

τοῦ ὀνόματος, ἡγεῖτο εἶναι): νεών τε αὐτῃ νικηφόρῳ 

χαριφτήριον ἐν Ῥώμῃ ποιῄδειν εὔχετο κατορθώσας. 

Ὡς δὲ καὶ σέλας ἐξ οὐρανοῦ διαπτὰν ἀπὸ τοῦ Καίσαρος 

ἐς τὸ Πομπηΐου στρατόπεδον ἐσθέσθη, οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν. 
/.. Ε, / Δ 3 ο» Ε) 3 ο. 

Πομπήϊον ἔσεσθαί τι λαμπρὸν αὖτοις ἔφασαν ἐκ τῶν 

πολεµίων' ὃ δὲ Καΐσαρ, σθέσειν αὐτὸς ἐμπεσὼν τὰ 
4 ο” λ ” μ. ου .ω 

Πομπηῖου. Αὐτῷ δὲ τῷ Πομπηϊῳ τῆς αὐτῆς νυκτός 
ο. ’ / 

τινα τῶν ἱερείων ἐκφυγόντα οὐ συνελήφθη, καὶ µελισ- 
.». .. .. ” ο 

σῶν ἐσμὸς ἐπὶ τοῖς βωμοῖς ἐκάθισε, ζῴου νωχελοῦς. 
{ / ο ο ο 

Μικρόν τε πρὸ ἕω, πανικὸν ἐνέπεσεν αὐτοῦ τῷ στρατῷ" 
9 ή 

καὶ τόδε περιδραμὼν αὐτὸς καὶ καταστήσας, ἀνεπαύετο 
.. ”- 

σὺν ὕπνῳ βαθεῖ, 
ά 4 / ιο) 

Ι.ΧΙΧ. Περιεγειράντων δ᾽ αὐτὸν τῶν φίλων, ὄναρ 
ἔφασχεν ἄητι νεὺ ἐν Ῥώμ. θιεροῦ Ἀθροδίτη Ν 

ἔφασκεν ἄρτι νεὼν ἐν Ῥώμῃ καθιεροῦν Ἀφροδίτῃ Νι- 
/ Εν ”Ν κ / .” -ω 

κηφόρῳ, ἸΚαϊτόδε μὲν, ἀγνοία τῆς Καίσαρος εὐγῆς, οἵ 
. 

τε φίλοι καὶ ὅ στρατὸς ἅπας, πυθόµενοι, ἤδοντο: καὶ 
.. “ν. / 4 ο» ρω 

τἆλλα ἁλόγως σὺν ὁρμῆη καὶ καταφρονήσει γωροῦντες 
' "Ἶ ν Πα ἃ. 4, ε στ. Ν { κ Ἀ υ 

ἐπὶ τὸ ἔργον, ὡς ἐπὶ ἔτοιμον. Ὃν γε πολλοὶ καὶ τὰς 
. Ν / α- Ψ Υψ 6όλ / 4 : 4 . 

σχηνὰς δάφναις ἀνέστεφον ἤδη, συμβόλῳ νίκης" καὶ οἳ 
θεράποντες αὐτοῖς δαῖτα λαμπροτάτην ἐπόρσυνον. Εἰσὶ 

π 

δ) οἳ καὶ περὶ τῆς Καίσαρος ἀρχιερωσύνης ἐς ἀλλήλους 
ἤδη διήριζον, Ἅπερ ὁ Πομπίϊος, οἷα πολέικων ἔμπτει- ἡ τους ρ μην) ἳ ἱ 

9τ1 

πορΗβίης φπἱδᾳπα, αἲ Ἰοοο Τομ» ωυ]ί ας ἁγηαξία ΜΗ, 

ραγίπ οὗ προ ίαπα 6], ραγῖπα φποά αργα ΠΙΟΔΗΠΙ 

ο] ο5δοπί Εγγιαοίμα γἱείονία, αῖ οί σα ριαρίαναπί 

πω] πάΐπα, ποππ{ οίαπη Ῥο]]ο ομηηίπο Εοβςί, εἰ ορ]ουῖ- 

ἰαἴεη πηαρῖς Ῥτοβαπίες 4 παπα γεοία οοηκΗία; οπηοί αἲ ρι- 

ΡΗΣΠΙ θυπι πο αρα μέ, οβίεπάθηίες Ο60βαΓθΠΙ 5ΕΠΠΡΟΓ ἱπδίτα- 

οἷα αοῖο ρυογοσαηίθί!, ΑίῬοπηροία», 4 ἱρδαπι ατβιαθη Μα 

Τη 11ος τείογ(δης,, αἴεθαί τα ΟΦ54ΥΘΠΙ ἱπορία οοασίαπι ἷὰ 

[ασσγε; 80 γετο 60 Παρί φπἰοδοσπάμπα, 41ο πια]ογε 1ο 
πεορδρ[αίο ρυοπηαίΕΓ.». 9οῦ απΠΠΑ {οία5 εχοτοῖ(ας. γἱοίοτία 

Ὀγτιαςλίπᾶ {πΠπΕΗ5, Παριίατεί ράσα, οἱ Ἰοπογαίίογος 

απί(πα σαν Π]ατεηίητ ἵπ. Ῥοπαρείαπα, ααοᾶ, ἱπιρετίο ρτα- 

5οηΗ1 δἱΡί ΡΙασεη5., ἰ4εο ἆᾳ ἱπάπείτία οπποίατεία!, ἆο Πίο 

ἴοί γίγος ἀἱρη[ίαίε αἰοφαῖη οἳ ραγο5, οπηίπετεί ἁ{α{αςς Ίαπι- 

απε Ῥέβεπῃ Ἡθριπα Ρος ΙουίΠ] 6Η γουατεηί, 6ἱ Αβαπιο- 

ΤΠΠΟΠΘΙΗ , αιοᾶ εί 1ρ5ο, δἷουί ΑΡΑΠΙΘΙΠΠΟΠ, ἀμιαπίο Ῥ6]]ο 

τεβίρας ἱπιρεγίατεί; ἰ{απάεπι ἃ Ῥτοροβίίο 56 Πιογογί ρ8- 

δµ5, 46Ο Ι4Π1 οχἰαπα οἶας Ῥτοροιαπία, οοπεθβςίέ Π]ογαα 

νοιππίαΙ, Οπεπιαάπιοάηα δἱ αἰίας Ρος (οίσπα Π]ά Ὀε]ίαπι 

οοηίσα παίαταπα δΗ41η, {ατάις Γαεγαί δί γε]α(1 (οτρίάα5; ἷο 

ππηό 4πούΠα οοηίγα 5ΗαΠ1 Υο]απίαίεηι Ῥαταβαί 5ο αἲ ργα- 

ΠΠ, ΟΠΗ 810 ΠΙΟ, {ΠΠ 6ογΗΠΏ σαἱ τὰ «ααδογαπ!. 

ΕΧΥΤΠ. Έα ποσίε 0.δα ίτος Ἰθρῖοπες (Γαππθηίαίπῃ οπη]- 

5ο(αί : Ιαιάσης οπίπι Ῥοπροίί οπΠοίαΓΙοπθίη, οἱ ταίις ρει- 

ΠΙΔΠΣΗΤΙΠΗ 1η 60 οοης]]ίο, (Γαπιοηίαπη ππάδειη(αο 60ΟΥ Θἱ 

οπταραί. δεᾶ αῬί Ποδίεπι 5εηςίί αἆ Ῥασηαπι 5ο ΡαϊάΤο, 

ρανῖρας Πιαά ροιγίεαεία πηΠίαπα, αἱ οοπ]αθραξ, αχργοδ- 

5υπ1; οε]ογίευ γογοζα{{5 οπηηίρα5, {ρ5ο 4ποΠπε 5105 ραταίο5 

ε556 Πηβεῖί. ΤΗΠΙ 4θ πιεᾶῖα ποςία 5α0γα [α6ἴθΗ5, Ματίοπι 

Ἰηγοσαγ!έ, αἱ, Ὑδπεγεπα ΡγοβθηΙ(γΙθΠΏ 5ΙΙΔΠΙ (ΠαΠ1 αΏ πο 

εί αΡ Πο, πε Πο, ογίαπα σοηίοπα ααΠαπα, ρα] ]απα ἁἷ- 

ἀπείο ποπηῖπα, ριίαβαί) : οοἆθπιαια γονίέ ἆθι ἵπ Ὅτυς 5α- 

οαΠάΔΠΗ, 5ἱ ρνορίΐα ανατοί νἱοίογίαπα. ΤἘί γοτο ἴσηδις 

Γπ]σου ἆᾳ οῶ]ο α 0ᾳ5απίαπῖς οαςίτῖς αἆ Ῥοπιρείαπα ἀθίαίας 

ε5έ, Ιρίᾳπα ἀθππΙπη εχδηοίας, Ῥοπυρείαηί 5ἰΡί Π]αςίτοιη ἴπάο 

ρο]εεβαπίχ 4ο αἀγοιςαγϊς γἱοίοτίαπα: αἱ 6.0δατ εἷο Ιπίοτ- 

Ρνείαία5 εδί, εχδποίαγαπη 56 Πο Πππρεία σ]οτίαπι αἀγεικαγῖί 

πε ροίεηίίαπι. Ῥοπηρεῖο γΥοτο, οαἀθπῃ ποσίο φαστί[οσηΗῖ, 

ε]αρρα γἰοβπιο οοπηργοµοπάί ποπιϊγθγηίς οἱ ΘΧΑΠΙΘΗ 

ΑΡΗ ἰηδεάϊί αἰίαηῖ, απἰπιαπίῖαπα {αγάαταπα. ἵηγα]ίάαγιι- 

απα; αἱ ραπ]ο απίο Ἰπεσ ραπΐοις ἴθγγου ἵπ οχθγοϊπι 

Ιποιά(τ: απεπῃ Π]ο ροδίπα πα οἴγομπιζιγκαπᾶο οάαγ]ί, απ]είῖ 

5ο ἀοάΙέ, οἱ ἵπ 5οΛΠΙΠΗ ἱποἰθ({ ργο[απάσηι. 

1 ΧΙΧ. Εχοῖίαίας ἀθίπάαο αῦ απο Ῥοπηροίας, Ρο: 80- 

πΙΠΙΙΠα, αἲί, ὤάεπα 56 η Ὅτρο ἀθάίσαςςαο Ὑεπονί Ὑο(γοί, 

Ι4εΠα νοίππη α 0.546 οοποθρίΙΠα Ποδοϊοηίος αηοί οἱ πο[[ῖ- 

ἴε5, ΟΠΊΠ65 απάΤίο 5οπηπίο σαιάσναηί :. οἱ τα, 86 [81 ΤΟΠ) 

[αοίαπα αβθγο, οοη{οπη πα οπιηία οἱ ἱπουηςίάθγαίο ἱππρεία 

πσεμαηί; αἆθο ηί οἱ πα] εηίοτία Ἰαατο οοΓοπαγοηί , ποά 

οδί Ιηδίρηε γἱοίοτία., αἱ 5οτγί οριίας οἷς ρατατοηί 5ρ]επά]- 

ἀἱβείηας, ἱηγοπ[ίᾳαο αἰπί ο[ἶαπα αἱ ἆς ΦΙΠΗΠΙΟ Ρροηέἱβεαία 

(ιερανῖς ἱπίου 56 Ίαπι ίππο οοπίεπάθτοπί. Ομ Ροπρεῖας, 

. 94. 
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ρος, ἀπεστρέφετο, καὶ γεμεσῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἐνεκαλύ- 
πτετο" κατεσιώπα ὃ) ὅλως ὑπὸ ὄκνου καὶ δέους, ὅ ὥσπερ 
οὐ στρατητᾶν ἔτι, ἀλλὰ στρατηγούµενος, χαὶ πάντα 

πράσσων ὑπὸ ἀνάγκης παρὰ γνώµην. Τοσοῦτον ἀνδρὶ 
μεγαλουργῷ, καὶ παρὰ πᾶν ἔργον ἐς ἐκείνην τὸν ἡμέ- 
ραν εὐτυγεστάτῳ γενοµένῳ, τὸ ἐύσθυμον ἐνεπεπτώχει: 
εἴτε ὅτι τὰ συμφέροντα χρίνων οὐκ ἔπειθεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
κύδον ἐχώρει πλήθους ἀνδρῶν τοσῶνδε σωτηρίας, χαὶ 

τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἐς τότε ἀησσήτου" εἴτε τι καὶ µαντι- 
χώτερον αὐτὸν, πλησιάζοντος ἴδη τοῦ χαχοῦ, συνετά- 
βασσε, μέλλοντα τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐκ ὃ δυναστείας το- 

σησδε ἀθρόως ἐκπεσεῖσθαι. ΤΓοτοῦτον ὃ) οὖν εἰπὼν 

τοῖς φίλοιςν ὅτι δε ᾗ ἡμέρα, ὁπότερος ἂν ἐπικρατήσοι, 
μεγάλων ἐς ἀεὶ Ῥωμαίοις ἄρξει χακῶν, παρέτασσεν 

ἐς τὸν µάχην. ῳ δὴ καὶ μάλιστα αὐτοῦ τὴν διάνοιαν 
πεσεῖν τινες ἐν τῷ φόθῳ νοµίζοντες, ἡγοῦντο οὐδ 

ἂν Πομπήϊον, κρατήσαντα, μεθεῖναι τὴν μοναργίαν. 

111. Στρατιὰ δ) ἦν (ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, πολλῶν ἀμφί- 
λογα εἰπόντων, ἑπομένῳ μάλιστα Ῥωμαίων τοῖς τὰ 
πιθανώτατα γράφουσι περὶ τῶν ἐξ Ἰταλίας ἃ ἀνδρῶν' οἷς 
δὲ καὶ μάλιστα θαῤῥοῦντες, τὰ συμμαγικὰ οὐκ ἄχρι- 
ἑσῦσιν, οὐδὲ ἀναγράφουσιν, ὡς ἀλλότρια, καὶ ὀλέγην ἐν 
αὐτοῖς ἐς προσθήκην χώραν ἔγοντα) Καΐσαρι μὲν, ἐς 

" 

δισγιλίους ἐ ἐπὶ δισμυρίοις χαὶ τούτων ἵππεῖς Ἴσαν άμφι 

τοὺς Ἀλλίους: Πομπηίῳ δὲ, ὑπὲρ τὸ διπλάσιον, χαὶ τού- 
των ἵππεῖς ἐς ἑπτακισχιλίους. Ὥλε μὲν τοῖς τὰ πι- 

θανώτατα λέγουσι δοκεῖ, μυριάδας ἑπτὰ ἀνδρῶν Ίτα- 
λῶν συμπεσεῖν ἀλλήλοις ἐς μάχην; οἳ δ) ὀλιγωτέρους 
ἐξακισμυρίων φασίν οἵ δ᾽, ὑπερεπαίροντες, τεσσαρά- 

Χοντα μυριάδας Ὑενέσθαι λέγουσι. ἸΚαὶ τούτων οἱ μὲν 

ἡμιόλιον, οἵ δὲ ἐκ τριῶν νοµίζουσιν ἀμφὶ τὰ δύο τῷ 

Πομπηίῳ γενέσθαι µέρη. Τοσάδε μὲν ἀμφιγνοσῦσι 
ὝὍπως ὃ᾽ οὖν εἶχε, τοῖσδε μάλιστα 

τοῖς ἐξ ̓ ταλίας ἑκάτερος αὐτῶν ἐθάῤῥει. Τὸ δὲ συµ-- 

μαγικὸν ἦν Καίσαρι μὲν, ἴππεῖς τε Κελτοὶ, καὶ Κελ- 

τῶν τῶν ὑπὲο Ἄλπεις ἀριθμὸς ἄλλος: Ελλήνων ὃ ος ιᾶ 

ταζον αὐτῷ Δόλοπες, Ἀκαρνᾶνες, Αἰτωλοί. Τοσοίὸ 

τῷ Καίσαρι «συνεµάχρυν. Πομπηίῳ δὲ -. 

ὤα ἔθνη κατὰ πληθοςν οἵἳ μὲν, ἐξ ἴππων, οἱ δὲ, 
ἀπὸ μὲν της Ἐ λλά άβοςν Λάκωνες, ὑπὸ τοῖς ἰδίοις 

π τασσόµενοι, καὶ ὁ, ἄλλη Πελοπόννησος, καὶ 

η 

περὶ τοῦ ἀκριθοῦς. 

βασιλεῦσι 

Ροιωτοὶ μετ) αὐτῶν. Ἐστράτευον δὲ καὶ Ἀθηναῖοι, 

γτ ρυξ άντων μὲν αὐτοὺς ἑκατέρων μὸ ἀδιχκεῖν πει στρα- 

τὸν, ὡς (ερεῖς τῶν θεσ σμοφόρων' πβὸς δὲ τὸν δόξαν ἄρα 

τοῦ πολέμου τραπέντες, ὡς ὑπὲρ τῆς “Μην ἡγεμο- 

γίας ἀγωνιούμενοι. 
Ελλ. Ἐπὶ δὲ τοῖς Έλλησιν, ὀλίγου πάντες, ὅσοι 

περιόντι τὴν ἐν κύκλῳ θάλασσαν ἐπὶ τὴν ἕω, Θρᾶκές 

τε καὶ ᾿Ελλησπόντιοι, καὶ Ειῤυνοὶ, καὶ Φρύγες, καὶ 

Ἴωνες, Άυδοί τε καὶ Παμφύλιοι, καὶ ΠἨισίδαι, καὶ 

Παφλαγόνεςν καὶ Κιλυία, καὶ Συρία, καὶ Φοινίκη, 

καὶ τὸ Ἑδθραίων γένος, καὶ Ἄραβδες οἳ τούτων ἐγόμε- 

νοι, Κύπριοί τε καὶ Ῥόδιοι, καὶ Κρῆτες σφενδονΏται, 

καὶ ὅτοι ἄλλοι νησιῶται. 

αἱ τε πηΗτανίς ρεηίέης, αγεγκαραία, οἱ εἶαπα ἱποίρπαβαίατ 

46 ΗΗ5; πεΠπε οπιπίπο νερο αἰήα επας]Ε, ρτα" ἴογροτο 

ππείπ(αο, Ὑε]αί ποῦ ]4π1 Ἱπρεταίοτ πηρες, 5οὰ ἵπιρο- 

ταία αεοἰρίοης, αἱ οπιηία ργαΐος απίπαϊ αῖ 5οΠίθΗΓἶαΙ 

[αοργε οοβοίας. Αάεο ΥΙυπα ργα οἰαιἰςείπιῖς τερης μοσίῖς 

επηποηίεπα, εἰ αἆ εαη ἀῑσπι Γοοϊκίπαπα, ἴππο Ἱαηριος 

απἰάατα οἱ αρη(ιάο απηϊ οεομραγετα!ς οἶνο Ἠ]απα πια] 

παβεβαί, αασᾶ 5ρογπεγεπίας 1ρεία5 απαπηνῖς αΕΠΙκείπια εοἩ- 

ία, οἳ οοφοΓείΗΓ 41θαπ Ίαεθγο 46 5α]αίο [οί Ποπηίπαπα, ὁς 

54/19 αἲ Τὰ ἵεππρις ἱηγ]οία β]οτία; 5ἶτε ΠΊΘΠ5, Ρτορίπῳί 

πια]ϊ Ῥγάδαρα, [εγγεραί απηϊΙΓΙΠη ΠΠΟ ΠΙοΠΙΕΠίΟ [αηίαπι 

Ῥο[επίαια, Ἠου αππα αραιά απηῖοος ρτοἱοσσία5, θᾶπα ἀῑσπα, 

υ{επ]ήνοί γἰποεγεί, Ρορυ]ο Ποµαπο ΠΙαΡΠαΓΕΠΗ οα]απηαίαπη 

ἱπΙ πα, αοἴείῃ 5ίταετο οαρῇ.. Οπο γετρο, Ρος ἱτερίάα[ίο- 

Π6ΠΗ ϱἸαρεο, ραἰρί[αςίαα υπ οοηςΠαπι οχἰλπιαπίες Πο” 

πι, πε Ῥοπωρείαα αὐἴάεία , ραπ, 5ἱ Υἱο»ςδί, ἴθπωρο- 

ΥαΗΤΗΠΙ Γαἶςδο α ἰγταπη]άς, 

ΤΧΧ. Εποεταπί απίθα οορί (πἳ, οπηἱςεῖς αῖδ, ΡάΓΗΠΙ 

ἰπίος 5ο οοηδεπΗεπίρα5, στανἰςδίπιος οκ Βοπιαηῖ5 ροϊςεί- 

ΠΠ. ορίοτίρας 5εηατ» απὶ Πα]ἱοί ποπηἰς πη]ίος, ορ 

τοῦιγ οχογοία5, ἀΠ]πεπίου ρογζθηςεη!, αν Πίογα πα περ]εοΓτπι 

ΠΙΘΠΙΙΟΠΕΠΙ Γαζογο 5οΏἳ, απαααπα ρετορτίποτπα, εἰ οχ]- 

ΕΠ) αἆ ΦΗΠΙΠΙΙΙΠΙ τοῖ ΠΙΟΠΙΕΠΙΙΠΗΑ οομ[εγεπ{απα), 0755 

απἰάσπη αἆ γἱαίπίί ἆπο πα, οἱ ἵπ Ἰς π]]]ο οἰτοῖίετ ο( 1 ο: 

Ῥοπιρεῖο γοτο ρ]αδ(παπα ἀπρίαπα, εἰ ἵπ 5 οφααπα πά 

πηϊ]]ία δορίοπη. Απο Ἱία φπἱάθιη αποίογες Πά6 ἀῑρηϊςς[πηὶ 

Ρτούυηί, τχς ΠαΙογΙα πηϊ]ία οοπῄἶνίςςα Ίου Ῥγα]ίο : αΏί 

Ραποίογος τικ πι] Ηδις παπησταπ{ : αἲἲ, οχασπεταπίες πηυ]]- 

(πάίποπα, πηῖ]α οσοο [σχι 2] [αἱ.δο οοπεπάαπί. Ἐν 5 αηϊ 

Ῥοπηροίαποταπῃ ΠΗΠΙΘΓΗΠΗ 5ος υἱα]ίογα Ῥατίο ΠΙΑΊΟΓΕΠΗ Γη1956 

αἰπηί: αΠῑ, Οᾳ5ατίαπος {ογίίατη ἰαπίάπη ρατίοπη οοπηρ]ονίςσο, 

Ταπία οδί 46 οχαεία γογῖίαίο ἀῑδεοηξίο. Τἴοιπιαπο 5ο το 

μαβηαῖε, ἵπ Ες Τία]Ιοῖ ποπογῖς πα ος πἴεταα {οίδηα οο]]0- 

οαραί Πάμοῖαπα. Δαχία γοτο Οᾳ5απί αἀθταπί οφα(τες σαΗΐ, 

οἱ αἰίας (ταηδα]ρίπογαπα Ποτά ή πάΠποταςς Οτο Πεν] 

αγπηαίητα”, Ώο]ορος, ΑΤΟΔΠΗΠΟΣ, Εἰο]. Ῥοπιροίο γετο ρτ5ίο 

οταί Πα Π(αάο σοηίίαπα Οπεηία Πα, Ρρᾶἳ5 οφίος, Ρρᾶή5 

Ρεάΐίος: ον Ογαεἷα, Τ4οσπος ου δαἱς γορβίθας, οἳ γοἛι 

Ρο]οροπηοςίϊ, οΙΠΗ εἴδφιο Βωοί.. Οµἷη οἱ Αποπίεηδος νο: 

ποτιηί ἵῃ παπο πολ ἶαμα; α παπα νῖς ίτασαο ρατ5 ρου ρου” 

ποια οἀἰχοταί, πο φπἱς οὖ5 Ἰαάσγοῖ , η εαοογάοἵες μοριίονας 

Οσνοτῖς: αἰἴαπΙοη γοτίογαηί 5ο αἲἲ (αυ{ νο! μ]οίαιη , φπαςί 

ρυμηαίατί Ῥτο ἱπιροπίο Ποπιαηὶ Ρρορη, 

ΙΝΧΙ. Ρίο ΟΓ801008, ἀἀοναπί Πίου Ῥοπηρο αακῆία, 

οΠΊΠος ΓΟΓΠΙΘ Παἰἴοηπος φποίφποί νουξας Οµοηίο ρου οἳ- 

ου {μπα πΊανο ἀοσο]απί : Τήμτασος, Ἠοϊοκροπ, Εγηί, 

Ῥγμος, Ίομος, 1γοί, Ῥαπαρ]ιν Ηἰ, Εκδ), Ῥαρβ]αβομες, 

ίσος, δν, Ῥ]να πίοσς, ου, οο η ἰμαίφαο Μής Αγαῦοςν 

ονρ, Ἠλιοδίί, Οπείοηςος βπάουυς, οἳ ηδυ]απί οοἱογί, 

Παρῆσαν δὲ καὶ βασιλεῖς ; λθεταηί οἱ τομος ἀγπαρίσφαο 000) εαῖς αι νέα, Ὀο]οίαγηας 

-μαρἳς ων -- αδο-- 

ι 



ΡΕ ΒΕΙΙΙ5 ΟΙΥΠΙΡΟΡ 5. Ἡ, 

χαι δυνάσται στρατὸν ἄγοντες" Δηϊόταρος μὲν, τετράρ- 

γης 1 αλατῶν τῶν ἑῴων, Ἀριαράθης δὲ, Καππαδοκῶν 
βασιλεύς. Ἀρμενίους δὲ ᾖ γε τοὺς ἐνὸς Εὐφράτου 

στρατηγὸς Ταξίλης, καὶ Ἀρμενίους τοὺς ὑπὲρ Εύὐφρά- 
την Μεγαθάτης, ὕπαρχος Ἀρτάπα τοῦ βασιλέως. 
Ἄλλοι τε μικροὶ θυνάσται συνεπελαμθάνοντο τοῦ πόνου. 
Λέγονται δὲ καὶ ἀπ᾿ Αἰγύπτου νῆες ἑξήχοντα αὐτῷ πα- 
ραγενέσθαι παρὰ τῶν Αἰγύπτου βασιλέων, Κλεοπάτρας 
τε καὶ τοῦ ἀδελφοῦ παιδὸς ἔτι ὄντος. Ἁλλ' αἴδε μὲν 

οὐ συνεμάχησαν' οὐδὲ γὰρ τὸ ἄλλο ναυτιχὸν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
ἀργίας ἐν Κερχύρᾳ χατέµενε. Καὶ δοχεῖ Πομπήϊος 

τόδε μάλιστα ἀφρόνως ἐργάσασθαι, τῶν μὲν νεῶν χα-- 

ταφρονήσας: αἷς ὃ δὴ πολὺ προὔχων, ἐδύνατο πανταχοῦ 

τὴν ἐπαχτὸν ἀγορὰν τοὺς πολεµίους ἀφαιρεῖσθαι" ἐν δὲ 
ἀγῶνι πεζῷ συνενεγθεὶς ἀνδράσιν ἐκ πόνου πολλοῦ µε- 

γαλαύχοιςτε καὶ θηριώδεσιν ἐς µάχας γενοµένοις. Ἀλλ' 

αὐτὸν, αὐτοὺς φυλαξάμενον περὶ Δυῤῥάγιον, θεοβλάθεια 

δοκεί παραγαγεῖν, ἐν καιρῷ μάλιστα δὴ πάντων δε 
τῷ Καίΐσαρι γενοµένη. Διὰ γὰρ αὐτὴν ὅ στρατὸς ὅ τοῦ 

Πομπηΐου κουφόνως µάλα ἐπήρθη, καὶ τοῦ στρατηγοῦ 
σφῶν κατεκράτησαν, καὶ ἐς τὸ ἔργον ἀπειροπολέμως 

Ἀλλὰ τάδε μὲν ᾠκονόμει θεὸς ἐς ἀρχὴν 

τῆσδε τῆς νῦν ἐπεγούσης τὰ πάντα ἡγεμογίας. 

ΤΧΧΠ. Τότε δ' αὐτῶν τὴν στρατιὰν ἑκάτερος συν- 

αγαγὼν, ἐπώτρυνε. Πομπήϊος μὲν, τοιάδε λέγων" 
«Ὑμεῖς, ὦ σ συστρατιῶται, στρατη ηεῖτε τοῦ πόνου μᾶλ- 

λον, Ἆ στρατεύερθε. Αὐτοὶ τὰρ, ἐμοῦ τὰ Καίσαρος 

ἐκτρύγειν ἔτι βουλομένου, τὸν ἀγῶνα τόνδε προὐκαλέ- 
σασθε. Ὡς οὖν ἀγωνοθέται τῆς μάχης, χ χρήσασθε 

μὲν, ὡς ἐλάττοσι πολὺ πλείονες" καταφρονεῖτε δὲ ὡς 

ἠσσημένων νενικηκότες, καὶ γερόντων νέοι, καὶ πολλὰ 
χεκμ.ηχότων ἀκμῆτες ἄνδρες" οἷς ὑπάρχει δύναμις το- 

σήδε καὶ παρασχευἡ, καὶ τὸ συνειδὺς αὐτὸ τῆς αἰτίας. 
ν 4 3 / /Ν 3 / 

ο. Ἱὰρ ἐλευθερίας καὶ πατρίδος ἀγωνιζόμεθα, μετὰ 
νόμων καὶ δόξης ἀγαθῆς, χαὶ τοσῶνδε ἀνδρῶν, τῶν μὲν 

πὸ βουλῆς, τῶν δ) ἵππ. έων, πβὸς ἄνδρα ἕ ἕνα ληστεύοντα 

ας ἡγεμονίαν. Ἴτε οὖν, ὡς ἠξιοῦτε, μετ' «ανης 

ἐλπίδος: ἐν ὄψει τιθέµενοι τήν τε φυγὴν αὐτῶν τὴν περὶ 

τὸ Δυῤῥάγιον γενοµένην, καὶ ὅσα σημεῖα μιᾶς ἡμέρας 

Ὁ μὲν δὶ Πομπήϊος 

ἐτράποντο. 

κρατοῦντες αὐτῶν ἐλάδομεν. » 

ὧδε ἔλεγεν. 
ΙΧΧΠΙ. Ὁ δὲ Καῖσαρ τοῖς ἰδίοις τοιάδε' «Τὰ μὲν 

δυσγερέστερα ἤδη νενικήχαµεν, ὦ φίλοι: ἀντὶ γὰρ 
λιμοῦ καὶ ἀπορίας, ἀνδράσι μαγούμεθα, δε δ’ ἡ 
ἡμέρα κρινεῖ πάντα. Μέμνησθέ μοι τῆς περὶ τὸ Δνρ- 

ῥάχιον ἐπαγγελί ας, κχὶ ὧν ἐφορῶντος ἐμοῦ συνώμνυ- 

σθε ἀλλήλοις, μὴ νικῶντες οὐδ) ἐ ἐπανήξειν. Οἴδε εἰσὶν, 

ν ἄνδρες, ἐφ᾽ οὓς ἐξ Ἡρακλείων στηλῶν ἤλθομεν" οἵδε 

ξ Ἰταλίας: οἳ τοὺς δέκα ἔτεσιν 

3” 

. περιφυγόν τες ἡ μᾶς ἐ 
’ ς 

ἀλοόνται ἡμᾶς, καὶ νι τοσούσδε χαὶ νίκας δυσ- 
/ 3 ’ πι Δ Ἰόγ Ν κ λ - Γ 

αριθµήτους ἀνύσαντας, καὶ Ιβήρων καὶ Κελτῶν καὶ 
-- / ο. 

Ἡρεττανῶν ἔθνη τετρακόσια περιποιήσαντας τῇ πα- 

τρίδι, διέλνον ἀγεράστους ἄνευ θριάµθου τε χαὶ δωρεᾶς. , 
Καὶ οὐ) ἐς τὰ δίκαικ αὐτοὺς ἐγὼ προκαλούµενος ἔπει- 
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(οί γάτο] αἱ εογαπα, οἳ Απααίλιος τον Οαρραάοσμη. 

Αγιποηος οἰδειρ]γαίοηο» ἀποοβαί Τακί]ος : (γαπδειρῃγαίοη- 

505 Μοραραίες, Ἱοσαίας Ατίαρς τοῖς, 

ἁγηαρία αὐ]ηίαραπί ῥρτο γήρας. 

ΑΠΙ (πο πππογος 

Γετίαγ αἵἳ εκ ρμγρίο 

πάγος Ἰκ εἶ Πηἰςδα» α τορῖρα5 Ο]εοραίτα (αίτοηιο ]ας, 

οΜἶαπη ίππο Ῥθγο: γογα να ποη Ππίογασγο ργαίο, δἷομί 

που οπ [γα ϱ]αβαῖ», 5οἆ ο(ἶορο 5ίαραπί α Οοτογταη. Ὑἱάθίαγ- 

απο Ροπαροίας ΡαΓΗΠΗ ῥγιάεηίου [ο0ἳςδο, αποᾶ οοη{οπα(15 εἶας- 

5ἱρι5, απἱρις (απίαηα ργρο]]οῦαί, αἱ ροςδοί ππάί(ο ῥτοί- 

Ῥογ6 αποπιίηα5 οοπηπιθαίας αἀγομαγοηίας Ποδίί, (ογγοβίγί 

Ρισηα ἀοοσγίαγίί ουή γὶεῖς οὗ οχααςίος πηπ]ίος Ἰάμογος 

πιασηαπἰπηϊς οἱ Γογουῖρα5 αἆ γα. δεᾶ απππή αἆ Όγιγα- 

οσα αἳ εἶφ οαγΐδφεί, ΏΠο ἱπίαμδίο αποᾶαπα [αἱ Ίχου {ε- 

οἶφσο ρυίαπάας οδί; σαποά απἰάεπ ορρογ(ηηϊφκίπο {μης 

π]αχίηιο Οᾳφαγὶ ἁεο]άΠ. Ναπι, ἆρο Πηθηίοπα Ροιηροίαπο- 

ΤάΠ1 Ῥογγοτίοηία, [αοίαπα οδί, αί {οιπθτο αἀππούπι πῃΠα ΓΙ 

εί οοη/τᾶ 5Η ΓΗ ΙππρεγαίοΥεΠα Ροιγίεᾶςθς δἷπί τος Π1, οἱ ἵπι- 

Ροηίο αἆ οθτίαπἹθη Γεγγοπίαν, Ὑογαπη τά ἆθί ορ σα ΓΗέ, 

αἱ παφδοθτοίαν Ῥοίαεπ{Ι5δίπἹΗπη Ἠος, αποά ππΠο οπηπῖα οοΠ{]- 

ποί, πιρογίηῃ. 

ΤΧΧΠ. ὅαπι τετο εοΠγοσα!ῖδ ἵπ οΟΠΟΙΟΠΘΙΩ οορΙῖς, 5105 

πίαΓαιθ αἆ ρασηαπῃ Πογίαίας ο5ί. Ἐί Ροπιρεῖας αἱάσπα γει- 

Ρΐ5 δις Ἠ]αδηλοά{: «Ύο5, οοπηπΙΠίοπ65, αἆ απο ]αῦογθία 

αοσαα[ῖς Ππηρεταπίες π]ασί5, αΠαΠά Ιππροταίοτίς ππαπάαία {[α- 

οἱεηί65. Ὑο5 επίπι 1ρ5ί, άὐππι οσο [4Π16 α{ίαγογο Ο0084Γ6ΠΙ 

πα]ασγίπα, Ίος ορΓίαηΊΘη ῬοροδοίςΗ5. Ἱίασαα, αί 1ρ5ῖπιεί 

ἀϊδρεπξαίογες αἱ αγβῃ(τῖ πα] 15 γα Η1, δἷο γαήα σογ]{α, {απαπαπα 

Ρ]ά165 ου(η ραοϊονῖρας : δἷο εοπ{επηπ]{ο Ἰοδίθπα, π{ Ρατ οςί 

.εοπ{επηπϊ γἱοίος α γἱοίονΙΡΗς, 86Π65 α Ιαγοηῖρις, [85505 ἃ 

γουθηρς, απἴριας οί {απίί αρραταίας ἰαπίῶσιο γίνες α- 

5υηΐ, αἱ απἴθις ἴρεα Ργοίογαα Ώοπ. σας οοηδοϊθηίία τοῦ 

αθἀῑάΙί. Ναπα Ῥτο Ἰεγίαίο ἀἰπιίσαπηας εἱί Ῥτο ραΐτία, οί α 

πορίτῖς Ῥαγήρας δίαπί Ίεσος οἱ Ποπεδία {αῦα, αἱ {οἱ γἱτὶ 56- 

παίοτ οαπεςίδαια ογα(πίς, οοπίτα ΠΠ αἆ ἀοπηΙπα(απι 

σγαξδδαπηίθη Ρ6υ Ια{γουΙπίαπη. Τε ἰδίίαν, πο 1ρ8ί τολαϊςέΐς, 

οπΠ1 Ώοπα 5Ρ6, ΠΊΘΠΊΟΓΟΣ (ασ. 6οΓΙΠΙ αἆ ὮγτγῃασμΙα πα ϱ00- 

πιίαπίαξδαπ6, αποί ἴππο 5ἶσηα ΊπΠο ἀῑο αῦ Πΐ5 εαρία τεία]οτί- 

ΠΠΗ5.» Τα] Ροπιροϊϊ Γαἳί ογα{ἴο, 

ΤΧΧΠΙ. Οωδατ αριιᾷ 5105 Ίου πιαχίη]θ πιο οοποϊοηα{α5 

οδί: «ΠΙ(Πο Πίου ρα Ιαρογῖς, αππίοί, Ίαπα ργοβ]σαία ϱ5{. 7 8Πῃ 

οπΙπι ΠΟΠ ΟΠΠΑ [416 Ιπορίασαθ, 5εὰ οὐπα Ποηλπίρας Ρήςδηα- 

Ῥίπνς. Ἠῖο απίθιη ἴρ5ο ἀῑες ἀασθιποί οπηπία,  Ἀοπηϊπογ]ς 

πηοάο, αά αἆ ὈντλασοβΙαΠα. 5115 Ρο]]οῖ 5 4πογα ρασίο, 

πιο Ιηπςροοίαπία, οοπ]αΓαγθτ1δ, ΠΟΠ τοάΙίαγος ος ηἰςί γ]- 

οίοτο5 εχ αεῖε! Ηί 5ιΠ{, οΟΠΙΠΙΙΠΤΟΠΕ5, οοπίτα 4ος αΏ Ηοι- 

ομ]ῖς οο]απηηῖς γοπίηχας : 1, απῖ πο5 Πο 5α5{ποπίος ΡΓΟΓΙ- 

σοτυηί οχ Παϊία : 1, απὶ πο5, Ρος ἀθορπηίαπη οΗΠΙ Ποδίο 

οοπβ]οίαίος, ροδί {ππαπιοτας Υἱοίογία5, Ῥοδί απαάτιησεη[ας 

Ηἱκραπογαπα οἱ (αογΙή ΒγαππογαπΙσθ Παίοπες ραΐγῖα 

ἱπιρογίο αἀ[δείας., ἀθυίεῖς Ποπονίθ5 οἱ (παπαρ]ιο ορ [γίδια 

Ργαη](ς Ῥγίνατο γο]ασγιπί. Θ1105 πθ(πο Ργοροδη!5 ορᾳ1ς- 

φἱηπῖς ρασῖ5 οοπα{Ιοπίρι5 αἆ φαπίοτα εοηδΗίᾶ γεάποθΓε , Πθ- 
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θον, οὐδὲ Γάρισιν ἐξήνυον. Ἴστε, οὓς μεθῆκα καὶ ἆπα- 
θεῖς, ἐλπίσας ἡμῖν τι παρ) αὐτῶν ἔσεσθαι δίκαιον. 
Τῶνδε οὖν µοι τήµερον ἀθρόων ἀνενέγκατε καὶ τῆς 
ἐμῆς πρὸς ὑμᾶς, εἴ τι σύνιστέ µοι, κηδεµονίας Ἡ πί- 

στεως, ἡ δωρεῶν μεγαλοφροσύνης. 
ΙΧΧΙΥ. Ἔστι δὲ οὐ δυσχερὲς, νεοστρατεύτων καὶ 

ἀπειροπολέμων ἔτι πολυπόνους ἀγωνιστὰς περιγενέσθαι; 

ἄλλωςτε, καὶ μειρακιωδῶς ἐς ἀταξίαν καὶ δυσπείθειαν τοῦ 

στρατηγοῦ τραπέντων. Ὃν ἐγὼ πυνθάνοµαι δεδιότα 
καὶ ἄχοντα χωρεῖν ἐπὶ τὸ ἔργον, τύχη τε παρακμάζοντα 
ἤδη, καὶ νωθη καὶ βραδὺν ἐς ἅπαντα γεγενηµένον, καὶ 
οὐδὲ στρατηγοῦντα ἔτι μᾶλλον Ἱστρατηγούμενον. Καὶ 
τάδε µρι περὶ µόνων ἐστὶ τῶν Ἰταλῶν. Ἐπεὶ τῶν γε 

/ 5 / ο) 
συμμάχων μηδὲ φροντίζετε » μηδ ἐν λόγῳ τέθεσθε, 
μηδὲ µάχεσθε ὅλως ἐκείνοις. Ἀνδράποδα ταῦτ ἐστὶ 
Σύρια καὶ Φρύγια καὶ Λυλὰ, φεύγειν ἀεὶ καὶ δουλεύειν 
τοιµα" οἷς, ἐγὼ σαφῶς οἶδα, καὶ ὑμεῖς δὲ αὐτίκα ὄψε- 

σθε, οὐδὲ Πομπήϊον αὐτὸν τάξιν ἐγγυῶντα πολέμου. 

Ἔγχεσθε οὖν µοι τῶν Ἰταλῶν µόνων, κἄν οἳ σύμμαχοι 
δίκην κυνῶν περιθέωσιν ὑμᾶς καὶ θορυθοποιῶσι. Ἔρε- 
ψάμενοι δ᾽ αὐτοὺς, τῶνδε μὲν ὡς συγγενῶν φειδώμεθα, 

τοὺς δὲ συμμάχους ἐς τὴν τῶνδε κατάπληξιν ἐξεργά- 
σασθε. ρὸ δὲ πάντων, ὡς ἂν εἰδείην ὑμᾶς ἔγωγε ὧν 

συνετίθεσθε μεμνημένους τε, καὶ νίκην πάντως ἢ θά- 
|νατον αἱρουμένους, καθέλετέ µοι προϊόντες ἐπὶ τὴν 
µάχην τὰ τείχη τὰ σφέτερα αὐτῶν, καὶ τὴν τάφρον 
ἐγγώσατε' ἵνα μηδὲν ἔχωμεν, ἂν μὴ κρατῶμεν ἴδωσι 
δ) ἡμᾶς ἀσταθμεύτους οἵ πολέμιοι, καὶ συνῶσιν ὅτι 

πρὸς ἀνάγκης ἐστὶν ἡμῖν ἐν τοῖς ἐκείνων σταθμεῦσαι. » 

ΙΧΧΥ. Ὁ μὲν, τοσάδε εἰπὼν, φυλακὴν ὅμως τῶν 
σκηνῶν κατέπεµπε δισχιλίους τοὺς πάνυ γέροντας. 
Οἱ δ᾽ ἐξιόντες τὸ τεῖγος ἤρειπον μετὰ σιωπῆς βαθυτά- 
της, καὶ ἐς τὸν τάφρον αὐτὸ ἐνεχώννυον. Ορῶν δ) ὁ 
Πομπήῖος, ἡγουμένων τινῶν ἐς Φυγὴν αὐτοὺς συσχευάζε- 

σθαι, συνίει τοῦ τολµήματος, καὶ ἔστενε καθ᾽ αὑτὸν, ὅτι 
χωροῦσιν ἐς γεῖρας θηρίοις Ἕ λιμὸν ἔχοντες, ἄξιον θηρίων 

φάρμακον. ἈἉλλ' οὐ γὰρ ἦν ἀναδὂναι ἔτι, τῶν πραγµά- 
των ὄντων ἐπὶ ξυροῦ. Διὸ δη καὶ τετρακισχιλίους τῶν 

Ἰταλῶν φύλακας τοῦ στρατοπέδου κατχλιπὼν, παρέ- 

τασσε τοὺς λοιποὺς, ἐς τὸ μεταξυ Φαρσάλου τε πόλεως 

καὶ Ἐνιπέως ποταμοῦ, ἔνθα καὶ ὃ Καΐσαρ ἀντιδιεκόσμει" 

τοὺς μὲν Ἰταλοὺς ἑκάτερος αὐτῶν ἐς τρία διαιρῶν ἐπὶ 

μετώπου, μικρὸν ἀλλήλων διεστῶτας, καὶ τοὺς ἱππέας 

ἐπὶ τοῖς κέρασι τοῖς κατὰ µέρη τάσσων. Τοζόται δὲ 

πᾶσιν ἄναμεμίγατο καὶ σφενδονῆται, Καϊτὸ μὲν Ίτα- 

λυὸν οὕτω κεκόσµητο, ᾧ δὲ) καὶ µάλιστα αὐτῶν ἑκά- 

τερος ἐθάῤῥει, Τὰ συμμαγικὰ δ᾽ ἦγον ἐφ᾽ ἑαυτῶν, ὡς 

ἐς ἐπίδειζιν. Πολύθρουν δὲ ἦν τὸ Πομπηΐου συµµκ- 

Γυκὸν καὶ πολύγλωσσον" καὶ αὐτῶν ὁ Πομπήϊῖος Μακε- 

λόνας μὲν καὶ Πελοποννησίους καὶ Βοιωτοὺς καὶ 

Ἰθηναίους, ἀποδεζάμενος τῆς εὐταξίας καὶ σιωπῆς, 

παρεστήσατο τῇ φάλαγγι τῇ Ἰταλικῇ' τοὺς δὲ ἄλλους 
φυλὰς (ὅπερό Καΐσαρ εἴκαζεν) ἔξω τάζεως ἐκέλευσε κατὰ 

ἐφεδρεύοντας, ὅταν ἐν χερσὶν ὁ ἀγὼν γένηται, κυκλοῦ- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

απε Ρεπεβεῖίς ροίηἱ αχρυρµατο. Ἀοςίΐς οΠίΠα {ροῖ, 41ος ἀἷ- 
πηἰκθιΊηα εἰἶαπα ΠΠΟΟΙΙΠΊΕς; 8Ρετα!ς, Πο αἳ οἱ ἄΗΜΗὰ 
αἰἰααἰά Ἱπρείταίαταπῃ, Ἠασο οπηπία νορίς Ἰοδῖο οπηια]αίθ 
ἵπ πποιηονῖαπα γεγοραίο; πα 5ἱ 41η α πης θχρογ{{ ο5εἶς ουρα 
νο5 Πά6πι ας Ῥεπεγο]επίίαπα, κἳ Ύπαπι Ποια Πιαίοπι ας 
πηηρίβοθηἶαΠῃ ! 

ΗΧΧΙΥ. «Νεπιαθ νογο ἀῑ[μοῖ]εσςί, α γοίεταπῖς οχοτοῖ(αἰἰς- 

απε υἱτῖς νἰποί ἤτοπες οἱ ἱππρεπίίος αγίῖαπα πε αντίαπα; φαί 

ῥγακογΐπα ρπεγίευ ἑπηπ]έπαπάο. γοἰαπίαίοπη ἱπιρεταίοτίς 

ἱ δρεγηυπί. ΟπεπΙ ορο Ιπίε]ρο Επιοπίοπι οἱ ἱπνίανι 

Ρτούίτε ἵῃ αεἶεπα , Γογίαπᾶ 6] 15 140ῃ 5επεςερηίο, ἱρδιπα 4πο- : 

4πε 56ΡΠεπ ας ἰατάππα τεζδΙίαπα; πθς {απα Ἱππροταπίεπα, 

απαπα Ῥατεπίεπη αοπῖς ἱπρογῖϊ5. Εί Ίου απάθεια ἆθ 5ο]ί5 

Ἰοᾳπος Πα]. Ναπη ο ααχ1Πατίρης πο εορῖίατο απἰάθπη Υο5 

νο]ίπι, πες Π]]0 Ἰιος ἵπ ΠΠΠΠΘΤΟ ΡΟπεΤα, πος Τη 605 οπηπίπο 

ἱπιρείππα {ασθγο.  Μαποῖρία πο 5ππί ντα Ἰγόαφπθ εἰ 

Ρμνγαῖα , αἆ Γαβαπα (απίαπη οἱ ογνἹπ{οπη παία : ααἴρης, καϊ 

50ἵο, Ιποχ(α {ρδί τἰάεβίῖ5, πο Ῥοπηροίας απἰάεια οσα 

παπα ἁβεἰσηαΒΙ! ἵπ αοῖο. Ύο05 πῖμί φοἷος πγβείαο Πα]ος, 

απαπαγῖς ααχ]ίαγος ΠΊογο ϱΑΠΗΠΑ ἀῑδοιιδαπάο ροτίαγραγο 

νο γο]αθεῖηί. Ρεᾷ Ἠ]ος Ρροδίαπαπα ἵπ [ασαπα οοπ[εεστίας, 

{πΠ1 γοτο ἃ εά6, αἱ οορηαίοτΗπη, αὐδίπεαπηας ἵῃ Ἰχος γετο 

βοργίαπ]5 αἆ {6ΓΤΟΓΕΙΑ Ιπουεπά πι οα{οτί. Απο οπηία 

γετο, αἱ 5οἶαία, Ὑο5 Ρο]ἱοΙίογαπὰ ΠΠΘΠΠΟΤΟς, απί ΠΙοΓίΘΠΙ 

ορίατε απ{ γἱείοΠίαπα , οχΠαγὶ 140 γααπα Υοδίγαπα ορηγε]ῇίο 

ἱρ5ί, [0588564116 οοπαρ]είο αρσογα; ηἱ πλ] ποΏίς γοἨ(απη 5ἷξ, 

η]κί γἱοργίπα5, εἰ αἱ Ἠοδίος, οαδἰτῖς πος «πτετο γιάοηίες, 

πορθβξατίο 55 Π05 Π5ΗΤΟς Ιη{εΠ(σαηί. » 

ΗΝΧΥ. Πωο 0ῶ5αν Ἰουσίας, ἴαπποη απ ἸπροςδΙπιεπίογό Πα 

ομςίοἑἵαπα τοσα π Μ. κοπίοταπα ππαχίπιο : τοσα, ἵπ 

ασίθπα ργοβυοςςί, Υα]]άπα ρτοδίογποῦαπ{ ππασπο 5Ποπίῖο, οἱ 

ἵπ [05δαπ οοηρογοραπί. Τὰ αὈὶ Ῥοπιρφίας απἰπιαάνοτης, 

ραπ ρα ποπηι ]]]5 Γασαπα 605 ρατατο Ἱπίο]ον]ί απἁαοῖαπα, 

οἳ Ἱπίτα 5ο Ἰησοπηυ]έ, αποά ρΙσπαπά ΠΠ οξδοί σπα Ὀοδ[ῇς 

(πΗΠ1. Ῥγα5ίο 5)! μαὐ]ςδοπί [ππ1οπη , ἀἰσηιπα αἆνοτςης Ὦθ- 

5ίία5 τοπ]θάΙαπα. 9ο ομίπα σναά σπα Ίαπα πο Ποσραί το[σττο, 

τορας (αἱ οί ἵπ ργογοτίο) αἀάποιίς αἲ πονασπ]αῃ, Οµα- 

ῥνορίος, τοἰἱεῖ5 απαἴαου πα] ρα Ἱορίοπατίοταπα, φαἱ οκ] 

ο5δοη{ ργαρίάΐο, οσ[οτος ἵπ αδ[επα Ῥοπηρείας ἀοδακς, Ἱπίοτ 

Ῥαγκαίαπα οἱ Ἐπίρουηα Πα νίαπα τ αδί οἳ ον 4ἆνογδο 00δας 

5ος ἱηπίγακ,  Ὁἴοταο ἵπ Γγομίο Ποπιαπας Ιομίοπος εο]]ο- 

σαν, ἵπ τος ραγίος ἀνίδας, πποδ]οῖς ρα Π1ἰς ἀῑδίαμίος; ο0ς- 

πα αἶα' ού πα ρτοζοσοβαπίς καβιατ ΓαπάΠογοδα ο ἵπ- 

(ου ἰκ{ἱ ογαη{ οηΠΙΡΗ5, Πα Ἱορίοπίδας αἰπίήσης ἱηδίγασίίς, 

ἵπ ηπίθας οταί οία Πάποῖας ααχ ία φοοσκίσα, αἲ ορίοπ{αἷο- 

ΠοΠα. Πιαρῖς 4Η αὖἲ Π5ά, οοΠοσαία δυηί. Εταπί πἴθίη 

Ρηπηροίο οοη(αδα ον Πημηής ἀῑεοπίς ααχἰία : ο φαἴθας Π]ο 

κοογρίος Μαοσάσηας, Ῥοἱοροπησδίος, Βαοίος, ΑΗνοπίθησος- 

απο αἱ πηο] ας αθδοίος φογναμἷς Ρος «Ποίημα ορ ηίμας, 

οο]]οσαν ἰί ψτορο μια! αησο Πα Παἱίοππα; οὔ [ογος, 41ος οἱ Ο0λ1τ 

εοπ]οοίατὰ ριαοσρογα!, οχίτα Δοἰοτη ᾖη5δἱ{ ΠΑΠΟΠΟΠΙ 441: 
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σθαιτοὺς πολεµίους, καὶ διώκειν, ὅσα δύναιντο βλἄπτον- 

τας, καὶ τὸ στρατόπεδον αὐτὸ Καΐσαρος, ἀχαράκωτον 

ὃν, δικρπάζειν. 
ΕΧΧΥΙ. Ἡγοῦντο δὲ τῆς φάλαγγος, Πομπηΐῳ μὲν, 

ὁ κηδεστὴς Σχιπίων ἐν µέσῳ, καὶ ἐπὶ τοῦ λαιοῦ Δο- 
µίτιος, ἐπὶ δὲ τοῦ δεξιού Λέντλος Ἀφράνιος δὲ καὶ 

Πομπήϊος τὸ στρατόπεδον ἐφύλαττον. Καΐσαρι δ' 
ἐστρατήγουν μὲν Σύλλας χαὶ Αντώνιος καὶ Δομίτιος' 

αὐτὸς δ᾽ ἐπικαίρως συνετάσσετο τῷ δεκάτῳ τέλει, χα- 

θάπερ ἦν ἔθος αὐτῷ. ἸΚαὶ τοῦτ' ἰδόντες οἱ πολέμιοι, 
µετήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸ τοὺς ἀρίστους τῶν ἱππέων, ἵνα 
πλέονες ὄντες, εἰ δυνηθεῖεν, κυχλώσαιντο. Συνεὶς δὲ 
ὁ Καΐσαρ, τρισχιλίους εὐτολμοτάτους πεζοὺς ἐνήδρευ-- 

σεν, οἷς ἐκέλευσεν, ὅταν αἴσθωνται τοὺς πολεµίους πε- 

ριθέοντας, ἀναπηδᾶν, καὶ τὰ δόρατα ἐσπηδῶντας ἀνί-- 

σχειν ὀρθὰ ἐς τὰ πρόσωπα τῶν ἀνδρῶν' οὐ γὰρ οἴσειν 
ἀπείρους καὶ νέους, ὡραϊζομένους ἔτι, τὸν ἐς τὰ πρόσ- 

ὠπα κίνδυνον. Οἱ μὲν δὴ τοιάδε κατ’ ἀλλήλων ἐμη- 
χανῶντο, καὶ περιῄεσαν ἕκάστους, χαθιστάµενοι τά τε 
ἐπείγοντα, καὶ ἐς εὐτολμίαν παρακαλοῦντες, καὶ τὰ 

/ ϱ) Αα μ - ο υ) ο / 

συνθήματα ἀναδιδόντες, ὁ μὲν Καΐσαρ, Αφροδίτην νιχη- 
ρον’ ὁ δὲ Πομπήϊος, Ἡρακλέα ἀνίχητον. 
ΙΧΧΥΠ. Ὡς δὲ σφίσιν ἔτοιμα πάντα ἦν, ἐπὶ πολὺ 

καὶ ὣς ἀνέμενον ἐν βαθείᾳ σιωπἩ" µέλλοντες ἔτι, καὶ 

ὀκνοῦντες, καὶ ἐς ἀλλήλους ἀποθλέποντες, ὁπότερος 
ἄρζει τῆς µάχης. Τό τε γὰρ πλῆθος ὤκτειρον (οὖδε- 
νός πω τοσυῦδε Ἰταλοῦ στρατοῦ ἐς ἕνα χίνδυνον συνελ- 

θόντος), καὶ τὴν ἀρετὴν (ἐκκρίτων ὄντων ἕκατέρων) 
ἠλέουν, καὶ μάλιστα ὅτε ἴδοιεν Ἰταλοὺς Ἰταλοῖς συµ- 
φερομένους. Ἐγγύς τε τοῦ χαχοῦ γιγνοµένου αὐτοῖς, 
ἡ μὲν Εκκαίουσα καὶ τυφλοῦσα πάντας φιλοτιμία 
ἐσβέννυτο ., καὶ µετέβαλλεν ἐς δέος" ὁ δὲ λογισμὸς ἔχα- 
θάρευε δοξοχοπίας, χαὶ απὺν χίνλυνον ἐμέτρει, καὶ 

τὴν αἰτίαν' ὅτι περὶ πρωτείων δύο ἄνδρε ἐρίζοντε ᾱλ- 
λήλοιν, αὐτώ τε χινδυνεύετον ἆ ἀμφὶ τῇ σωτηρίᾳ» μιηδ᾽ 
ἐσχάτω πάντων ἠσσηθέντε ἔ ἔτι εἶναι, καὶ τοσόνδε πλῆ- 

θος ἀνδρῶν ἀγαθῶν δι αὐτούς. ᾿Ἐσήει δὲ λα ὅτι 

φίλο. καὶ κηδεσταὶ τέως ὄντες, καὶ πολλὰ συμπράξ αγ- 
τες ἀλλήλοις ἐς ἀξίωμα καὶ δύναμιν, ξίφη νῦν φέρουσι 
κατ᾿ ἀλλήλων, καὶ τοὺς ὑποστρατευομένους ἐς ὁμοίας 

ἀθεμιστίας ἄγουσιν ὁμοεθνεῖς τε ὄντας ἀλλήλοις, καὶ 

πολίτας καὶ φυλέτας καὶ συγγενεῖς, ἐνίους δὲ καὶ ἆδελ- 

φούς. Οὐδὲ γὰρ ταῦτα ἐνέλειπεν ἐκείνη τῇ μάχη" 
ἀλλ᾽, ὡς ἐν τοσαῖσδε μυριάσιν ἐξ ἑνὸς ἔθνους ἐπ) ἀλλή- 
λας ἰούσαις, πολλὰ τὰ παράδοξα συνέπιπτεν. ὧν ἐνθυ- 
μούμενος ἑκάτερος, μετανοίας τε οὐ δυνατῆς ἔ ἔτι ἐν τῷ 
παρόντι ἐνεπίμπελατο, καὶ, ὡς ἐσόμενος ἐκείνῃ τῇ ᾗ ἡμέρα 
τῶν ἐπὶ } ἧς ἃ πρῶτος ἡ τελευταῖος, ὤχνει τοσῇσδε 
ἀμφιβολίας ἄρξαι, ἸΚαίφασιν αὐτῶν ἑκάτερον καὶ δα- 
κρῦσαι, 

ΤΧΧΥΠΙ. ἨἩέλλουσι ὃ) ἔτι, καὶ ἐς ἀλλήλους ἄπο- 
θλέπουσιν, ἡ ἡμέρα προὔκοπτε. Καὶ τὸ μὲν Ἰταλικὸν 
ἅπαν εὐσταθῶς ἐφ᾽ ἠσυχίας ἀκριθοῦς ἀνέμενε' τὸ δὲ 
συμμαχικὸν ὁ Πομπήϊῖος αὗτοῦ ταρασσόµενον ὁρῶν 

υ) 

απο βοραγαἵπα κ αυρίάθγος αἱ οοΠΠΊ5ο ϱΓ 110 οΙΓΟΠΙΥΘΗΙ- 

τοηί Ἰοδίοπι, Ριοβίματοπί(πο ρτο γήρας; οἱ οαξίτα Όσες. 

τίαηᾶ να]]ο Ίαῦ1 πα δαία ἀῑγίρογοπί, 

ΕΧΧΥΙ. Οπίογάπα αθἴεπι Ροπιροίί πποδίαπα ουταβαί 5ο6ο 

Φοἱρίο, Ἰγυπι οοτπα Τ,. Ποπίας, ἀαχίταπι Τεπίυ]ας : 

ΑΙΤαΠΙΗ5 ΟΠΠ Ροπηροίο κα βκΗΙ ἵπ οαδίτογαπη ῥγανίάϊο, 

Αρπά Οαραπίαπος Ῥταεναηί Υ]Ια, Απίοπία», 01. Ὠοιηΐη5, 

Ἰρ8ο Ο.05α9 ορρογίυπο Ίουο ἵηπ ἀθεῖπια Ἱερίοπα οκ ΠιοτΟ 6οη- 

1Η. Οπο0 απππαάγοιδο, Ἠοβίο5 (ταάαχοτιηί οοηίτα ΘΙ1Π1 

[οΓΗ55ΙΠ105 α(ηἱέαπα , αἱ ΠΙΠΙΘΤΟ φαροτίογες Πλάτη οἴγομπαγθ- 

πΙγοηί. Ο(0ραἳ οοπίτα, το Ιπίε]εσία, τα πη]ία ροὔ{ξαπα 

ἁπάαεἰφείπιογαπα οο]οσαγ{έ πι βαςΙά118, 119808, ἲ, πα)” 

ΡΙΙΠΠΙ 5οη/{γδη{ Ἰιοδίαπα οἰτοιπαγεοίαπα αοοΙΊτοίθ, οοο]- 

τοπίων, εί ἱη[οβῇΐς Ἰας[ίς [αοῖες πλαχίπιο Ἠοδίπα ρείογοηί : 

ΠΟΠ εηίπα θα /έανος 1άγθμος Ιπιρογίίος, αἱ Γογη]α 5ἰΡί ρ]ασεή- 

{ε5., εἶας ἀε[ογπα[ἰοπίς ρογϊοπ]απῃ, Αίάπε Ἱία αἰπί(αο αγί]- 

Ῥα5 π{οραπίαγ αἀγοιςις αἸίοτο. ἆαπιαιο ἆπσο οτάἴπες 

ορίραπέ, απἱάφαῖᾶ ορια5 ο5δείἰ Ῥοττο Ργογ]άθηίας, 5αοδαπθ 

ἆ τοπ [ο ία σεγοπάαπα εο]ογίαηίος, οἱ {εβδεταπι ἀππίος, 

Οᾳρφατίαπίξ, ΎεπεΓεπι γἱοίίσσπα, Ῥοπηροίαπίς, ἹπνΙοίαπα 

Ἠειοι]εῃ. 

ΤΧΧΥΠ. Τηδίγαείος απο ἀἷα φΠαπίίαπα αἰέαπα {επ 

εππείαβαπάος, δί οχδροείοπίες τί αἲ αἀγοιδα Ρατίο Πογοί 

Ραρπα Ππβαπι. Μίδετεραί δη{η1, ἰαηίας οορίας Πα]ῖοῖ ηο- 

πη]η]ς, (παηία5 πΙΠ(παΠα απίσα, Ῥγδεγ πα πἰτίπ(πε θοί]ς- 

5ἴπλας, 5επιε! διβ/γο αἰεαπῃ αποϊρίίοπα, αἱ Ἠοπηαπος απίάθηα 

6µΠΙ Ῥοπιαπῖς εοπβἰοίατ. Ἐί απο ρτορίας αΏθταί ροτί- 

οπ]άπα, 60 πᾶρίς τοπηϊίοηίο 5ο απηΡίΠοπα, πα Πασίθηις ἵπ- 

ορηςί οὐοεα{ἶαιο Γαεγαπί, οἱ ἵη νίσσηα οἶας τοάδιη{θ ΠΠΙΟΤΟ: 

τ8([1Ο, ΤΕΠΙΟ{Ο ]8πι ἵπ5απο αρροιία σ]οτία., τοραίαΡαί εί πια- 

Ρηϊαάἰπεπιροτίοπ]( εί {ρςαπ οβΗδάΠΙ Ρε] : « ἆπος γίτος, 4θ 

Ρηϊποῖραία Ιπίετ 5ε εοπίεπἀεηίθς, Ίοῦ. 5ο]. ἱρςος φα]η{ίς 

4ποσπθ ργορπς αἀϊτο Ῥετίοπ]απα, τά ἶδ, αἱ τἰείας 6556ί, 

πε αχίΓΕΠΙΟ (πἰάσπι Ίοσο ροβδαεί ΠιαπεΓα; 56ᾷ εί, Ῥγορίος 

εοδἀεπα, {απίαΙη ερτοφίογΙΠα ΥΙτογΙΠα πα Παάἴπθπη ἵπ οοΠ]- 

πΊΙΠΘ Ρογϊοι]άπὰ Ῥρετίταμ].ν Τη πποηίσπα γοπ]εραί αἱ Π]ας : 

«Ππροι απιίςος οί αῆῃος, πηα]ε15 πηπ(αῖς Ώοποβ ο] ἵπ ἵπερᾶα 

ἀϊρηϊίαίο απαρ]βοαπάασαε Ροίθηίῖα αἁ]αίος, πππς σ]αάίος ἵπ 

6 Ιηγίοσπι αἰησεγα; 6ί α{ταη(ια πηϊ]ίος 8105, {αηία ηο- 

οεβε[πάίπε Ιπίοι 5ο εοπ]απείος, οἶνος, {πίρι]ος, οεοπδαησι]- 

ΠΘΟΒ, ἁίᾳιε α4εο [Ταΐτος άποαπθ ΠΟΠΠΙΙΙΟ5, αἆ θο54δΠ] Πθ- 

[απίο5 οοπαίας αἀάποστς. » Νάπα πο ος απίάεπα ἀθοιταί, τί 

{γαίτος οοπίγα [γαίτε ἵπ ἀϊγογείς αοἴεῦας φίατοηέ: οἱ, αἱ Ππίει 

{οἱ πη]ία οχ οβάεπα σεηίε Ιη[ος!ῖς αἰσηῖς εοπουγτοπίῖα, πη]{α 

Ππαπά]ία αεοϊἰἀεβαπί. Τα]ία οοβίαπίθυα πίγαπηαιο ἱππροταίο- 

ΤεΠὰ αβίραί 5εγᾶ Ὠυπο ραπ](οπίία : αἱ, αποᾷ Πο ἀῑος απί 

Ῥγίπλάτη απέ οκ{γοπη ΙΓ οπηηΙ Πα ππογία Πα γοάάέαγας οξτεῖ, 

ρίρεραί ποροίίαπα ἴαπα ἀπβίαπη ασστο ριίογοπι. Ἐογίπτα ο 

Π]ασγγηᾶδςα πίτήπη(ο, 

ΧΙΙΧΥΠΙ. Τπίου Ίχας πλονας, ἀππα οΏκογναΏί αἰίοτί ἀ{ογος, 

4ἱε ρτοεεάρηίο, Ἱορίοπος απἰάσια απἰγοιδῶ οοηδίαΠί6 διά 

100 απἱεςοθραπί : 564 απχῖ]α 5αα απππα γἰάρτοί Ῥοπηρείας 

ΡΑΤΗΠΙ 6ΓΥ4Τ6 οΓ41Π65, ΠΙΟΓΟ {σ41ο, ΥοΓ[{α5, πο Π]α εχθΠῃ- 



210 

ὑπὸ τῆς µελλήσεως, καὶ δείσας μὴ πρὸ τοῦ ἀγῶνος 
ἀταξίας κατάρζειεν, ὑπεσήμαινε πρῶτος, καὶ ἀντήχησε 
Καΐσαρ. Αὐτίκα δ᾽ αἵ τε σάλπιγγες αὐτοὺς ἐξώτρυνον 

ὀρθίοις κλαγγαῖς, ὡς ἐν τοσῷδε πλήβει πολλαὶ κατὰ µέρη" 
καὶ οἳ χήρυχκες καὶ οἱ ἐπιστάται περιθέοντες ἠπειγον. 

Οἱ δὲ σοβαρῶς ἀλλήλοις ἐπήξέσαν, µετά τε θάµβους καὶ 

σιωπῆς βαθυτάτης, ὡς πολλῶν ἀγώνων τοιῶνδε ἐμπειρο- 

πόλεμοι. Πλησιάζονσι δ) αὐτοῖς ἤδη, τόξα χαὶ λίθοι 
πρῶτον ἦν, καὶ τῶν ἵππέων βραγὺ τὰ πεζὰ προλαβόν- 
των πεῖραί τε χαὶ ἐπελάσεις ἐπ ἀλλήλους Καὶ 

προὔχοντες οἵ τοῦ Πομπηίου, τὸ δέκατον τέλος ἐκυ- 
χλοῦντο. ἸΚαίσαρος δὲ τὸ σημεῖον τοῖς ἐφεδρεύουσιν 

ἄραντος, οἳ μὲν, ἐξαναστάντες, ἐς τοὺς ἵππους ἐχώρουν, 

ὀρθοῖς ἄνω τοῖς δόρασιν ἐς τὰ πρόσωπα τύπτοντες τοὺς 

ἐπικαθημένους. Οἱ δ', οὐκ ἐνεγκόντες αὐτῶν οὔτε τὴν 

ἀπόνοιαν, οὔτε τὰς ἐπὶ στόµα καὶ κατ ὀφθαλμοὺς 
πληγὰς, ἔφευγον ἀκόσμως. Ἰαὶ τὸ ἐνταῦθα πεζὀὸν, 
εὐθὺς Ἱππέων ἔρημον γενόµενον, ἐκυκλοῦντο οἱ τοῦ Καί- 

σαρος ἴππεῖς, αὐτοὶ δείσαντες περικύκλωσιν. 

ΙΧΧΙΧ. Πομπήῖος δὲ, πυθόµενος, ἐκέλευε τοῖς 

πεζοῖς, µήτ ἐπεχθεῖν ἔτι, µήτ' ἐκτρέχειν ἐκ τῆς φά- 

λαγός, μηδ) ἀκοντίζειν, ἀλλ᾽ ἐν προθολῇ διαστάντας 

ἀμύνεσθαι διὰ γειρὸς τοῖς δόρασι τοὺς ἐπιόντας. Καὶ 

τόδε τινὲς αὐτοῦ τὸ ατρατήγηµα ἐπαινοῦσιν, ὡς ἄρι- 
στον ἐν περικυκλώσει: ὁ δὲ Καΐσαρ ἐν ταῖς ᾿Ἐπιστολαϊῖς 

καταµέμφεται. Τάς τε γὰρ πληγὰς ὑπὸ τῆς βολῆς 
γίγνεσθαι, καὶ τοὺς ἄνδρας ὑπὸ τοῦ δρό- 

-- 
.-- 

εὐτονωτέρας τοῦ δρό- 

μου προθυµοτέρους" ἑστῶτας δ ἀπογύγεσθαί τε, καὶ 

τοῖς ἐπιθέουσιν εὐβλήτους δι ἀτρεμίαν, οἷα σχκοποὺς, 

εἶναι. Ὁ καὶ τότε γενέσθαι. Τὸ γὰρ δέκατον τέλος 

σὺν αὐτῷ περιδραμεῖν τὰ λαιὰ τοῦ Ἡομπηίου, ἔρημα 
΄ ’ - - .] .. 

ἵππέων γενόµενα, χαὶ παντα οῦεν ατρεμοῦυντας ες τὰ υχ] 

ευρὰ ἐσακοντίζειν' µέχρι θορυθουμένοις ἐμπεσόντας 

; καὶ τῆς νίκης χατάρξαι. Κατὰ δὲ τὲ 

πληθος ἦν ἔτι τραυμάτων χαὶ φόνων ἔργα πολλὰ 

καὶ ποικίλα" βοἡ δὲ οὐλεμία ἐκ τοσῆσδε φάλαγγος τοιάδε 
᾿ οἶμωγαὶ τῶν ἀναιρουμένων Ἡ πλησσοµέ- 

: 

οὗ 
ὀρώσης, οὐλ ἳ 

νων" ἀλλὰ βρυγήµατα µόνα καὶ στόνοι, πιπτόντων, 
ἔνθα συνετάγθησαν, εὐσγημόνως. Οἱ σύμμαχοι δὲ, 
καθάπερ ἀγῶνα πολέμου θεώμενοι, κατεπλήσσοντο τὴν 

εὐταζίαν, καὶ οὔτε ἐς τὰς σκηνὰς τοῦ Καίσαρος ἐτόλ- 
µων, ὑπὸ θαύματος, ὀλίγων αὐτὰς καὶ πρεσθυτέρων 
ἀνδρῶν φυλασσόντων, περιδραμεῖν, οὔτε τι ἄλλο 
ἑστῶτες ἐθάμβουν. 

τὸ λαιὸν τοῦ Πομπτίου, 

αὐτοὶ μὲν καὶ τότε βάδην ὑπεγώρουν ἅμα καὶ συνε- 
πλέκοντο: οἵ δὲ σύμμαγοι προτροπάδην ἔφευγον ἄπρα- 
κτοι, βοῶντες, Ἡσσήμεθα" καὶ τὰς σκηνὰς σφῶν αὐτοὶ 

χαὶ τὰ γαρακώματα ὡς ἀλλότρια προλαθόντες, διέσπων 

καὶ διήρπαζον ἐς τὸν φυγὸν ὅ τι δύναιντο ἐπάγεσθαι, 
Ἠλη δὲ καὶ τὸ ἄλλο τῶν Ἰταλῶν ὁπλιτικὸν τῆς ἐπὶ 

τάδε ἵσσης αἰσθανόμενον, ὑπεγώρει κατὰ πόλα , πρῶτον 

ἐν κόσµῳ,, καὶ ἔτι ἐκ τῶν θυνατῶν ἀμυνόμενοι ἔπιχει- 

ὡς ἐν εὐπραζία, τῶν πολεµίων, μένων δ᾽ αὐτοῖς, 

| 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ΡΙο 510 ἁπίο ἱπ]ίαπι ραρησ» (αγβαγοηί ο ίογοΓΗΠη οτά(μες, 

ηβδίί Ρίου βἶσηα Άποτε : οἱ ἰάεπι οκ ἁἄγοτςο [εοῖί ζω-ας. 

{απ(π6 οοποΙπεηίες ππαρπο φοπίέα {αδας, ασ» αἱ ἵῃ {αηΐς 

εχετο ας ρ]η ήπια» αἀεταπί , αοπεραπέ παπα απίπηος ; οἳ 
ἀῑδοητεαπίος οπάπεραίοτος οἳ ρτα[εοί ϱ05 οο]οτίαὈαπίατ. 

Εἰ ΠΙΙ πιαρπο απίπιο αὔγειςης 5ο Ἱητίερπι ρτορτεάἰεναπίας, 

πες πηποτῖ εθπίῖο, αἱ 58 ρο τογδα[ί ἵπ Ἠη]α»πιοᾶί οσγίαηηῖ- 

πίρας. Ττ γοτο Ιπίτα {εί αοίαπα γοπίαπη ο5ί, οτίο ἃ [εγεῃ- 

ταῖς Ῥγα]ο, Ργοσυντεγυπί εἰἶαπα οη]ίος ρα ]]α]απα , Γαείο- 

απο πἰτίπαπα γἱγηϊς ρεηίσμ]ο, Ῥοπηροϊαπί, ΠὉΠΊετΟ Ρο[1ο- 

το, οἰγοππιγοπίγε Ἱερίοποπα ἀρείπιαπα οΦρεταπ{. ΤαάΠα γοτο 

0ὔδαγ 5ΙσπΙπη ἀαί 5αΏσἰάἰατίϊς : οἱ ΙΙ εοογ: , Ἱη[ες{ή5 Ἰας[ῖς. 

{ασἱο5 οφ αἱ έαπα Γοὐισπέ; απ, Γογοσίαπα ἀθεροταίογαπη Ἰοίας- 

απο ἴπ ογα οεπ]οβδᾳπε ἀῑγοσίος παἰπίπιο Γεγεηίος, {τρα[ἶς οἵ- 

ἀῑπίρις ἵπ Γασαπη 56 Ρτοπρίωπί, Μοχαπο πάαία» ϱ0 Ἰαΐειε 

Ἠοδίῖαπα Ἰεσίοπος 0ᾳ5αγίαπί οφα] (ος οἰτουηίετο, αἱ ρείης, 

πο ἐραῖ οἰτοππηγεπίτοπίατ, Επιποταπί, 

ΤΧΧΙΝ. Οπο εορπῖίο, Ροπιρεῖας η55ῖί ρεδ[ίος οπΓδύ Πχ 

8ἰ5ί6Γ6, Πθς ΑΠΙΡΙΙΗ5 ἵπ αἀγετδαπῃ αοἶοπα ΙΠΟΙΙΤΕΤΕ, πδς {ε]α 

εοη]ίσετο ; 566 Ἰαχα(ῖς ογάιπίρης ς{απίος ἱπιρείαπῃ Ἱεγασηίίαπι 

Ποδ[ϊαπα οχαῖροτθ. Ουοᾷ ααἰάεπι 5ἰταίασθππα Ῥοπηροῇ [απόσπί 

ποπηι 1, αἱ ἵπ οἴγουπιγαπβῖοπθ οοπηπποΚΙςδίηχαπῃ, 5οᾶ Οστας 

ἵπ ευῖς Ερί5ίο]ς ἵπιρτοβαί : Ἰασία οπίπ, πα, Τείης Πουὶ 

ΥΘΙΙΘΠΙΘΠΙΙΟΤ65, οἱ οπΓ5 γὶγῖς απσοτῖ Πα, οοπίτα ἸαἩ- 

Ραε5εετο Μἰαπίΐρας: απο» οἱ [αο (ας αἰησαηί οπηίςσα Τεία, 

απαπα Ππδίαγαπα ἵηδίαγ ἷηί Ἱπηπιορί]ες,. Τάσο ἵρεαπα, αἲξ, 

(απο μ5α Υοηίδ»ο.. ἈΝαπιαπο ἀδοίπιαπα ΙεβίοΠετη 5ΘΟΠΠΗ 5ἰμη]- 

5ίταπα Ῥομηρείαπαπα εοτηα αἲ θα ήρας ἀθδοτίαπα εἴτοιπι- 

ἵνῖςςο, Παάσαο ἵπ τος!ϊρῖο Ἠσγοης [ο]ῖς α Ἰαΐογο πη]ςδἰς οΏγι- 

ἶ56 ἀοπίαιιε Ποξίος θα τα(ἴοπο {ητραίος, ἱπιργοςξίοπο Γογ{οτ 

[αεία, ἵπ [Πβαϊη Υογςςα, αἀθοαιπα γοοτία [δεῖςδο πι πι. 

Οα{οτίς αοῖοῖ ραγΗ 5 οοραπίατ γατα γυ]πογαπα ας οσαῑς 

φροοῖες5 : οἶαπποτ απίοπα πας απἰεραίς ἵπ [οἱ Ιορίοπαα 

ίατη αοτί οοπΠ[σία, πο αΠοΙΟΓΙΤΗ απἱά σπα απ! οσσυπα επ απα, 

5ο ΓΓοπηίίας {απίαηι οἱ ποπ τας οοταπα, ααἱ απο απίδαπε 

Ἰο6ο οοης[ίογαί Ἰοπορίο οαάσραπί,  Ααχιίατος Ππίοτίπα, 

νο]μῖ εροοίαίοτες Ἱαάσγαπα εροοίοπα ρήρης» το[οοΠΠΙΗΠΗ, 

πηἰτα απ {ας {απα ασοηταῖο 5ογναἴος ογά(πος; οἱ ρα 5ἴπροτδ 

πο [οπίοτία φμἱάρα Οπςαπίαπα, ἃ ραποῖς οὐδίοδία εοη]οτῖ- 

Ῥη5, πναάστο ααδί, δα απί (αβίαα αἰτοπτς αἰη]]ος. 

ΙΧΧΝΧ. ΤΠ τογο κἰηίκίγαπι Ῥοπηροίαπογαπα οογΏ ἰπείπανε 

οαρίίς Ἱομίοπος ἱρρα 5οηδίηα ραπ το[ογο απ ροάσιη, Πα 

οἱ πμ] 5οοίας ρήβηστο πια] ρογβενοηίς 5ο ααχίατον, 

πυ]]ο νη]πογο αεοθρίο, ΥΙΕΙΟΒ 56 0956 ορπε]απαηίος, οβυσα 

[ρα οαδίτα 8η Ῥοϊοραπ{; οἱ οοηγ μ]κὶς ἀῑγορίίδα ο Ποβος 

ῥτορηῖ(ς (αρογηασυ]ΐς, απἱάφἱά φπίδᾳπο ροίοταί ἵπ ΓΗβΑΙΗ 

δοοπι αὐδίπ]ογυί, απο οπἴοτα 4ποφαο Ἱομίοπος, οἱ 

ο πα αῦ ας ραΓίο ἄοοθρίαΠΙ 86Ώδοτο, Ρού σα γο[ογοαης : 

Ρηήπιο κοινοί οτάμίνης, οἱ πορυμηαηίος ῥτο γής: Υο- 

ΓΗΠ  Ἰνοβίο, οἱ {η τοῦης Ργοδροτίς αγία ἰηδίαηίο, (ηάθίν 



ΡΕ ΡΕΙΗΙ5 ΟΙΥΠΗΡΙΙ5 ΠΡ. Π, 79-85, 
ἐστράφησαν ἐς φυγή». Ναὶ ὁ Καΐσαρ εὐμηχάνως δὲ 
τότε μάλιστα, ἵνα μὴ συνέλθοιεν αὖθις, μηδὲ τὸ ἔργον 

γένοιτο µάχης μιᾶς, ἀλλὰ παντὸς τοῦ πολέμου, κήρυ- 
Χας ἐς τὰς τάξεις πανταγοῦ περιέπεµπεν, οἳ τοῖς νικῷ- 

σιν ἐκέλενον ἀφανστεῖν τῶν ὁμοεθνῶν, ἐπὶ δὲ τοὺς 
συμμάχους μόνους γωρεῖν. ἸΚαὶ τοῖς ἠσσωμένοις 

προσεπέλαζων, παραινοῦντες ἀδεῶς ἑστάναι. Ἀγήρ τε 

παρ ἀνδρὸς ἐκμανθάνων τὸ κήρυγμα, εἰστήχει' καὶ 
σύμβολον ἤλη τοῦτο τῶν Πομπηΐου στρατιωτῶν ἦν, τὸ 
ἀλεῶς ἑστάναι. τὰ ἄλλα, ὣς Ἰταλῶν, ὁμοιοτρόπως 

ἐπκευχσμένων τε καὶ φωνὴν ὁμοίαν ἀφιέντων. Διεκ- 
έοντες δ᾽ αὐτοὺς οἵ τοῦ Καίσαρος, τοὺς συμμάχους 

οὐ δυναμένους ἀντέγειν ἀνήρουν" καὶ ὁ πλεῖστος ἐν- 
ταῦθα ἐγίγνετο φόνος. 

ΙΧΧΧΙ. Πομπήϊος δ ἐπειδὴ τὴν τροπὴν εἶδεν, 
κφρων αὑτοῦ γενόμενος, ἀπῄει βάδην ἐς τὸ στρατόπε- 
ον, καὶ παρελθὼν ἐς τὴν σκηνὴν, ἐκαθέζετο ἄναυδος .. να, 

οἷόν τι καὶ τὸν Τελαμῶνος Αἴαντά φασιν ἐν Ἰλίῳ πα- 
βεῖν, ἐν µέσοις πολεμίοις, ὑπὸ θεοθλαθείας. Τῶν δ᾽ 

ἄλλων ὀλίγοι πάνυ ἐσήεσαν ἐς τὸ στρατ τόπεδον. Τὸ 

γὰρ κήρυγμα τοῦ Καίσαρος ἑστάναιτε ἀχινδύνως ἐποίει, 
καὶ παραδραµόντων τῶν πολεμίων, διεσκίδνη κατὰ 
µέρος. Ληγούσης δὲ τῆς ἡμέρας, ὅ Καΐσαρ τὸν στρα- 

τὸν ἀσγέτως που περιθέων, ἴκέτευε προσπονῆσαι, µέχρι 
χαὶ τὸν γάρακα τοῦ Πομπηΐου λάδοιεν: ἐκδιδάσχων, 

ὅτι, εἰ συσταῖεν αὖθις οἱ πολέμιοι, μίαν ἡμέραν ἔ ἔσον- 

ται νενικηχότες' εἰ δὲ τὸ στρατόπεδον αὐτῶν ἕλοιεν, 

τὸν πόλεµον ἑνὶ τῷδε ἔρ Ύῴ χατωρθωκότες ἂν εἴεν. 
Τάς τε οὖν γεῖρας αὐτοῖς ὄρεγε, καὶ πρῶτος ἐξῆρχε 
δρόμου. Τοϊς δὲ τὰ μὲν σώματα ἔχαμνε, τὴν δὲ ψυχὴν 

ὅ τε λογισμὸς καὶ ὃ αὐτοκράτωρ συντρέχων ἐκούφιζεν. 
Ἠώρει δὲ καὶ ἡ τῶν Ὑεγονότων εὐπραξία χαὶ ἐλπὶς, 
δτι καὶ τὸν 7άρακα αἱρήσουσι καὶ πολλὰ τὰ ἐν αὐτῷ. 
Ἠχιστα δ) ἐν ἐλπίσιν ἃ εὐτυγίαις ἄνθρωποι χαμάτων 
»αἰσθάνονται. Οἱ μὲν δὴ καὶ τῷδε προσπεσόντες, ἐπε- 
7ἴρουν σ σὺν πολλῇῃ πρὸς τοὺς ἀπομαγομένους καταφρο- 
νήσει. ὍὉ δὲ Πομπήϊος μαθὼν, ἐξ ἀλλοκότου σιωπῆς 

τοσοῦτον ἀπέῤῥηξεν, Οὐκοῦν χαὶ ἐπὶ τὸν γάρακα ἡμῶν; 

Καὶ εἰπὼν, τήν τε στολν ἐνήλλαξε, καὶ ἵππου ἐπιθὰς 

σὺν φίλοις τέσσαρσιν, οὐκ ἀνέσχε δρόµου, πρὶν ἄρχο- 
µένης ἡμέρας ἐν Λαρίσση Ὑενέσθαι. “ὍὉ δὲ Καῖσαρ, 
ὡς ἐπηπείλησε παρατάσσων, ἐν τῷ Πομπηίου χάρακι 

ἐστάθμευσε, καὶ αὐτός τε τὴν ἐκείνου βρώμην, καὶ ὅ 
στρατὸς ἅπας τὸν τῶν πολεμίων ἐδαίσαντο. 

ΙΧΧΧΗ. Ἀπέθανον δὲ ἑκατέρων, τῶν γε ᾿Ιταλῶν 
(οὐ γὰρ δὴ τῶν γε συμμάχων οὐδ' ἐξαρίθμησις ἐγένετο, 
ὑπὸ πλήθους καὶ καταφρονήσεως) ἐκ μὲν τοῦ Καίσαρος 
στρατοῦ, τριάκοντα λογαγοὶ, καὶ ὁπλίται διακόσιοι, ἢ 
(ὡς ἑτέροις θοκεῖ) χ /ἔλιοι καὶ διακόσιοι: ἐκ δὲ τῶν Πομ- 
πηϊῖου, βουλ: ευταὶ μὲν δέκα, ὧν ἦν καὶ Λεύχιος Δομί- 
τιος, ὃ αὐτῷ Καίσαρι πεμφθεὶς ἐπὶ τὴν Γαλατίαν διά- 

δοχος" τῶν δὲ καλουμένων ἵππέων, ἀμφὶ τεσσαράχοντα 
τῶν ἐπιφανῶν' ἐκ δὲ τῆς ἄλλης στρατιᾶς, οἵ μὲν 

ἐπαίροντές φασι δισμυρίους ἐπὶ πεντακισχιλίοις" Ἀσί- ο ου. -”----------ὔθὔθθθ------------------------------------------------- 
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ἵπ ΓαραΠ1 γουδα) δπί. Τα 0.9.5, οοη(ο ριάοη{δοίηο 

πο ΤΗΤΡΙΠΗ 11 {ηδίατατοΠί ο4ἱΠο5, π{ήπο ΠΟΠ ργα]ίο ἵπη- 

(σπα γἰπεστεί, 566 Ῥο]]απα οίἵαπα ορ οθγοί, ἀῑπιίςςίς οἴπουπι- 

απαπο ργῶσοηίρας, οἀἰκίί, ρατοσγοηί οἰνίρας, οἱ ἵπ 5οἷα 

ν]τεηί απχῆία, Ταφαο γἱείογος γῖοῖ αοομγγεηίος, Ἱη- 

Ῥομαηί 5ίαγο ΦΕΟΠΓΟΣ : αίσιο Ἱία Υπ ργορασαία οὐ {ο[ἶ Πο- 

Πα, ου ἵρδαπα Ῥοπηρεϊαηί5 οαρίί 6556 ϱΓ0 {θβροΓα, η 56- 

ου εοηδἰςίογοηί; παπι αοφα(Ἡ, αἱ Ποππαμῖ, πο(μ αηηῖς, 

πθ(πο Το](πο ου], πεσπο ησαα, α α5απίαπὶς ἀπ[οντοπί, 

Πα σωδατίαΠϊ, Ργα{ογη1ς οἴγίρας, ἵπ απκατος νους, οἱς- 

ἀεραπί αἲ τοδίσίοΠό Πα Ἱηγα]άος : οἱ Ἱογήα ριοροίραο ρ]ή- 

τ1ηᾶ 5ἴτασος ο5ί οὐίία. 

ΤΝΧΝΧΙ. Ῥοπιροί!ς, γίδα 5ΙΟΤΗΠΙ [ησα, ΠΠΙ5 [απ ἴππρος, 

π οαδίτα 5ο ρταθ απ τουερ]ί : Ἱηστοβδήδήπο {οπίογίαπι, 

5οάερα! {ασια Α]ασθπι Το]απιοπία Πα τοίθΓεῃς, οπἳ Πιοδ[ος 

Ιπίογ οδίος αἲ Τνο]απι 5ἰπή]ο απἰά σπα [ετίήτ ασεἰἀἶςσαο, 

ἀθ6ο ΠΙΘΠί6ΠΙ ο]ας Ρογεθ]επία. Ἠομαπογαπα αἀπιοάππα ραοἳ 

ἵῃ οαδίτα 5απί τουοιςὶ: απο ἵπ αοῖο 5οευν] 5ίαγο ]η5ςί, εί 

αῦ Ποδρας ργα (οἱ, ρα5δίπι ἀἱδρογσεγοπίαγ. 518 γαδρογαπα 

0.,δαν, ομαδα ἀἰδοιγγοης Ρας οχοτοαπα, 5αρρ]εν οταβαί 

5105, 6 σγανατεπίαΣ (απίαπι Ῥουτο Ἰαμογῖς Ιππρεπάετο, 

ἆππα οαδίνα Ῥοπηροϊί εορἰςδεηί : 4ο6θη5 « 5ἱ ραβαπίατ 4επιιο 

εοῖτα Ποδ165 εορίας, ππίας (απίαπι ἀῑθί {ογο νἰοίογίαπα; 

οαδίτίς απ{επ ΙΠ51βεί οχρισηα[ἶς, ΠΠ] ἀείοτο, απἶπ, 5ι- 

Ρ/6ΠΊα ορογί π]αΠΙ Ιπροδίία, Ίππο Ἠη]ας ἀῑοῖ Ἰαῦογ6 {σι 

Ῥα]]απι οοπ{αςίΙΠη 8.» Τίαααο εαρρίίέος αποΠΠθ ΠΙάΠΙ5 

αᾶ 605 Ῥνοίοπάθης, οαρ]έ Ἴρ5ε επγδα 55 Ῥνατο. ΠΠς, 

απαΠΙΥΙ5 [ε5δα ο556ηί «οτροτα, 5αΏ]εγαβαπί αΠίΠΊο5 τα[ῖο 

οἱ Ἱπιρεταίογῖς οχδίΏΡΙΙΠ1.  Οἱο αεσεάεραί οἱ ριῶ5εης {[6- 

Ἰα]ίας, 8Ρεξαιο οαδίτα οχρισηαπάϊ, οἱ πηη]ία Ιπάς 5ρο]ία 

τοροτίαπά1 : πες ο5ί οηῖπι αιάσπαπη ο[Πσασίας αὖ 5αρ]εναη- 

ἆαπα ΠΟΠΙΙΠΙΠΑ ]α551Π4ΙΠ6ΠΗ, 41Π1 5Ρο5 οἱ ΡΓΟΡΡοΓ 5ιιέ005- 

515, Τία ἰπίίαν Υα)]ΗΠ ποσο Γουίογ ασσγοάἰυπία Ο,ρξα- 

τιαη, οοπ{επι{15 ῥγορισηαίοπίρας. Θ 110 ἰπίε]]εεῖο, Ῥοπηρείης 

{απάσιη, Ῥοδί οπΙποςΙη Π]αά 5ο ἵη απο ΥΟΕΘΠΙ 

οραρίΐ, Έτρο οἱ αἆ οπδίτα ποδίτα ! οἱ οαΠα ἀῑσίο πηπίαία γερίο, 

οοηςεθπᾶ1{ ο/η ά1Π1Σ οοπηαπβαδ(πο απηῖοῖ5 απαίπος ΡτοΓ- 

Βἱ6Π5, ΠΟΠ Ρας ου δΙΠΙ Ιπ{ογηηΙς]έ, παπα 518. ποσα Τι8- 

ΓΙΦΑΤΗ αἰησογεί. Οαδατ, αποηιαάπιοά απ αθἴείῃ Πη5ίγπεη5 

πη]παίας5 ογαί Ἰορδΐδας, Ππίτα Ῥοπιροί γααπα ἀῑνειξαίις 

οδί, Ῥαταίοδαιο ΠΙ{Ι εἴρος αδαπηςίίς ἰπαἰΠίεναια γοἰί(α5 

εχοτοῖία5 ερι]ῖς αοοαὈηέ, ασ Ποδίίρα5 Γαεναπί ργαραναία.. 

ΤΕΧΧΧΠΗΠ. Ῥορδἱάσεγαἵ 5απί αίησαο, ΟΠ οχ Ἠομιαηϊς, 

ίαπι οκ Παλεῖς 5οοἱἱ5 (ααχΏΙοΓΙΠὴ οΠΙΠὰ Πο ΠΙηθγΙς απ]- 

ἀοπι Ππ]ίας ο5ί, Ῥγ πηπ]Π(άἶπαο οοπ{εηία(ο), δα γιαΠ] 

ορπίητίοπες {Παίπία, Ιορίοπα ἀποσηιϊ, ααί, αἱ αλ τοῖς- 

γης πη]]α ἀποσπίί: οχ Ῥοπηρείϊαπϊς, 5οπαίογος ἀοζθπι, εἰ 

απ Εἱ5 Τι. οποίας, απί 5αο6655ος 1ρ5ί 05.1 Γαεγαί πηῖσδας 

ἱπ σαίαπα : οᾳ πέος Βοπιαπί ποβ/ογος οἰγο ος αμα ναρίηία: 

6 το]ίπο οχογοίία, απ ρΙανίηιος (γαὐσηῖ, ΧΧΥ ΠηΗία πα 

πιεγαηί; 5ο Απἰπίας Ῥο]ἱο, απῖ ἰπίετ 0ᾳ)54Πἱ4πο5 ἆποες εἶ 
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νεος εὲ Πολλίων, ὑπὸ Καΐσαρι τῆς μάχης ἐκείνης 
στρατηγὠν, Εξακισγιλίους ἀναγράφει γεκροὺς εὑρεβηναι 
τῶν Πομπηίου. Τοῦτο τέλος ἦν τῆς ἀοιδίμου περὶ 
Φάρσαλον μάχης. Ἀριστεῖα δ) ὁ μὲν Καΐσαρ αὐτὸς 
καὶ πρῶτα καὶ δεύτερα ἐκ πάντων ἐφέρετο, ὁμολογού- 
µενος ἀριστεῦσαι, καὶ σὺν αὐτῷ τὸ τέλος τὸ δέκατου" 

τὰ δὲ τρίτα Κράστινος λογαγὸς, ὃν Καΐσαρ μὲν ἐξιὼν 
ἐπὶ τὴν µάχην ἤρετο, ὅ τι προσδοκῴη" ὁ δὲ λαμπρῶς 
ἀνεβόησε, Νυκήσομεν, ὥ Καϊσαρ" κάμὲ ἡ ζῶντα ἡ 
νεκρὸν ἀποδέξη. Ἡ στρατιὰ δ) ἐμαρτύρει, καθάπερ 
ἔνθουν ἐς ἑκάστην τάξιν διαθέοντα, πολλὰ καὶ λαμπρὰ 

δράσαι. ᾿Ἐπεὶ δὲ ζητούµενος ἐν τοῖς νεκροῖς εὑρέθη, 

τὰ ἀριστεῖα ὁ Καϊσαρ αὐτῷ περιέθηκε καὶ συνέθαψε, 
καὶ τάφον ἐξ ξαίρετον ἀνέστησεν ἐγγὺς τοῦ πολυαν- 

δρίου. 
ΙΧΧΧΠΙ. Ὁ δὲ Πομπήϊος ἐκ Λαρίσσης ὁμοίῳ 

ὀρόμῳ µέχρι θαλάσσης ἐπειχθεὶς, σκάφους ἐπέβη σµι- 
κροῦ, καὶ νεὼς παραπλεούσης ἐπιτυγὼν, ἐς Μιτυλήνην 
διέπλευσεν' ὅθεν τὴν γυναῖκα ἸΚορνηλίαν ἀναλαβὼν, 
καὶ τριηρῶν τεσσάρων ἐπιθὰς, αἳ αὐτῷ παρά τε Ῥοδίων 

καὶ Γυρίων ἀφίκοντο, Κερκύρας μὲν καὶ τότε καὶ 
Λιθύης ὃ ὑπερεῖδεν, ἔνθα αὐτῷ στρατὸς ἦν ἄλλος πολὺς, 

καὶ ναυτικὸν ἀκραιφνές, Ἐπὶ δὲ τὴν ἕω φερόµενος, 
ἐπὶ τὸν Παρθναῖον, ὡς δι’ ἐκείνου πάντα ἀναληψόμενος, 

τὸ ἐνθύμημα ἐπέκρυπτε, μέχριπερὶ τὴν Κιλικίαν µόλις 

ἐξέφερε τοῖς φίλοι. Οἱ δὲ αὐτὸν ἠξίουν φυλάσσεσθαι 

τὸν Παρθναῖον, ἐπιθεβουλευμένον τε ἔναγχος ὑπὸ 
Κράσσου, καὶ θυμούμενον ἔτι τῇ Κράσσου συμφορᾶ" 
μηδ’ ἐς ἀκρατεῖς βαρθάροως ἄγειν εὐπρεπῃ γυναῖκα 
Κορνηλίαν, Κράσσου μάλιστα γεγενηµένην. Δεύτερα 
δ) αὐτοῦ προθέντος περί τε Αἰγόπτου καὶ Ἰόδα, Ἰόδα 
μὲν ὑπερεώρων, ὡς ἀλόξου" ἐς δὲ τὴν Αἴγυπτον αὐτῷ 
συνεφρόνουν, ἐγγύς τε οὔσαν, καὶ µε Ὑάλην. ἀρχὸν, ἔ ἔτι 
δὲ καὶ εὐδαίμονα, καὶ δυνατὴν ναυσὶ “καὶ σίτῳ καὶ 

τούς τε βασιλεύοντας αὐτῆς, εἰ καὶ παϊδές χρφάσι- 
Ὁ μὲν δὴ ε Ν η .» 4 / εἶσι, πατρικοὺς εἶναι τῷ Πομπηϊῳ φίλους. 

τάδε ἐς τὴν Αἴγυπτον ἔπλει. 

ΙΧΧΧΙΥ. Ἄρτι δ) ἐκπεσούσης ἀπ᾿ Αἰγύπτου 
Κλεοπάτρας, ἡ τῷ ἀδελφῷ συνηργε, καὶ στρατὸν ἀμφὶ 

τὸν Σ Συρίαν ἀγειρού οὐσης, Πτολεμαῖος, ὁ τῆς Κλεοπάτρας 

ἀδελφνὸς, ἀμφὶ τὸ Κάσσιον τῆς Λἰγύπτου ταῖς Κλεοπά- 
/ υ 

τρας ἐσθολαῖς ἐφήΣ ρευε’ καΐ πως κατὰ δαίµονα ἐς 
Οξασά- 

.) 
η) 

ανα 

/ 

τὸ Κάσσιον τὸ πνεῦμα τὸν Πομπήῖον κατέφερε 
 κδμό. ἐπὶ τῆς γῆς πολὺν, ἔστησε τὸν πλοῦν, 

εν ὅπερ { ἦν, παρεῖναι τὸν βασιλία. Πέμψας τε 

ο αλ ἑαυτοῦ καὶ τῆς τοῦ πατρὸς φιλίας. ο δὶ 

ἦν μὲν ἐπὶ τρισκαίδεκα ἔτη μάλιστα γεγονώς' ἔπετ τρό- 

πευον δ᾽ αὐτῷ, τὸν μὲν στρατιὰν Ἁγιλλᾶς, τὰ δὲ γρή- 

µατα Ποθεινὸς εὐνοῦγος: οἳ βουλὴν προὐτίθεντο περὶ 
τοῦ Πομπηίων. Καὶ παρὼν ὁ Σάμιος Θεόδοτος ὁ 
ῥήτωρ ; διδάσκαλος ὧν τοῦ παιλὸς, ἀθέμιστον εἰσηγεῖτ 

ἔργον, ἐνεδρεῦσαι καὶ κτεῖναι Πομπήΐον, ὁ ὡς χαριουμέ- 
νους Καίσαρι. Κυρωβείσης 2ὲ τῆς υνώμης, σκάφος 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ρι]ἱο ργος[αξ « ποῃ ρία5 δεχ πη]θας εχ Ῥοπηρείαπίς οεεῖ- 

ἀῑπδο ». επί ἵπ 5 Οοπππσηίαηϊς. ἨΗίο Εμ ονοπία 

Ῥαρηςς Π]νας Ῥ]ατρα]ίους οο]ευοντίπια. Τη εα Ἰαπάεπι [ογίς- 

εἶπιο ρερία» τεῖ, ΡΠπηο, 6ἱ 5οοππάο Ίουυ, Ο.,δας ἴρςε τει] 

οπιπίαπα 60ΠΏ5εῃ5Η, 6ἱ οΙΠΙ ϱ0 Ἰεμίο ἀθοίπια : [δγίο γετο 

Ίοσο Οταδίίπας οθη(ητίο : απῖ, ἃ 0ῳ,5ατο αἲ ρήρηαηι οεχουπίθ 

τοββία5, απαϊεπι εγοΠίΠῃ εχεροεείαγεί2 εἶατα νους ΤεςρΟῃ- 

ἀθταί, « ὙΠΠπεθιΙς, 0δαγ! εί πηηῖ απ{ γίνο απί πποτίπο 

Μαθευῖς σγαἰίαπῃ.» Ἠπης ἴοΐας εχοτοῖ(α5 {αδίαμαίατ, {απα παπα 

Γαγεπίεη ἀἰξουττῖςδθ Ρε 5ἱησι]ας ααἶες, πππ]ίασιο ορτερῖα 

οὐ]άΐςςο [αοΐποτα. Οαάαγετ οἶα5 Ιπίογ οὐρίρτα Ιπγοπίππα 

οππαν{{ 0α.-αγ ἆοπίς πηΠίατίρα5; αἴαπο Πα ογπαία πα 5εοΓΞΙΠΙ 

5ορε]Πέ, ροου]ατί αἀάΙίο ΠιοπΙπηθηίο, Ῥτορο οΟΠΊΙΠΠΠΕΠΙ 

το](ογΙ πα {απη]απη. 

ΙΧΧΧΠΠ. ΑΙ Ροπιρείας ο Ἰωηΐδρα, Ῥατί επΓ5ά ἀε]αίας αἆ 

πιάτο, οοπςοθπάί πανϊσπ]απα, οἱ [οτίπίο ἨπεΙΙ5 ΠΤεΙΗ 

ῥταίοιγε]οθηίεπα, ἰτα]εοῖίι ΜΠίνΊοπεῃ : ππάε αδδηπηία πχογθ 

Οοτπε]ία, τεβασαιε 5αἱς ἵπ απαίπου {τίγοπιες ἱπιροδῖ15, απ 

ἃ Ἠλοάο οἱ Τντο οἱ αἀγοπεταπί, ἴππο σποσαο ΟΟΓΕΥΓΑΠΙ 

πορ]αχίΐ οἱ Α[Πέαπι, αβί αΠαπα Ἠαβεβαί εχοτοϊίαπα εἰ εἶαβ- 

56Π γα]ίάαπα; ππα]]ία ο ἵπ Οπεηίεπα αὖ Ῥατίιογάπῃ ΤΕΡΕΠΙ 

οοηίεμάστεα, απαςὶ ορο Πλας τεοερίητας οπιπία. Οποᾷ οἩ- 

αἰπι οεἶαῃς, οἴτοα ΟἨείαπα ἆεπιαπα απηϊείς αρεγη: 5εᾶ 

11 Πογίαί υπ, οαγοετεί Ρατ μάπα, πάρε α Οτα5ςο Ἰαερςεῖ- 

ίαπι, οί αἆλιο α τουθηί γἱοίοτία ἑαππίάυπας πες αἲ Ιπίθπ- 

Ρογαπίος Ῥαγβατος ἀποετεί {οΓπποδᾶπα πλα]ίεγοπα, Οοσηε]ίαπα, 

Ργφεγίΐπα απο 0Γαςςὶ πχος Γηἱςδεί. ΟµΗπι(Πε 5 ΓΙ ΓΣΕΗΠΗ 

αἆ οοηΣ[ἴαπα το[εττοί 46 Ἐσυρίο οἱ δάδα: Πο ᾳπἰάεπῃ «0Ἠ- 

(οπηίας οδί, αἱ ραγύπη ηαςίτίς; Ἐσυρίυπα γετο Ρείετο οπηπῖ- 

ἱ Ῥας Ρ]ασυῖέ, τοβίοπεπα Ῥγορίπα παπα, εἰ Ἰαΐο Ρροἱοπίεπη ἵπῃ- 

εὐτελὲς ἐπ αὐτὸν ἐπέμπετο, ὡς τῆς θαλάσσης οὔσης | 

Ρεπίο, ργοίστγεα Ῥοαίαπη Ῥοίοπίδπιααθ πανίριας, [γηπποπίο, 

οπ]άς τοµβεδ, απαπανίς Ῥραοτὶ, Ῥαΐετπᾶ [4ΠΊ8Η 

Ηἰς Ἱίααπε ἆδ 

ΡοσυηΙῖς : 

απηϊοϊϊα οππά Ῥοπηρείο ο55οπί οοπ] απο]. 

οαμδίς ἵπ Ἐσγρίππα Ῥοπηρεῖας παγἰρατ!τ. 

ΙΧΧΧΙΥ. ΟπΙοΓΗΠ1 αμα ΟἹοοραίτα, φαν 6ΗΠα ΓΓαἱτδ δη- 

ίσα τορηαταί, ἴηπο οχη], οκοτοϊαπα ραταβαί οἶεοα Βυγτίαπη; 

Ριο]σπισα5, οἷας [ταίοτ, οἴτοα ΠΙΟΠΙΟΠΑ Ο4551ΗΠα {πίτα Ἐμδγ- 

Ρίί βηο5 καηδοσγαί, οΏδοεναης μας αἀνοπίσπα. ΕΙ [οτίο 

[οτίαπα ασια, αἱ γεπίας ο ἀε[οτγοί Ῥοπηρείαπα, Οµῖ, 

οοηδροςίο ἵπ Ηίογο {απίο οχοτοῖα, πανίρατο ἀοςηί : ορη]θ- 

οιπηδ( ο 4 ποσά οταἳ, τοροίη αοςδο, παἰςίί απἰ τορί αὀνεῃ- 

άπη ΕΠ πηποἰατοη!, οἱ απηλοτ κο ραἴογηας ου ΠΙάεΠὰ 44 πιο- 

ποτοηί, Αμοζαι ἵ5 ἔαπα ΠΠΠΗ ἱογία τα ἀθο παπα, οὐ γαίογες 

Παβοης Αοἰή]απα πα εἶας, Ρος ία γα ο ΕΠ ο ΠΠΟΗΠΗ 1 

αἱ Φ 11 οοηκ]ἰατοηί 4ο Ῥοπηροίο, πάλΙήίο οἱ Τηεοδοῖο 

Φαιπίο τηοίογο, απο ἴππο ρτοροδρίοτο {αγοπίς τον ο ης, 

ποίος ο ΓΕ ποζαπί οοηδἠ, αἱ ροτ ἰηδίάϊας τοήστοῖας 

Ροηροίης ἵπ Ολασῖς ριαίίαα. Οσο δή ρἰασίέ, πανίσι]α 

οχΏ(ς αἲ οὐ η Πηίκδα οί, φπαςί τὰ Πας γαῤοδΠα ο5δεί, πος 
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ἁλιτενοῦς, καὶ µεγάλαις ναυσὶν οὐκ εὐγεροῦς' ὑπηρέται 
τέ τινες τῶν βασιλικῶν ἐνέθαινον ἐς τὸ σκάφος" καὶ 
τν ’ 3 ε » { 3 -. κ. 

Σεμπρώνιος, ἀνὴρ Ῥωμαῖος, τότε μὲν τῷ βασιλεῖ, 
χλ λλ .” ” 4 / ὃ ὰ 

πάλαι δὲ αὐτῷ Πομπηίῳ, στρατευσάµενος, δεξιὰν 
ν μ ω ’ μὴ 4“ ᾽ 
ἔφερε παρὰ τοῦ βασιλέως τῷ Πομπηϊῳ, καὶ ἐχέλευεν 
ὡς ἐς φίλον τὸν παῖθα διαπλεῦσαι. Άμα δὲ ταῦτ) 
.) ο” -- 4“ 

ἐγένετο, χαὶ ὁ στρατὸς, ὥσπερ ἐπὶτιμῆ τοῦ Πομπηΐου, 
παρὰ τὸν αἰγιαλὸν ἐξετάσσετο. ἅπας" καὶ ὁ βασιλεὺς ἐ ἐν 

μέσῳ τῇ φοινικίδι : χατάδηλος Ἡ ἦν περικειµένῃ. 

ΙΧΧΧΥ. ὍὉ δὲ Πομπήϊος ὑπώπτευε μὲν ἅπαντα, 
υ. .. . / 

καὶ τὴν παράταξιν τοῦ στρατοῦ, καὶ τὴν τοῦ σκάφους 
η εν Όφ Να / μα. ς / 

εὐτέλειαν, καὶ τὸ μὴ τὸν βασιλέα αὐτόν οἱ παραγενέ- 
σθαι, μηδὲ τῶν ἐπιφανῶν τινας πέµψαι. Ἰοσοῦτο δ) 
3 υ. .ν χλέ 3 6 / λ Η νὰ 3 Ν 

ἐκ τῶν Σοφοκλέους Ἰαμθείων πρὸς ἑαυτὸν ἀνενεγχὼν, 

"Ὅστις γὰρ ὡς τύραννον ἐμπορεύεται, 
κείνον ᾿στὶ δοῦλος, κἂν ἐλεύθερος όλη" 

ἐνέθαινεν ἐς τὸ σκάφος. Ἰκαὶ ἐν τῷ διάπλῳ σιωπών- 
ς [ή Μ κ. [4 ’ λ Δ των ἁπάντων, ἔτι μᾶλλον ὑπώπτευε' καὶ, τὸν Σεµ- 

πρώνιον εἴτε ἐπιγιγνώσκων Ῥωμαῖον ὄντα καὶ ἐστρα- 
τευμένον ἑαυτῷ, εἴτε τοπ τάζων ἐκ τοῦ µόνον ἑστάναι, 

κατὰ δὲ τὴν στρατιωτικὴν ἄρα δδδ κα λίαν οὐ συνε- 

ὁρεύοντα αὐτοχράτορι, ἐπιστραφεὲὶς ἐ ἐς αὐτὸν εἶπεν" Ἆρα 
σὲ γιγνώσκω, συστρατιῶτας Καὶ ὃς αὐτίκα μὲν ἐπέ- 
νευσεν, ἀποστραφέντα δ᾽ εὐθὺς ἐπάταξε πρῶτος, εἰθ᾽ 
” Δ Δ Λ ’ .ω κ 4 Λ ιά /' 

ἕτεροι. Καὶ τὸ μὲν γύναιον τοῦ Πομπηΐου καὶ οἵ φίλοι, 
. / ο 3 ’ 4 Ν ον -- 3 

ταῦτα µαχρόθεν ὅρῶντες, ἀνώμοζόν τε, καὶ χεῖρας ἐς 
-ω / /. / 

θεοὺς ἐκδίκους σπονδῶν ἀνίσχοντες, ἀπέπλεον τάχιστα, 

ὡς ἐκ πολεµίας, 

ΙΧΧΧΥΙ. Πομπηΐου δὲ τὴν μὲν χεφαλὴν ἄποτε- 
µόντες οἳ περὶ Ποθεινὸν, ἐφύλασσον Καΐσαρι, ὥς ἐπὶ 

/ - ϱ ο. ς ολη 3 Δ 3 / .Υ/ ο 

µεγίσταις ἀμοιβαῖς. “Ὅ δὲ αὐτοὺς ἠμύνατο ἀξίως τῆς 
3 / πὶ σα Ν ο Α Ε/ 3 . ο 

ἀθειμοτίας. Ἵὸ δὲ λοιπὸν σΌμά τις ἔθαψεν ἐπι τῆς 
σεν Ν / Μ 3 οω α. ξ 
ἠϊόνος, καὶ τάφον ἤγειρεν εὐτελῆ" καὶ ἐπίγραμμα ἄλλος 
ἐπέγραφψε" 

Τῷ ναοῖς βρίθοντι πόση σπάνις ἔπλετο τύμόον. 

3 

Χρόνῳ δὲ τὸν τάφον τόνδε ἐπ 
. 

µου, καὶ εἰκόνας ὅσας ἀπὸ χαλκοῦ τῷ Πομπηΐφ περὶ 

τὸ Κάσσιον ἵ ὕστερον οἵ προσήκοντες ἀνέθηκαν, λελωθί τ- 

ἱκρυφθέντὰ ὅλον ὑπὸ ψάµ- 

μένα πάντα, καὶ ἐς τὸ ἄδυτον τοῦ ἱεροῦ κατενεχθεντ τα, 

᾿ ἐμοῦ Ῥωμαίων βασιλεὺς Ἄδρι- 

γνώριµον 

ἐζήτησε χαὶ εὗρεν ἐπ 

αγὸς ἐπιδημῶν, καὶ τὸν τάφον ἀνεκάθηρε, 

αὖθις εἶναι: καὶ τὰς εἰχόνας αὐτοῦ Πομπηίΐου διωρθώ- 
σατο. Τόδε μὲν δὴ τοῦ βίου τέλος ἦν Πομπ; ππίῳ, τῷ 

µεγίστους πολέμους ἀγύσαντι, καὶ μέγιστα τὴν Ῥω- 
/ 3 3 / λ /’ μ σ. 3 

µαίων ἀργὴν ὠφελήσαντι, καὶ Μεγάλῳ διὰ ταῦτα ὀνο- 
/ .λ ὶ πμ / ν / ανν α 

μασθεντι πο οὐχ ρσηθοντι ποτὲ πρότερον, ἀλλὰ 
/ 

ἀησσήτῳ χαὶ εὐτυχεστάτῳ ἐξέτι νέου Υτενομενῳ) ἀπὸ [ 

γὰρ τριῶν χαὶ εἴκοσιν ἐτῶν οὐ διέλιπεν, ἐς ὀκτὼ καὶ 

πεντήχοντα» μα μὲν ἰσγύῖ μοναρχικῶς δυναστεύων, τῇ 
δὲ δόξη, διὰ τὸν Καίσαρος ζῆλον, δημοτικῶς νοµιζό-- 

“μενος ἄρχειν. 

ΙΧΧΧΥΠ. Λεύκιος δὲ Σκιπίων, ὁ χηδεστὴς τοῦ 
Πομπηίου, καὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν ἐπιφανῶν ἐκ τοῦ κατὰ 

Ἱ απα Ἰπάς αΏ αἀο]ασεθηίία ΓοΠοΙςςίπις, 
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Τη 6αΠ οοηβδορηάσταπ{ πηϊηϊς(εῖ 

ΒΙΟΙ τορῖῖ, 5ἱππη]αο Θοπηρροπία5 (νεῖ Βδερππίας}, οἶγίν 

ΒΟΠΙΠΗ5, αἱ ἴπηο γορῖ5 πηῖ]ος, οἰίπι 5η Ῥοπηρείο ΠΊθΓΙ1- 

τα: ἶ5 ἀοχίταπα Ῥοπηρεῖο τορῖ5 ποπηῖηο ο[{ογοης, ]αςδίί ΘΙΗΠ1 

ΤπίθγίΠι εχογο ης, ἴπη- 

σπα α ΤΠ ιοβρί{ἶ5 ΠΟΠΟΓΕΠΙ, δεύΠΠάΠΠΗ Πές {οίας Ἰηδίγαεβα- 

(αν Ἰπ αεἶθπα, το ἵπ Ππιεζ[ῖ νοιραπία, εοπβρίσιο γορίθ 

οαραχ ΠιᾶΡΠαΤΗΠΙ ΠΑΥΙΗΠΙ, 

πανῖρατο αἲ απο ραρίΠπῃ, 

ΡΟΤΡΗΤΘΑ. 

ΓΕΧΝΧΧΥ. Ῥοπιρεῖας, εοηρἰάδταης Ἰη5ίγπσίαπα αοἴεία, γἱ- 

Ίθη1 αἆ 56 μηῖδδαΠα Παν ἱομ]απα, ΠΟΠ 1ρδΗ1ῃ Υοσοη ς)ῖ οΏγίππη, 

ΠΟΠ ΡγρΙΥΑ{ΟΓΗΠΙ αΠάΙΘΙΗ; δα5Ρρθεία απἱάσπη αρι]ί οπιηία, 

Δ{ίαπιση Βοβ]ιοσ]θος 1]ος ἴαπΊΡος 5ἳμή οσσίἵπεῃς, 

Οµἱςσααῖς ἀοπιαπῃ (γταπηϊῖ ῬτοβΠοϊςοίίαν, 

5οτνα5 Π{ ΠΠ, εἴί Ποεί Ἱπσεπας : 

οχδοσπαῖ{ ἵπ πανΙομΙαη, Ὠοΐη οππείίς Ἱπίει πανΙσαπά μπα 

εΠοπίίρης, αποία οδί οἶας 5μ5Ρίοῖο : 6{. ενα αποᾷ ασηοςζε- 

γοί Β6ΠΗΡΤΟΠΙΙΠΑ (Υο1, βερΗπηίαπι) Ἠοπιαπαπ] 6ἱ (ποπάαπα 

ΒΗΙΠ1 ΠλΠΙίθΠαΣ 5ἶνα 14 οοπ]εοίατεί, σααοά 5ο]πα 5{απίοΠΙ 

γιάεγεί, 5ε]ῖεθί ον παϊΠίανί ἀῑςοΙρ]ῖπα πο. οοηβἰἀεηίθΠα 61Πὰ 

Ἰπρθγαίογο; 6ΟΠΥΟΙΞΙΙ5 αἆ οΙΠ « ΑΠΠΟΠ 6, Ἱπαπῖέ, πογ!, 

εοπΠΙΙΗο2». Απηιι 1]α; 5ο Ποχ αΤ6:5Ο Ῥοπηροίο Ρτ- 

πης γης ηβϊκ]ί; ἀεϊπάς οσίου. Οπο ρτοσα] οοηδρεείο, 

. Ἴχου Ῥοπιρεϊ απιἰοῖαας, Πῃασπο ο]π]αία ἆθος {Φάθγιπη 

γηάϊεες 5αβ]α[ῖς ἵπ ο] πηαπίρας Ἱπρ]ογαπίος, απαπῃ 

Ροΐεταπί οε]ειτίπιο [ασογαη{ οδέ]α Πέίογα, 

ΙΤΧΧΧΥΊ. Ῥοπιραί οαρα{, ρε; πηϊςίτος Ῥο[]ϊηϊ Τοδο- 

οίαπα, 5ογγαίππα οδί ἵπ αἀγεηίαπι Οαδατίς, οχδρεοίαίῖοπε 

πα χ]ηηϊ Ργορπηἳ : 5εᾷ 1]ο πο[αΓΙΙΏὰ 506ἱ15 Ῥτο ππετῖίο π]ίας 

οί. Πεμαπαπα ΤΙΠΟΙΠΙ ἵΠ Πίοια (ἱάαπα 5ορεΠ{, οχίσαο 

οχοἹίαίο πποπΙηδη{ο; οῖ ας απἱδρίαπα Ιη5ογἱρίίοποπα α- 

ἀῑά1έ, ἵη Ἰαπο 5οπίεπίίαπα : Οἱ (οπρ]ίς αριπάαβαί, παπα 

οχί]ο Παῖς οοπ[ἰσῖί δεριΙογαπα! Ῥτοσεδεηπί6 Υοιο ὤγο, ΤΏς- 

πΙΠΙοη(ΙΠ. Π]αά Ῥοπηρείί, απάπι ατοηῖς ΟΠΙΠΙΠΟ Γηἱ5δοί 

ον, «ἰπππ]απο ο[ῆσίος ὤπθας, σπα Ῥοπιρείο ἃ 55 

Ρτορθ Οα55ἱΠΠΙ ΠΙΟΠίΕΠΙ πα εγαπ{ ἀεάϊσαία, Ίά5ας γείι- 

εἰαΐς,, αἱ ἴπ ΙπΙΙΠΙΠΙ {απαΡΙΙ 5αογατῖαπα Το αδας, Ἰπααϊκϊγιε 

οἱ ἴπγοπὶί πορίτα αδίαίο Αάπίαπα5 Απσαςίαςδ, ἆππι ἵη ο 

γοβίοηο γουςατείαῦ; Ραϊραίαπηαια α γαάειΙβια5 ΠΙΟΠΗΠΙΟΗ ΓΠΠΙ 

ἆοπαο οοπςρίσπαπα τοδςιαϊέ, Ἱπιασίπεςαιια ἱρδίας Ῥοπηρεῖϊ 

τοδϊ(μ. Ας (α απἰάσπι πη]οᾶο τίία ἀθ[απείας Ῥοπαροίας 

οί, Ῥο5ί ππαχῖπια Ῥο]]α σοδία Γε[ἱαιίαν οί αποίαπα πιακἰπηϊς 

ποθοβδίοπίρα5 ΤοπΙαΠΙΠΙ Ιππρετίαπα, ππάο ἉΤασπϊ 6ΟΣΠΟΠΊΘΗ 

ΠΙΠ(ΠαΤΗ απίθα γἱοίας, 5οἆ ρεγροίαῖς Υ]οζο5 

Ἐκ απο οΠίΠι {εί- 

Πππη οἱ ΥἱορδίπΊΙπα ορία[ἶς αΠΠΙΠΗ α{[ἰσοναί, δια αἆ οε(ᾶ- 

γαπῃ 6αργα απἰπηπασθδΙπΊΙπη , ΠΙ]]0 Ιπίθγπηίς5ο {6ΠΊΡΟΓΟ ΟΗΠ1 

ορππθταί; 

ἀπηρετίο [αογαί; Ιία απἰάσπα, αἱ Ῥοίορίαίο ρτορεπιοά Πα π{ο- 

πεί τοσῖα, 5ο {π16η Ῥτορίου «ΟΠΗΗΊΗΠΙ Ο3954ΓΟΠΙ [ΑΥΤ 

ἸεγίαΓἳ τοιρα ους νἰἀετείι. 

ΙΧΧΧΥΠ. Ο6ᾳίδγαπα Τ,. 8εῖρίο, 5οζ6ς Ῥοπηρείϊ, τε(πίααθ 

αποίἰσιιοί Π]ηςίτος ο Ῥ]ανςα]ίσα ισα εναδογαπί, Ργπάση. 
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Φάρσαλον ἔργου διεπεφεύγεσαν, ἐπὶ Κερκύρας ἠπεί- 
γοντο πρὺς Κάτωνα, ἑτέρου στρατοῦ καὶ τριακοσίων 
τριηρῶν ἄρχειν ὑπολελειμμένον, εὐθουλότερον οἵδε τοῦ 
Πομπηίου. Καὶ αὐτῶν οἱ περιφανέστατοι, γειμάμενοι 
τὸ υαυτικὸν, Κάσσιος μὲν ἐς τὸν Πόντον ἔπλει πρὸς 
Φαρνάκην, ὡς ἀναστήσων αὐτὸν ἐπὶ Καίσαρα" Σχι- 

πίων δὲ καὶ Κάτων ἐς Λιθύην ἔπλεον, Οὐάρῳ τε πί- 

συνοι καὶ τῷ μετὰ Οὐάρου στρατῷ, καὶ Ἰόδα Νομά- 
- . -- /.. Γ 1 

ὅων βασιλεϊσυμμαχοῦντι. Πομπήϊος δὲ ὃτοῦ Πομπηϊῖου 
6 / τὸ ὶ Λ 6 3 ᾽ 3 - ὶ ὁ Χ / 

πρεσθύτερος υἱὸς, καὶ Λαθιηνὸς σὺν αὐτῷ, καὶ Σχά- 
πλας, τὸ µέρος ἔχοντες, ἠπείγοντο ἐς Ἰθηρίαν, καὶ 

3 3 / 3 ας) . / 3 

αὐτὴν ἀποστήσαντες ἀπὸ τοῦ Καίσαρος, στρατὸν ἄλλον 

ἐξ αὐτῶν Ἰθήρων τε καὶ Κελτιθήρων καὶ θεραπόντων 
συνέλεγον, ἔν τε παρασχευἩ µείζονι ἐ ἐγέγνοντο. Τηλι- 

χαῦται δυνάµεις τῆς Πομπηίου παρασχευῆς ἦσαν ὑπύ- 
λοιποι, καὶ αὐτῶν ὑπὸ θεοβλαβείας ὑπεριδὼν ὃ Πομ- 

΄..  - -- τὸ δ) .] Ἡ 6 ’ κ / -” κ.ά .. 

πήϊῖος ἔφυγε. Τῶν δ) ἐν Λιβύη Κάτωνα σφῶν στρατηγεῖν 
{ { .. 

αἱρουμένων, ὃ Κάτων οὐχ ὑπέστη, παρόντων ἄνδρῶν 

ὑπάτων, οἳ κατ᾽ ἀξίωσιν ἐπρέσβευον, αὐτοῦ µόνην ἂρ- 
γὸν ἄρξαντος ἐν 'Ῥώμῃ τὴν στρατηγίδα. 1ἔγνεται 
μὲν δὴ Λεύκιος Σχιπίων αὐτοχράτωρ, καὶ στρατὸς 

κάνταῦθα πολὺς ἠθροίζετο καὶ ἐγυμνάζετο. Καὶ δύο 

αἴδε μάλιστα ἀξιόλογοι παρασχεναὶ, περὶ Λιθύην καὶ 
Ἰθηρίαν, ἐπὶ Καΐσαρα συνεκροτοῦντο. 
ΙΧΧΧΥΠΙ. Αὐτὸς δ) ἐπὶ τῇ νίκη δύο μὲν ἡμέρας 

ἐν Φαρσάλῳ 2ιέτρυψε, θύων, καὶ τὸν στρατὸν ἐκ τῆς 
μάχης ἀναλαμβάνων. Ἔνθα καὶ Θεσσαλοὺς ἐλευθέ- 
ρους ἠφίει, συμμαγήσαντάς οἵ- καὶ Ἀθηναίοις αἰτήσασι 

Ὁ 
πδο ’ 3 . 3 α. / { .. ὁπὲ 

συγγνώµην ἐπεδίδου, καὶ ἐπεῖπε" Ποσάκις ὑμᾶς ὀπὸ 
-- κ. 3 - / 

σνῶν αὐτῶν ἀπολλυμένους ἡ δόξα τῶν προγόνων περι- 
. 

σώσει; Τή, τοίτη δ) ἐξήλαυνεν ἐπὶ τὴν ἕω κατὰ πύστιν 
ὃς κα ως δ. ἐ ῤδνις / 3 / 
τῆς Πουπηυ φυγῆς' ααὶ τὸν Ελλήσποντον, ἀπορία 

/ 

τριηρῶν, σκάφεσιν ἐπεραισῦτο μικροῖς. Κάσσιος δὲ 

ὑν τῷ μέρει τῶν τριηρῶν ἐπιφαίνεται μεσοποροῦντι, 

πρὸς Φαρνάκην ἐπειγόμενος" καὶ δυνηθεὶς ἂν πολλαϊς 
9 

τριῤῥέσι κατὰ σκαφῶν μικρῶν, ὑπὸ δέους τῆς Καΐσαρος ί 
εὖτ υγίας, περιπύστου. .] καὶ ἐπιφόδου τότε οὔσης, έξε- 
πλάγη" καὶ νοµίσας οἱ τὸν Καίσαρα ἐ ἐπίτηδες ἐπιπλεῖν, 

τὰς Ὑεῖρας ὤρεγεν ἐς αὐτὸν ἀπὸ τριηρῶν ἐς σκάφη, 

καὶ συγγνώµην ἦτει, καὶ τὰς τριήρεις παρεδίδου. Το- 
σοῦτον ἴσχυεν { δόξα τῆς Καίσαρος εὐπραγίας. οὐ 

γὰρ ἔγωγε αἰτίαν ἑτέραν ὁρῶ, οὐδὲ ἔργον ἕτερον ἡγοῦ- 
μαι τύχης ἐν ἀπόρῳ καιρῷ Ὑεγέσθαι μᾶλλον, ἡ Κάσ- 
σιον τὸν πολεμικώτατον ἐπὶ τριηρῶν ἐ6δ ῥδομήκοντα ἅπα- 
ῥᾳσκεύῳ Καΐσαρι συντυχόντα, μη ἐς γεῖρας ἐλθεῖν 

ὑποστῆναι. Ὁ δ) οὕτως ἑαυτὸν αἰσχρῶς ὑπὸ φόβου 

μόνου παραπλέοντι παραδοὺς, ὕστερον ἐν Ῥώμῃ ὃν- 

ναστεύοντα ἤδη, κατέκανεν' ὦ καὶ αὐτῷ δηλόν ἐστιν 
τὸν ἕτερον τῷ Κασσίῳ φόβον ὑπὸ τύχης ἐγγενέσθαι τὸν 

Καίσαρα ἐπαιρούσης. 
ΙΧΧΧΙΧ. Διασωθεὶς δ᾽ οὕτω παραδόζως |] Καΐσαρ, 

καὶ τὸν Ἑλλήσποντον περαιωθεὶς, Ἴωτι μὲν καὶ Λίο 

λεῦσι, καὶ ὅσα ἄλλα ἔθνη τὸν μεγάλην Χεῤῥόνησσν 

οἰκοῦσι, καὶ καλοῦσιν αὐτὰ ἐνὶ ὀνόματι Ἀσίαν τὸν 

ΑΡΡΙΑΛΙ 

Ποτί ΠΠ απἰάεπα εοηςί]ο 4141 4πο Ῥοπηροίης οταί Ἠδας, 

Οοτογταπη αἲ Οαἴοπεπῃ εοπίεπάεγαηί, απ εὔπῃ αλῑς εορίϊς 

οἱ οσο (πτοπιίρας οί Γαογαί το]οίας, 1απι Τογο εἶαςςο 

ἀῑνίκα ΙΠίετ οπηπεη!Ι5δίπιο εκ Ῥοπηρεῖϊϊ απηϊεῖς, Οαςεῖης ἵπ 

Ροπίμπι παν]ρανΙί αὖ Ῥ]ατπασθπα, οχς ὥΓΙ5 θπῃ οοΠίγα 

Ο0«καγεΠα: Βοἱρίο Οαίοσαε Α[ΠίσαΠΙ Ῥοεταηί, [γε γατο οί 

εἶα» εορί», Φυβοραπε Ναπάαγιπα τοβῖ» ααχΠἡ5. Ῥοπηρείης 

τετο, Ῥοπηρεϊί πια]οτ ΠΗΗ5, εἰ Τιαβίεπας Βεαρη]ασαθ οπα 

5υἱ5 απίδᾳπε ραγίρας οχοτοα5, Ῥτοροταγογυηί ἵη Ηἰςρα- 

πίαπα αβί, Ρτουἱηοίαθας αἆ 5πας Ρατίος αά[απο[ῖς, αἶῑας ο0- 

ρίᾶδ εκ Ηἱςραπίς αἱ Οε]ήροτίς εἰ πιαποῖΙρί5 «ο]σοτο , πια]ο- 

Τοδή1ε ἵπ ἀῑες αρραταία5 [εοοτθ,. Ταπία νίτες Ῥοπιρεῖαπίς 

γεμ(πέρ [αεταπί; απας Ῥοπηρείης 1ρ5ε, ππεπίεΠη ἀῑῑς αάἴπει- 

εἴψας, Γαβίεης περ]εχεταί. Τη Α[Πῖσα πας 6αἰοπί ἵπιρε- 

ΠΠ π]έτο οβογοη/ἴρας, τεοηςανΊί Οαΐο, αποπίαπα αἀθγαπί 

Ἱεραίϊ οοπξι]αΓες ἵη οχοτοῖἔ, άπΠΠΗ {ρ5ε πΙπα παπα ἀἰρηϊίαίεῃα 

Δπηρ]ίοτεπι Ῥγαἴητα η Ότωο πεφεῖςδεί, Πίασπε Τ,. 5αἱρίο 

[αείας Ἱπιρεταίου, 5 4ποφπε Ἰουῖ αασεβαί οἱ οχετεεῦαί 

εορία5: ἀποσιε Παπάσπασπαπη εοπ{οπηπεπάἶ οχογοῖίας εοηίτα 

0ᾳ05αγθπη ραταβαπίατ, α[ίετ ἵπ Α[είσα, αἰίοι ἵπ Ηἱςραπία. 

ΙΧΧΧΥΠΙ. 0.ρας, Ρ]αγςα]ϊ Ράμπο Πποταίας αἲ οε]εῦτα - 

ἆαπι 5αεβοῖϊς γἱείοτίαπα, Τεβοϊοπάαπι(αε Γεκδαπῃ ργα]ίο 

πη]Πίοια, Τμδςδα]ος, (ποπ ααχ ης Γαθταί αδας, Προτίαία 

ἀοπαν]ές Αιοπιοηςίραδααο 5αρρ]οίρας ἀεᾶδῖί τεπίαπα, 5 

νοτβρίς : Οπο(ῖος {απάδΠα νο, Τοδίτα οπΊρα Ῥεγευηίος, 56Γ- 

γαβίε ΠΙαΙΟΓΕΠΑ ὙδδίτογΗΠα α]οτῖα 2 Τοτίίο γετο ἀῑδς ρτοίδείης 

οδί νουςις ΟΥΙοΠίθΠΗ, απο Ῥοπωροίϊαπα Γασαπα η{οπάἶςςο ἀ1ά]- 

οργαί. Έο ἵπ 1ήποτο Ο05ατῖ, οϐ (γινοπηίαπα ἱπορίαια πιοί- 

οἳς παν]β]ῖς Ηο]]οδροπίπα {γα]ἱοἰοη{1, ἵπ πιοδῖο [γείο 0α58115 

ο Ῥατίο δα ΓπγοπηΙαπη ον ΙΠΙρΤΟΥΙ5ο οσοι, πα Ῥ]ανηα- 

εθπα Ῥτοροταης. «Ουἱ, 4π1πα πα 1ς (πνοπηῖρης Ίοηφο ργᾶ- 

να]ογοί παν]ομ]ϊς Ἠοδήαπα, Ποττοπάα Οπφατῖς εί λίστα 

οο]ομγαία Γομοίαίο αξίοπία5, ταίαςσσαο Πάπα ορηίτα 56 ηα- 

γίσατο 46 Ππάςίτίας ΠΊάΠΙ5 5αρρίεος ο ἱπτοπη γθυςης πα 

γίομ]ας (οπάσης, οταν γοπίαπα, ο]αβςοπι(πο οἳ ἱταδιδ. 

Ταπίαπα ροίσταί Ο5απίαπας [οοαιῖς ορίπίο.. Ἀεο οηἷηι 

α[α πα οπ15άΠά ΓΙ γἱάδο: που ρυίο ρΓα5οπΗογοη [ΟΓΓΠΑΠΗ 

υπ ΠΙΑ οχρογίηι 09 4Γ0Π {π τοῦας ἀαλή(5, πα. 4101) 

αδδίας υἰτ [ο ἱςδΙααδ, ΕΧΧ ἐπ γοπαλσας ἵπ ΙΠιραΓα Πα [οΥ- 

(ωίίο ἱμοίάσης, πο {οπίατο απἰάσπα ρυσηαπα αμδης οί. ΕΙ 

(απ1οἩ Είο, φαί ἱατρί πποία οί 5ο ἀοὐίας ταση, ϱο- 

είοα ἵπ τος ΓΟΓΟΠΗ αμα ροίσπίσῦα οοσἰάί,. Ο10 οἱ {ρ8ο πια; 

ρἱς αρρανοί, (ΟΓΓΟΓΘΗΑ ΠΠ Πο ηἰί ᾱ [ογίαμα, φας εχ[οί- 

Ἰεαί Οἱ αΤΟΙΑ, Οα85ἱ0 {ππο Γαἱ95ο ΠποΙΡΝΗΠΗ. 

ΙΝΧΧΙΧ. Πα ρταίος οχκρεσαἰοβοα δογναίης Οπλας, 

(τα]θοίο Ηοἱ]οεροπίο, Ίοπος οἱ Έσ]ας, οοίογβδ πο μα οηες 

πα ΠιΑΡΗΔΙΗ λαπα Ῥοπηδα]απα ἱποσ]απὲ, απ ἰη{εγίος Αία 
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κάτω, συνεγίγνωσχε, πρεσβευοµένοις ἐς αὐτὸν καὶ πα- 

ρακαλοῦσι. ἸΠωθόμενος δὲ Πομπήϊον ἐπ᾽ Αἰγύπτου 
φέρεσθαι, διέπλευσεν ἐς Ῥόδον. Καὶ οὐδ' ἐνταῦθα τὸν 
στρατὸν αὐτοῦ κατὰ µέρη προσιόντα περιµείνας, ἐς 
τὰς Κασσίου καὶ 'Ῥοδίων τριήρεις ἐνέθη σὺν τοῖς πα- 

ροῦσιν. (Οὐθενί τε ἐκφήνας ὅπη τὸν πλοῦν ποιήσεται;, 
περὶ ἑσπέραν ἀνήγετο" ἐπαγγείλας τοῖς λοιποῖς κυθερ- 

νήταις, πρὸς τὸν λαμπτῆρα τῆς ἑαυτοῦ νεὼς, καὶ μεθ) 
ἡμέραν πρὸς τὸ σημεῖον εὐθύνειν" τῷ δ᾽ αὐτοῦ χυθερ- 
γήτη, πολὺ τῆς γῆς ἀποσχὼν, προσέταξεν ἐς Ἀλεξάν- 
ὄρειαν φέρεσθαι. ἸΚαὶ ὃ μὲν τρισὶν ἡμέραις πελάγιος 

ἀμφὶ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἦν. ᾿Εσδέχονται δ) αὐτὸν οἱ 
τοῦ βασιλέως ἐπιτροπεύοντες, ἔτι τοῦ βασιλέως ἀμφὶ 

τὸ Κάσσιον ὄντος. Καὶ πρῶτα μὲν ἀπραγμοσύνην τινὰ 
διὰ τὴν ὁὀλιγότητα τῶν συνόντων ὑπεκρίνετο" φιλοφρό- 
νως τε τοὺς ἐντυγχάνοντας ἐξεδέχετο' καὶ τὴν πόλιν πε- 

ριιὼν τοῦ κάλλους ἐθαύμαζε, καὶ τῶν φιλοσόφων μετὰ 

τοῦ πλήθους ἑστὼς ἠκροᾶτο. "Όθεν αὐτῷ χάρις τε 

καὶ δόξα ἀγαθὴ, ὡς ἀπράγμονι, παρὰ τοῖς Ἀλεξανδρεῦ- 

σιν ἐφύετο. 
Χα. Ἐπεὶ δ᾽ ὅ στρατὸς αὐτῷ κατέπλευσε, Ποθεινὸν 

μὲν καὶ Ἁγιλλᾶν ἐκόλασε θανάτῳ τῆς ἐς τὸν Πομπήϊον 
παρανοµίας" (Θεόδοτον δὲ διαδράντα ἹΚάσσιος ὕστερον 

ἐκρέμασεν, εὑρὼν ἐς Ἀσία. ΟΘορυθούντων δ᾽ ἐπὶ τῷδε 
τῶν Ἀλεξανδρέων, καὶ τῆς στρατιᾶς τῆς βασιλικῆς ἐπ᾽ 

αὐτὸν ἰούσης, ἀγῶνες αὐτῷ ποικίλοι περὶ τὸ βασίλειον 

ἐγένοντο, καὶ ἐν τοῖς παρ᾽ αὐτὸ αἰγιαλοῖς. Ἔνθα χαὶ 

φεύγων ἐς τὴν θάλασσαν ἐξήλατο, χαὶ ἐς πολὺ ἐν τῷ 
βυβῷ διενήξατο. Καὶ τὴν χλαμύδα αὐτοῦ λαθόντες 
οἳ Ἀλεξανδρεῖς περὶ τρόπαιον ἐκρέμασαν. Τελευταῖον 

ἀνὰ τὸν Νεῖλον αὐτῷ γίγνεται πρὸς τὸν βασιλέα 

ἀγὼν, ᾧ δὲ) καὶ μάλιστα ἐκράτει. Καὶ ἐς ταῦτα ὃις- 
εφ ση : 

τριφθησαν αὐτῷ μηνες ἐννέα, μέχρι Κλεοπάτραν ἀντὶ 
τοῦ ἀδελφοῦ βασιλεύειν ἀπέφηνεν Αἰγύπτου. ᾗΝαὶ τὸν 

«Νεῖλον ἐπὶ τετρακοσίων νεῶν, τὴν χώραν θεώµενος, 
περιέπλει μετὰ τῆς Κλεοπάτρας, καὶ τἄλλα ἡδόμενος 
αὐτῃ. Ἀλλὰ τάδε μὲν ἕχαστα, ὅπως ἐγένετο, ἀχριθέ- 
στερον ἡ περὶ Αἰγύπτου συγγραφὴ διέξεισι. Τὴν δὲ 
κεφαλῆν τοῦ Πομπηΐου προσφεροµένην οὖχ ὑπέστη, 

ἀλλὰ προσέταξε ταφῆναι, χαί τι αὐτῃ τέμενος βραγὺ 

πρὸ τῆς πόλεως περιτεθὲν, Νεμέσεως τέμενος ἐχαλεῖτο" 

ὅπερ ἐπ᾽ ἐμοῦ κατὰ Ῥωμπίων αὐτοκράτορα ραϊανὸν, 
ἐξολλύντα τὸ ἐν Αἰγύπτῳ Ἰουδαίων γένος, ὑπὸ τῶν 
Ιουδαίων ἐς τὰς τοῦ πολέμου χρείας κατηρείφθη. 

ΧΟΙ. Τοσάδε μὲν δὴ Καΐσαρ ἐργασάμενος ἐν Ἄλε- 
ξανδρεία, διὰ Συρίας ἐπὶ Φναρνάκην ἠπείγετο. “Ὅ δὲ 

δη μὲν εἴργαστο πολλὰ, καὶ περιεσπάχει τινὰ Ῥω- 

μα) 
μ] 

/ / ᾿ / / ο 

µαίων χωρία, καὶ Δομιτίῳ Καΐσαρος στρατηγῷ συν- 
/ / /΄ ον. 

ενεχθεὶς ἐς µάχην, ἐνενικήχει πάνυ λαμπρῶς: καὶ 

ς 1 2 ο Χ δα ον τὰ ».-” 
ρωμαιςουσαν, εσηνοραποσισ τοι Χαι τους πχ!οας αυτων . 

/ .] / / / δἲ -- / 

τοµίας ἐπεποίητο πάντας. Προσιόντος δὲ τοῦ Καΐσαρος 

ἑταράσσετο καὶ µετεγίγνωσχε, καὶ ἀπὸ σταδίων δια- 
’ / / / . Ἐν . η; 

χοσιων Υενομενῳ πρέσθεις ΕπεΙΕΤΕΝ περ ειρήνης» στε- 

τ 
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Υοσαίσ, Ρ6Γ Ἰεσαίος γοπίαπι Ρροείομίο», τοσσρ]έ ἵπ στα Γίαη. 

Αοοορίοσα6 πυποῖο, Ῥοπαρθίαπὴ ρετΊςςο Ἐρυρίαπα , ΒΠοάμτα 

ἱτα]εοῖί: ας πο Ἱῖς φπΙάθπη οχδροοίαίο οχογοῖα ἆ πα ἵῃ ΗΠΙΗΠΙ 

εοηγοηίγοί, οοηβεθηςί Οαρρίαηίς οἱ Ἠ]ιοῖίς (πἱγοππίδας, 

οµπη εἶ απας εἶτοα 56 Παρεραί οορῖϊ5, ποπηϊη αροτίθης 410 

ομήδυπὴ Ποχηγς ο55οί, 50 γοδροταπα 5ο]; Ιηβείς αἰίς 

βαρογπαίογίρι5 ἴσηοπα ρα (ονίαπ 5οφἱ, οἱ φἱσηιπι ε]αςάσπι 

Ἱπίογά[α : 50 γεγο ρα ρεγπαίἰοΓῖ, ]αΠή Ίοηρο α ἴοιγα 5εΠποί», 

παπά αγ ]έ, αἱ ΑΙεχαπάτίαπα (επάθτοί. Αίαπο Πα ἱογίίο ἀἱθ 

Ρος αΠαπῃ Α]εχαπάτίαπη Οω05ας ἀενοοίας οδἰ. Ιί τουορία5 

α Ῥτοσυταίοιίρας τορῖς, αἁ λος Ἰνωτοηίϊς οἴτοα πιοπίεπα Οᾳπς- 

5ἵαπα, ΡΓΙΠΙΙΠΙ απἰάθπαι, ἀῑδδίπια]αης οοηςΠΊαπα Ῥτορίογ 

Ιπ/[γθ(θη{ἴαΠὰ. ΔΙΟΤΙ, ἆαβαί 5ο ο{ο, οοπηίογ οχοῖρίοης 

ομνίος, αχροπησπο γἰκομᾶἱ εαησα ομαιηβαἶαῃς, ἀἀπηίγαησα πο 

οἶα5 ρα]ομγαάἴπθΠα, οἱ 5εἰο]ας Ρή]οξορ]ογαη πΠᾶ. ΟΗΠΙ 

το]σια απἀἰίογαπα πλ] πάίπο [οππεπίαης. Οὐ τος εἶ 

Εγα(ἶαπα οἱ Ῥοπαπα αχἰδπια(ἴοπεπα ρατανΙί αραιά ΑΙεχαῃ- 

ἀπίπαπα Ῥορα]άπα: απο πιο Ῥε]]απάϊ οοηςί]ίο αἀγομίςςσεα 

γἰάετείην. 

Χο. δεᾷ ροδίᾳπαία εχογο]ίας αἀ γεηῖί σω5ατί, Ρομίηπα 

Αοήαππαιε, οϐ. 5οε]ας5 ἵπ Ῥοπιρείάαπῃ ραϊΐταίαπα, πποτία 

α[οσι: Τμεοδοίαπα γογο, ἴαπο εἰαρδαπα, Οαβδίας Ροδίθα 

ἵπ 6ΥΙΟΘΙ οσί{, Ιπγεπίαπα ἵῃ Αδία. Αεχαπάτ]ηϊῖς απίοπι οϐ 

Ἰαπο τεπα ἑππια]ίπαπίίρας, εί οχοΓοῖία τορίο Ο9054Γ6Π1 Ιῃγα- 

ἀεπία, Υατῖο ογεηία οει{αίαπῃ εδί α[αοἰίας εἶτοα τοβίαπῃ εί 

η ρτοχἰπηϊς Η{οτίρας: αδί οαπα, ατδεπίε Ιοσία, ἵπ πατε 

Οῶ5ατ Ρτοδί{, αἱ ρου ΙοήηδΠΗ 5ρα{ἴαπα ἵπ ργο[απάο (ΤαηςΠᾶ- 

ἰαγίέ; σπα οοσαδῖοπε ΑΙεχαπάν]πί, Ρραιαάαππεπίο ας Ρο, 

ὑνορᾶ.ο. μαά αἰβχεταπί. Ἐχίτεπια ράσηα αἀγειεις ἱρδιπα 

τοσθη1 1π Νο ΓΗ, πα ηιαχίπηθ γείοτῖαπα αἰαΠί 6ασατί, 

Τπίοι Ίια5 οοπ{αεη{ίοπες ΠοΥεΠα ππεηςίριας αΏ5ιαπαΐ5, ΟΙεορα- 

(ναπ1 Ίοεο [αἰτῖς νορβίπαπα Ἐσυρίϊ 6ωδαγ ποπϊπαν]ές ουπι 

οαάεπιαιε απαἀνησεη{ς πανῖριας ΝΠο 5αργθοίας Ρρογ]ηςίτα- 

γῖί γοβίοήθΊη, α[οαιί ἀθιοσίαίιις Γοπιίπα οοηδιείμάϊπο. Ὑο- 

ΤΙΠῃ Ἰχορς ςἵησι]α ἵπ Ἠογιτη Ἐσγρίίαταπα Ηἰςίοτία αεεαΤαίτα5 

ἃ ποΡίς τε]αία 5αηί.. Οαριαί απίεπι Ροπιρεϊί οΡ]αίάπα αγεΓ- 

αΐίας5 Οωραι, 5ορο]ἰγὶ {αςδίί ἵπ 5αραγβίο, 5αεθαππαα Τί 

ἀολίσανιί ΝαΠΙΘδθΟοΣ; αποά ποδία αίαίο, απαπι Τταίαπας 

Αισηςίις Φαάφος αχἰα]ῖ Ώε]ο ροιδεαπετοίας, α Ες οἨ 

Ρεα5οηί6εΠα περθβςΙίαίοπῃ οδί ἀταίαπι, 

ΧΙ. Ηἰς τερας αραιά Αἰοχαπάπίαιη σος, Οωδατ Ρ6Γ 

Φγγίαιη οοηίτα ΡΙαΓΠᾶΕΘΙΗ ταρίίπα ἀάνΙί εχει απα : απ 1401 

Ἰμαιιά Ἰπαπί εοπαία (πα άσμα Βοπιαπῶ ἀῑῑίοηίς Ίοσα. οὐσιρᾶ- 

ταί, αἱ Ὀοιηίαπα Οᾳδατῖς Ἱεραίσπι οο]]α(ἶς εἰσηῖς ορτορίθ γ]- 

εεταί : αποίοαπο Ἰπᾷθ αΠΙΠΙΟ, ΑΠΣ, Ῥοηπ[ϊσαπα ΙΓΡΕΠΙ 

ἨοπΙαπαταπῃ Ρατ, ἀπιραεναί, οἴγίριας εαῦ Μαφία γεπά[- 

εἰς, ἱπιραροτίρας αἆ απΠῃ οχδδο(ἶς οπηηίρας. θεᾷ αἀγεπίαπία 

60ωκατο (ογτῖίας Ῥ]αγπασθς, αο Γαοίογαπα ραη/ίοης, Ἱοραίος 

46 ρασο πα]ςΙξ α ΧΧΥ ΡαδδΙΠΑ πα ριις, εογοπαῦη εἳ [ογοβίε» 
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φανόν τε γρύσειον αὐτῷ φέροντας, καὶ ἐς γάμον, ὑπ ] ΔΓΟΑΠΗ, 6ἱ δΗυ]ίο φαἷν τορῖς φαί ΠΙίαπι ο[[εγεηίες τη πιαἰτί- 

ἀνοίας, ἐγγυῶντας Καΐσαρι τὴν Φαρνάκους θυγατέρα. 
Ὁ δ᾽ αἰσθόμενος ὧν φέρουσι, προΏλθε μετὰ τοῦ στρα- 
τοῦ, χαὶ ἐς τὸ πρόσθεν ἐθάδιζε, λεσγηνεύων τοῖς πρέ- 
σθεσι" µέχρι προσπελάσας τῷ άρακι τοῦ Φαρνάκους, 

καὶ τοσόνδε εἰπὼν, Οὐ γὰρ αὐτίκα δώσει δίκην ὃ πα- 
τροχτόνος; ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνεπήδησε, καὶ εὐθὺς ἐκ 
πρώτης βοῆς τρέπεταί τε τὸν Φαρνάκην, καὶ πολλοὺς 
ἔκτεινε, σὺν Ὑιλίοις που μάλιστα ἴππεῦσιν ὢν, τοῖς 
πρώτοις αὐτῷ συνδραμοῦσιν. Ὅτε χαί φασιν αὐτὸν 
εἰπεῖν. Ὦ µαχάριε Πομπήϊε, τοιούτοις ἄρα, κατὰ 
Μιθριδάτη τὸν τοῦδε πατέρα, πολεμῶν ἀγδράσι, μέγας 
τε ἐνομίσθης καὶ Μέγας ἐπεκλήθης. Ἔς δὲ Ῥώμην 

περὶ τῆσδε τῆς μάχης ἐπέστελλεν' ΕΓΩ ΔΕ ΗΛΘΟΝ, 

ΕΙΔΟΝ, ΕΝΙΚΗΣΑ. 

ΧΟΠ. Μετὰ δὲ τοῦτο Φαρνάκης μὲν, ἀγαπῶν, ἐς 
τὸν ἀρχὴν Βοσπόρου, τὴν δεδοµένην οἵ παρὰ Πομ- 
πηῖου, συνέφυγεν. ὍὉ δὲ Καΐσαρ, οὐ σχολὴν ἄγων 
περὶ μικρὰ τρίθεσθαι, τοσῶνδε πολέμων αὐτὸν περι- 
µενόντων, ἐς τὸν Ἀσίαν µετΏλθε, καὶ παροδεύων αὐτὴν 

ἐγχρημάτιζε ταῖς πόλεσιν, ἐνοχλουμέναις ὑπὸ τῶν µι- 

σθουμένων τοὺς φόρους, ὥς µοι χατὰ τὴν Ἀσιανὴν 

συγγραφὴν δεδήλωται. Πνθόμενος δ', ἐν Ῥώμῃ στά- 
σιν Εἶναι, καὶ Ἀντώνιον τὸν ἵππαρχον αὐτοῦ τὴν ἄγο- 
ρὰν στρατιᾶ φυλάσσειν, πάντα μεθεὶς, ἐς Ῥώμην 
ἠπείγετο. Ὡς δ' Ἰλθεν, ἡ μὲν στάσις ἡ πολιτικὴ κα- 

τεπαύετο" ἑτέρα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν ἀνίστατο τοῦ στρατῶ, 
ὡς οὔτε τὰ ἐπηγγελμένα σφίσιν ἐπὶ τῷ κατὰ Φάρσαλον 
ἔργῳ λαβόντες, οὔτε ἐννόμως ἔτι βραδύνοντες ἐν τῇ 

στρατεία" ἀφεθῆναί τε πάντες ἐπὶ τὰ αὐτῶν ἠξίουν. 
«Ο δ) ἐπηγγέλλετο μὲν αὐτοῖς ἀόριστά τινα ἐν Φαρσάλῳ, 
καὶ ἕτερα ἀόριστα, ὅταν ὃ ἐν Λιθύῃ πόλεμος ἐκτελε- 
σθη τότε ὃ ἔπεμπεν, ἄλλας ὁρίζων ἑκάστῳ γιλίας 

ἐραχµάς. Οἱ δὲ αὐτὸν οὐχ ὑπισχνεῖσθαι μᾶλλον, ἃ 

αὐτίκα διδόναι πάντα, ἐκέλενον" καὶ περὶ τῶνδε Σα- 
λούστιον Κρίσπον πεμφθέντα πρὸς αὐτοὺς ὀλίγου καὶ 
διέφθειραν, εἰ μὴ διέφυγε. Πυθόμενος δ’ ὃ Καΐσαρ, 

τέλος μὲν ἄλλο στρατιωτῶν, οἳ τὸν πόλιν ἐξ Αντωνίου 

παρεφύλασσον, περιέστησε τῇ οἰχίᾳ καὶ ταῖς τῆς πό- 

λεως ἐξόδοις, δείσας περὶ ἁρπαγῆς. Αὐτὸς δὲ, πάντων 

δεδιότων, καὶ παρπινούντων αὐτῷ τὴν ὁρμὴν τοῦ στρατοῦ 

φλάζασθαι, µάλα ρασέως αὐτοῖς ἔτι στασιάζουσιν ἐς 

τὸ Ἄρειον πεξίον ἐππλθεν οὐ προμηνύσας, καὶ ἐπὶ βή- 
µατος ὤφθη. 

ΧΟΠΙ. Οἱ δὲ σὺν θορύθῳ τε ἄνοπλοι συνέτρεχον, 

καὶ, ὡς ἔθος, ἄφνω φανέντα σφίσιν ἠσπάζοντο αὐτο- 

τι θέλοιεν εἰπεῖν, περὶ 
, . -. 4 

κράτορα. Κελεύσαντος ὃ ὅ 

ν τῶν δωρεῶν ἐς ὅψιν εἰπεῖν αὐτοῦ παρόντος οὐδὲ 
ἴ ᾽ μ΄ . “”ν ΄ - ΄ 

ἑτόλμησαν, ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἐκπλήξεως" ὡς δὲ μετριώτε- 

ρον, ἀφεθῆναι τῆς στρατείας ἀνεβόησαν" ἐλπίσαντες, 

στρατοῦ δεόµενον ἐς τοὺς ὑπολοίπους πολέμους αὐτῷ, 
.. - -- . ο / 

ἐρεῖν τι καὶ περὶ τῶν δωρεῶν. “Ὁ δὲ παρὰ τὸν ἁπάντων 
α/» ΄” .. - / ΄ / . 

δόξαν, οὐδὲ μελλήσας, ἀπεκρίνατο, Ἀφίημι, Κατα- 

πλαγέντων δ' αὐτῶν ἔτι μᾶλλον, καὶ σιωπΏς βαθυτάτης ο θθθθθγθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ---------------------------θθπ' 

πιοπίυη, Οωφατ, Ροδί(αηι Ἰπίοηοχ{ί φαἴθαδοαπα πιαπὰα- 

[5 γοπίςδεηί, ΡΓοπηοσ{ί εχετοίπα, δἱ ἱπαπίρας οοἰοφαΐς 

Ιεμαίος [γηδίταία5, αᾱ οἈδίτᾶ πδαπο Ῥ]ιαγηαεῖς οδί ρτοβτες- 

5µ5.. Τηπῃ γογο ἵη απο γοθεπη 6τΗΠηρεης : Ου]άπὶ 6Γᾷο [ην 

πηΠο ρσ'ῃα5 ἀαΏίί ρατγίεἶαα! ἵπ εααΠὴ ἸηδΙΗέ; οἱ αἲ ρείσῦπι 

οὔ{απα ϱἸαππογείη Ῥτοβίραν{{ Ποδίθα , ΠΙαΡΠαΠΙΦΠΘ θίτασοιη 

οὐτα[έ, ποηηῖςί οἰτοῖίοτ πα] οα]ίες 5εεπι Ἰαβεις, απά 

Ῥηϊπηϊ Ῥγοσυττθη{επα εταηί 5ο. Ο110 ἴδπιροτο ἀῑκίςεε 0ᾳ- 

5. Γοτίήτ: Ο {6 Ῥοαίαπα, Ῥοπηρεί, απῖ Ὀε]]ο ΜνγίαΓῖεο οπ η 

(αρας Ἱοπηίπίρας ἀθοετίαῃς, Μαρπί εἰ οχἰςιπια[ἴοπεπα εἰ 

οΟΦΠΟΠΙΘΗ αἀθρίας 651 Τη Τηνεπα γετο ἆθ Ίνας γἱειοτῖα Ἠή5 

γονείς θογἱρ»ίέ, Ὑοπί, Υ 41, Ἠπεί. 

ΧΟΠ. Ῥμαγηαςθς Ρο σος, πΙΙ] Ροττο 4α5α5, 1 Βοδροτᾶ- 

ΏΗΤΑ ΤΘΡΠΗΤΩ α Ῥοπηρείο 5ἱρί (τα ίαπα τοβαρΗ.. Νες 05αΠἱ 

γασαθαξ θΗΠῃ Ῥογδεπι{, οἱ η {πα ραττῖς ποροβἰῖ5 Ἡάρετε, οι 

(ππίίδᾳπο ΡοἨἱ5 αλβῖ ουπη πηαπεπίίρης. Όπατο η Αδίαπι 

τοργρβδΗ5, ορίου οοπίγονουσίας Ιαάϊσαν]ι ἁγιαίαπα, ασ, ο 

ἵπ οτι ΑδίαΙσατπη Ηϊςίογία οαχροςαᾖ, αοετΏς α ρυἱσπηῖς 

τασαὈαπίατ. Τί ρο πυπαῖος οείος Γαοίας αριατῖ 5εζ- 

Ποπίρας Ὁτῃοπ, οἱ Απίοπίώση ππασϊςίγυπα (παπα τη ΓοΓο δα: 

Ποποεπα αβθτο οΙΠῃ οχογοῖα , οπηπί μας ἱπ[θγπηίδείς ποποΐς, 

Ἠ]ο ρνορογαν{{. Ἠοπηαη αβίζ05ατ αἀγοπίε, τραπα απἰάθηι 

οοπαπἱεγεγαί 5εά{ο; Τογαπα αἰία α πα ή δας ἵη ἱρευπ) οταί 

οοοτία, οοπαποτοπ Ρας, Πες οχεο]αία 5ἳθί ος απο Ρο5ί 

Ῥ]ιαιδα]σατη ΡΙσηα ΠΩ [αἱςδοπί Ρτοπηΐδσα, οἳ ργαίεγ ]ᾳ5 Γα56ᾳπ6 

ἀἱαας ἵπ πα ία 5ο τοποτῖς πηἰβδἰοπθη(αο ρορα]απίίνας 

ουποαί. Ῥο]ἱοίας απίοπα ογαί δα. πάεβηίία απθράαπι 

ἀοπα[ἴνα, ἱηδίαπίο ρρηα Ῥ]ανδα]ίσας ἱίορπαπε αἰία ραπίίοτ 

Ἰπάσβηίία, Ροδί(παπη ο] ατα ΑΠΓΙΟΚΠΙΠΗ Γαἱσδεί οοπρος πα: 

ΠΗΠΟ Ὑογο πηὶςίέ, απὶ ἱρείᾳς ποπηῖηο αἰίας {η5αρος πη]]οπας 

ἀνασμππας υἱεῖπα Ῥτοπηϊίθτοί. Αἱ πΠίος, που Ρο Πες 

βἱρί ορι5 6556, οἸαππαραηί, 5ο ργ5επ!ί ρεουπία : εἰ Ρα1- 

μπα ΟΓΙΦΡΙΠΑ, απο Ιπίογηιποίο δις οιαί 0ῳδας, Ῥτορς 

αὐθαέ, απ. ορρτοςδίβεηί, πὶ [αρα φαἰαίοπι φπᾶφὶςςεῖ. 

Οιιο οοση/{ο 0ᾳδας, Ἱεβίοποία Απίοπίαπασα, απο το ογαῖ 

Ροφίάΐο, οἴοιηα αάος δα οἱ αἲ γἱασασα οχίέης ἀἱδροςη; 

ΠΙθίΠθη5, πο 4 ταρίπας γοτίογεπίας πηϊ]]ίος. Τρ5ο, ορηίρας 

[οί ποπ νης οἱ ἀοιοτίαπιίνηας πο αγοπεῖ πα (μα ηί 5ο 

οοπιηἠ{οτοί, ἰηδίρηί απάασία, (απλα απ ρας αμα ἴππι 

πι {ας τοροη{ο αρογγοηῖ! {η οΆπηρο Μαπίίο, οἱ η γα] 

ἀδεσμώῇς, 

ΧΟΠ. ΜήΠος, τοροπΗπο θαφατίς αἀγεπία τογἳ, 40- 

ουτογ η! Ίπογηλος, οἱ ον π]ουο οοηδα]αἰαγαπί ΙπρογαίοΓοΠη, 

ἀαβδίήνος απἷὰ ροφπ]αγοηί, Ργοίηστο, 46 ἀοπα[ίνο φπἰάσηα 

ια λοηίοπα οοπαρο]]αγο Ο02ΑΥΟΠΑ, ῥτορίοΓ ου πάπα {ογΓΟΓΟΙΗ 

ασ! ος οροαραγοταί, που ααδίς τὰ φποὰ πιοδερίίας γἰάεία- 

Ὀαίστ, παἰβδἰοποία οἰαποτί σας Παρα ραπές δροταπίος, 6Η, 

φπήρρο απί οχοτοῖέα ορι5 Ἰαβογοί αἲ ρεοβήμαπάας Εοἱἡ τοῖί- 

απίας, α]ίτο Πποπίοποα ἀοπα ναοί, Το γοπο, 

ῥιαίος οπημίαπα ορἰηίοποπη), η] οποίας, {ο ος, 

γοβροπά. ΕΙ, ήν πιορῖς οἵαπι αἰοπ{5, οἱ οπηπίπο 5ἴ]σῃ- 
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γενομένης, ἐπεῖπε" Καὶ δώσω γε ὑμῖν τὰ ἐπηγγελμένα 
ἅπαντα, ὅταν θριαμθεύσω μεθ) ἑτέρων. Ἀδοκήτου ὃδ᾽ 
αὐτοῖς ἅμα καὶ τοῦδε καὶ φιλανθρώπου φανέντος, αἰδὼς 

αὐτίχα πᾶσιν ἐνέπιπτε, χαὶ λογισμὸς, μετὰ ζήλου, εἰ 

δόξουσι μὲν αὐτοὶ λα σφῶν τὸν αὐτοκράτορα ἐ ἐν 
µέσοις τοσοῖσδε πολεµίοις, θριαμθεύσουσι δ) ἀντ᾽ αὐτῶν 
ἕτεροι, καὶ σφεῖς τῶν ἐν Λιθύη κερδῶν ἐχπεσοῦνται, 
μεγάλων ἔσεσθαι νομιζοµένων ' ἐχθροί τε ὁμοίως αὐτοῦ 
τε Καίσαρος ἔσονται καὶ τῶν πολεµίων. Δείσαντες 
οὖν, ἔτι μᾶλλον ἠσύχαζον ἐξ ἀπορίας, ἐλπίζοντες ἐνδώ- 
σειν τι χαὶ τὸν Καίσαρα, καὶ µεταγνώσεσθαι διὰ τὴν 
3 ᾽ / « 1. ὁ ’ ” /' 

ἐν γερσὶ χρείαν. Ο δ᾽ ἀνθησύχαζε, χαὶ τῶν φίλων 

αὐτὸν πχρακαλούντων ἐπιφθέγξασθαί τι πρὸς αὐτοὺς 

ἄλλο, καὶ μὴ βραχεῖ καὶ αὐστηρῷ λόγῳ πολλὰ συνε- 
στρατευµένους ἐγκαταλιπεῖν, ἀρχόμενος λέγειν, πολίτας 
ἀντὶ στρατιωτῶν προσεϊπεν᾿ ὅπερ ἐστὶ σύμθολον ἄφει- 
µένων τῆς στρατείας, καὶ ἰδιωτευόντων. 

ΧΟΙΥ. Οἳ δ οὐκ ἐνεγκόντες ἔτι ἀνέκραγον, µετα- 

νοεῖν" καὶ παρεκάλουν αὐτῷ συστρατεύεσθαι, Ἄπο- 
στρεφοµένου τε τοῦ Καΐσαρος καὶ ἀπιόντος ἀπὸ τοῦ βή- 

ματος, οἵδε, σὺν ἐπείξει πλέονι βοῶντες, ἐνέχειντο 
παραμεῖναί τε αὐτὸν, καὶ χολάζειν σφῶν τοὺς ἅμαρ- 
τόντας. Ὅ δ᾽ ἔτι μέν τι διέτριψεν, οὔτε ἀπιὼν, οὔτε 
ἐπανιὼν, ὑποχρινόμενος ἀπορεῖν. ᾿Ἐπανελθὼν δ᾽ ὅμως, 

ἔφη" κολάσειν μὲν αὐτῶν οὐδένα, ἄχθεσθαι δ’ ὅτι καὶ 
τὸ δέκατον τέλος, ὃ προετίµησεν ἀεὶ, τοιαῦτα θορυθεῖ. 
Καὶ τόδε, ἔφη, µόνον ἀφίημι τῆς στρατείας" δώσω δὲ 
καὶ τῷδε ὅμως τὰ ὑπεσχημένα ἅπαντα, ἐπανελθὼν ἐκ 
Λιβύης: δώσω ἂὲ καὶ γῆν’ ἅπασιν, ἐκτελεσθέντων 
τῶν πολέμων ' οὐ καθάπερ Σύλλας, ἀφαιρούμενος ἑτέ- 

ρων ἣν ἔχουσι, καὶ τοῖς ἀφαιρεθεῖσι τοὺς λαθόντας συν- 

οιχίζων, καὶ ποιῶν ἀλλήλοις ἐσαεὶ πολεμίους, ἀλλὰ 
τὴν τοῦ δήμου Ἰῆν ἐπινέμων καὶ τὴν ἐμαυτοῦ, καὶ τὰ 
δέοντα 1 προσωνούµενος. Κρότου δὲ καὶ εὐφημίας παρὰ 
πάντων γενομένης, τὸ δέκατον ὑπερήλγειτέλος, ἐς µόνον 
αὐτὸ τοῦ Καίσαρος ἀδιαλλάκτου φανέντος' καὶ σφᾶς 

αὐτὸν ἠξίουν διακληρῶσαί τε, καὶ τὸ µέρος θανάτῳ 
ζημιῶσαι. “Ὁ δὲ οὐδὲν αὐτοὺς ὑπερεθίζειν ἔτι δεόµε-- 

νος ἀκριθῶς μετανοοῦντας, συγηλλάσσετο ἅπασι, καὶ 
εὐθὺς ἐπὶ τὸν ἐν Αιβύῃ πόλεμον ἐξήει, 

ΧΟΥ. Διαβαλὼν δ᾽ ἐκ Ῥηγίω τὸν πορθμὸν ἐπὶ 
Μεσσήνης, ἐς Λιλύθαιον ἦλθε. Καὶ πυθόµενος, Κά- 
τωνα μὲν τὴν παρασχευὴν τοῦ πολέμου ναυσὶ καὶ πεζῶν 
τινι μέρει φρουρεῖν ἐν Ἰτύκη, μετὰ τῶν τριαχοσίων, 
οὓς ἀπὸ σφῶν ἐκ. πολλοῦ προβούλους ἐπεποίηντο τοῦ 
πολέμου, χαὶ σύ Ύκλητον ἐκάλουν τὸν δ᾽ αὐτοκράτορα 

Λεύκιο Σχιπίωνα καὶ τοὺς ως ἐν Ἄδρυμητῷ 
βατεύσιν Καὶ αὐτὸν 

ς Ἰόδαν καταλαθὼν, παρέτασσεν ἐς μάγχην 

παρ) αὐτὸ τοῦ Σκιπίωνος τὸ στρατόπεδον, ἆ ὥς ἐν καιρῷ 

συνοισόµενος τοῖς πολεµίοις χωρὶς αὐτοκράτορος οὖσιν. 

Ἀντεπήεσαν δ᾽ αὐτῷ Λαθιηνός τε καὶ Πετρήϊος, οἵ τοῦ 

Σχιπίωνος ἵ ωτς ποστράτη αέ καὶ ἐ ἐκράτουν τῶν Καίσαρος | 
ΦΙ/ 

παρὰ πολὺ, χαὶ τραπέντας εοιωχον σοθαρῦς μετὰ χα- 

διέπλε ευσεν ἐπὶ τὸν Σκιπίωνα. 
3 
, οἰχόμενον ἐ 

ι 

"Ρ61ρίοπί5 οαδίγα Ἱηςίραχίέ αοίθπη, 
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ρα5, αθ]εοῖί : Ώαβο {απο γοῬῖς απἰάφαἷά 5απι ροοίέας, 

αΠὰ ΕΠΠΙΡΗΙΑΥΕΤΟ ου αλ. Δά Ἰαπο, αἲ ἱποχδροσία- 

{απ Πα οΙοπιθηίαία, ΎοσσΠα ριζοἵ οοΠΙΙΠΙΙΟ αΕΗΙΕ οἵήος οἱ 

Φπηι]α[ίο τορα{αη{θς’, 4παπά αμετάσπα [ουοί, δἱ, ἱρδίς ἵπι- 

ΡογαίοΓοΠα δΗΗΠα Τη. ΠποάΙο {απίοταπα Ώθ]]ογύπή 6ΗΓ511 ἆθδο- 

τοπίρις, απαρ]άπα οἶα5 5οομ{ηγῖ οβ8οηί αλ; ἱρθί γεγο 

Ἰαου15, απ) πιαρηα δροταπόα ογαηί οκ Ώδ]ο ΑΠΠίοΠΠΟ «ΆΓΘΗ- 

ἴ65, Ιηγίδο5 56 οπα ἱρί 0ωρατί (πα αἀγοτεῖς ρα ρας ο- 

φοηί τοπ, Τὰ ἱρίαν πιοίαοπίος, πιασίς οίίαπα εΠεραιέ 

οοηδΗΙ{ ἱπορία, ροταραπί(αο, ΟΦ5αΤ6ΠΙ αἱρῖ τοπηῖδΙ Γι 

ἁμαυ]ά, οἱ ρυορίετ ηςίαπίοπη ποσθρς[(αἴθιη πα {αίαγάΠα 56Η- 

ἱοηίίαπι. Ρεᾷ απυΠῃ ἴ]ε ραπίευ 5ογαί, απηϊοῖς Πογίαπ δις, 

αἱ αἰἰᾳυ]ά Ἱπςαρεγ αἵς ἀἱεσγεί, πες ραποῖς οἴδαιο ἀπτῖς γοι- 

5 γοίαγος οοπηπηίοπας 5Π5ρεηςος τοἠπαπθγοί; τδ5 

εχοτδ5 Ομ]πίο5 05 αρρο]αν1ί, πο πηΠ(ο5 : αποά γα ϱἷ- 

6ηΗΠ ]4Π1 ἀἰπιίδ5ος 6556 ἃ η {]α, 

ΧΟΙΥ. Τὰ ΙΗϊ ποπ απηρ]ίας (ογοπίος, Ῥωπίίοιο 56 [αοίἱ δι 

εοπε]απιαραπ{; τοσδαραηί(ιθ τί ροτο αἳρί οὐπι 60 πηΠίατε 

Ἰοργεί. ΑγοειδαΠίθ Ὑογο Οῶβατο, οί ἀοφεοπάθπίθ ο {πίρι- 

παΙ1, πηασῖς οίίαπα οοπε]απιαίαπα ο5ί, ΠΠαΠΘΓΕί, 6ἱ ρῶπας ἂν 

Ρουσα({1 απο(οτῖρας Φπ]εγοί. δί6ΙΙ{ Π]α ραι]1ςρες, που ΡΓ0- 

6δάεΠ5, ηθο ΤοΥοτίο5; ΒΗᾷΘΗΡ4Π6, 56 ΠΟΠ οχρθάγο οοη»ί- 

Παπ. ΤαπάσπΙτουθγριΙς : ριπίοπάαπη φπἰάεπα, αἲί, ποπηῖ- 

ΕΠΗ ; 4ο1εΓε 5 απ{επη, αοᾶ δί ἀθεῖτηα Ἰοσίο , οαῖ Ρα ΓΙΠΊΠι 

56προΥ {πραϊςδεί , ία]ες {ππηυ]ές οἶεαί: «Εί απο, παπῖε, 

50Ί8Π1 Παπ {α6ἱ0; οὐδ[έαγας {απιθη αἱ Ἰηῖο Ριοπιίρρα, 

επι] αίᾳπθ εχ Α/γίσα ΓΠ18ΓΟ ΤΕΥΘΥΡΗ5. ΏαΡο Υθτο οἱ ασιος 

οπιπῖρας, ΠΠΙΤο Ῥο]]ο; ποἨ, αέ 5γ]Ια, ογορίος αλῖς, οἱ εοἱο- 

05 πηϊδορπάο 5ρο]ία(ἶς, αἱ πίπογατησιια οχοἰίαίαν αἰαίήταιο 

»ἰπημ]ίας ροτρείτα : 564 ασναπα ραΡ]οαπα, δἱ πηθας Ῥεϊναίας 

Ρο5β655ίΟΠ65, ἀῑνίάαπα : εί Π ϱἵ παῖπιας ςι[οσσείηέ, ΘΗΊάΠΙ 

αποῖς Ροευη(!. » ΤΗπ1 γετο ρ]αιάσπίῖρας οπηπί μας αοε]απ]αη- 

Πρασααα, 5ο ἀθοίπια» Ἱερῖοης πη]]{ο αργα ΠΙΟ ΙΠΙ Πας {ἰ 

εναηί, απο ΡρογπασΙίευ Ἱη[οηδατα αβοτοηί Ο054ΤΕΠῃ : Ρο- 

5(π]αραπίααα, αἱ ἵπ ἀδοΙππΙπη 4πεπη(πθ οαρίἑα]ἰ[θυ ΠΊΟΓ6 Ἠχα- 

10ΓΗΠΙ απἰπιαάνονίθγεί,. Αἱ 0ωκας, γίάεῃς πΙ] ορι5 6556 56- 

πο ρωη[οηίος ἱγηίατε απηρ]ία5, ππῖνεγςος γορθρί! ἵῃ στα[ίαπη, 

Ρτοβπιδ(πο αἆ Ῥε]απι ΑΠΊΟΑΠΗΠΙ ργο[οείιις ο». 

ΧΟΥ. Ἠ]ερίο Μεβδαπαπι ἰγαηδτοσίας, α [Γοίο ΤΗΥ Ρα1Πι 

πδσιϱ ἀπχίί εχοΓοΙαπα. Τί Ροδίαπαπη οοσπογΙέ, Ο4{οπθΠι 

Όμουρ, αβί αρραταίας Ῥο]1 εγαί τοροφίίας, οΠ1 εἶαδδο οἱ 

(εγγοςίγΊαπα οορίαΓΙΠΙ ρατία, ε55ο Ρτωφἰάϊο οἱ οΠι 60 ἴτο- 

οεπίο» Ἠ]ας, αἱ απιάπά σπα ργα(οοἵ ογαηί Ώο]ί οοης[15, 

αἱ Ρεπαία5 αρρε]αβαπίανς οσο αΠα Τ,. 5Οἱρίοποτη Ιππρεγα[ο- 

ΤΕΙ ΟΠΠΗ Γογ[]βδἰηαίς αριά ΑάγαπηείαΠα οαδίτα Ἠαβογο ; 60Η- 

ἵνα 5ΟἱρΙοΠοΠΑ πανὶρανΙί, Οµἱ απ ϱο {ρ5ο {οπιροτο αἆ 

Φαραπη ο58οί ῥτο[οοία5, Οὔδαν, οΡρογίπο αἆ οοηστοάίθ- 

ἀππα οὔπῃ Ἰοδίῖθας πασίας ἱπιρογαί(οτῖς αἨδοπ[ίαπι, Πίο {ρείας 

Νοσιο Τοιτο Ταβίεπ5 

Ροίνείαδαᾳπο, Ἱοραί1, ἀαίτοσίαταπί ραπ, οἱ Τ6ρΓθς5θ- 

| ταπ{ ΟΦ54ΠάΠΟΣ δρτορίο : ]4ΠΊ4116 Γά505 ο ώμωως 8!]- 
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ταφρονήσεως, μέχρι Λαθιπνὸν μὲν ὁ ἵππος ἐς τὸν Ύα- 
στέρα πληγεὶς ἀπεσείσατο, καὶ αὐτὸν οἵ -παρασπισταὶ 
συνήρπαζον" ὁ δὲ Πετρήϊος, ὡς ἀκριθη τοῦ στρατοῦ λα- 
θὼν πεῖραν, καὶ νικήσων ὅτε βούλεται, διέλυε τὸ ἔργον" 
ἐπειπὼν τοῖς ἀμφ) αὐτόν ' Μὴ ἀφελώμεθα τὴν νίκην τὸν 
αὐτοκράτορα ἡμῶν Σχιπίωνα. Καὶ τὸ μὲν ἄλλο µέ- 
ρος, τῆς Καίσαρος τύχης ἔργον ἐφαίνετο, κρατησάντων 
ἂν, ὡς ἐδόχει, τῶν πολεμίων, ἄφνω τὴν µάχην ὑπὸ 
τῶν νικώντων διαλυθῆναι. Αὐτὸς δὲ λέγεται παρὰ τὴν 
φυγὴν, ἐγχρίμπτων ἅπασιν, ἐπιστρέφειν αὐτούς. Καί 

τινα τῶν τὰ μέγιστα σημεῖα, τοὺς ἀετοὺς, φερόντων τῇ 
ἑαυτοῦ χειρὶ περισπάσας, μετενεγχεῖν ἀπὸ τῆς φυγῆς 

ἐς τὸ πρόσθεν" ἕως Πετρήϊος ἀνέζευξε, καὶ ὅ Καΐσαρ 

ἀσπασίως ὑπεχώρει. Τοῦτο μὲν δ) τῆς πρώτης ἐν 

Λιόύη Καΐσαρι μάχης τέλος ἦν. 
ΧΟΥΙ. Οὐ πολὺ δὲ ὕστερον, αὐτοῦ τε Ἐχιπίωνος 

ὀκτὼ τέλεσι πεζῶν καὶ ἵππέων δύο μυριάσιν (ὧν οἵ 

πολλοὶ Λίθυες ἦσαν) πελτασταῖς τε πολλοῖς καὶ ἐλέφα- 

σιν ἐς τριάκοντα προσδοχωµένου παρέσεσθαι, σὺν Ἰόθα 
τῷ βασιλεῖ, καὶ τῷδε ἄγοντι πεζοὺς ἄλλους ἀμφὶ τρισ- 
μυρίους, χαὶ ἱππίας Νομάδας ἐ ἐς δισµυρίους, χαὶ ἀχου- 

τιστὰς πολλοὺς, καὶ ἐλέφαντας ἑξήκοντα ἑτέρους" ἃ 

στρατιὰ τοῦ Καίσαρος ἐδείμαινε, καὶ ἐν σφίσιν αὐτοῖς 
ἐθορυθοῦντο, χατά τε πεῖραν ὧν ἴδη πεπόνθεσαν, χαὶ 
κατὰ δόξαν τῶν ἐπιόντων τοῦ τε πλήθους, καὶ ἀρετῆς 
μάλιστατῶν Νομάδων ἱππέων' ὅτετῶν ἐλεφάντων πό: 
λεμος, ἀήθης σφίσιν ὢν, ἐξέπλησσε. Ἀόκχου δ᾽, ἑτέρου 
Μαυρουσίων δυνάστου, Κίριαν (3 βασίλειον ἡ ἂν Ἰόθα) 

χαταλαέόντος, ὃ μὲν Ἰόδας, ἐξαγγελθέντος αὐτῷ τοῦδε, 
ἐς τὰ οἰκεῖα µάλιστα ἀνεζεύγνυ μετὰ τοῦ ἰδίου στρατοῦ 
τριάκοντα ἐξ αὐτοῦ μόνους ὑπολιπὼν ἐλέφαντας τῷ 

Σχιπίωνι. Ἡ δὲ στρατιὰ τοῦ Καίσαρος ἐς τοσοῦτον 
ἀγεθάῤῥησεν, ὡς τὸ πέµπτον τέλος, αἴτῆσαν ἀντιταχθῇ- 
ναι τοῖς ἐλέφασι, χρατῆσαι πάνυ καρτερῶς. ἸΚαὶ νῦν 

ἀπ᾿ ἐκείνου τῷδε τῷ τέλει ἐλέφαντες ἐς τὰ σημεῖα ἐπί- 

χεινται. 
ΧαΥΗ. Μακρᾶς δὲ καὶ ἐπιπόνου κατὰ πάντα τὰ 

μέρη τῇ « μάχης χαὶ πολυτρόπου Ὑεγομένης, περὶ ἐσπέ- 
Α μόλις ὃ ἀοῖσηα ἐνίκα: καὶ τὸ στρατόπεδον εὐθὺς 

5ήρει τὸ τοῦ Σαιπίωνος, οὐδὲν ἀνιεὶς, οὐδ' ἐν νυκτὶ, 

τῆς νίκης, μέχρι τὸ σύμπαν ἐξεργάσασθαι. οἱ ὃδ᾽ 

ἠεδροὶ κατ ὀλίγους, ὅπη δύναιντο, διέφευγον' καὶ ὁ 
Σχιπίων αὐτὸς ἅμα Ἀφραίῳ, πάντα μεθεὶς, ἔφευγεν 

ἀνὰ τὸ πέλαγος ἐπὶ λώλεκα ἀφράκτων. Ὃδε μὲν δὲ 
καὶ ὅδε ὁ στρατὸς, ἐς ὀκτὼ µυριάδας μάλιστα συνελθὼν, 

ἔκ τε πολλοῦ γεγυμνασµένος, καὶ ἐκ τῆς προτέρας µά- 
γης ἐν ἐλπίδι καὶ θάρσει γενόμενος, δευτέρα τῆδε συµ.- 
βολῇ συνετρίθετο ἀθρόως. ἸΚκαὶ τὸ τοῦ Καίσαρος χλέος 

ἐς ἅμαγον εὐτυγίαν ἐ ἐδοξάζετο, οὐδὲν ἔτιτῶν ἡσσωμένων 

ἐς ἀρετὴν αὐτοῦ µεριζόντων, ἀλλὰ καὶ τὰ σφέτερα 

αὐτῶν ἁμαρτήματα τῇ Καίσαρος τό/η προστιθέντων. | 
Ἐδόκει γὰρ δὴ καὶ ὅλε ὁ πόλεμος ἀβουλίᾳ τῶν στρα- ἱ ροσσαΗίς, οἶάοα [ου απος Ο09ατΐς ἱπρυίατοηί, 

τηγῶν, οὔτε διατρυψάντων αὐτὸν, ἕως ἀπ τορήσειεν δ 
- -- “.. | 

Καΐσαρ, ὡς ἐν ἀλλοτρία, οὔτε τὴν πρώτην νίκην ἐς | 

ΑΡΡΙΑΝΙ 
Ρετρε οοπἰεπιἴπιααε, Ύπσπι ΤαίεπΠ 6(υς ἵη γεηίτο 
φαποἴα5 εχειδαίί, Ἐί Ρίο φπἱάθηι 5πογΗπη 5πεεησδα ετερίας 

εδί : Ρείτεῖας γεγο, οοπίεπίας ρτωςεηΐ εχρεγϊπιοηίο Ἰναιά 

54Π6 ἀπρίο γἰπηιῖς παπι, οἱ ταίας, 5ε, απαπάσευπαπο 

Πρηΐφδοί, ΥΊποετθ Ροβ5ε; οθοϊηίέ γοοερίι{, ἀἱσεης ργον πηῖς 

Νοη ο5ί [γαπάσπά ας Ιπιρεγαίογ ποςίος 5εἰρίο Ἰαυάς γἱείοτῖα", 

Αί4πε αἰίογα Ρ8Γ5 ΤΕΓΗΠΗ ΠηαΠΙ[ε5ίο ορ Γη Οπδατῖς, ἆ πι 

Ἠοδίος ἵπ πιεᾶῖα γἱεἰοτία τοπηϊεηίες, Γγποίππα εἶας οπηίςε- 

ταηί ο πιαπίρας: {ρα τετο [εγίητ Γαβιεπίρας αἱ ασε 

τοῃ5 αξ5ΗΜἱ9ςᾳ εἱηριηίς, οί ο [αρα 605 τείτο ἵπ Ποδίεπα «οἩ- 

γατα; αίᾳιπε οἰίαπα αφυΙεγαπα αποππάαπι 5πα πιαπα 

γτεἰταχἰςςο ἵῃ ΡηΙΠΙΔΠΙ ἁοἴε. δἰππ]αίᾳπε απίεπῃ Ῥοΐγείας 

ἵπ οἈδίτα 86 τεορρίέ, πποχ οἱ Οω5ατ Ἰαῦθης 5ος τοἠαν{. 

Εί Ἠα]ας απἱάεπα ρήση: Ο5απίαπΟΓΗΠΗ 1η Α[γίοα ρυσπα {α- 

1ἱ5 οχίέας ΡΕ. 

ΧΟΥΙ. Νοη ππη]ίο ρο»ί, «ππη ἀἰοσγοία αἀγοπίαπε Ίρεε 

Βεἱρίο οιπῃ οσίο ]ερίοπίρις, οἱ οᾳαἱέαπα χν πη]θας, σπογαπα 

πηᾶσηα ρα15 Α[Π ο5φεηί, Ππᾶρπο(πο οβίταίογΗη ΠΠΊΠετο, εἳ 

εἰΙορμαπίϊ5 χχχ͵, ἰππη]απε 1 1απη ταροίη , σπα ρε απη οἵτ- 

αίει (ἱρϊηία, οφ υπ Νπηϊάαταπη αἲ χχ πι]Ίρας, εἰ πγυ]- 

Ἡ5 Ιαομ]αίοτίρας, εΙερ]ιαη[ίσαιο αἲῆῑς εν; ἵηρβοης ἵη εχετοῖτη 

ΟᾳοςατίαΠΟ ΡαΥΟς ο ΤΗ (απηυ]ίὰ φαροτίας ο5ί, Ῥαγίῖπι ο ερ 

86ΠΊ6Ι {επίαίαπι ΡάγΙπη Γε]οίίου, Ῥατίίπι ααοά (οτπδαπόας 

γἰάσγείατ Ἰοςεΐς, γα] πΙΠηστοΟ, το] γἱτίαίο πιαχίπαο Ναπιϊσα- 

ΤΗ θ(Ι(απα : Ῥήσηαπ](ιθ ργῶίθγθα οὐπα οἹορ]ναπίϊς, ου] 

Ρυρης παπα αδπῃ Παβεῦαηί 0α5ατίαηί, οχλογγεςσθβαΠ!. 

5οὰ Ροδίαπαπα πυποΙα Πα οδί, Ῥοσεμαπα, αἰἴαπα τορα]απι 

ΜαΠΤΟΤΗΠΙ, ΟΙπίαπα οεζαρᾶ55ο {1ο τοβίαπα; Ζαΐα, 40Π16- 

μέσο ροπσι]ο γογοσαί5, Ρτορθτο ἴπ ταση τη τοὐαχ{{ οχοτεῖ- 

ἴαπα, (πρίπία 5οἵαπα οἱορμαπίῖς αριιᾶ Βεἱρίοπθεπα το]εῖς : 

Οᾳοκαπίαπί Ὑοτο ἴπ ἰαπίαπα τευδρεταπί απίπιος, πἱ- αππίαν 

Ἰεμίοπῖ5 πηϊίος οἸορ]απίϊς 5ε ορροπί ἀεροςοετεπί , 6οσε 

ἱπρείναίο οριορίε υἰπεσιοηί : παπάς Ἰοδίεφας εἹερηαπίος 

Ἱερίοπίς οἷας 5απί Ἰηδίρηία, 

ΧΟΥΠ. ΟπίσγΙπα ρυα]απα ἠ]αἆ οπηπί ον ρανίε Ἰαβογίοδα πι 

ο γατίαπ, οἶτοα γεςρογαϊα ἀσπααπα γἱοίοτία Οακατῖς ΠΗΙέαπη 

5ί : ααῖ ρτοίπα5 οαδίτα οἶαπα οχραρπα ντ Ποδίαας η], 

πο Ἱησταοηίο απἰάεπα ποεία, ἆς ροιςε(ασηύα γἱοίοτία τορηῖί- 

(οµ5, ἆοπος {οίαπα τοπα οοη[δοίδοί.. Ἠορίος ραβδί ἁἡπη- 

ποτο, Ύὐα απίδαπθ ροίσγαί; δοἱρίο οὐ Α[γαπίο, οπη[σεῖς τὸ- 

Ῥα5 οπιπί σας, Ρος πηατο Γασαπα {οηίαν ἴῖ ουπα αροτίῖς πανῖνας 

ἀποδσοῖπα,  Αίαπο Πα Ἱήο απο(Πθ οχογοΙας, ον ΕΧΝΧΧ ΓΥΡΟ 

οομβα (ας πα ίδς, Ίοησα ἁπταίας πηλίία, οἱ απἰωοδίος τοι- 

ἀμας α ράρηᾶ ργοχἰπιᾶ, ΤοηΟΥΑ{0 ου ρταο ροπίέης ατ]- 

(15 οδί.. απο Οαδατί5 Γογίυπα αἆσο οε]εγανί ορ, οἱ 

[ηγ]οίας Ρίαπο Ἰναρογοίας οἱ αἱ υἱοιί ηΠη] απηρίας υἰα 

«οὐ οπηηία, Πο οχοερίῖ φπἰάσπα Ρτορηίς 

ΟαετοφυῖἩ 

οπίπα Ἠη]ας5 ποσο Εο 1 {απ ος {απφυο ἠη[οῖίκ οκ [ας ἵπον 

οἷας ή ραοτοηί, 

μία ἀπουηα αοοἰά(κκο νἱάσα (αγ, απὶ πος ο] Μη ἐγα]γεπάσ 



ΡΕ ΡΕ» ανα αρ 15. Η., 

/ ῤ η ”! .”»/ τέλος προαγαγόντων, συντριφθεὶς, οὕτως ὀξέως διαλυ- 
βηναι. 

ΧΟΥΠΙ. Ἐξαγγελθέντων δὲ τούτων ἐς Ἰτύκην 
/ / ς / λ -- ” / ”ρἱ λα 

τρίτη µάλιστα ἡμέρα, καὶ τοῦ Καίσαρος εὐθὺς ἐπὶ 
” / 

τὸν Ιτύχην ἰόντος, ἐγίγνετο φυγὴ πάντων. Καὶ οὐδένα 
κατεῖγεν ὁ Κάτων, ἀλλὰ καὶ ναῦς ἐλίδου τοῖς αἰτοῦσι 
τῶν ἐπιφχνῶν' αὐτὸς δ᾽ εὐσταθῶς ὑπέμενε" καὶ τοῖς 

Ἰτυκαίοις, ὑπισχνουμένοις πρὸ ἑκυτῶν ὑπὲρ ἐκείνου 

δεήσεσθαι, ἐπιμειδιῶν ἀπεχρίνατο, οὐ δεήσειν αὐτῷ 
. ” / : -” Λ ο” ΣΝ/ Δ Ν 

πρὸς Καίσαρα διαλλακτῶν, καὶ τοῦτο εἶδεναι καὶ τὸν 
- Γ. Ν 

Καίσαρα καλῶς. Σημηνάµενος δὲ τοὺς θησαυροὺς 

ἅπαντας, χαὶ συγγραφὰς ὑπὲρ ἑκάστου τοῖς Ἰτυχαίων 

ἄρχουσιν ἐπιδοὺς, περὶ ἑσπέραν ἀμφὶ λουτρὰ καὶ δεῖ- 
πνον ἠν' χαθεζόµενός τε ἐγεύετο, ὥσπερ εἴθιστο, ἐξ οὗ 
Πομπήϊος ἀνήρητο' οὐδέν τε τῶν συνήθων ἐναλλάσ- 

πο] ξλ 2. / λεί ελ νο σων, οὐδ' ἔλάσσω προσφερόµενος ἢ πλείω, συνελεσχή- 
νευε τοῖς παροῦσι περὶ τῶν ἐκπεπλευκότων" καὶ ἠρώτα 

περὶ τοῦ πνεύματος, εἰ κατὰ πρύμνην ἔσοιτο αὐτοῖς 
καὶ τοῦ διαστήµατος, εἰ φθάσουσι πὀῤῥω γενέσθαι, 

πρὶν ἐς ἕω Καίσαρα ἐπελθεῖν. Οὐ μὴν οὐδ) ἐς ὕπνον 
ἀπιὼν, ἐνήλλαξέ τι τῶν συνήθων, πλὴν ὅτι τὸν υἱὸν 
3 ιά / τειὶ ης {8 ο. / 

ἠσπάσατο φιλοφρονέστερον. Ἐὸ δὲ ξιφίδιον τῇ κλίνη 
τὸ σύνηθες οὐχ εὑρὼν παρακείµενον, ἐξεθόησεν, ὅτι 

ουν 5» ο ο. .ω η, ώ / / Ν 
προδιδοῖτο ὑπὸ τῶν οἰχείων τοῖς πολεμίοις' Τίνέ γὰρ, 
ἔφη, χρήσεσθαι προσιόντων, ἂν νυχκτὸς ἐπίωσι; Τῶν 
δὲ αὐτὸν παρακαλούντων, μηδὲν ἐφ᾽ ἑαυτὸν βουλεύειν, 

/ ν / 3 / . 

ἀλλ’ ἀναπαύεσθαι χωρὶς ξιφιδίου, ἀξιοπιστότερον ἔτι 
εἶπεν' Οὐ γὰρ ἐστί µοι, θέλοντι, καὶ δι ἐσθῆτος ἐμαυ- 
τὸν ἀποπνίξαι; καὶ ἐς τὰ τείχη τὴν κεφαλὴν ἀπαῤῥά- 
ξαι; καὶ ἐς τράχηλον κυθιστῆσαι; καὶ τὸ πνεῦμα 

- / ϱ αν / 
κατασχόντα ἐκτρῖψαι; Πολλά τε ὅμοια εἰπὼν, παρή- 

5 ἀ .» να» 8 ς Αν ο 
γαγεν αὐτοὺς παραθεῖναι τὸ ξιφίδιον. Ως δὲ ἐτέθη;, 

νά λ / 

Πλάτωνος αἰτήσας τὴν περὶ Ψυγχἣς συγγραφΏν, ἀνεγί- 
ῇ 

γνωσχε. : 

. ΧΟΙΧ. Καὶ ἐπεὶ τέλος εἶχε τῷ Πλάτωνι ὃ λόγος, 
ἀναπαύεσθαι τοὺς περὶ θύρας ὑπολαθὼν, ἔτρωσεν αὑτὸν. 
ὑπὸ τὰ στέρνα. Προπεσόντων δ) αὐτῷ τῶν σπλάγ- 
χνων, καὶ στόνου τινὸς ἐξακουσθέντος, ἐσέδραμον οἱ 
περὶ θύρας: χαὶ οἵ ἑατροὶ τὰ σπλάγχνα ἔτι σῷα ὄντα 

ἐνέβηκαν ἔ ἔνδον, καὶ τὰς πληγὰς ἐπιῤῥά: αρχες ἐπέδησαν. 

ὍὉ δὲ ἀνενεγκὼν, αὖθις ὑπεκρίνετο" καὶ κατεμέμφετο 
μὲν ξαυτῷ πληγΏς ἀσθενοῦς, χάριν ὃ) ὡμολόγει τοῖς 

περισώσασι, καὶ καταδαρθεῖν ἔφη δεῖσθαι. Οἱ μὲν 
δὲ, τὸ ξίφος ἔχοντες, ὤχοντο, καὶ τὰς θύρας ὡς ἠρε- 
μοῦντι ἐπέχλεισαν. Ὅ δ) ὕπνου δόξαν αὐτοῖς παρα- 

σιὰν, τὰ δεσμὰ ταῖς χερσὶ μετὰ σιγῆς ἀπεῤῥήγνυ, καὶ 
τὰς ῥαφὰς τοῦ τρα ”ματος ἀνέπτυσσεν: οἷα θηρίον τό τ 

τραύμα καὶ τὴν γαστέρα εὐρύνων ὄνυξι, καὶ μον 
ἐρευνῶν, καὶ τὰ σπλάγχνα διαῤῥίπτων, µέχρι ἐτελεύ- 
τησεν, ἔτη μὲν ἀμφὶ πεντήκοντα γεγονώς' ὁμολογούμε- 
νος δὲ τήν τε γνώμην, ἐς ὅ τι χρίνειε, πάντων ἀνδρῶν 

ἐπιμονώτατος φῦναι, καὶ τὸ δίκαιον ἢ πρέπον Ἄ καλὸν 
οὐκ ἔθεσι μᾶλλον Ἄ μεγαλοψύχοις λογισμοῖς δρίσαι. 

96 --- 99. 386 

6οπα{1 5Πί Ποδίθι ἵπ αἴομο 5οἱο αἲ σοΗΗΕΚΙΗΑΙΗ ἱπορίαπι 
γούστο, πθς ρη πια γἱοιογίαπα ομτατίη{ αβδο]γογο, 

ΧΟΝΗΙ. Η15 Τους {οίο ἀἱςδ, ρορίαπαια ρρηααπα εδί, 

Ὀεἱσαπα παποἰα 5, οἱ 0ᾳ05416 Πλον. Φοομ{0 ΠΙΠΟΙΟΣ; ΘΙΠΠΟΘ 

Δ4 Παρα) γουδί δΗΠΙ, Νοφαθ 4πθ Παπά Γοποραί Οπἱο; 

αυ! πάγος οαηα ἆαδαί τοσα ίθας πο νας 

5ίαπίου ΠΙαΠοΡαΙ, 

:1ρ5ο νογο 0Η- 

ΕΙ σπαπα Ὀ[έθηδε» ροἱοργοπίΗη, 5ο ριή15 

ϱν0 110 4141η Ρο 56 {ρ5ί5 Ο1024Γ6ΠΙ ἀοργοσαίητος, δα μγ]άσις 

Οαἱο, περαγ1ί δ1Ρί ορα5 6556 οοποἱαιονίβας; αὔ]εείίαιε, ΠΟΠ 

ἴρποιαγο 14 Οφάγεπι, ΟΡΔΙµα(ἰς ἀθῑιάο {ιοδαυτίς οηπίδης, 

εί βγηρταρΗί5 4ο ππασπα ο το (γα 15 Ὀμποεηδίαπα πηασί»ίτα- 

ΠΡρι5; νοδρεγο Ιοίμς οΦΠαγΊέ, οἱ 564εῃς ΟΙΡΙΠΙ ΦΠΙΦΙΕ, 1θι- 

44ΠΟΔΠΙ, οκ 41ο ἰπίογ[οσίας ογα! ῬοπαρείΗς, οΟΠΣΙΘΥΟ- 

ναῖς ΠΠ] 1ο αδίίαία γ]γοηᾶ{ Ταἴοπο πηπίαης, ος Ἰαγσίας πος 

ρα) οἷι5 (16ης αρροδί!5: οἱ [απηϊΠαγί(ου ο 01 Πἱ5 αἱ αἀἆθγαῃ { 

αγγῖοης 46 Ἠ]ί5 ααϊ ο ροτία 5οἱγαιαηί, Πηίογιοσαβαί 4 νοµίο 

η 5οομπάι5 οἱ ο55οἰ, αααπίΠπ(πθ ργονοο(ἶ 6996, οἱ απ 

οχίνα οοΠδρθοίΗΠὰ εἶπί αἱ ατί, Ῥηήαδαπαπα. ΠησΠς Οῶδαν διι- 

ροιυγοπίαί. Ας πο ουβίίαπι απἰάσπα ἀῑδεεάεῃς, απἰά(ατα 

46 5οµ(ο Πιογς ππα{αγ]{, πἰδί ααοᾶ Πάπα πηασίς οοπη((θυ οοπ]- 

Ρίεχις οδί. ὉὈί γετο σἰαάΐαπα αὖ ἸοσίΙπα οκ ΠΊΟΓΟ ΠΟΠ Τ6- 

Ρον, εχο]απαν!έ, Ργοςἱ 56 α ἀοπιοςίίοί: « ααοᾶ οηἴτη 5:1- 

Ροτ655ε {είάπῃ , 5ἱ ποσία ἱηγαδαίαγ αὐ Πορίριας ο» ΘΙηΠιο 

ΠΙΙ ουαγεηί, πο απἷά ἀπγίας ἵη 5ο οοἩ5μ]θγδί, οἱ Ππἱθδοργοί 

Ροµἵη5 αἱπθ σἰαᾶϊο, ογδδΙρῆτυς θίίαιη ἀῑχίέ: « Οπας!, δἱ Πιο 

Ἰρραί, Ποπ ροβδίπι απί γεδίρι5 πηο 5α[Τοσαγα, απ ραῖοί] 

σαραί ΠΠάετε, ααί οχ α[ίο ππε ργαροἱρίίατα, απί εοΒΙΡΙίο δρί- 

τα επθςᾶγθὀ «Ἠ]5 ἀῑοίῖ5, οἱ ηλα]15 αἰῑῑς αἰηϊ]ῖρας, ρουδαδίί 

εἶς 6αίο, αἱ σἰαᾷ{απα Ίοσο 51ο γθροηετοηί : απο [ποίο, Ρ]α- 

ἴοηίς Ῥγαπι 4θ Απῖπια ΡοροδοΙί ροτ]οσίίαπο. 

ΧΟΙΧ. Τοείο ΡΙαίοπίς Ἠμτο, ταίας ἀογηῖτο Ἰος, απ ϱγοΟ 

[οηρα5 εγαπῖ, ΙηΠΙχΙ{ δἱ)ί γα]ηις 5αῦ Ῥθοίοίο, ΟΗΗΠΗ αιι- 

ίοπι Ιπίεδίῖπα Ργουἱάϊδδεηί, οἱ οχαιάἰέας ο5δεί σουη] ές αῖ- 

ἆαπα, αεοαεγαπί αἱ αἆ Γογος Ργῶδίο εγαη{ : αἱ πιθᾶΙοί 5αἱγα 

οµίαῖα {ππα ἱπίαδίῖηα ἵπ γα]πας τογαδοτυπ{, 

ομγιηχαγιηί [α8οῖῖ5. 

οοηδ{απησιιο 

Οαίο, αβί 56 γθουο]]εσίί, 56 ἶρ5ο απἱ- 

ἆθπη τερτεμεηά(ί ρτορίοι γαἱποτῖς ΙογΙίαίοιη; 5οἆ εΙπππ]αίίοηα 

ΤΗΥ5Η5 {6Π5, συα{185 ασεβαί οΡεΠῃ {εγοηί]θας, αἆάθῃς, ΟΠΊΠΟ 

5ἱ0ί |Π1 65956 ορ. Π]ί5 Υειο ου ρ]αάίο ἀῑστοςεῖς, αίφιο 

οίαπα [οἱθα5., απ (μἱσίαπη ]αη1 Ῥαίατοηί, οσοἱαςῖς; ἀπππι 

ἀοιπινο ογεδΙη, παπίρας Οαΐο 5Ηεηίῖο ἀἰδγαρίέ [αδοῖας, 

5α{ιγᾶδαιθ γυ]ηθεῖς φο]γ{έ; αἱ ἀῑαίαίο πησαῖδις, αά [εια" 

Ιηδίαϊ, Υπ6Γς, ΥδμίΓεΠ ἀῑδίή5 ρειδογαίαίας5, Ἱπίοδίίπα Ἰα- 

οριαν]{; ἀοπθςο οχμα]αγεί αΠΙΠΊΑΠΗ, ΠΠΟ α {αῑῑς οἰγοῖίου 111 - 

αιαφθδίπο.. Ἐπογαί απίσπη Οαἱο, οοηδδη[Ιεηί6 ΟΠΊΠΙΗΠΗ 561) - 

ἰοηίῖα, υγ οΠΊΠΙΗΠΙ ΠΟΡΙΙΠΙΠΗ στα νγ]βδίπηας (οπαβδΙπδαα 

Ῥτοροδήϊ; ααἱ {αδίαπα ας Ποηθδίαπη, ποῦ ος. τι]αί πιο ρας 

πιείϊγοίας, 564 τουίῖς αίαπο ρεηοτοδίς ταἰοπίρης, Οἱ εἰ 

Μαρκία γέτοι, τῇ Φιλίππου, συνὼν ἐκ παρθένου, καὶ | «Μαπεῖαπι ακοτοπε, Ρρρί Εἰίαίη, απάπι γ/γρίπεπι ἀαχεταί, 
ΑΡΡΙΑΝΙ5. 20 



9δ0 

ἆ ) ὐτη µάλ ἁπαῖδας ἔχων ἐξ ἐκεί ἀρεσκόμενος αὐτῇ μάλιστα, καὶ παϊδας ἐχ. νης, 
.. / 

ἔδωκεν ὅμως αὐτὴν Ὀρτησίῳ, τῶν φίλων τινὶ, παίδων 
-- . / . 

τε ἐπιθυμοῦντι, καὶ τεχνοποιοῦ γυναικὸς οὐ τυγγάνοντι 
στ / 

µέχρι κἀκείνῳ χνήσασαν, ἐς τὸν οἶκον αὖθις ὡς γρήσας 
ὙὝ ο 

ἀνεδέζατο. ἘΤοιόσδε μὲν δὲ Κάτων ἦν. Καὶ αὐτὸν 
- --- ” Υ 

οἳ Ἰτυκαῖοι λαμπρῶς ἔθαπτον. Ὅ δὲ Καΐσαρ ἔφη 

μὲν, οἵ φθονΏσαι Κάτωνα καλῆς ἐπιδείξεως' Κικέρωνος 

δὲ ποιήσαντος ἐγχώμιον ἐς αὐτὸν, καὶ ἐπιγράψαντος 
ἱρ / 

Κάτων, ἀντέγραφε κατηγορίαν ὁ Καΐσαρ, καὶ ἐπέγρα- 

Ψεν Ἀντικάτων. 

. Ἰόδας δὲ καὶ Πετρήϊος τῶν Ὑννομένων πυνθανό- 
” . ΄ Μ µενοι, καὶ οὐδεμίαν σφίσιν οὔτε φυγὴν οὔτε σωτηρίαν 

. ϱ. πο η, / με». 5ιέ 2λ) λ .ἒ, 
ἐπινοουντες, ἐπὶ ὀιχιτη ξίφεσι ὀιεχρήσαντο αλληλους 

καὶ τὸν ἀρχὴν τὴν Ἰόθα Καΐσαρ ὑποτελη Ῥωμαίοις 

ἐποίησεν, αὐτῃ Σαλούστιον Κρίσπον ἐγχαταστήσας. 

Ἰτυκαίοις δὲ καὶ τῷ Κάτωνος υἱῷ συνεγίγνωσχε καὶ 

τὸν θυγατέρα τοῦ Πομπηΐου, μετὰ δύο παίδων αὐτῆς, 
.. Ὁ ’ λ / ’ νὰ 4“ 
ἐν Ἰτύκη καταλαθὼν, ἐξέπεμπε σῴους τῷ Πομπηϊῳ. 

Τῶν δὲ τριακοσίων ὅσους εὗρε, διέφθειρε. Λεύχιος 

δὲ Σχιπίων ὃ αὐτοκράτωρ, χειμαζόµενος ἐν τῇ θαλάσσῃ, 
/ / / 

καὶ πολεµίαις ναυσὶν ἐντυγὼν, ἐφέρετο γενναίως' µέχρι 

καταλαμβανόµενος αὗτόν τε διεγρήσατο, καὶ τὸ σῶμα 
-- -” -” ᾽ 

µεθΏχεν ἐς τὸ πέλαγος. Τοῦτο μὲν δὴ καὶ τῷ περὶ 

Ἀιθύην Καΐσαρος πολέμῳ τέλος ἐγίγνετο. 

ΟΙ. Δότὸς δ ἐπανελθὼν ἐς Ῥώμην ἐθριάμόενε τέσ- 
-- κά κ) 

σαρας ὃμοῦ θριάµβους: ἐπίτε Γαλάταις, ὧν δὲ) πολλὰ 

καὶ μέγιστα ἔθνη προσέλαθε, καὶ ἀφιστάμενα ἄλλα 
δε η, Ἡ Ν μ 

καὶ Ποντικὸν ἐπὶ Φαρνάκει' καὶ Λιθυχὸν, 
ο νο ρύ ῃ . / «ο Ὑν / ὠ ν, θ Ν 

ἐπὶ Λιθύων τοῖς συμμαχήσασι τῷ Σκιπίωνι' ἔνθα καὶ 
ο / “ ν/ 

Ἰόδα παῖς, Ἰόθας, ὃ συγγραφεὺς, βρέφος ὢν ἔτι, πα- 

ρήγετο. Παρήγαγε δέ τινα καὶ τῆς ἀνὰ τὸν Νετλον 

ναυμαχίας θρίαµθον Αἰγύπτιον, μεταξὺ τοῦ Γαλατῶν 

καὶ Φαρνάκους. Τὰ δὲ Ῥωμαίων φυλαζάμεγος ἄρα, 
- -” 4 / Δ 

ὡς ἐμφύλια,, οὐκ ἐοικότα τε αὐτῷ, καὶ Ῥωμαίοις αἰσγρᾶ 

καὶ ἀπαίσια, ἐπιγράψαι θριάµθῳ' παρήνεγχεν ὅμως 
-” ο λ δν 

αὐτῶν ἐν τοῖσδε τὰ παθήματα ἅπαντα, καὶ τοὺς ἄνδρας 

. ’ 

ἐκρατύνατο' 

ν] .{ η ὢ ο Αν νά « / Το « 4 

ἐν εἰκόσι καὶ ποικίλαις γραφαῖς, χωρίς γε Ἡομπτῖου 

τοῦτον γὰρ δ) µόνον ἐφυλάξατο δεῖξαι, σφόδρα ἔτι 

Ὁ δὲ δημος ἐπὶ μὲν τοῖς ξοημ.ος επι μεν τοις 

οἰκείοις καχοῖς, καΐίπερ δεδιὼς, ἔστενε' καὶ µάλιστα, 

ὅτε ἴλοι Λεύκιόν τε Σκιπίωνα τὸν αὐτοκράτορα πλησ- 
/ / α -- / . 

πόμενον ἐς τὰ στέρνα Ὁφ ἑαυτοῦ, καὶ μεθιέμενον ἐς τὸ 
ν /.. . ν α / κ ’ ᾽ α- 

πέλαγος: ἡ Πετρήϊτον ἐπὶ διαίτη διαγρώμενον ἑαυτὸν, ἡ 

Κάτωνα ὑφ) ἑαυτοῦ διασπώµενον, ὡς θηρίον. ἉΑχιλλᾶ 

δ) ἐφήσθησαν καὶ Ποβεινῷ, καὶ τὸν Φαρνάκους φυγὴν 

ἐγέλασαν. 
ΟΗ. Χρήματα ὃ) 

χθῆναι μυριάδας ἐξ καὶ ἅμισν ταλάντων, καὶ στεφά- 

. / ” ᾗ / 
προς παντων επιπο ου Η.ΕΝΟΝ. 

ἐν τοῖς θριάµθοις φασὶ παρενε- 

α./ . 8 ./ ΄ α. / 

νους δύο καὶ εἴκοσι καὶ δισχιλίους ἐπὶ τοῖς ὀκταχοσίοις, 

μπὸ χρυσοῦ, ἕλκοντας ἐς δισμυρίας καὶ δέκα καὶ τέσ- 
κ . . . ΄ -- 

σαρας καὶ τετραχοσίας λίτρας. Ἀφ΄ ὧν εὐθὺς ἐπὶ τῷ 
/ . / { αν , 6 λλ 

θριάµόῳ διένειµε, τὰ ὑπεσχημένα πἀνθ᾽ ὑπερράλλων, 
. / . 4 

στρατιώτη μὲν ἀνὰ πεντακισγχιλίας δραχμὰς Ἀττικὰς, 

λογαγῷ δ᾽ αὐτοῦ τὸ διπλάσιον, καὶ ιλιάρχη καὶ ἵπ- 
. . 

. .. 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

μυ... υπ -Ὁ-----µὐµμυμ-υ-ᾱ-ᾱ- 

να]ὰο απἱάεπα ἀΠεείαια οἱ οοπηπεαπίαπη ]ά01 Πβοτογαπα 18: 

(ποια, Ηοτίθηςίο {απποη απηῖσο, οαἳ, Ρτοίις οπρίάο , π[εεππᾶα 

εοπ]ακ εταί, ερβδί!; ἆοποο εκ ΊΠο 4ποσπθ πηαίτεπα Γαεἴ8Πα 

τορερίέ ἆοππα, απὶ οοπηηηοᾶαίο Ἠίαπα ἰταδίάϊςεεί αππίςο. 

ια ςπιοάᾶί Γαί Οαἴο αἲ ὈΠεοηδίρας εορα]έής πιαρπίΠεο. 

Ο/15 πηογίε απἀ[ία, Οω5ατ απἰάσπα αἲε: Ἱπγ]ά[ϊ πμ Οαἴο 

ρα]! (αοἳ Ἰαάείη. Οπείεταπη απαπῃ Οἴοετο θεια τη ἆδ- 

(αποἱ Ιαπάείη οὐϊάϊςδεί, Ἰηδοηρίαπα, Οαΐος εοπίτα 0ᾳ,δαγ 

αοσμδαβἴοηθπα οἶας οὐ]ά1ί, απαπα Απομίοηειι Ιη5οη ρε. 

ο. αι ανα σπα Ρεΐτοίο, αὈί ἀῑάίεεταπί Ύπσς αοεἰάεταΠΕ, 

πυ]]αΠ1 γ]άρηίος αι! {ασο απ 5α]αἰῖς 6Ρρεπῃ τοῄσπσπη, ἵη ο60- 

πασυ]ο πηηίς. 56 1ροῖ πίογ[εσεταπί νυπειίρης. Ἠεβηπῃ 

Μαπαπία Οδατ (πα ἰαγίαπη Ρορι]ο Ώοπῃαπο Γεοῖξ, εἶφπε 

βα]η5ἶππα ΟπΙ5ΡΙΠΙ Ρας [οοἵΕ. Τσηον{ απίειη ὮΠορηρίρις εί 

Οαἱοπίς ΠΙίο. ἘΠίαπι 4ποφπο Ῥοπυρεῖί Τἶσα ἀερτεμεῃσαη, 
σπα ἄποδις Ιμοεῖς, αἲ αἀο]εσοσηίσια Ῥοπηρθίαπη πηϊςίε ἵη- 

οοἸαπηος. Ἐν {τουθηίῖς γετο 1ῇς πεσαγ1ί (ποί(ποί ἵπ Ροίο- 

κἰαίοπι τοαείῖ 5απί. Αί 1. δαρίο ἱππρεταίος, Πας σης ἴῃ 

Δ1ίο ]ασίαίας., Τη Ποδί]ες πάγος πεῖατξ: απας απαπα, 5ἴτεπαε 

Πεοί οοπη]ίοης, εΥγαἆετε ΠΟΠ Ῥο55εί, ρἰαδῖο 5ο Ρας πιαπα 

5ιιὰ {γαηςβχιπι ἵπ πιάτο ἀθοιί ρτααρίίοπη. ΑίΠπο Πα ἴη 

αῄσα 4ποαπο ἀερε]αίαπη εδί α 035418. 

ΟΙ. Πῖπο ἵπ 1 ΊγδΠα γεΥθις5 Ο0,δαγ, φπαίαος ανα] ἔπίαπη- 

Ρος ἀαχῖί : 46 6α115 απαπα, απογάπα ππυ]ίας ππαχίπιαδαε 

πα[ίοηθς αἀ]εσθταί Ἱπροτίο, ἀεβοϊοπίοδ(πο τοἰταχεταῖ αἲ οἵ- 

Πεῖατα : αἰἴαπι 4ο Ρήατπαςα, Ῥοπίσοσία : α ατα ΑΓΙΟΠΠΗΠΗ, 

4ε Α[γῖς αἱ 5οἱρίοποπη Ώο]]ο ᾖαγεταπί : ἵπ απο αὖαε Πας, 

Ίάδα Πδίοτίοας, ἰπίαης οἴίαπα {1πα, ἱταδυοίας οδῖ.. Εαν] εἰ 

αίαπη 4 Ἐσυριϊϊς, ἵπ Νο νἱοῖς πανα]ἰ ρυα ο; 4πεΠα Ίη56- 

ταῖς πποάἴαα, σαΗίσαπα ἰπίου οἱ Ῥοπίίουπα, Ἐῑ φααηφπαηα 

46 Ποπιαηῖς οχ Ῥγοίος5ο {ΓΙαπαρΙατα γετίίης ο5Ε, απἱρρο εἷ- 

γίρας, ααοᾶ πος 1ρ5ῖ ἀεοογαπῃ Γοτεί, εἱ Ῥοραίο Ἠοπιαπο 

προ οἱ ἰπίααςίαπα; ἴάππεῃ {ταηδ]αία απ ἵη οπρ[ετῖς Ρροπηρί5 

ρἰεία ιο οπηπίαπη οἳ ναπα οἰαδίαπα, ἀἴαπα εἴῖαπι ΥΙγογαπη 

ο[ῆρία», αΏσαπθ απίας Ῥοπηροῖί ἱπαρίπο : 416 5ο] Πο 

οδί αδις οδίοµίαγο, ῥΡτορίος τουθης ο μι υτὶ Ἠ]νας ἀεςῖ- 

ἀοηίαπα, Ῥορη]α5 {απο πο ππεία φπἱάσπα οοἰή οτί ροϊμήξ, 

απἶπ. πια]ῖς φἱς ἱηρεπηΐδοστοί : Ρργαεῖρας Ύ0 01 αρποδεοτεί 

Τ,. 5οἱρίοποπα Ιπρεγαίογοπα, ἵπ πιοάίο πιατὶ φιαρῖς πΊάΠ 

εαιοἰαίαπα, ἵπ ππύας ο πανϊ οπάστο; Ῥειτοίαπα γετο τη ος» 

πάση]: ΟΔ{ΟΠΟΙΗ Ποπ, ΠΟΠ 56615 4παΠΗ Ὀοβ[ίαπα, πηρα θης 

ΦΗΦΙΠΟΙ {ρείας νίκοστα ἀἱβγαππροτο. Αοήιας γοτο Ῥοι]ημή- 

4Ἡδ οπής ἴπηῖο ρα"δα οχεθρία5 οί α ροοἱαἰοτίθας, απαβίο 

είδα Ῥ]ναγηαοἶς Γασα. 

ΟΠ. Ῥουμπί νοτο (ταάποία ρος Ίο (απρ]ος αν 

πα ία (πἱοπ{ογ Πα Γαἱ5ςο ῥτοδἵ(απα οδὲ, οϱὰ ἀλάἰο {αἱομίο: 

ἱηήροτ ΟΟΓΟΠΑΦ ΗΤ6Δ5 ΜΜ. Ῥοοο. ΧΧΙ, απαγ Ῥροπᾶ ας 

Χχ ν. ο0οο, χὶν τας οοηβοίοδαί, Ἐν αυ Ῥὔε[ίο Ρτο- 

Ππας ρονί (ΠΡΙ ρουδοἹα (σπα οδί πα! οἴαπα ο ἵη: 

αἰμηί αποπτίο, απἰἀφυά 0.,δας ρτοηἰκοτας τ πρ αἱη- 

ρη]1ς φαἰπα ίσος ή ἠσοπα ἀταςηας Αἰΐοσνς ἀπρίο πα οσμησίο» 

πας; (η ραηίς οἱ ρτα[οοίς αἰατάπα φπαάγρ]ανα τ Ρε 



ΡΕ ΒΡΕΙΣ ο ΥΠΙΡΟΡ ΤΡ. Η, 

πάρχη τὸ ἔτι διπλάσιον, χαὶ τοῖς δηµόταις, ἑκάστῳ 

μνᾶν Ἀττικήν. ᾿Επέδωχε δὲ καὶ θέας ποιχίλας, ἵπ- 

πων τε, καὶ μουσιχῆς, καὶ πεζοµαχίας, ἀνδρῶν χιλίων 

πρὸς ἑτέρους χιλίους, καὶ ον διακοσίων πρὸς 
ἴσους' καὶ ἀναμὶξ ἄλλων πεζῶν τε καὶ ἵππέων ἀγῶνα" 

ἐλεφάντων τε µάχην εἴκοτι πρὸς εἴκοσι" καὶ ναυμαχίαν 
ἐρετῶν τετρακισχιλίων, ἐπιθεθηκότων ἐς µάχην χιλίων 
ἑκατέρωθεν. Ἀνέστησε καὶ τῇ γενετείρχ τὸν νεὼν, 
ὥσπερ εὔξατο µέλλων ἐν Φαρσάλῳ μαχεῖσθαι" χαὶ 

τέμενος τῷ νεῷ περιέθηκεν, ὃ Ῥωμαίοις ἔταξεν ἀγορὰν 

εἶναι, οὐ τῶν ὠνίων, ἀλλ᾽ ἐπὶ πράξεσι συνιόντων ἐς 
ἀλλήλους' καθὰ χαὶ Πέρσαις ἦν τις ἀγορὰ, ζητοῦσιν 
µανθάνουσι τὰ δίκαια. Ἀλεοπάτρας τε εἰκόνα χαλὴν 

Ἡ θεῷ παρεστήσατο, Ἡ καὶ νῦν συνέστηχεν αὐτῃ. 
Ἑὸ δὲ τοῦ δήμου πλῆθος ἀναγραψάμενος, ἐς ἥμισυ λέ- 
γεται τῶν πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου γενοµένων εὑρεῖν, Ἐς 
τοσοῦτον καθεῖλεν ἡ τῶνδε φιλονεικία τὴν πόλιν. 

61Η. Αὐτὸς δὲ, Ἴδη τέτα αρτον ὑπατεύων, ἐπὶ τὸν 
νέον Πομπήϊον ἐστράτευεν ἐς Ἰθηρίαν' ὅσπερ αὐτῷ 
λοιπὸς ἦν ἔτι πόλεμος ἐμφύλιος, οὐχ εὐκαταφρόνητος. 

Τῶν τε γὰρ ἀρίστων ὅσοι διεπεφεύγεσαν ἐκ Λιβύης, 
ἐχεῖ συνέδραµον. Καὶ στρατὸς, ὃ μὲν, ἐξ αὐτῆς Λι- 
θύης τε καὶ Φαρσάλου τοῖς ἡγεμόσι συνΏλθεν, ὁ δὲ, ἐξ 
Ἰθήρων τε χαὶ Κελτιθήρων, ἔθνους ἀλκίμου καὶ χαί- 

βοντος αεὶ μάχαις” πολὺς δὲ καὶ δούλων όμιλος ἐ ἑστρα- 

τεύετο τῷ Πομπηίῳ: χαὶ τέταρτον ἔτος εἶχον ἐν τοῖς 
Ἰυμνασίοις» χαὶ Ἰνώμην ἔτοιμον ἀγωνίσασθαι μετὰ 
ἀπογνώσεως. φ δὲ καὶ μάλιστα σφαλεὶς ὅ Πομπήϊος, 

οὐκ ἀνεδάλλετο τὸν μάχην, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐλθόντι τῷ 

Καΐσαρι συνεµάχετο" καί τοι τῶν πρεσόυτέρων αὐτῷ 
παραινούντων, ἐκ πείρας ὧν ἁμφί τε Φάρσαλον καὶ 

Λιθύην ἐπεπόνθεσαν, ἐκτρίθειν τῷ χρόνῳ τὸν Καΐσαρα, 

καὶ ἐ ἀπορίαν, ὣς ἐν ἀλλοτρία γη» περιφέρειν. ὋὍ 

δὲ Καΐσαρ ἦχε μὲν ἀπὸ Ῥώμῆς ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν ἡμέ- 
ραις, βαρυτάτῳ στρατῷ µακροτάτην ὁδὸν ἐπελθών. 

Δέος δ, 
κατὰ δόξαν τῶν πολεμίων τοῦ τε 
σεως χαὶ ἀπογνώσεως, 

ΟΙΥ. Δι ἃ καὶ ὃ Καΐσαρ αὐτὸς ἐθράδυνεν' ἔστε πού 

τι αὐτῷ κατασχεπτοµένῳ προσπελάσας ὃ Πομπήϊος, 
ὠνείδισεν ἐς δειλίαν. ἸΚαὶ τὸ ὄνειδος οὐκ ἐνεγκὼν ὅ 

Καΐταρ, ἐξέτασσε παρὰ πόλιν Κορδύδην, σύνθημα καὶ 
τότε δοὺς Ἀφρολίτην": ἔδωχε δὲ καὶ ὃ Πομπήϊος Εὐσέ- 

ειαν. Ὡς δὲ, καὶ συνιόντων ἤδη, τοῦ Καΐσαρος 
στρατοῦ. τὸ δέος ἥπτετο, χαὶ ὄχνος ἐ ἐπεγίγνετο. τῷ φόό ων 
θεοὺς πάντας ὁ Καΐσαρ ἵκέτευε, τὰς χεῖρας ἐς τὸν οὐ- 

ρανὸν ἀνίσχων, μὴ ἑνὶ πόνῳ τῷδε πολλὰ καὶ λαμπρὰ 
έργα μιΏναι, καὶ τοὺς στρατιώτας ἐπιθέων παρεκάλει" 
τό τε κράνος τῆς χεφαλῆς ἀφαιρῶν, ἐς πρόσωπον ἐδυσ- 
ώπει καὶ προὔτρεπεν. Οἱ δὲ οὐδ ὥς τι µετέθαλλον 
ἀπὸ τοῦ δέους" ἕως ὅ Καΐσαρ αὐτὸς, ἁρπάσας τινὸς 

ἀσπίδα, καὶ τοῖς ἆμφ αὐτὸν Ἀγεμόσιν εἰπὼν, 

πλήθους καὶ ἀσκή-- 

Ἔσται 

τοῦτο τέλος ἐμοί τ τε τοῦ βίου χαὶ ὑμιν τῶν στ ερατειῶν" | 
ΜΥ νὰ 3 3 

προυδραμε τῆς τάξεως ἐς τοὺς πολεμίους ἐπὶ τοσοῦτον, 

οἷον οὐ πρότερον, ἐ ἐνέπιπτεν αὐτοῦ τῷ στρατῷ, 

100 --- 104, 387 

Εάῑία 5ηη{ νατία 5ροσίασμ]α, ΟΙΓΕΟΗ- 

ΠΙΠΦΙΟΟΓΗΠΙΣ Ρο απ Ργο]ίο [Πίου 5ο 60ῃ- 

ο ΓΕΠΠΠΗΠΗ:, πΙΙΠΟΠΟΓΗΠΗ αἰγίπαπε, ἀποσπογαπι(πο πἰτίπαιο 

οφ έπη. Ταήδ5 αλά οφ ἱέαπα οἱ ροδ [απ ργοπηίδοπο ρι- 

ρπαππα,  Οοπηηϊςεῖ δυηί οἱ νἱοσπί οἸορίιαπί!; οἱ πανα]θ 

ραπ] ΓορΓαοηίαίαπα, αααἀτησοηίς ππίπαπο τοπαϊρίρις, 

πηΠ]εηῖς φοοἳἵς πανα]ίρις ἀοοσγίαπίίρας.  α1άθπι 4ποφιο 

γοπονί σοητίο Οᾳ05ας ἀοάϊοανΙέ, εκ νοίο οοπεθρίο ἱηδίαπίο 

Ραρηα Ῥμαγδα]ίσα; 6ἱ αΓοαΠα ανά οἰγοππαξ(γακ]ξ, αποᾶ ἘογαΠα 

Ρορι]ο Ἠοπιαπο 6556 γο]αῖέ; πο ΤοΓΗΠΑ γοπα]απα, 5εᾷ ηθ- 

ροΗἱ5 ρυβ]ῖαί5 (γασίαμᾶ(5; απα]ία Ῥουείς 4ποΠπο επί στα, 

αῬ! τοὐάμηίαγ Ίπτα οί ἀἰξοππίς εῖαπι. ΄ Δά ἆθω Ἰαΐς ρυ]- 

ογαπα ο[βσῖοπι ΟἸοοραίγῶ φίαἰαί, απ Ἰοάίοσιαο Ἱαχία υἱεί- 

ἴπγ. Όθηδι ἀεϊπάε αοίο, [ογπιο ἀπιϊάϊίο παῖπας οαρίέαπα 

οΘηδΙΙΠΙ αἰαπέ, παπα αηίο Π]α5 Ρο] ο γη]ς Ἱππαπη : ἵῃ αη- 

{ππι αΠϊχτί τοππρβ]σαπα ἀπογάπα οἴγίαπα οοη{οη{1ο. 

γη ἴπα πηῖπα Λίσα, 

Βίαπη ΠπάΓΙΠΗ: 

ΟΠΠ. Ζαπι γογο απατίππ΄ οοηςΗ] Οδατ αχρεάΠΙοπεηι 

ορηίτα ]απίοΓεΠΙ Ῥοπαρείαπῃ 5η5εθρί{ ἵηπ ἩΗἱεραπίαπα; αποά 

ΠΙΑ τοσα παπα ογαί ον Πάπα Ῥε]]ογαπα, πδιΙσμαπα ο0Π{6- 

πηποΠάππη. Νάπα ορεπια πι αποίαποξ εγασοταπέοχ Αβίσα, 

εο οοπειγγεταπ{; οἱ οχεγοϊίααπι εχ Ῥ]αγεα]ῖσα Α[ΓΠΙΟΑΠΗΦΙ6 

οἸαᾶο το]αῖα. οοᾶθια οπῃ 5αἱ5 ἀποῖρις οοπΥδπογαΠ{; Ἠϊδαιθ 

αθοθδδεταί 5αρρ]επποηίΗΠ] αχ Υα]Ιάΐ5 αο Ραρηασίριας Ηἱςραπο- 

τάΠ1 Οε1ρ6γοΓΗπ]αια σοη/1ρις. ΒΕΙΥΟΤΙΠΙ ἆποσΠθ ππασηα 

πηυ](πάο ἵπ οαδίτῖς Ῥοπηρεϊαπϊς πη]Πίαραί. Ουἱ Ίαπι απαΓ- 

{σπα ἵπ αΠΠΙΠΠ οχογο]ἑα[Ι Ργοπη{ἱςδίπΊς ΟΡΘΤΑΠΗ 5ΠάΠΙ Ο0/0Γ6- 

Ραπΐ, οκίταπιαπι ορτίαπηϊ]ηῖς αἶσαπι φα]ατί.  Οπ το 

π]αχῖπης [6[Θ]Ηΐ Ῥοπιρείαπι, αί πΙμ οπποίαίας αιἀογοί Υο- 

πΙοη{ Οα,5ατῖ οςσΙΙΤΕΓΕ; πθυἱάσπαπη πποποαπ/ἵρας 5ομ[οτ]- 

Ῥα5, απος Ῥ]αγδα]ῖσα Α[γίοάπασιαθ Ῥήσηα σαπ{1ογες {εοσγαί, 

αἱ Ῥο]] 01 {Ταἱιεηάο Ἰοίΐ]ες ορες αίίογεγεῖ, αἱ ἵη αἱίεπο 5ο1ο 

πηογαηίος τοάῖσογεί αἆ Ἱπορίαπῃ. Αάγεπῖϊ ἵη Ηἱςραπία ζω.5ας 

ἀἱα ΥΙοβδίπΊο 5ορίΙΠΙΟ, οχ απο Ἠοπια ογαί 6ρθδδ5, ΟΙΠΙ 

ταν οχοτοῖία γίαπα ἸοηβίδΙπ]απα ΘΠηΘΗ5Η5. Μοίης αιίθπη, 

απα]ἰ5 πππ(ιαΠι απία, πηϊΠίος ας Ἰηναφίέ, (ογγῖίος Γαπια 

πλαζ ηῖς Ποβίίαπα, Ῥε]]ο οχογοΙ(αΕΙ55ἵπΙογΙΠΏ ἀθερογα{ο- 

ΤΗΠΙΠΠ6. 

ΟΙΥ. Οι ἆ4ε εαιδᾶ ης ἴρδο 6ω5αν σφιἱάσια ρτορογαβαί; 

ἀοπες οἱ Ῥοπιρεία5, 5Ρρεοι]απάἱ οαίιδα Ῥτορίςδ5ο ῬΡτορία5 αο- 

εθᾶθης, οχρτοβγαγ]{ Ισπανία. ΤΗΠῃ τοτο, ΟΠ {66ης Π]]ιά 

οΡΡργοΡΙΠΙΠα, ἱηδίγιχ{{ αοἶθπα ρτορο ΟογάῬαπα; αἱ {απο α1πο- 

απο Ὑδηθτεπι Ρίο {δεςθγα ἀαάΙί; Ῥοπηροίας Υοτο Ῥ]αίαίοπῃ. 

ΟΠ] απίοπα, εο]]α(ἶς ΙάΠ1 5ἰσηῖς, Ο5ατίαπῖ Ῥγο ΡάΥΟΥΘ 50- 

ση]ης ΤΕΠΙ ασστοογεπίατ, Οωδαν δυμ]αιῖς αἆ οΦ]απι ΠπαΠ]- 

Ῥὴ5 49ο ΟΠΊΠε5 Ἰηγοσαν]έ, πο ΠΠοΟ Ισποπηϊηίο5ο οοπβἰοίιι 

τοί εστορῖας αΏο]οτοηί γἱοίοτίας : ἀἴκοπτγοηςααο Ἰπίου η: 

(65, Ιογίαίας οδέ ο0ς 5ηΡ]αΐα α [αοῖο σαΐθα, άπο πηαδίς αρηϊης 

Ῥπάογθπι οἵς ἱποπίοτεί. . Οἱ α0ί πο 5ἷο απἰάθπα ΠἹείΙΠη Γ0- 

πηϊβογΠέ, ἴρ5ο {απάθΠα, αγγορίο ου]α5άαπῃ «Ίγρεο, αᾱἆ Ργολ- 

Π105 (ΠΙΡΙΠΟ5 Ἠοο γοτρα Ἰουυίας: ]αΐη πυΠο οἱ πΗί Υἱία; η] 

οηξ, οἱ νοβῖς πα»! απία τε]ίαπαπα 461εΠΙ 60 Πδαπθ ϱ00- 

26. 
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κ ὡς μόνους αὐτῶν ἀποσχεῖν δέκα πόδας, καὶ διχκόσια 

αὐτῷ δόρατα ἐπιῤληθῆναι, καὶ τούτων τὰ μὲν αὐτὸν 

ἐκκλῖναι, τὰ δὲ ἐς τὸν ἀσπίδα ἀναδέξασθαι. Τότε γὰρ 

δὴ τῶν τε ἡγεμόνων προθέων ἕκαστος ἵστατο παρ) αὖ- 

τὸν, καὶ ὅ στρατὸς ἅπας ἐμπεσὼν | μετὰ ὁρμῆς ὅλην 
ἠγωνίζετο τὸν ἡμέραν, προὔχων τε καὶ 4 ἠττώμενος ἀεὶ 
παρὰ µέρος" μέχρις ἐς ἑσπέραν μόλις ἐνίκησεν. τε 
χαὶ φασὶν αὐτὸν εἰπεῖν, ὅτι πολλάκις μὲν ἀγωνίσαιτο 

περὶ νίκης, νῦν δὲ καὶ περὶ ψυγῆς. 
ΟΥ. Φόνου δὲ πολλού Ὑενομένου, καὶ φυγής τῶν 

Πομπηίου στρατιωτῶν ἐς τὴν Νορδύθην, ὅ μὲν Καΐσαρ, 
ἵνα μὴ διαφυγόντες οἱ πολέμιοι πάλιν ἐς µάχην παρα- 
σχευάσαιντο, ἐκέλευε τὸν στρατὸν ἐχτειγίσαι τὴν Κορ- 
δύ6ην. Οἱ δὲ χάµνοντες τοῖς γεγονόσι, τά τε σώματα 
καὶ τὰ ὅπλα τῶν ἀνγρημένων ἐπεφόρουν ἀλλήλοις, καὶ 

δόρασιν αὐτὰ διαπηγνύντες ἐς τὸν γῆν, ἐπὶ τοιοῦδε 

τείχους πὐλίσαντο, Της δ ἐπιούσης ἑάλω μὲν ἡ πό- 

λις, τῶν δὲ ἡγεμόνων τοῦ Πομπηΐου Σχάπλας μὲν, 
νήσας στρες ἑαυτὸν ἐ ἐνέπρησεν Οὐάρου δὲ καὶ κάδη- 

νοῦ καὶ ἑτέρων ἀνδρῶν ἐπιφανῶν ἐκομίσθησαν αἵ χε- 
φαλαὶ Καΐσαρι. Πομπήϊος δ) αὐτὸς διέφυγε μὲν ἀπὸ 

τῆς ἵσσης σὺν ἑκατὸν καὶ πεντήχοντα ἵππεῦσιν ἐπὶ 
Καρθαίας, ἔνθα αὐτῷ νεῶν στόλος ἦν" χαὶ παρήλθεν ἐς 

τὰ νεώρια λαθὼν, ὥς τις ἰδιώτης, φορείῳ χομιζόµενος. 

Ὁρῶν δὲ καὶ τούτους ἀπογιγνώσκοντ τας ἑαυτῶν, ἔδεισε 

περὶ ἐκδόσεως" καὶ ἔφενγεν αὖθις, ἐπιβαίνων σκάφους. 
Ἐμπλακέντα ὃ δ) αὐτοῦ τὸν πόδα καλωδίῳ, χόπτων τις 
τὸ καλώδιον ζιφιδίῳ, τὸν ταρσὸν ἔτεμεν, ἀντὶ τοῦ 

καλωδίου, τοῦ ποδός" καὶ διαπλεύσας ἔς τι γωρίον 
ἐθεραπεύετο. Ζητούμενος δὲ κἀνταῦθα, ἔφευγε διὰ δυσ- 
(άτου καὶ ἀκανθώδους ὁδοῦ, τὸ τραύμα περικεντούµε- 

νος μέχρι χάµνων ὑπό τι δένδρων. ἐκαβέζετο. Καὶ τῶν 

νι τῶν ἔπιπ πεσόντων, οὐχ ἁγεννῶς αὐτοὺς ἀμυνόμενος, 
ατεκόπη. Τοῦδε μὲν δὴ τὴν κεφαλὴν ὃ Καΐσαρ ἐνε- 

οθεῖσάν οἳ προσέταξέ τινι θάψαι. Καὶ ὃ πόλεμος ἑνὶ 
ἔργῳ καὶ ὅδε παρὰ δόξαν ἐλέλωτο. Τοὺς δ᾽ ἐξ αὐτοῦ 

διαφυγόντας ἔθροιζ εν ὁ τοῦδε τοῦ Πομπηΐου νεώτερος 
ἀδελ γος, Πομπήϊος μὲν καὶ ὅδε ὧν, Σέξστος δὲ καλού- 
µενος τῷ προτέρῳ τῶν ὀνομάτων. Ἀλλ' ὅδε μὲν ἔτι 
λανθάνων καὶ διαδιδράσκων ἐλῄστευεν. 

6ΥΙ. Ὁ δὲ Καΐσαρ ἐς Ῥώμην ἠπείγετο, καὶ ἐμ- 
, / Ἡ τε . 9» 4 ν 

φύλια πάντα καθελὼν, ἐπὶ φόβου καὶ δόξης οἵας οὔ τις 

προτοῦ. "Ὅθεν αὐτῷ τιμαὶ πᾶσαι, ὅσαι ὑπὲρ ἄνθρω- 

που, ἀμέτρως ἐς χάρυ ἐκενοσῦντο, θυσιῶν τε πέρι, καὶ 

ἀγώνων, καὶ ἀναθημάτων ἐν πᾶσιν ἱεροῖς καὶ βηµοσίοις 

γωρίοις, ἀνὰ φυλὴν ἑκάστην' καὶ ἐν ἔθνεσιν ἅπασι, χαὶ 

ἐν βασιλεῦσιν ὅσοι) Ῥωμαίοις φΏοι, Σγήµατά τε 
ἐπεγράφετο ταῖς εἰκόσι ποικίλα’ καὶ σ τέφα νος ἐκ ὃ δρυὸς 
ἦν ἐπ᾽ ἐνίαις, ὡς σωτῆρι τῆς πατρίδος" ὁ ὦ πάλαι τοὺς 

ὑπερασπίσαντας ἐγέραιρον οἱ περισωθέντ ες. Ἀνεῤῥήθη 

δὲ καὶ Πατὶρ πατρίδος, καὶ δικτάτωρ ἐς τὸν ἑαυτοῦ 

βίον ἠρέθη, καὶ ὕπατος ἐς δέκα ἔτη" καὶ τὸ σῶμα ἱερὸς 

καὶ ἄσυλος εἶναι: καὶ χρηµατίζειν ἐπὶ θρόνων ἔλεφαν- 

τίνων τε καὶ γρυσέων ' καὶ θύειν μὲν αὐτὸν ἀεὶ θρναµ- 

ουγΏξ, πί ἄεοοπι {απίαὴ Ῥεᾶες αὖ Ἰοςίο ἀῑκίατεί, ἀποριιῖς- 

απε {15 Ῥεϊοτείατ; απογηπα ρατίετη ἀεελπανίί Πεχι «ΟΥΡο- 

πὶς, ΡάΓίΕΠΑ «Ίγρεο εχοερί. Τιπα ἄθππσπη (ερηπί, εργα ἴηι 

πᾱ εππα {ορεπά πα ῬτουυττεγυΠ!; εί {οίας δχετεῖίης πιαρπο 

ἱπαρεία Ργογοῖαης ρετ {οίαπα [ειπα ἀμδίο Ματίε οοπίπαν Τί 

Ρτα μπα : 5Η ὙθδρεΓαπῃ {απάσπα ροβίης νἱείογία, ΌΟπο 

{εΠηροτε ἀῑχίδα (,ρδατ [ργίητ, 9 ρε 5ε ἆοᾳ γἱοοτία, ἴππο 

τετο οἱ ἆθ γῖια, εργίαςςο. 

ΟΥ. Ροδίπιαρπαπῃ οὐ[ίαπα οσράεπα, Ῥοπηρεϊαηϊς Ἱπίτα Οοἵ- 

ἀπδαπα οοπηρυ]κίς, Ὄσατ, γεγίίας πο Ποφῖς Ἰπᾷς εδρεις 

τοάϊπ[ερτατεί ργῶ]απα, 1155ῖί ατρεπα οἰτουπηνα]]ατί. Αί πηῖ- 

Ἰπος, Ίαπῃ [ε5ςί Ἰαβοβα5, οογροΓᾶ ἄΤΠΠΔΠΙΕ ΟἘΦοτΙιη ἄμᾳο- 

5ία λαφτῖς Παπηί οοπβχοτυπέ, οἱ εχουβανοταπί αἆ Πα]αςπιοῦῖ 

γα]! δρεοῖεπῃ. Βεππεπί ἀῑς οπρία πτὸε, εχ Ῥοπαρεϊαπίς ᾱἷ- 

οἴρας Ροαρυ]α ΟΠΣΟΕΗΞΟ Γορο 5οἵρευπῃ οχηςςίε; Ὑατί εί Τ.α- 

Ρἱεπί οπίεγτογΗπ](6 ποΡ(απα οαρίία αἆ Οᾳ/5αγδπα 5αηί γε]αία. 

Ῥοπηρεία5 6 Ρησηᾶ ουΠη οἱ, οᾳαἱήρας τεγςης σατίοίαπα, υ0ί 

εἰαδδεπῃ Παβεραί, Ῥτο[ασίε; Ππίτανίίααε {η πανα]ία, ρηϊγαίο 

οπ]έα ἀε]αίας Ἰοοῖσα. Ῥοφάηπαπη Υετο Ίος ποφπε ἄδερετατς 

ἆθ ςα]πίο απἰπιαάγοτιέ, ππείπεης πε ἀεδετείατ, Γαβ4π1 ΤΗΓ- 

5µ5 60Π5εθηδα παν]οπ]α οπρεςεῖνϊ. δεᾶ παπα ἱπιρ]ομίςςεί 

Ρεάσπα Γαπίομ]ο, αοο]αέ, αἱ Γαπ6πα αΠααἶς ρταοἶάετεα Υο]εης. 

(αἴαπῃ εἵ ος εγτογοΠη 5εοατεί : απαρτορίετ αἆ γῆ]απῃ αρρε] 

Οπ0 Ροδίαπαπα 

οπηίςςῖ υπ, ααἳ θα οοπφαἰτετεηε, Γαπίί Ρε 5επίες εἰ 

πανγίπα Ροπηρεῖης ᾖ151έ, αδί γη]πας εατατεῖ. 

αδρτεία, δρίηῖς τα]πας ρυπροπῖδς : (απάδππσαο Ἰά55.5 5υ)ν 

απαάαπα οοηςε1ί ατΏοτος υδί ἀερτεμεηδας ρετδοοσίοτίρης, 

5ίΤ6ΠΙ6 ΤδρΙΡΠΣΠς, οσο αρα. αραί αἆ 56 το]αίαπα 0.5ας 

φορο]πῖ {1551. Τία Ίου αποσιε Ρε]απα απο οοπβϊοία, ρτα- 

(ον ορίηίοπθια , ΒηΙίαπη οξί. Ἐος απἲ εἶαάείῃ Ἠαπο 6ύΥάδετε, 

πηΙπος Ροπηρείί [ταίθν, Ρτα Ποπηίπο Βεχίης, ἀείπᾶς εοἰοεῖί : 

νογΗη ἵς {απα ἰαΗίαης αἁλας οἱ Παρίίανς Ιαἰγουϊπαραητ. 

ον. απι 0ωκας, δαυ]αἲς οπηπίρης ο] οἰνήρας, Ῥο- 

παπα ῥτορεταν{έ : Πππεπάας οἱ Παςις απαπίαπο πα ευπα 

ἀἴσπα Ποπιο αἰίας. Οαπποβγεὴ αὖἲ ἀθπποτεοπάδπα οἶας ρτα- 

εἶαπα Ἰμαπιαπί οπηηες ἀῑνίπίααο Ἠοποτος ἵπ 6υπα ουσ] ἲ 

ή : φαοηϊβεία, Ιαάἱ, κἰαίαας, ἵπ οπηηῖ σης {οπηρ]ΐς οἱ Ἰουῖ» 

Ρυβἱοῖς, Ρος εἰηρα]ας (τίθης, οἱ Ρος οπιΏες ρτογἱησίας, Ρεγ- 

απο τορηα 5οοἱογα πα ε{ απι]οοταα ρορα]ἱ Ποπιαπὶ. Εἰ εἴρης 

οἷας νατίο Μαλίία ο ηροραπίας; ποπηαἴδᾳπε ααθγπᾶ ἵπιρο- 

βίία οδί οοτοπᾶ, απαδὶ εογναἰοτί ραΐτία.; απο πεπογο εοτοᾶ- 

ΓΗΠΠ οἶίπα εἶνος Ἠοποταῦαηί 605, απὶ αἱαίοπη ἱρδογυπα Ρτο- 

(οίκου, ΕΙ Ραἰτία Ῥαΐοτ αρρο]αίας ο5ἱ, οἱ ἀῑείαίου εγοδίης 

Ροτρείυυς, οἱ εοηδα] τη ἀοοσηηίαπα, οἱ δαετοναποίας ἀθο]α- 

γαίπα, Ὠοετοίήππασδ, αἱ ᾗα5 τοὐδετεί ἵπ δείς εἰναπιοῖν 

αὐγοίδνο, οἳ οἱ ἰπίος ααοτἰβεαπά πα ἐαπηρ]να]{ γεδία 5εππρος 
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ικῶς ἠμφιεσμένον, τὴν δὲ πόλιν ἀνὰ ἔτος ἕκαστον, αἷς 
αὐτὸς ἡμέραις ἐν παρατάξεσιν ἐγίκα" Ἱερέας δὲ καὶ ἴε- 
ρείας ἀνὰ πενταετὲς εὐχὰς δηµοσίας ὑπὲρ αὐτοῦ τίθε-- 

σθαι" καὶ τὰς ἀρχὰς εὐθὺς καθισταµένας ὀμνύναι, μη- 
2ενὶ τῶν ὑπὸ Καίσαρος ὁριζομένων ἀντιπράξειν. Ἔς 

τε τιμὴν τῆς γενέσεως αὐτοῦ τὸν Κυϊντίλιον μηνα, 
Ἰούλιον ἀντὶ Κυϊντιλίου µετωνόμασαν εἶναι" καὶ νεὸς 
ἐψηφίσαντο πολλοὺς αὐτῷ γενέσθαι χαθάπερ θεῷ, καὶ 
κοινὸν αὐτοῦ καὶ ᾿Επιεικείας, ἀλλήλους δεξιουµένων. 

ΟΥ. Οὕτως ἐδεδοίχεσαν μὲν ὡς δεσπότην, εὔχοντο 

δὲ σφίσιν ἐπιεικῆ γενέσθαι. Εἰσὶ δ' οἳ καὶ βασιλέα 
προσειπεῖν ἐπενόουν' μέχρι μαθὼν αὐτὸς ἀπηγόρευσε 

καὶ ἠπείλησεν, ὡς ἀθέμιστον ὄνομα, μετὰ τὴν τῶν προ- 
όνων ἀράν" σπεῖραι δ᾽ ὅσαι στρατηγίδες αὐτὸν ἐκ τῶν 

πολέμων ἔτι ἐσωματοφυλάκουν, ἀπέστησε τῆς φυλαχῆς, 
καὶ μετὰ τῆς δηµοσίας ὑπηρεσίας ἐπεφαίνετο µόνης. 

Ὃδε δ᾽ ἔχοντι, καὶ χρηµατίζοντι πρὸ τῶν ἐμόόλων, τὸ 
ψήφισμα τῶν προλελεγµένων τιμῶν ἡᾗ βουλὴ, τῶν ὑπά- 

των ἡγουμένων, ἐν κόσµῳ τῷ πρέποντι ἑκάστῳ, προσ- 

έφερον. “Ὅ δὲ αὐτοὺς ἐδεξιοῦτο μὲν, οὐχ ὑπανέστη 
{ ν / δὲ προσιοῦσιν, οὐδ) ἐπιμένουσι" ἀλλὰ τοῖς διαθάλλουσιν 

αὐτὸν ἐς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς βασιλικῆς προσηγορίας καὶ 

τόδε παρέσχε. Τὰς δὲ ἄλλας τιμὰς χωρὶς τῆς δεχαε- 

τοὺς ὑπατείας προσέµενος, ὑπάτους ἐς τὸ μέλλον ἀπέ- 

φηνεν αὐτόν τε καὶ Ἀντώνιον, τὸν ἵππαρχον ἑαυτοῦ 
Λεπίδῳ προστάξας ἵππαρχεῖν ἀντὶ τοῦ Ἀντωνίου, ἄρ- 

/' 4 ν) νεα αν. χούτι μὲν Ἰθηρίας, ἡγεμονεύοντι δ) αὐτῆς διὰ φίλων. 
ος ων λ 1) 

Κατεκάλει δὲ καὶ τοὺς φεύγοντας ὃ Καΐσαρ, πλὴν εἴ 
.,. - ’ 

ἴτις ἐπὶ ἀγηχέστοις ἔφευγε" καὶ τοῖς ἐχθροῖς διηλλάσ- 

σετο, καὶ τῶν πεπολεμηκότων οἳ πολλοὺς προῆγεν 

ἀθρόως ἐς ἐτησίους ἀρχὰς, ἢ ἐς ἐθνῶν Ἄ στρατοπέδων 
ἡγεμονίας Ὦ δὴ) καὶ µάλιστα ὑπαχθεὶς ὁ δῆμος, 
ἥλπέζε καὶ τὴν δηµοκρατίαν «αὐτὸν αὐτοῖς ἀποδώσειν' 
χαθάπερ Σύλλας, ἐς ἴσον αὐτῷ δυναστεύσας, ἐποίησεν. 
Ἀλλὰ τοῦδε μὲν ἐσφάλησαν. 

ΟΥΠΙ. Εἰκόνα δ) αὐτοῦ τις τῶν ὑπερεθιζόντων τὸ 

λογοποίημα τῆς βασιλείας ἐστεφάνωσε δάφναις, ἄνα- 
πεπλεγµένης ταινίας λευχῆς' καὶ αὐτὸν οἱ δήμαρχοι 

Μάρυλλός τε καὶ Καισήτιος ἀνευρόντες, ἐς τὴν φυλακὴν 
ἐσέθαλλον, ὑποκρινάμενοί τι καὶ τῷ Καίσαρι χαρίζε- 
σθαι, προαπειλήσαντι τοῖς περὶ βασιλείας λέγουσιν. 

Ὁ δὲ τοῦτο μὲν ἤνεγκεν εὐσταθῶς. “Ἑτέρων δ᾽ αὐτὸν 
ἀμφὶ τὰς πύλας ἰόντα ποθὲν Βασιλέα προσειπόντων, 
καὶ τοῦ δήµου στενάξαντος, εὐμηχάνως εἶπε τοῖς ἆσπα- 

σαμένοις: Οὐκ εἰμὶ Βασιλεὺς, ἀλλὰ Καΐσαρ: ὥς δὴ 

περὶ τὸ ὄνομα ἐσφαλμένοις. Οἱ δ) ἀμφὶ τὸν Μάρυλλον, 
καὶ τῶνδε τῶν ἀνδρῶν τὸν ἀρξάμενον ἐξεῦρον, καὶ τοῖς 

ὑπηρέταις ἐκέλευον ἄγειν ἐς δίκην ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον αὖ- 

τῶν. Καὶ ὁ Καΐσαρ, οὐχέτι ἐνεγχὼν, κατηγόρησεν 
ἐπὶ τῆς βουλΏς τῶν περὶ τὸν Μάρυλλον, ὡς ἐπιθουλευ- 

όντων οἵ μετὰ τέχνης ἐς τυραννίδος δικθολήν. Ἱκαὶ 
ἐπήνεγχεν, ἀξίους μὲν αὐτοὺς εἶναι θανάτου, µόνης δ᾽ 
αὐτοὺς ἀφαιρεῖσθαι καὶ παραλύειν τῆς τε ἀρχῆς καὶ 
τοῦ βουλευτηρίου. Ὁ δ) καὶ µάλιστα αὐτὸν λιέθαλεν 

κε ωω-ωνμιι ων οωνιυ οπως μμ ν αωνπωωτω ομως... 

9σ9 

υἱογείας τ αἱ ραβ]ίορ φο]οηηίριας φαοῖς σοἱομγαγορίηγ ἀῑος 
απ{ριις Πηδἰρηίογες γἱείογίας (αοταί αἀθρίης : αἱ ἰηρυ]ίς Π- 
δἰεή5 «αζεγάοίες ας Ὑοδία]ος ραδ]ίοα γοία ῥτο οἷ ης φας {ι- 
οορεπί τ αἱ (πἱόππ(ο αιαρίςίγαίας Ἰπίγοηί, Ἱαταπποπίο ϱ{α- 
Επι 56 οὐςίπίησογοηί, 5ο ΠΗΠ(5 οἶιις ἀοογοιίς το[Γασα{γος. 
ΕΙ, ἵπ ΠοποΓοΠη παἰα]ἰς Οα5ατῖ5, ΟΙΠΙΙ]οΠή ΠΙΗ ΟΠΗ Πιπίαίο 
ποπιῖπο Φ η απα ρ]ασυ(έ γοσαί, Τεπηρ]α θἱἴαπη πημ]ία, {α- 
414Πη 4εο, οκ δοπα{Π5ζοηδΗ]ίο ἀθογοία 5υηί : 6ἱ ἵῃ μῖς ΠΙΙΠΙ 
(ΘΙΠΡΊΗΗ Οωδαγί Οοπιοπίίηιιο «ΟΠΙΠΙΙΠΟ, ἵῃ απο 5Ιπιπ]α- 
οΓα 6οΓΙΠΙ Παησογοηί ἀοχίτας. 

ΟΥΗ. Τα ου] 15 ἀοπαπαίοποπη ΕπιοραΠ!, οἷας οκρείεραπί 
Υος Ῥαρ]οῖς οἸοπποπίίαη. Ἀθο ἀθεταπί, απϊ Ἠοραιῃ αρ- 
Ρε]απά Πα εοηδογοη{: ἆοπεο 1ρςο Οωσας, το Ἱπίο]]οεία, ϱ0- 
παπῖρις 14 Ππ(ογη]πα (ας εδ! Ἱη[αςίαΠα ΠΟΠΊ6Η 6550 ἀἴσρῃς, 
Ρο5ί εχεοογαΙοπεΠη οἶας Ίαῦα 1πά6 α ππα]οτίβας οπηΐαπη. ΘΟο- 
Μονίες οἶαπα ργορίοσία5, φαἴθιις Ἠθ]]ογΠΗ ἴ6ΠΊΡοΓε ῥτο ςα{ε]- 
ΠΠο αδας εγαί, αππογΙ! α οογροτίς ομδίοᾶῖα, οοπίθηίέις ςοἶῖς 
αρραπίοτίρας ρα 11ος. Τη εο ςίαἴα ἆππη ]α5 γοάδεβαί ΟἼ0κας 
ΡΟ τοςίηῖς, δοηαίας, ργωειπίίρας οοηα]δις, απο 4ποίη(πθ 
ἀεεεβαί επ]έα, ἀθοτοία ἴ]α, 4ᾳ ααἴρις ἀἰσίαπι οί , αἱ ορίι- 
Πε. Ουἱ ἀοχίταια απἱάθπα φἱηση]ῖς ργαὈα(έ, φοὰ απῖγοιςίς 
πες αεοθἀεη!ίρις αςκιγγοχίέ, πος 6ΟΥΑΠΙ 56 5{αΠ{ἶριις τ ΥογΙΠι 
α[Ποίαιἴοῃθια τοσηϊ ονἰπιίπαπέῖρας Ίαπο σποσιε αΠΏδατη ἆ6- 
4. Αεεερίῖς οδρίοιῖς ΙοποῬῖβις Ρχορίου 4θέσΠΠΟΠΙ «οΠ5ΙΙ]α- 
ἴππλ, Τη ἄΠΏΙΠΙ δεᾳπεηίθιη ἀρείσηανίί οοηδη]ες οἱρεαπη οἱ 
ΑΠΙΟΠΙΗΠΗ , 5Η Π1 πιαρϊςίναπη θα έαπα; Τιερίᾶο Ίᾳςςο ἵπ Λη- 
(ο! ἀϊρηϊιαίοπι φοσθᾶετε, αἱ {απι Ἡἱεραπία» ογα{ Ῥγο[ο- 
οἵα5, 5εᾷ 64Π1 ΡγονΙποίαπα Ρ6Υ απηῖοος αἁπηιπίκίταναί. Ἐκι- 
Ίέρα5 4ποφπε, εχοορίῖς οἱ ᾳπογΙΠά οΆι]ςα Ρίαπθ ἀθξροΓαία 
65δεί, γεζ[έππα 0ῶ,ςατ οοποθς»ίέ; οἱ Ἱπϊπηϊοϊς γοπίαηι ἀεάΙε, 
εἰ πιυ]15 ες Ἰῖς, απ αγπ]α οοηίγα ἱρφυπη {π]σγαπί, Ρισίοι 
ΒΡΕΠΙ 4ΠΠΙΟ5 πηααἰςίταίας, γε] ρτογΙποίαγαπα εχεγοΙ(ααπ]γο 
Ῥναήοσίατας ἀείαΠί. Τὰ αιιοά πιαχίπιο ρορι]ο δΡεπῃ [οοῖς, 
ἴογα, τί τος έπογοί οἵς τοππριΏ]ίσαπα, φπθιηπά πιο δη ΒΥ]]α 
[οοῖσδεί, Ροδί(παπη Ῥαγεπ ροίοηίαπη Βαθγαί αἀθρίας. 956ἀ 
ο (πἱάθίῃ 5ρες ρςος Γε[οΠ{. 

ΟΥΠΙ. Οπίοτπα φαἱάσπα εκ ΐ5, αἱ ΓΙΠΙΟΓΕΠΗ ἆς ΤεσΠΟ 
«πρεδεειάο 5ιφε]ίατο γο]εραπί, δἰαίια Οαατῖς Ι41ΓΘΑΠΙ 
πηροξηῖέ, αἰθῖς [α5οῦς Ππίογίοχίαπα: 4αοπι (πραπί Ρ]εβῖς 

Ματη]]ας Οακείίαδαια, τοφαϊκίίαπαι οἱ Ιηγεπίππῃ, ϱ0Π]θ- 

οεταπί Τη πΤρΓΘΙΑ, βἰπιυ]απίες, Οὔδαιί 5ο στα ἱβοαίι- 

108, απϊ πηῖπας Ιαείανεγαῖ, 5ἱ απῖς Πηομίίοηοπι τοσηί [806- 

το. ΟπογΙπὰ απἰάεπα [αείαπι ἅσααο Ο.δατ Πα απηἶπιο, 
Ῥ6ᾷ απάπῃ αἰ ποπη]1, οοεαγγοηίος οἳ αἆ Ῥοτίαπα, ἵη ἵι- 

Ρεπα αΠοππάε τοάειπ(1, ἨΏθσεπα 6ΙΠΙ φααίαβδθηί; 1198. τί 

5εηςίέ εοπίαΠα πάς Ρ]ευίς βοπηΙαΠα, ΠΟΠ Πἰςί αγσαίο ἀῑσίς 

τ6ριΕ, ποΏ Ἠθβθιη 56 6556, 5οᾷ Ο0δαΐοπι; απαςί ἵπ «ο 

Ρηοπηπο εγΓανῖεηί. Εί ροδί(παπα Ματίς Ἠυ]ας 4ποφις 

α]αία(οηίς ΡΙΙΠΙΟ5 αμοίοτος, οοπααἱγῖ εἰ ρε; αρρατίίογος 

δ4 δα 0πι {πραπα] [αςςῖί (ταδῖ, Οῶ5ας, ἱπρα[ἰοηίίος, Ία1η, 

αραιά φεπαίαπι ἆᾳ Ματ]]ο οοἱορίκαπε οδί απεδία5, αποά 

ΙΠα]ο 4ο1ο Ππγίάίαπι α[Πεσίαία (γταπηίαϊς φ10ῖ {αεστοπίς αἷ- 

Ἱεοίίααα « οχίτθπλα ααἱάσπι Ῥωπα ἀἱρπος 6556: 5αΐΐς {άπ1ει 

5ἰρί {οτ6, 5ἳ α ππαρϊκίταία ςἰπιαὶ οἱ 5οπαία αρππογεαη (ας, » 

ὍΌια τες γα] πα κίπιο εοπβΓπηανΊί ορἰπίοποΠι α[[οσίαία" Ίνα- 
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ὡς ἐπιθυμοῦντα τῆς ἐπικλήσεως, καὶ τὰς ἐς τοῦτο 

πείρας χαθιέντα, καὶ τυραννικὸν ὅλως γεγονότα: ἤ τε 

Ὑὰρ πρόφασις τῆς κολάσεως περὶ τῆς βασιλικῆς ἐπω- 

νυµίας ἦν, ἤ τε τῶν δηµάρχων ἀρχὴ ἱερὰ καὶ ἄσυλος 
ἦν ἐκ νόµου καὶ ὄρχου παλαιοῦ: τήν τε ὀργὴν ὀξεῖαν 

ἐποίει τὸ μηδ᾽ ἀναμεῖναι τῆς ἀρχῆς τὸ ὑπόλοιπον. 
ΟΙΧ. Ὃν καὶ αὐτὸς αἰσθανόμενος, καὶ μετανοῶν, 

καὶ τόδε πρῶτον ἡγούμενος ἄνευ πολεμικῆς ἀρχῆς ἐν 
εἰρήνη βαρὺ καὶ δυσγερὲς διαπεπράχθαι, λέγεται τοῖς 
φίλοις αὐτὸν ἐντείλασθαι φυλάσσειν, ὡς δεδωχότα τοῖς 

ἐχθροῖς .λαθὴν, ζητοῦσι κατ αὐτοῦ. Ἡυθομένων δ᾽ 

ἐκείνων, εἰ συγχωρεῖ πάλιν αὐτὸν σωματοφυλαχεῖν τὰς 
Ἰθηρικὰς σπείρας" Οὐδὲν ἀτυχέστερον, ἔφη, διηνεκοῦς 
φυλαχῆς' ἔστι γὰρ ἀεὶ δεδιόος. Οὐ μὴν αἵ γε περὶ 
τῆς βασιλείας πεῖραι κατεπαύοντο οὐδ ὥς: ἀλλὰ θεώ- 

μενον αὐτὸν ἐν ἀγορᾷ τὰ Λουπερκάλια ἐπὶ θρόνου 
Ἰρυσέου, πρὸ τῶν ἐμθόλων, Ἀντώνιος, ὑπατεύων σὺν 
αὐτῷ Καΐσαρι, καὶ διχθέων τότε γυμνὸς ἀληλιμμένος 
(ὥσπερ εἰώθασιν οἵ τῆσδε τῆς ἑορτῆς ἱερέες), ἐπὶ τὰ 

ἔμβολα ἀναδραμὼν, ἐστεφάνωσε διαδήµατι. Κρότου 
δὲ πρὸς τὴν ὄψιν παρ ὀλίγων γενοµένου, χαὶ στόνου 
παρὰ τῶν πλειόνων, ὃ Καΐσαρ ἀπέῤῥιψε τὸ διάδημα" 
χαὶ ὁ Αντώνιος αὖθις ἐπέθηκε, καὶ ὁ Καϊσαρ αὖθις 
ἀπεῤῥίπτει, Καὶ ὃ δημος, διεριζόντων μὲν ἔτι, ἡσύ- 

χαζε, µετέωρος ὧν ὅπη τελευτήσειε τὸ Ὑιγνόμενον" 
ἐπικρατήσαντος δὲ τοῦ Καΐσαρος, ἀνεθόησαν ἥδιστον, 
καὶ αὐτὸν ἅμα εὐφήμουν, οὗ προσέµενον. 
ο Οχ. Ὁ δὲ, εἴτε ἀπογνοὺς, εἴτε χάµνων, καὶ ἐκ- 

χλίνων ἤδη τήνδε τὴν πεῖραν ἢ διαθολὴν, εἴτε τισὶν 
ἐχθροῖς τῆς πόλεως ἀφιστάμενος, εἴτε νοσήματα τοῦ 
σώματος θεραπεύων, ἐπιληψίαν καὶ σπασμὸν, αἰφνίδιον 
ἐμπίπτοντα αὐτῷ μάλιστα παρὰ τὰς ἀργίας, ἐπενόει 
στρατείαν μακρὰν ἔς τε Γέτας καὶ Παρθυαίους" Γέταις 

μὲν αὐστηρῷ καὶ φιλοπολέμῳ καὶ γείτονι ἔθνει προεπι- 
θουλεύων" Παρθναίους δὲ τιννύµενος τῆς ἐς Κράσσον 
παρχσπονδήσεως. Στρατιὰν δὴ προὔπεμπεν ἤδη τὸν 
Ἰόνιον περᾶν, ἐκκαίδεκα τέλη πεζῶν, καὶ ἵππέας µυ- 
ρίυς. ἸΚαὶ λόγος ἄλλος ἐφοίτα, Σιθύλλειον εἶναι 
προαγόρευµα, μὴ πρὶν ὑπακούσεσθαι Ῥωμαίοις Παρ- 

θναίΐους, εἰ μ βασιλεὺς αὐτοῖς ἐπιστρατεύσειε. καί 

τινες ἀπὸ τοῦδε ἑτόλμων λέγειν, ὅτι γρ) Ρωμαίων 

μὲν αὐτὸν, ὥσπερ ἦν, δικτάτωρα καὶ αὐτοχράτορα 

καλεῖν, καὶ ὅσα ἄλλα ἐστὶν αὐτοῖς ἀντὶ βασιλείας ὀνό- 

µατα" τῶν δὲ ἐθνῶν, ὅσα Ῥωμαίοις ὑπήχοα, ἄντικρυς 

ἀνειπεῖν Βασιλέα. Ὁ δὲ καὶ τόδε παρητεῖτο, καὶ τὴν 

ἔζοδον ὅλως ἐπετάγυνεν, ἐπίφθονος ὧν ἐν τῇ πόλει, 

ΟΧΙ. ᾿Ἐξιέναι δ) αὐτὸν μέλλοντα, πρὸ τετάρτης 

ἡμέρας οἵ ἐγθροὶ κατέκανον ἐν τῷ βουλευτηρίῳ: εἴτε 

διὰ Ὅλον εὐτυχίας τε καὶ δυνάμεως, ὑπερόγκου πάνυ 

γενομένης" εἴθ᾽, ὡς ἔφασκον αὐτοὶ, τῆς πατρίου πολι- 

τείας ἐπιθυμία (εὖ γὰρ ἤδεσαν αὐτὸν }, μὴ καὶ τάδε 

τὰ ἔθνη προπλαθὼν, ἀναμφιλόγως γένοιτο βασιλεύς. 

Ταύτης δὲ σκοπὸν ἠγοῦμαι τῆς προσθήκης ἀφορμὴν 

λαθεῖν ἐγγειρήσεως, ἐς ὄνομα µόνον αὐτοῖς διαφερούσης, 

| 

ΑΡΡΙΑΛΙ 

115 αρρε]αιοπίς: υἱ οἱ {οηίαπηίηα Ἠ]α αἲ {ρ5ο Ο4ρλατο ῥτο- 
[οοία ρη(αγθηίας, εἳ ἴάεπῃ {ρ5ο Ίαπῃ οπηπίπο {γταπηίοο ΠΊΟΓΟ 
Άμοτο γἰἀετείας: φπαπάσφυἱάεπα (εἴραπος ρ]εθία, «πογαὸ 
Ροἱεδία5 εχ ΠΙΟ 5ασγᾶβιοπίο ρτῖκοσαιε Ίάτα αογοδαΠοία 
οἱ Πηγ]οιαΡ{]15 ε5ςοί, πο ἁἰίαπα οὗ, ο Η5άΠΗ ραπίίος γοἱασταί, 
η]δί αποῦ αὐ Η]ὶς αρρεΙα[ἴοπειη τορίαιη {απίο ορεγο Ρτοἱι]- 
Ρο γἰάϊδδει. Εί αασεραί Ποπήπηην ἱπάϊρηαίίοπειη, αποά 
πο ἴοπηριις απἶάεπα , Ργορίπα παπα αἀπποᾶσπα, απο πιαρίκίτα- 
{15 ϱοΓΗΠΙ θχ]ςδεί, εχδρεείαγεγα!. 

ΟΙΧ. Ουοά αὐί εἰ ἵρδο Ο,δατ φεη»ῖί, ρωπίίεης [ποιί, 

αποᾶ ΡΓΙΠΗΠΗ {ππο, Ραςἵ5 ἴεΠηροτε, 4110 σαπα ἱπιρετίο πηῖ- 

ἰατί ποπ θ5δεί, εχετοιφδεί ππογοδία5» [είν απηἰοῖ5 ΠΙΗ- 

44556, αἱ ομδίοδἵτεπί ἱρδπα, φαοπίαπη Πηίπη]οί αΏδαπα (- 

5Ιίαπα Ίάπα Ἰαβοτοπί, δε Π5 τοσαπ/ίρας, πα ρεγπηετεί 

50 ἀθπιο Ηἱδραπίοῖς φΗἱρανί οομογίίθας, τεδροπάϊί: πμ 

πηϊςεγῖης οοπίπια οαφίοᾶίας ὰ επἶπι 6556 Ἰοπηίπίς 56Πρες 

5ο]ΠοΠΙ. Αί πο δἷο απ]άσπα ορ5δατυηί οοπα(α5 τερηπ 08-- 

φαί αβδεγοηίίπῃ. Νάπα 4η Ργο τοςίτῖ5 Ταρογοα]ία 5Ρ6- 

εἰαγεῖ ἵῃ 5ε]]α ἆπτοα, Απίοηίας, {ρδίας ἵη οοηςυ]αία οο]εσα, 

ἀἱδομττεης πάς εἰ αποία5 (αἱ πιος ο5ί Ρετ 1 5οἶεηπε Ἰμάροι- 

οἶδ), εοηδοεπάεηδαι1θ τοδίτα, ἀἰαάεπια οαρῖῖ ζαδατίς ἵπιρο- 

η]ΐ. Δά αποᾶ δροοίασπ]αα «πΗΠΙ ραπσογπα Ῥ]αάδας 5οΠ1θ- 

τδίατ,ρ]αγῖαπα σεηαία5, αἈ]αοῖί Π]α ἀἰαάοιπα : αποά Απίοηης 

αἱ τἨΓ515 ἱπιροδη]ΐέ, 6ωδατ Υοτο Πίσγαπα αβ]δοῖί. Οἱ σπα Πα 

ἴπίευ 5ο οοπίοπάαπί, 5ρεοίαδαί ρορι]ας 5ἴἶεης, οἱ Ἱποστίας 

αποπΠαΠῃ Γ05 θ85εί οἵαδιτα. ὉὈί τοτο γΙά({ί ροεγἰοίςςο 0ω5α- 

τοι, αοο]απιαν1ί δααγίίευ, [ααδία ΙΠΙ ϱοπιρτοσαης οπηηία, 

ααοἀ ἀἰαάειπα ποῦ αἀπηϊκί55εί. 

ΟΧ. Ροδί Ίο Ο6ῶδατ, 5ἶγο ἆθδροταῃς, 5ἶτο Ροτίῶςης, 

αΏ ἱπερρίο ἀδδΗ ΗΕ, οαγθης ηγίάίαπη : οἱ, τοὶ αἱ Ὁτρεια Ρο: 

Ρίου ἰπ]πηίσοος 5α5ρεοίαΠῃ τοἸπαποτοί, γε], αἱ οογροςῖ5 ευΓᾶ- 

τοί Υα]δίπάίπεπα, απ οοπηἶαἰἳ π]α]ο οἱ 5αδῆ(ἶς οοη να 5ἱοπί- 

Ῥα5 πΙπα παπα πηασῖς {οπίαραίαγ απαπη ἵη οσο εχροὀΙΠοπεπι 

φιςοίρογο εοσἰ(αγίί Ἰοπαίπαπαπα οοηίτα εία5 οἱ Ρατίμος : 

αείας απἰάεια, ἆπταια εί Ὀε[ίοσδαπα σοηίεπα γἱοϊπαιησπα, 

Ρος ασσιεδδΗτας5; ἆο Ῥατίμῖς τετο 5απηίατας Ῥῶωμας, Ρ0- 

(ου ρεγβάἶαηα ἵπ ΟΓ551Πα Ραΐταίαπα, ύαππαθ ἵταής ΦΙΠΗΠΙ 

Αάπαουπα Ἰοβίοπος 5ο σοῖπα, οἱ οφπϊίαπα ἆθοσπα πηϊ]ία, 

Ριζῶηη[ίογο οαρίί. Μοχαιο αἰἴας ταπηος 8Ρραΐδας οί, Βἷ- 

ΥΠ παπα οχδίατο ογαο]αη : Νο ρο55ο Ῥατίηος α Βοπισηϊς, 

πὶςὶ τοῖς ἀποία, καλήσί, Ὁπάο αιδῖ απ ποπηί ραίαπα 
Ἰποίατο: « οροτίογο Ο54Γ6Π1 Ποπιαποσαπα. φπἰάδηα, δἷοαί 

ομ8οί, ἀοίαίογοπα Πππροταίογοίπαιο αρροϊαπί, ααἲ 5ἱ ααοά 
βἱί ῥγαίογοα αλά ΠΟΠ τορίο ρἰαμδ[ρίίας: οπρίσγοΓΙΠα 

γοτο Ῥορυίογάπα, αἱ 5αῦ Ἠοππαπο οθηδοπίας Ἱπροπο, 
ἀἰδογίο Ἠοροια ποπ ἰπασί,ν Αίας, Ίος αποσπο τουηραίο, 

οπημίπο οπταδαξ, αἲ απαπαρπασα ος. Ότο οχίτοι, ἵπ Ύσα 

Ιαμοτατοί ηγ]α[α. 

ΟΧΙ. 5ο 4 Πά άηὰ ἵπ ο οφδοί, αἱ ῥτοβοϊδοσισίας, 

αεί ο απο ἠπίογ[οσίας οδὲ αἲ Μηἱηλίοἰς ἵπ ουία; δἶνο οἳν 

Πνογοια. [οἱοαἰἶ5 ροίοπίσἛ πο, αἲ παπα [α5Η βία Ίδη) 

ονοσίας αἶνο, αἲ Πή ρτα ο [ουοῦαηί, ἀονίάσγίο ρςΕηί οἰαίας 

τοῥυ λος (ργοῦο οπἱ ποΥογαηί Οκατομη), πο, δἱ ]ος φις” 

Ύπσ ρορη]ος ἀογίοίδεοί, οἵτα ἀπ αΠΟΠΟΠ  ΛΟΠΙΔΠΟΓΗΠΗ 

Ίπι τον οναἀ στο. 8οὰ ἃ ῥτορορίίο Ἠας ποθοςκίομί5, φυᾶ) 

φὐήά ση 5οἱο πομηίηο ἀἰΠογοραε, (4Η Τ5 ΥεΓᾶ ΠΟη ἀϊΠοα ἃ 
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ἔργῳ δὲ καὶ τοῦ δικτάτωρος ὄντος ἀκριῤῶς βασιλέως, 

Συνεστήσαντο δὲ τὴν ἐπιθουλὴν μάλιστα δύω ἄνδρε, 
Μάρχος τε Προῦτος, ὁ Καιπίων ἐπίκλην, Βρούτου τοῦ 
κατὰ Σύλλαν ἀνηρημένου παῖς, αὐτῷ τε Καΐσαρι προσ- 
φυγὼν ἐκ τοῦ χατὰ Φάρσαλον ἀτυχήματος" καὶ [Γαϊος 
Κάσσιος, ὃ τὰς τριήρεις κατὰ τὸν Ἑλλήσποντον ἐγχει- 
ρίσας τῷ ἹΚαίσαρι" οἵδε μὲν ἄμφω τῆς Πομπηΐου µοί- 
Ρας γεγονότε’ τῶν δ) αὐτῷ Καΐσαρι φιλτάτων, Δέχμος 

Βροῦτος Ἀλθίνος Ἅπαντες ἀεὶ παρὰ Καίσαρι τιμῆ 
καὶ πίστεως χρηματίζοντες ἄξιοι" οἷς γε καὶ πράξεις 

ἐνεχείρισε µεγίστας, καὶ, ἐπὶ τὸν ἐν Λιθύη πόλεμον 
ἀπιὼν, στρατεύματα ἔδωχε, καὶ τὴν Κελτικὴν ἐπέτρεψε, 
τὸν μὲν ὑπὲρ Ἄλπεων Δέκμῳ, τὴν δ᾽ ἐντὸς Ἄλπεων 
Προύτῳ. 

ΟΧΙ. Μέλλοντ ες δὲ ὁμοῦ τότε τῆς 

τηγήσειν ὁ Βροῦτος χαὶ ὁ Κάσσιος, ἐς ἀλλήλους διή- 

ριζον περὶ τῆς χαλουµένης πολιτικῆς στρατηγίας, Ἡ 

κ. 
πολεως στρα- 

τῶν ἄλλων προτιµᾶται: εἴτε τῷ ὄντι φιλοτιμούμενοι 

περὶ αὐτὴν, εἴθ᾽ ὑπόχρισις ἦν τοῦ μὴ πάντα συμπράσ- 
σειν ἀλλήλοις νοµίζεσθαι. Καὶ ὅ Καΐσαρ, αὐτοῖς 

διαιτῶν, λέγεται πρὸς τοὺς φίλους εἰπεῖν, ὡς τὰ µ. 

δίκαια Κάσσιον ἀποφαίνοι, Βρούτῳ δ᾽ αὐτὸς χαρίζοιτο. 
ΤοσἩδε ἐν ἅπασιν εὐνοία καὶ τιμῇ πρὸς τὸν ἄνδρα 
ἐχρῆτο. Καὶ γὰρ αὐτῷ καὶ παῖς ἐνομίζετο εἶναι, Σε- 
ρουϊλίας τῆς Κάτωνος ἀδελφῆς ἐρασθείσης τοῦ ἸΚαΐίσα- 

ρος, ὅτε ὅ Βροῦτος ἐγίγνετο. Διὸ καὶ, νιχῶν ἐν Φαρ- 

σάλῳ, μετὰ σπουδῆς λέγεται τοῖς ἡγεμόσιν εἰπεῖν, 

ροῦτου ὅπη δύναιντο περισώζειν.. Ἀλλ' εἴτε ἀγάρι- 
στος ὢν ὁ Βροῦτος, εἴτε τὰ τῆς μητρὸς ἁμαρτήματα 
ἀγνοῶν 3 ἀπιστῶν ἢ αἰδούμενος, εἴτε φιλελεύθερος ὢν 
ἄγαν, καὶ τὴν πατρίδα προτιμῶν, εἴθ᾽ ὅτι ἔκγονος ὢν 
Ἠρούτου τοῦ πάλαι τοὺς βασιλέας ἐξελάσαντος, ἐρεθι- 

ζόμεφος καὶ ὀνειδιζόμενος μάλιστα ἐς τοῦτο ὑπὸ τοῦ 

δήµου (πολλὰ γὰρ τοῖς ἀνδριάσι τοῦ πάλαι Βρούτου, 
καὶ τῷ δικαστηρίῳ τοῦδε τοῦ Βρούτου, τοιάδε ἐπεγρά- 
ετο λάθρα" Βροῦτε, δωροδοχεῖς; Βροῦτε, γεκρὸς εἰ; η, 

Ώροός γε νῦν περιεῖναι" ἡ, Ἀνάξιά σου τὰ ἔκγονα 
ἡ, 0ὐδ) ἔκγονος εἰ σὺ τοῦδε) ταῦτα καὶ τοιουτότροπα 
ἄλλα πολλὰ τὸν νεανίαν ἐξέκαυσεν ἐπὶ τὸ ἔργον, ὥς 

ἑαυτοῦ προγονιχόν. 
ΟΧΙΠ. Ἀκμάζοντος δ᾽ ἔτι τοῦ περὶ τῆς βασιλείας 

λόγου, καὶ συνόδου μελλούσης ἔσεσθαι τῆς βουλΏς µ. 
ὀλίγον, ὁ Κάσσιος ἐμθαλὼν τὴν χεῖρα τῷ Βρούτῳ, Τϊ 
ποιήσοµεν, ἔφη, παρὰ τὸ βουλευτήριον, ἂν οἳ χόλαχες 
τοῦ Καΐσαρος γνώμην περὶ βασιλείας προθῶσι; Καὶ ὁ 
Βροῦτος οὐκ ἔφη παρέσεσθαι τῷ βουλευτηρίῳ. Ἐπα- 

γερομένου δὲ τοῦ Κασσίου, Τί δν ἂν ἡμᾶς καλῶσιν ὡς 

στ πως τί / ποιήσομεν, ὦ ἀγαθὲ Βροῦτε; Ἀμιυνῶ 
τη πατρίδ ε, ἔφη, µέχρι θανάτου. Καὶ ὁ ΚΚἄσόιδς αὖ- 

τὸν ἀσπασάμενος, Τίνα δ᾽, ἔφη, σὺ προσλήψη τῶν 

ἀρίστων, οὕτω ο. ἤ σοι δοκοῦσιν οἱ γειροτέχναι 
καὶ χάπηλοι καταγράφειν σου τὸ δικχστήριον ἀσήμως 
μᾶλλον, ἢ οἱ Ῥωμαίων ἄριστοι, παρὰ μὲν τῶν ἄλλων 

υ. . . : 
στρατηγῶν θέας αἰτοῦντες ἵππων } θηρίων, παρὰ δὲ “- 
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1ος ἀείπίοι), οοραδίοηοπ 605 οορίαο ατρίέγου αρυτοδίρμαϊ 
ορονῖ5. Οορ]αΓαἱοηῖ» ἆπο πηαχίπηο β1οο ΡΓΠοῖρος, Μ. Ώτι- 
ία» Οαρίο, Βεοἳ ἠΠας γ]]απίς (οπυρογίρις ἱπίογίοσ! 1ης, 
αἱ αἆ ἱρδυπή Οᾳ054ΓοΠὰ οοη/αρογαί ρο5ί οἰαά ση ΒΙΑ ΓΡΕΠΙΟΔΠΗ : 

οἱ ο. Οα58ΐ15, φαἱατίγεηιος εἰάεία ἵπ Ηο]Ιοερομίο ἰναδϊάργαί, 

ΠΡΟ Ῥοπηροίαπαγπα ραγήαπα. Ἐν ἱρίης γογο σαφ1γς ἵη- 
μις απηῖοἰς εππα ἆπορας Π]ς (αοῖεναί Ὀοοῖπηας Βνηίης Α|- 
Ρίπης. Οἱ ΟΠΊΠΟ5 ΦΟΠ1ΡΟΥ ΤΠ Ἰοπογς ας β416 αριιᾶ 0199416: 

οί Παήὰς Πα φπἱάσπα, αἱ οογαπιάθίη ἵπ. τοῦις πηα κ{ηηῖς 

Ἠδς5 ο55οί οροτα, οἱ έπνας αἲ ΑΠΙΟΠΗΠΑ Ώο]]άη οχογο {ας 

οἱ ἀθάϊρδοί, ααξ(πο ρτογ]ηοίας5 οοπιηα]ρίςδεί, Ὦοοίπιο 

Ῥνπίο Τναηδαἱρίπαπα, Ματέο Οἰδα]ρίπαπη, 

ΟΧΗΠ. Εναπί ἴαπι ἀοδίρηαίἹ ργίογος αγραπί Ἐτυίης οί 

Οᾳ5δία5; οοπἰεπἀεμαπίαιο 6 αγϊςά{σβοπο, απα’ ἰηίες οἶγες 

νοσαίαη εἰ Ἰοπογα(ῖου οδί απ α[ίονα. Τὰ θἶνα 5ογῖο Γο6θ- 

πἱπέ ρευ απΡΙΠΟΠΕΙΙ, φἶνο βοίαο, ααοπηίηιας ἵῃ οπιηῖθιις γο- 

µας οοπδρίτατε γἱάσγεπίαν : Οωσαυ, ἀοῑοείας απρίίος, απι]οῖς 

ἀῑκίσκο {ειίαή, « εχ ὥπιο απἱάθηα Οαβίο ρίπιας ἀευοιῖ, 

56 {4π1οη Ἑναίο ρταβεαίαγαπα, ν Τα ἵπ οηπίρης τοῦις 

ης 6ἱ ΟΠΟΤΕ αἱ Ῥοπογο]επίῖα ργοδοηιοαίας: παπα οἱ βίας 

Οᾳοανίς Ρυίαραίατ Βγαίας, (αοᾶ αἀαμπαία5 Οωδατ θαἱςδοί α 

ΡευγΠία, Οαἱοπίς 50906, 41Ο {6ΠΙΡΟΓΕ Βγαίας οχ οᾳ ο5ί σο- 

ηΙία5.. Οπαρτορίο αἱ ἵπ Ῥ]μαγκα]ίσα γἱοίοτία ἀΠισρηίου ΠΙα- 

44556 Οωδαγ ἀποίρις ἀἱαίμ, αί οΠηΠΙΠο τηίπηι 5οΓΥαΓθη{ 

ΙΠΟΟΙΙΠΙΘΠΗ. Ομ (αππεῃ δἶνο [ησταίας, οἶνο ΤΘΙΗ Ίσηοίαης, 

ἃπί ΠΟΠ ογεάεῃς, αιί ριάονί 5ἱΡί ἆποεῃς πιαίτῖς πρι δἶο]- 

παπα, φἶνθ εχἰηιἰο Ηρεγία(ἴς ἆππογο Ραίτίαηα ραἰτί ΡγαἼδγοης, 

5ίνο αποά ο55εί ρε]ςοί Πας Ἑγιί τορπ1 οχρι]κοτίς ῥγοσο- 

πἱος (Πνηϊίαίας εἴίαπι ορρτοῦνῖῖ5 Ροραί, φπἲ φίααίς απ{ἰαια] 

Ῥνυί1, αἱ Πα]ας ργω{οίς (γραπα]Ι, οἶαπι αἀςοιῖροβαί γογρα 

μι] αβπιοάί : Ἐνγαία, Ἰαγαϊοπῖρας εογγαπηροτίς» Ἐνιία, ΠΟΥ- 

ἴαις ες Ὁππαπα πιο (πάση δΗρογεςδος! απί, Ώεβρηθγος 

μαῦος Ρο5ί6ΓΟ5! απί, Νοη 5 {α Ἠμίας Ρτοσοπίος!) : Π]5 Ισ 

τεβις, εί εἷα5 ρεηειῖς α[ϊς αοσεῄςιΙ5 οδί ]αγοπῖς Π]α αἆ (αεἳ- 

πας, αααδί ἀἴσπατη 5αἱ5 πα]ογίρας. 

ΟΧΗΠ. Ώυνη Πα πιαρηϊς αἆμιο 5 ά1ῖς ασἰταθαίαν ατα. ἷο 

46 τεσπο, 6{ πηηοχ 5εηαίας 6 ἆο το ογαί αροπάας; Οαδείης 

παπα Ῥρελοπάσης Βγαίαπα, Ου] [αοεππας,, ἱπαα]έ, οἳ αἆι- 

Ἰαίουε5 Οαςατῖς 46 τοσπο οἶας τοπ]ογίπί» Ταπι Ὠνηίις 

Ἁν{ί 56 Ππίρτίογε 5εμαἰη].. Οἱ Πιο ἀεπΙο τοσατοί 1ο: 

Οι] 2 δἱ ΥουσίηΙς, αἱ Ργῶίογθς; απἰά {11 [αοἱθη!5, ο ΏοΠϱ2 

Ῥνοραφηαίου, παπί, ο)ο ραίτῖα α ΠΠΟΓ{ΕΠΙ Ἠδηπδ.»  ΤΗΠι 

6ᾳ5δίας ειπα οοπιρ]εχας, Εεσποα, ἰπααῖέ, οχ. ορια ρα 

ἀἀφοίδοες αἆ Ίος εοπδαπι» πὶ [ογίο ραίας, ορίβους απί 

οαιροπες {πο (ραπα]ἱ οσσμ]ίο ἱη5οτίρογο Πα, οἱ πο. Ροίῖα5 

ορίίπιΙΠα άποπιαο οἰγίαπα; απί αἲὖ αλῑς τα {ορ οΙγση” 

»ο5 Ἰα605, απί γοπα(ίοπος οχδροσίαη{: ἃ {ο νοτο Ημογίαίοπα, 
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- 4 μ ., . 

σοῦ τὴν ἐλευβερίαν, ὡς σὸν προγονικὸν ἔργον; Οἱ μὲν 
--- / { .. 

δὲ τάδε ἄρα ἐκ πολλοῦ διανοούμενοι, τότε πρῶτον ἐς 
᾿ . } “ - ὶ ο ἰλί « ζε. 

τὸ φανερὸν ἀλλήλοις προὔφερον' καὶ τῶν ἰἴδίων ἕκατε- 
-. ) - --- ΑΔ 

ρος φίλων ἀπεπειρῶντο, και τῶν αὐτοῦ Καίσαρος, οὓς 

εὐτολμοτάτους ἑκατέρων ἠδεσαν. Καὶ συνήγειραν ἐκ 
. / .”” ν Ν/{ ῶ / 

μὲν τῶν σφετέρων ἀδελφὼ δύο, Καικίλιόν τε καὶ Βου- 

χολιανὸν, καὶ ἐπὶ τούτοις Ῥούθριον Ῥθγα, καὶ Κόϊν- 
΄ 4 

τον Λιγάριον, καὶ Μάρχον Σπόριον, καὶ Σερονίλιον Κά- 
[ Νν ... πν/ 6 ) ντ τ/ . 

σκαν, καὶ Σερούῖον ἵ ἄλβαν, καὶ Σέξστιον Νάσωνα, χαὶ 

Πόντιον Ἀκύλαν. Τούσδε μὲν ἐκ τῶν οἰκείων σφίσιν" 
ἐκ δὲ τῶν αὐτοῦ φίλων Καίσαρος Δέχμον τε, περὶ οὗ 

” 3 ια) /.. [4 ο. ’ ᾽ 

μοι προείρηται, καὶ Γαϊον Κάσκαν, καὶ Γρεθώνιον καὶ 

ΤῶΏλιον Κίμάρον καὶ Μινούκιον Ῥάσιλλον. 

ΟΧΙΥ. Ὡς δὲ σφίσιν ἐδόκουν ἅλις ἔγειν, καὶ πλέοσιν 
.] / 3 3 / κ ” / ἡ ἀλλ 4) - “ κ. 

ἐκφέρειν οὐκ ἐδοχίμαζον, σννέθεντο μὲν ἀλλήλοις ἄνευ τε 
Γ Ν /, αν] ψ ὅρχων καὶ ἄνευ σφαγίων' καὶ οὖδεὶς µετέθετο, οὐδὲ προῦ- 

α) / « Ν εν . 

δωκε’ καιρὸν ὃ᾽ ἐζήτουν, καὶ τόπον. Ὁ μὲν δὲ Χαιρὸς 
. / / 2. / 

ὑπερήπειγεν, ὡς Καίσαρος ἐς τετάρτην ἡμέραν ἐξιόντος 
ο » 

ἐπὶ τὰς στρατείας, καὶ φυλαχῆς αὐτὸν αὐτίκα περιεζ- 

ούσης στρατιωτικῆς. Χωρίον δ) ἐπενόουν τὸ βρυλευ- 
ση ., 3 ι ’ 

τήριον' ὡς τῶν βουλευτῶν, εἰ καὶ μὴ προµαθοιεν, προ- 
ϱ / Ἀ 

θύμως, ὅτε ἴδοιεν τὸ ἔργον, συνεπιληψομένων. ὃ 
ϱ ᾽ ο / 

καὶ περὶ Ῥωμύλον, τυρανγικὸν ἐκ ῥασιλικοῦ γενόμενον, 
- πω [οή - 

ἐλέγετο συμθῆναι" δόξειν τε τὸ ἔργον, ὥσπερ ἐκεῖνο, 
ελα / / 3 ως λ) 

καὶ τόδε ἐν βουλευτηρίῳ γενόµενον, οὗ κατ ἐπιθουλὴν, 
- ο -- / / 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς πόλεως πεπρᾶχθαι" ἀχίγδυνόν τε, ὡς 
-- . - ια) 

κοινὸν, ἔσεσθαι παρὰ τῷ ἹΚαΐσαρος στρατῷ' καὶ τὴν 
- .] 3 / η -- ) 

τιμὸν σγίσι μενεῖν, οὐκ ἀγνοουμένοις ὅτι ἠρξαν. Διὰ 
- .- αν) / 2 αἱ / - / ία 

μὲν δὲ ταῦτα τὸ βουλευτήριον ἐπελέγοντο πάντες ὅμα- 
. -- ᾽ - μα 

λῶς: περὶ δὲ τοῦ τρόπου διεφέροντο. Οἱ μὲν, καὶ Ἂν- 
.. --- α .. 

τώνιον συναναιρεῖν ἀξιοῦντες, ὕπατόν τε ὄντα σὺν τῷ 

Καίσαρι, καὶ φίλον αὐτοῦ δυνατώτατον, καὶ τοῖς στρα- 
ϱ .] 

τιώταις γνωριμώτατον" ὁ δὲ Βροῦτος ἔλεγεν, ἐπὶ μὲν 
- / / 

τῷ Καίσαρι µόνῳ δόξαν οἴσεσθαι τυραννοκτόνων, ὡς 
βασιλέα ἀναιροῦντες' ἐπὶ δὲ τοῖς φίλοις αὐτοῦ, ἐχθρῶν, 

-” 4 - / 

ὡς Πομπτίου στασιῶται. Καὶ οἱ μὲν, τῷδε μάλιστα 
’ 4 -” 3 { -” -- ’ 

ἀναπεισθέντες, τὸν προσιοῦσαν αὐτίκα τῆς ῥουλΏς σὺν-- 

οὗον ἐφύλασσον. 
ΟΧΥ. Ὁ δὲ Καϊσαρ πρὸ μιᾶς τοῦδε τοῦ βουλευτη- 

” . αν 

ρίου γωρῶν ἐπὶ δον τὸν ἵππαρχων, ἐπή- 

γετο Δέχμον Βροῦτον Ἀλβίνον ἐς τὸν πότον" 
’ -- - 4“ τι’ “ Ἔλν Μ .ὀ 

ἐπὶ τῇ κύλικι προὔθηκε, Τίς ἄριστος ἀνθρωπῳ 

καὶ λόγον 
θάνατος; 

αἳ [ο [4 { 3 4 3 / 3 ” 

αἱρουμένων οξ Ετερα ἑτερωνν αυτος ἐκ παντων ΕεπΎΏνει | 

λ ὦώ κΦ . -- ΤΡ κο τὸν αἰφνίδιον. ἸΚαὶ ὃ μὲν ὧδε προὺμαντεύετο ἑαυτῷ 
.) / - 

καὶ ἔλεσγήνευε 
γε. τν -- ΄ το ο μ ο ὃ ϱοἱ ή 

Επὶ δὲ τῷ πότῳ, νυκτὸς αὐτῷ τὸ σῶμα νωθρὸν ἐγί- 

. --- 4 “ 3 { 

περι των ἐς τὸν αυριν ἐσοι.ΞΥΩΥ. 

ἵνετο. Καὶ ηυνὸ Καλπουρνία, ἐνύπνιον αἵματι πολ- 

λῷ καταῤῥεόμενον ἰλοῦσα, κατεκώλνε μὴ προελθεῖν. 
9 ον κ. . γ ται) , 

Θυομένῳ τε πολλάκις ἦν τὰ σημεῖα φοβερά. Καὶ 
« . , α α. ὐ . / 

πέμπειν ἔμελλεν Αντώνιον, διαλύσουντα τὴν βουλήν' 
. 

4 

ἀλλὰ Δέκμος παρὼν ἔπεισε, μὴ λαβεῖν ὑπερογίας δια- 
. . α) - .. ” . 

ῥολὸν, αὐτὸν δὲ αὐτὸν ἐπελθόντα διαλΏσαι. Καὶ ὁ 

ἦσαν ἐν τῷ μὲν ἐπὶ τοῦτο ἐκομίζετο φορείῳ. Όσαι ὃ 
/ 

Ποιπίου θεάτρω, καὶ θουλεντήριον ἔμελλε τῶν τις 
' . να) ' 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

αἱ πάπας πηα]ογί ης Εαΐς ἀΐρπαπη ! Πα αὐσς ἀπό σπα 1η ἀπΠίΠιΟ 

μί ἆπο Ἰαβρπεταπ{, ἵαπα ργππππη αρεγποτυη{ ςἰρῖ Ιηγίσθῃη : 

8ο ΠΙΟΧ ΑΠΙΙΟΟΓΗΠΙ 4ποαπε ῬταιεπίαραπΙ ππεπίεπα, απο 

{ρδογαπη [απ Πατίαπη 0ᾳ5ατῖς οίαπα, αἱ 4πθππ(σε ποταηί ἵῃ 

πίταφπο Γαο[ίοπο αιαοἰδείππαπη. Ῥετίταχογυπίηιο εν 55 

απηῖοῖ5 ἵπ εοης ΙΙ! «οοϊείαίοπα ἆπος [γαίτος, σεΠῖαπα οἱ Ῥή- 

οο[ίαπαπα : γα ἴρτρα Ῥα παπα Ῥήραπῃ, Ο. Τρατίαπα, Μ. δρι- 

παπα, Φ6Γν Πάπα Όαδεαπα, δεινά (αἱραπα, 5οχΗΙΠ Νά- 

5Ο0ΠΟΙΠ, Ῥοπίίπη ΑαπῆαπαΣ ΟΠΊΠΕς Ἠος πα. [αομοηῖς : οκ 

Οακατῖς νοτο [απίατίρας, ὨῬεοίππππα, ἆδ φιιο Ίάπι ἀῑκί, 

ο. ζαδοαπα, Ττεροπίαπαι, Τήαπα Οππργπα, λΠπαςῖαπα 

Ῥαδ πι. 

ΟΧΙΥ. Τί τετο υῖςί 5υπί ςρί σαΐῖς 5οοἴοτΙπι Ἠαβοτα, 

πο. οοπηπηαπἰσαπᾶαπα τοπ Ῥ]ητίρας τα, οοπερίτανεγαηί 

4Ώσαπο αγο]αταπάο οἱ γ]οβηαῖ: πεο ἴαπποῃ απΐκαπαπα απ 

πηη(αν Τί απΙπιΙΠα, αί Ρτο{ά1ί τοπα; {εππρας (απίππη σαρία- 

Ῥαΐατ οἱ Ίουις. Εί πτρεραί Ὀτογίίας ἰοπηροτῖς, Ἰηδίαπία 

Ρτο[ας(ίοπο Ο0ᾳα,5ατῖς αἆ ἀῑσπι απατίαπα; απαπάο αἁλή ατα 

οιαί πηίατο 5α{ε]απι αἆ οοτροΓῖς ομδίοάίαπι. Τοεας 

αὐίοπι ουία Ῥ]ασηῖί: απο εχἰκήπιατεπί, 5επαΐοτε», Ἰσοί 

ΏΟΠ ΡΓΠΙΟΠΙ{Ο5, {αππεπ οοηδροείο αοίποτε αὐ]πίητος οἩ- 

Ρίά6 : αποᾶ οἱ Βοπιπ]ο αοεἰἀϊςεαο οτί, Ροδίαπαπι τορῖαια 

Ροΐρκίαίθηα ἵπ (γταππΙάρπη γοτίεγαί. Πασιο Ίου Γαοῖπης ΠΗ! 

{οτε εἴπιῖ]α, Ρα 5θΓ{ΙΠα ΠΟΠ εἶαπῃ ραίταίππη, 5οᾱ ἵπ ἵρεα οατία, 

Ἰά4ᾳπ6ο ϱτο τοραβ]ῖσα : πες Ῥογίοπ]απα [οτε α 05ατίαπο εχεί- 

οἵα, το]αί το αΏ ππίτθιςο 5επαία Ῥγο[οεία : οσίθγΙπα ρτο- 

π]]ᾶ ΠΙΔΗΣΗΓΑ 1505, απσς ποπιο Ισποταίαγας ο55εί απείογος 

(απ [αοἱπονίς [μἱςςο. Οπαρτορίοτ επποίἰ5 Ίοσππ τεῖ 6θ- 

τούς» Οὐπίαπα ἀος παπί θης, 4ο πιοᾶο ασστοὔσοπᾶσρ ΠΟΠ οοη- 

γοπίεραί; αἲῖς Απίοπίαπη οίίαπα παπα {ο]οπά πα ορηδεμ ης, 

οο]]οσαπι Οδατῖς, οἱ αΠΙΙΟΟΓΗΠΙ Ροίοη(ἱςκίπιαπα, η ΠΕ θα5- 

απο [αη]ΠαγἱςδΙπχάπας Ἐτηίο γεΓο οοπ/ταΚἱορηίο « ον 5ος 

Οωκαπῖς ος (γταπποϊἁαγαπα ἆεοις Ροίοπά σπα, απαδὶ ΤΟΡΘΙΗ 

οσο]δἱςςοπί : αποά 5ἱ οἱ απιίσος οἶας Ἱπίσιπιοτοηί, [οτο αἲ 

Ππῖπηιοληῖς ργίνα(ἰ5 οἳ Ῥοπηρείαπα [αοβοηῖς ταοπίθας [αεῖ- 

πας παρ (οί ιν ΕΙ νο Ίο 5οηίοηίῖα; πες ααά ρουτο 

οχδροσ(α ναί, Ύπαπα αἱ 5οπα(α5 ῥτοροάίεπα οοπνοπίτεί, 

ΟΝΧΥ. Ρηάϊο νοτο οἶας ἀἱοῖ, απο 5οπαίης οί Παλήίης, 

Γ 0. σα ηπίτας αριᾶ Τορίάαπα ππαβἰκίταπα οφ σπα, Ὦ6- 

οἵππαπα Ἐν ΑἰβίπαΠα 5οουπα αἀάηχοταί : ογίαφας Ἰηίοτ 

Ρουπία φποδίίοηο, 4ποάπαπα Πιογς βοπης Ἰοπηπί ο5κοί 

οριππη 2 αν αλα ρταορίαπ ας, {ρ8ο ΗΠΗ5 ΤΟΡΟΠΗΙΠΑΗΙ 

Πποίοπα ρα, Λίο ἵνα εἰρήπιοβροί ναῖος Γαοίμς, ο 

οναφ επί ποσο ῖς απαρ]ίης οοη[αα]αίης οδί. Ῥοδί θ8ΠΗ 60Π- 

Ροἱαίοποῦι «π ποσία Ἰαησιος απἱάσπι οοσηραδεεί 

Οκατοπὰ, 4ΠΗΠΙ(Π6 σπάθη ποσίο αχος οἷας αργία 

Ρος ΙΗ5οΠΙΠΙΗΠΗ Πη]ίο βαηραίπο ογποηίαίη  γϊκκεί 

ΠΙΑΠΙΕΠΠὰ, Πος. αἰπολαί Πία παπα 41ο ο ομτοςί. 88: 

οπβοαηίί 4πσοφσο, που Παπ, πην]ία εἶμπα οὐ]αία 5αηί 

ογτοπόα. παπο Αποπίο ππαπάαίατας οταξς, αἱ 5ΟΠΑΙΙΠΗ 

ἀἰπήμογος; απ πὰ Ὠουίπηας Ἠγοίας οἱ ρουςηαδίέ, δαΜα5 ο9έ6 
πά ενἰαπάσπα καροτρία ορη[οπη φας δοπα 15 ορἰπίομοια, 
ΠΕ ἔρεο ἠγο ἀπ ογοίφαο, ΟΔΠΛΟΡΓΟΠΗ Ἰουίσα ἀθ]αίας Οσ- 
κατ οξ{ ἵπ ομίαπα. ο πα οταηί τη Ῥοπηροίί ἠοαίτο, εἲ 



ΡΕ ΡΕΙΙΙ5 ΟΙΝΗΠΗΙΡΙΣ ΠΡ. Π, 

περὶ αὐτὸ οἴκων ἔσεσθαι, εἰωθὸς ἐπὶ ταῖς θέχις ὧδε 

γίγνεσθαι. Οἱ δ) ἀμφὶ τὸν Βροῦτον ἕωθεν κατὰ τὴν 
στοὰν τὴν πρὸ τοῦ θεάτρου τοῖς δεοµένοις σφῶν ὡς 

στρατηγῶν εὐσταθέστατα ἐχρημάτιζον. Πυνθανόμενοι 

δὲ περὶ τῶν γιγνοµένων ἱερῶν τῷ Καίσαρι, καὶ τῆς 
ἀναθέσεως τοῦ βουλευτηρίου, πάνυ ἠποροῦντο. Καί 
τις, αὐτῶν ὧδε ἐχόντων, τῆς Κάσκα γειρὸς λαθόµενος, 
εἶπε: Σὺ μὲν ὄντα µε φίλον ἀπέχρυψας, Βροῦτος δ) 
ἀνήνεγχέ µοι. Ναὶ ὁ μὲν Κάσχας ὑπὸ τοῦ συνειδότος 

ἄφνω τεθορύθητο. “Ὅ δ᾽ ἐπιμειδιάσας ἔφη: Πόθεν οὖν 

ἔσται σοι τὰ χρήματα τῆς ἀγορανομίας; καὶ ὃ Κάσχας 
ἀνήνεγκεν. Αὐτὸν δὲ Βροῦτον καὶ Κάσσιον, σύννους 

τε ὄντας χαὶ συλλαλοῦντας ἀλλήλοις, τῶν τις βουλευ- 

τῶν ἐπισπάσας, Ποπίλλιος Λαΐνας ; ἔφη, συνεύγεσθαι 
/ 

περὶ ὧν ἔχουσι κατὰ νοῦν' καὶ παρήνει ἐπιταχύνειν. 
Οἱ δὲ ἐθορυθήθησαν μὲν, ὑπὸ δὲ ἐκπλήξεως ἐσιώπων. 

ΟΧΥΙ. Φερομένου δὲ ἆδη τοῦ Καίσαρος, τῶν οἰκείων 
τις αὐτῷ, περὶ τῆσδε τῆς ἐπιθουλῆς μαθὼν, ἔθει µη- 
νύσων ὃ ἔμαθεν. Καὶ ὅ μὲν ἐς Καλπουρνίαν Ἴλθε, 

καὶ τοσόνδε µόνον εἰπὼν, ὅτι χρήζοι Καίσαρος ὑπὲρ 
ἔργων ἐπειγόντων, ἀνέμενεν αὐτὸν ἐπανελθεῖν ἀπὸ τοῦ 

« 

βουλευτηρίου" οὐκ εἰς τέλος ἄρα τὰ Ὑνγνόμενα πάντα 

πεπυσµένος. ὉὍ δ᾽ ἐν Κνίδῳ γεγονὼς αὐτῷ ξένος Ἂρ- 

τεµίδωρος; ἐς τὸ βουλευτήριον ἐσδραμὼν, εὗρεν ἄρτι 

ἀναιρούμενον.. “Ὑπὸ δ᾽ ἄλλου καὶ βιθλίον περὶ τῆς 
ἐπιθουλῆς ἐπιδοθὲν αὐτῷ προθυομένῳ τοῦ βουλευτηρίου, 
καὶ εὐθὺς ἐσιόντι, μετὰ χεῖρας εὑρέθη τεθνεῶτος. 
Ἄρτι δ᾽ ἐκθαίνοντι τοῦ φορείου Λαίνας, ὁ τοῖς ἀμφὶ τὸν 

Κάσσιον πρὸ ὀλίγου συνευξάµενος, ἐντυχὼν, διελέγετο 
ἰδίᾳ μετὰ σπουδῆς. Καὶ τοὺς μὲν ἤ τε ὄψις αὐτίκα 
τοῦ γιγνοµένου χατέπλησσε καὶ τὸ μῆχος τῆς ἐντεύ- 

ξεως" καὶ διένευον ἀλλήλοις, διαχρήσασθαι σφᾶς αὐτοὺς 

πρὸ συλλήψεως. Προϊόντος δὲ τοῦ λόγου, τὸν Λαίναν 

ὁρῶντες οὐ μηνύοντι ! μᾶλλον Ἡ περί του δεομένῳ καὶ 

λυπαροῦντι ἐοικότα, ἀνέφε ρον’ ὡς δ᾽ ἐπὶ τῷ λόγῳ καὶ 
ἀσπασάμενον εἶδον, ἂνε «θάῤῥησαν, 

ἄρχουσιν ἐςτὴν { βουλὴνε εἰσιοῦσιν, οἸωνίζεσθαι προσιοῦσι. 

Καὶ πάλιν τῶν Ἱερῶν ἦν τῷ Καίσαρι τὸ μὲν πρῶτον 

ἄνευ καρδίας, ἢ (ὡς ἕτεροι. λέγουσυν) ἡ χε φαλὴ τοῖς 

σπλάγχνοις ἔλειπε. ἸΚαί του µάντεως εἰπόντος, θα- 
νάτου τὸ σημεῖον εἶναι" γελάσας ἔ ἔφη, τοιοῦτον αὐτῷ 
καὶ περὶ Ἰθηρίαν γενέσθαι πολεμοῦντι Πομπηίῳ. 
Ἀποκριναμένου δὲ τοῦ μάντεως, ὅτι καὶ τότε χινδὸυ- 

νεύσειε λαμπρῶς, καὶ νῶν ἔτι πιθανώτερον εἴη τὸ ση- 
μεῖον, αὖθις αὐτὸν ὅ Καΐσαρ ἐκέλευε θύεσθαι. Καὶ οὐ- 

δενὸς οὐδ) ὥς καλλιερουµένου, τὴν βουλὴν βραδύνουσαν 
αἰδούμενος, καὶ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν, ὡς φίλων, ἐπειγόμε- 

νο) ἐσήει, τῶν ἱερῶν καταφρονήσας. Ἆρὴν γὰρ ἃ 
ἐχρλν Καίσαρ βε γενέσθαι. 

ΟΧΥΠ. Οἱ δ) Ἀντώνιον μὲν πρὸ θυρῶν ἀποδιατρί- 
6ειν ἐν ὁμιλία Τρεθώνιον ἐξ ἑαυτῶν ὑπελίποντο' Καί- 
σαρα ὃ ἐπὶ τοῦ θρόνου προχαθίσαντα περιέστησαν, οἷα 
φίλοι, σὺν λεληθόσι ξιφιδίοις. Καὶ αὐτῶν Τίλλιος μὲν 
Κίμόερ, ἐντυχὼν ἐς πρόσωπον, ἀδελφῷ φυγάδι κάθο- 

Ἔθος ὃ᾽ ἐστὶ τοῖς ͵ 

πα ---μίἩ, 095 

δοπα{α5 πι ππηποπ ας Ποσίνο Ἠπίο αἀΐθης οοπνορεγαί, 

αἱ 105 αἱ 8ΡεΟΙΔΟΠΙΟΓΗΠΑ {6πηροτο,. Ἐο ΠἸαπο Ἐτηίιας οί 

Οαδδία5 Ῥνάίογος ἵπ ρογεΐοι απίο {Ποαίγαπα παρα ἵταπαν]]- 

Παίο Ία5 τοάδεβαπί ρείσηέῖρας : 5εᾶ αβί οοσπονοταη!ί, οµ0- 

541611 ΠΟΠ Πίατο, Ιἀοοφαα 5οπαίυπα ἀ1Πογηῖ, να]άς (1 Ῥαβαι- 

(αν. Οἱ μπα Ἱία α[Γοοί 5αΠ{, ΠΟΠΠΘΠΙΟ Ππ{οτῖπα αΡβτοΠεη-α 

πηπηὰ 0.80 «Τα, Ἰπαυ]έ, α Πχ αΠΠΙΟΟ {10 ΤΟΠΗ ορ]α5!ῖ, 5ο 

Ῥνυίς η ΕΙ γοα Πέ.» Εέζαδοα φπἱάδπη , (6γτογο οοηβε]εηίία: 

5αΡ]ίο οομουτα[{, Ῥοδίσπαπῃ αὐ{οπα 5αγ]άσης αἰίου, «πας Ε0ἱ 

ἰσίίαν, αἲί, οί αἆ αἰΠίαίοιη ροσυηῖα 2 » τοοερίί Ο.δζα απῖ- 

ΠΙΠΠΙ. Τῃ5058 Υογο Βγυαία δἱ 0α551ίΜΗ, οοβιαΡπάος Ιπίογ 5ο 

εο]οφποπίες, φοἀαχί{ί πας δοµαίογαπα, Ρορή]ας Τωρηας, οἱ 

μ15 γουρῖς αΠοοπίας : « Ώ6ος ῥΡτοσος, πί Ῥεπε Υογίαπί ααρθά 

Παὐθ[ῖ5 ἵῃ αΠΙΠΙΟ »: βἴηα]αο Πα55ῖΐ, αοσο]εγατοπί [ασίαπη. Εί 

ΠΙ, 

ΟΧΥΙ. Ώαπι Υοτο ]απα ἵπ οπγίαπα ἀθ[ογίαν 0ωρας, οχ [- 

πα νίρης οἷας αααῖς οπγςίπα 4οππΙπα οἷας νοπίέ, ποΙσαί- 

γα5 απ 46 ἱηδ]ά1ἶ5 οἱ ραγα(ῖς εοσπογοναί.  5ο6ᾷ Πῖο απἱάθπι 

5οΊαπα Οαἱραγηίαπη ἀοπηί οοπάεης, η] αἰπά ρτο]οσπίης, 

απαπα ορα5 5ο Ἠαβετε Οωβατίς οο]οφπίο ἆα τερας τι- 

σοπ!ΐρας, εχδροσίαβαί ας ον ουγία γοβΙίαΠι, απ]α ΠΟΠ Ῥο:- 

[οοία τοπ ἱπί]ϊεχογαί. Αγίοπιάονας απίσια, ου]5 Ιιοβρί(ῖο 

σαι ΟπΙάϊ πδας ογαί, η οπγ]α!α ἄΟΕΠΤΤΕΠΣ , Ι41ή 006ἵδΙΠΙ 

αΠῃ ο[Γεηα[ξ, Αίας {αρε]]ας οἰἴαπι ΙηςΙάΙανΙΠΙ Ιπάῖσςς απία 

οπγίαπα αογίΠεαπ/{Ι ορία]εγαί : 54 ἴ]α πλ] πιοταίας, ΙΠπίΓο- 

σιο5515 ο»; οί {αρο]]α: ῃοςί γερογία. 5πί ἵῃ παῃ ἱπίθγ[ος[1, 

Ἐκνσεεπάθη{ Υοτο εἸ]εείῖσα οεεαγηῖ{ Ἰωσμας, ἶς αἱ ραπ]ο απία 

Οᾳ55ἱο Ῥεπο Ρργοσαίας {αθγαί; οἱ ΠΠ Οᾳῃδαγθ 5ο]ας 5ετῖο ο5ί 

εοΠοσπίας. Οµο0 γἰδο δίαξἴπα (ου! 5αηί εοπ]αγα(ἰοηῖς ρεῖη- 

61ρ65., πλαχῖπιο αιιοᾶ Ἰοηςίος ο55εί 56ΓΠΙΟ; ]αππα16 5Ι)ῖ Πηνί- 

οσηα ἱππιοβραπί, αἱ 56ἱρδος., Ρηαξ(παπη-εοπιργε]επάστοπίς, 

(παπβσοιοηί. 5αᾷ, ααπη ρο!Το οΡςογγαπ{ἴρα5 σοξίας Τα πα(ἰς 

«ἰππίμου γἱάεγοίαν ΡτούαπΙ ααπῖά σααπα Ιπάἶσαπ (1, αΠΙΠΊΠΠΗ 

γουθροτη{. Ὁ{ Υογο Ρο5{Ξ6ΓΠΙΟΠΟΕΠΗ γΙάσεγαπί ασοπίσίη στα[ἶας, 

Ποίαπη Ρ]απο τοδιΠηδθγυΠ{. Ἐδί απίθιη Ππος πιασῖς(ταἵρις 

οπγίαπα Ἱηίτα(αγῖς, Τη ἴρ5ο ἱπίτοῖία αΙ αγαδρίοιπα οροτα : ας 

γΗΥΞΗΠΗ Τη Ργίπια 05αγῖς γ]είπια οοΥ ἀθβαῖί, νο], αἱ αἲῖ ἀῑοηί, 

εαρι{ οχίογαπα. Τὰ 411Π1 αγα5ρον Ιπίανρτείαγδίην Ἰεία]ε ςἷ- 

5ΠΗΠ1 , 11ά6ης 11ο, αἲί «« ἵπ Ἠϊεραπῖα άποσπθ οπΠα Ῥοπηρεῖο ᾱἷ- 

πησαίατο 5ἰπιῖ]ε 51Ρί Γαἱ55ο οβ]α{απα. » ΟΠ άΠη(16 ἄΓΠΦΡΕΧ Γ6- 

5ροπαΐδδεί : « {πι ααοσΠθ ΠΙαΣΠΙΠΙ ΘΗΠ1 αθίςςο ἀἱ5οτίπιθη 

εαρῖ(ῖς, πΠΟ Ὑ6γο πια]α5 εἰίαηι οχία πηπατί, » Οῶδατ Παςςίί 

Πάπα πηαείανί ΥΙοΠΠΙαΠΙ. 864, (πΗΠ1 πς {11 φπάθπα Πία- 

τος, γονέας δεπαίαπα πηογατί ἀἰπίίας, Ππ]πηϊοῖς 4ποφπθ απ]- 

οοΓΙΠΙ 5Ρεοίο αγσοπ/ΐρης, Ιπίγοργθβςις οδί εοπἰοπα(ῖς τἰοίῖ- 

πηῖς..  Ἀθθθβδο θηΙπη εγαί ογοπίτο σᾳ5αγί 14 φαοά ον οΠ]{. 

(ογτογα οοπ{α ρα, δΠπογυη{. 

ΟΧΝΗΠ. Δά Απίοπίαϊη ργο [ονῖνς οοπ[αμα]αίίοῃο ἀῑδίίπεη- 

ἆππι το] σίας οςί ο οοπ]αγα(ἶς Ττοβοπίας : οσο{ουἳ 095 4ΓΘΠΗ Τη 

5ο]]α τοϊἀοηίοπη γο]αί απηῖοί οἰνουπηδίείογαπί, Ῥατνίς μ]αδ [5 

5Ώ νονίο Ππςίτασί, Ἐί ρίπιαπα απἰάσπα ΤΠίας ΟΠπηρος 

οκ αγοικο αἆ 05461 αοορᾶσης, Παἰτὶ εχπ]αη!1 γοραυαῖ 
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δον ἦτει. Ἀνατιθεμένου δὲ καὶ ἀντιλέγοντος ὅλως τοῦ 
Καίσαρος, ὁ μὲν Νίμθερ αὐτοῦ τῆς πορφύρας, ὡς ἔτι 

δεόµενος, ἐλάθετο, καὶ τὸ ἔἷμα περισπάσας ἀπὸ τοῦ 
τραχήλου εἷλκε, βοῶν' Τί βραδύνετε, ὦ φίλοι; Κάσκας 

δ) ἐφεστὼς ὑπὲρ χεφαλῆς, ἐπὶ τὴν σφαγὴν τὸ ξίφος 

ἤρεισε πρῶτος παρολισθὼν δὲ, ἐνέτεμε τὸ στῆθος. 
Καὶ ὃ Καΐσαρ τό τεἷμάτιον ἀπὸ τοῦ Κίµβερος ἐπισπά- 
σας, καὶ τῆς γειρὸς τοῦ Κάσκα λαθόµενος, καὶ χατα-- 
ὁραμὼν ἀπὸ τοῦ θρόνου, καὶ ἐπιστραφεὶς, τὸν Κάσκαν 
εὥλχυσε σὺν βία πολλη. Οὕτω δ᾽ ἔχοντος αὐτοῦ, τὸ 
πλευρὸν ἕτερος, ὥς ἐπὶ συστροφῆ τεταµένον, διελαύει 

/ / λ / 1 ξιφιδίῳ: καὶ Κάσσιος ἐς τὸ πρόσωπον ἔπληξε, χαὶ 

Βροῦτος ἐς τὸν μηρὸν ἐπάταξε, καὶ Βουκολιανὸς ἐς τὸ 
µετάφρενον: ὥστετὸν Καίσαρα ἐπὶ μέν τι σὺν ὀργῃ καὶ 
βοΏ, καθάπερ θηρίον, ἐς ἕκαστον αὐτῶν ἐπιστρέφεσθαι" 
μετὰ δὲ τὴν Βρούτου πληγὴν, εἴτε ἀπογιγνώσκοντα 
ήδη, τὸ ἵμάτιον περικαλύψασθαι, καὶ πεσεῖν εὐσγημό- 
νως, παρὰ ἀνδριάντι Πομπηΐου. Οἱ δὲ καὶ ὣς ἐνύ- 

6ριζον αὐτῷ πεσόντι, µέχρι τριῶν ἐπὶ εἴκοσι πληγῶν" 
πολλοί τε διωθιζόµενοι μετὰ τῶν ζιφῶν, ἀλλήλους 

ἔπληξαν. 
ΟΧΥΠΙ. Ἐκτελεσθέντος δὲ τοῖς φονεῦσι τοσοῦδε 

ἄγους ἐν ἱερῷ γωρίῳ, καὶ ἐς ἄνδρα ἱερὸν καὶ ἄσυλον, 

φυγή τε ἦν ἀνὰ τὸ βουλευτήριον αὐτίχα καὶ ἀνὰ τὴν 

πόλιν ὅλην" καὶ ἐτρώθησάν τινες τῶν βουλευτῶν ἐν τῷδε 

τῷ Βορύθῳ, καὶ ἀπέθανον ἕτεροι. Πολὺς δὲ καὶ ἄλλος 

ἀστῶν τε καὶ ξένων ἐγίγνετο φόνος, οὐ προθεθουλευµέ- 

νος, ἀλλ᾽ οἷος ἐκ θορύθου πολιτικοῦ, καὶ ἀγνωσίας τῶν 

ἐπιλαθόντων. Οἵ τε γὰρ µονομάχοι, ὡπλισμένοι ἕω-- 

θεν ὡς ἐπὶ δή τινα θέας ἐπίδειξιν, ἐκ τοῦ θεάτρου διέ- 

θεον ἐς τὰ τοῦ βουλευτηρίου παραφράγµατα" καὶ τὸ 

θέατρον ὑπὸ ἐκπλήξεως σὺν φόθῳ καὶ δρόµῳ διελύετο, 

τά τε ὤνια ἡρπάζετο. Καὶ τὰς θύρας ἅπαντες ἀπέ- 

χλειον, καὶ ἀπὸ τῶν τεγῶν εἷς ἄμωναν ἠτοιμάζοντο. 
Ἀντώνιός τε τὸν οἰχίαν ὠχύρου, τεκμαιρόµενος συνε- 
πιθουλεύεσθαι τῷ Καίσαρι. Καὶ Λέπιδος ὁ ἵππαρ- 

χος, ἐν ἀγορᾶ μὲν ὢν, ἐπύθετο τοῦ γεγονότος" ἐς δὲ τὴν 
ἐν τῷ ποταμῶῷ νῆσον διχδραμὼν, ἔνθα ἦν αὐτῷ τέλος 
στρατιωτῶν, ἐς τὸ πεδίον αὐτοὺς µετεβίθαζεν, ὡς ἔτοι- 

µοτέρους ἕξων ἐς τὰ παραγγελλόμενα ὑπ Ἀντωνίου" 

Ἀντωνίῳ γὰρ ἐξίστατο, φίλῳ τε τοῦ Καίσαρος ὄντι 
μᾶλλον, καὶ ὑπάτῳ. Καὶ αὐτοῖς σκεπτοµένοις ὁρμὴ 

μὲν ἦν, ἀμύγειν τῷ Καίταρι τοιάδε παθόντι’ τὸν δὲ 
βουλὴν πρὸς τῶν ἀνδροφόνων ἐσομένην ἐδεδοίκεσαν, καὶ 
τὸ μέλλον ἔτι περιεσκόπουν. Ἀμφὶ δὲ αὐτῷ Καίσαρι 
στρατιωτικὸν μὲν οὐκ ἦν' οὐ γὰρ δορυφόροις ἠρέσκετο, 
τῇ δὲ τῆς ἡγεμονίας ὑπηρεσία µόνῃ. Καὶ αἱ πλέονες 
ἀρχαὶ καὶ πολὺς ὅμιλος ἄλλος ἀστῶν, καὶ ξένων, καὶ 

πολὺς θεράπων καὶ ἐξελεύβερος αὐτὸν ἐπὶ τὸ βουλευτή- 

ριον ἐκ τῆς οἰκίας παρεπεπόμφεισαν’ ὦν ἀθρόως δια- 

φυγόντων, τρεῖς θεράποντες μόνοι παρέμειναν, οἳ τὸ 

σῶμα ἐς τὸ φορεῖον ἐνθέμενοι, διεκόµισαν οἴκαδε ἂνω- 

µάλως, οἷα τρεῖς, τὸν πρὸ ὀλίγου γῆς καὶ θαλάσσης 

προστάτην. 

ΑΡΡΙΑΛΙ 

τοσα. Ὀρί γετο η αιά ἵοπιρας ουπι τε]εοί Ορσας, 

αἴπαο εἰίαπι οπιπίπο τοριῄδαπα οἱ ἀεάῑί, Οἴπιαγ ίοσαπη οἶας. 

Ραγρηγδᾶπη, τε]αί ρτοείρης Ιηξίαης, ργεἰεπά[έ, 64ππ41ε α- 

ἀποσης εί α ορινίορ ἀείταμθης, εχε]απιανίί : Οπά ορξςα- 

8, απηῖοί 2 Ζάπιπε 0ᾳ.5ε8, 8 εδρίίε 0ᾳ0ςατί αἀδίαῃς, ΡΓίπιΗς 

οπιπίαπα ρἰαᾶΐο Ιβυ]απα εἶης ρε; 5εὰ αὔετταῃς, ρδοίη» 

γι]ποταν{ί, ΤΗΠ 0σσας, τείτασία ο Οἰπιρτί πιαπίρας {ο- 

ρα, εἰ 045039 πιαπα οοττερία, ἆε δε]]α ἀεδίηι; οἱ ἵηπ ἵρευπι 

0α5αΠ1 οὐΠΥΘΙΣΗ5, πιᾶσηα υἱ οπῃ ταρυῖί. Τη οα οο]αοί- 

ἴοπε, αας Ἰαΐᾳ5 Οα5ατῖς, ἀῑδίοπίαπα ἔππο πηαχίπιο, ἀπ 

Ἠ]ο 5ο οοπτεγίῖ{, ρογ[οᾶ1ί ρἰαά1ο]ο; ἴπιυ]απε Οᾳ58ΐας ναίπις 

ΙΠΠΙνΙ{ ἵπ [ασίεπα; Ἐταίας Γεππατ 5Η/{Γοά{; Βοοαπας Ιπίοτ 

εεαρυ]ᾶς 6ΗΠΙ 5αποϊατ]ί : ἵία πἱ Γπτεῃς Οωρσατ ΠΓεπάεηξαιε 

[οτῶ πιοᾶο, Πμπο ἵῃπ Ἠππο, ΠπΠο ἵη ΙΠαπη 5ο οὐτεγίοτεί. 

Ῥεϊπάε γετο, Ρο5ί Ιοίππι Βτυίϊ ἆεερεταῃς Ίαπι ἆθ ςα]ηίο, 

γερία οαριί οργο]γίε, εἰ εἵπμ ἀεάπείο οποίο εροῖᾶ[ί αὖ 

Ροπηρεί{ ίαΐπαπη.  ἨΙί γετο ἵπ Ἰαορηίεπι οἴίαπι Ῥετρε- 

Ῥαηί 5αγίτο, ἆοπεο Χχιπ ρ]ασ Ιπῆιοία 5απί οοτροτί : 

εἰ ἆππῃ ρος πιεᾷ[ος α]ῖος 56 ἵπσετυπί ου σ]αά1ς, ποπ]! 

εχ ΡεγοιβκοΓίβα5 α 5αἱ5 ἆποσπε 5αΠί γη]πεταΙ. 

ΟΧΥΠΙ. Ῥεγρείταίο Ίου 5οε]εΓε ἵπ ςαεταίο οσο εἰ ἴπ τι- 

ΓΙΠα 5αογοδαποίαπα, [ασα οΦρία εδί Πεν εἰ ἵη ουητία εἰ Ῥετ 

ἰοίαπη Ὁτηεπῃ :6ἱ 5εηαίοτες οίίαπῃ ἵπεο (απησ]έα νοἱπεταἳ 5απί 

αστοί, εί οσοἵςὶ αἲΠ. Ἐαεία ο5ί οἱ αΠίογηαπα οἰνίαπι ας εκ- 

(ΘγΟγΙΠΙ οὔράες; ΠΟΠ οοηδη]ίο, 5εᾶ, οἱ Π{οἱ ἵπ ἑαπιυ]ία ραδ]]- 

σ6, Ρ6ς ΘΓΓΟΓΘΠΙ ΘΟΓΊΠΗ, ἴπ άπογαπα ΠπαΠΙΙ5 Πή ἰποίάεταπί. Ναι 

εί ρἰαδίαίοτος, απὶ ἃ ΡΓΙΠΊΟ Π]αΠθ αγπια(ἶ Γπεγαπί, αἱ ἵη 508- 

ΠΑΠΗ 6ο ἀῑα ρτοάἴτεπί , Ίαπη εχουττεγυηί ο ποαίτο πίτα οἳ- 

τί φορἰπεπία, οἱ δροοἰαίογαπι ἵπτρα, πχεία α[οπία, 

ομγδίπῃ, ἀἱδροιδα οδί; Τ654Π6 γεπα]ος ἀῑπριεραπίατς {οταν 

οπ]ηθς οἸαιάεραπίατ, εἰ Ρεἰεραπίατ [εοία αἆ ατοθπάος {πι- 

Ρείαᾳ5. Απίοπίας 4ποαιθ 5αα5 οάο5 πιυπίεραί; 5αβρίσαης, 

οἱ 56 ποοῖ ἀες[παίαπα 6556 ππᾶ ουΠΙ 05ατε : Ἱιορίάας, π]ᾶ- 

αἰδίοτ ασ ίαπα, αἱ Γαοίαπα οοσηογ]{ ἵη [οτο, ογαςίί ἵπ Ἰη5- 

Ίαπι Πηϊηϊς, αδί ]οσίοπεπα Ἠαβοβαί» αααπι (τας αν] η 

οΑΠΙΡΙΠΗ, ἆπο οχρεάΙογειη Παβοτοί αἆ πιαηάαία οχδδφποηόα 

Απιοηϊϊ : ΠΑΠΑ Απίοπίο Περίάα5 εοἀεβραί, οἱ ἰπποτί απηῖοο 

Οσα τὶς, οἱ {απο οομδυ]ί. Εἰ Ιῖς πάσα ἀεμοταπρη» Π- 

Ῥογαί αἱοῖκοῖ πδοσπα ἴαπα ἱπάίρηασα Οκατίδς 5οἡ νογεῦαη- 

(ο φοπα (πα, Γαπίαγυη Ρογομβεογί σας: ἰάἀεοφαο εχδροςααπὲ 

ἁπηριης. 1ρ5ο Υοτο Οδ πυ]]α Ηραίας Γαογαί παπα 

πιαμα. Νου ομίπα ἀε]οσίαναίατ δα{ο[ίῖο, οοπίοηίας 5οἷῖς 

πρραηιοτίθας, απ οἱ ρτο πιαρκίγαία γω δίο ογαηῖ. Ῥπαίες 

Ίνο Υοτο ἀοάποίας οιἶασι Γαογαί α ρἱογίδαπο πιδαϊςιγα τση, 

Ἀἰίαφαο (αε]α {απ Ἱορίτατη α παπα οἰνίππα; οἱ πια] {πδαροτ 

Ιήνογί φοτνίαπο ο ἆοπιο αἲ οπτίαπα Ἠλαπα εταηί ργοβοσμἰ, 

Ου νς πια] ουποῖς αρα ἀἱδροιςίς, οἱ ἴτος φετνι] θπη 

Πο ἀοκοταοταηί, αὐἱ οοτρας ἵπ Ἰουίσαα ἠπιροδίαπα ἴγαης- 

(αἱογηηί ἀοπησπας ἱπραςί βεοδδα (Ρτο ἠπαρατί ΠΗΠΙΟΓΟ) μῦ” 

αἰπηίος σπα, αἱ (ογσας πηατίσησο ραιι]ο απίο πογαί ἀοπιίπης. 
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ΟΧΙΧ. ΡεγοιβροΓο5 απίοπα γο]αειαπί φπἱάεια νοιδα ααν 

ὃ ) { Π 8 5 ΠΠ 2ο ἰς 

βουλεντηρίῳ. Οὐδενὸς δὲ παραμείναντος, τὰ ἵμάτια | ἆαπη [αεθτα ἵπ ουγία : 5εᾷ 41 Π6μιο Τρί πιαποτεί, τομῖς 
κ. / ᾽ 

ταῖς λαιαῖς, ὥσπερ ἀσπίδας, περιπλεξάµενοι, καὶ τὰ 
ος / 

ξίφη μετὰ τοῦ αἵματος ἔχοντες, ἐθοηδρόμουν βασιλέα 
- ε) 

καὶ τύραννον ἀγελεῖν ’ καὶ πῖλόν τις ἐπὶ δόρατος ἔφερε, 
/ 

εύμόολον ἐλευβερώσεως" ἐπί τε τὴν πάτριον πολιτείαν 
-- .. / 

παρεκάλουν, καὶ Βρούτου τοῦ πάλαι καὶ τῶν τότε 
3 - 2. -- 3 

σφίσιν ὀμωμοσμένων ἐπὶ τοῖς πάλαι βασιλεῦσιν ἄνε- 
- / 

µίμνησκον. Συνέθεον δὲ αὐτοῖς τινες, χρησάµενοι ξι- 
φίδια, οἳ τοῦ ἔργου μὴ µετασχόντες, προσεποιοῦντο 

᾽ ’ Λ 

τὸν δόξαν, Λέντλος τε ὃ Σπινθὴρ, καὶ Φαώνιος, καὶ 
κ. -. Ν / 

Ἀκουῖνος, καὶ Δολοθέλλας, καὶ Μοῦρχος, καὶ Πατίσχος᾽ 
σω / ο. / » 

οἳ τῆς μὲν δόξης οὐ µετέσχον, τῆς δὲ τιμωρίας τοῖς 
ἁμαρτοῦσι συνέτυχον. Τοῦ δήµου δὲ αὐτοῖς οὐ προσ- 

-ω λ ο. . 

θέοντος, ἠπόρουν καὶ ἐδεδοίκεσαν: τῇ μὲν βουλῇ, καὶ 
ὖ ὑπ ἀγνοί ὶ θορύθου διέ θαῤῥοῦντε εἰ αὐτίχα ὑπ᾿ ἀγνοίας καὶ θορύθου διέφυγε, θαῤῥοῦντες 

. α΄ / 
ὅμως, συγγενέσι τε σφῶν καὶ φίλοις οὖσι, βαρυνοµέ- 

λ .”» ’ 

νοις τε τὴν τυραννίδα ὁμοίως: τὸν δὲ ὃημον ὑφορώμε- 
ο λ 

νοι, χαὶ τοὺς ἐστρατευμένους τῷ Καίΐσαρι, πολλοὺς ἐν 
ο / 

τῇ πόλει τότε παρόντας" τοὺς μὲν, ἄρτι τῆς στρατείας 
π / 

ἀφειμένους, παὶ ἐς κληρουχίας διατεταγµένους" τοὺς 

δὲ, προαπῳχισµένους μὲν, ἐς δὲ παραπομπὴν τοῦ 
/ / / / / 

Καίσαρος ἐξιόντος ἀφιγμένους. Λέπιδόν τε ἐδεδοίκεσαν, 
Ν ο ο {43 μ 3 νά ο) 

καὶ τὸν ὑπὸ τῷ Λεπίδῳ στρατὸν ἐν τῇ πόλει, καὶ Ἀν- 
τώνιον ὑπατεύοντα, μὴ ἀντὶ τῆς βουλΏς τῷ δήµῳ µόνῳ 

/ Ν ’ 

χρώµενος, ἐργάσαιτό τι δεινὸν αὐτούς. 

ΟΧΧ. Οὕτω δ) ἔχοντες ἐς τὸ Καπιτώλιον σὺν τοῖς 
/ Ἄμρ πα 3 . λ , Μο Σ 

µονομάχοις ἀνέθορον. Καὶ αὐτοῖς βουλευοµενοις ἔδοξεν 
ἐπὶ τὰ πλύθη μισθώμ.ατα περιπέµπειν' ἔλπιζον γὰ ἐπὶ τὰ πλήθη | μ. ριπει ο γαρ» 

ο - α 

ἀρξαμένων τινῶν ἐπαινεῖν τὰ γεγενηµένα, καὶ τοὺς 

ἄλλους συνεπιλήψεσθαι, λογισμῶῷ τε τῆς ἐλευθερίας δή ᾿ ' ᾖ 
χαὶ πόθῳ τῆς πολιτείας. Ἔτι γὰρ ὤοντο, τὸν ὃῆμον 
εἶναι «Ῥωμαῖον ἀκριθῶς, οἷον 'ἐπὶ τοῦ πάλαι Βρούτου 

τὴν τότε βασιλείαν καθαιροῦντος ἐπυνθάνοντο γενέσθαι" 
χαὶ οὐ συνίεσαν, δύο τάδε ἀλλήλοις ἐναντία προσδοκῶν-- 

τες, Φφιλελευθέρους ὁμοῦ καὶ μισθωτοὺς σφίσιν ἔσεσθαι : κ 
χρησίµως τοὺς παρόντας. Ὃν θάτερον εὐχερέστερον 
ἦν, διεφθαρµένης ἐκ πολλοῦ τῆς πολιτείας. Παμμιγές 

/ μ] 3 Δ -. 4 ᾿ /{ Λ 3” /΄ 

τε γάρ ἐστιν ἤδη τὸ πλῆθος, ὑπὸ ζενίας: καὶ ὃ ἐξελεύ- 

θερος αὐτοῖς ἰσοπολίτης ἐστί: καὶ ὃ δουλεύων ἔτι, τὸ 

σχΏμα τοῖς δεσπόταις ὅμοιος' χωρὶς γὰρ τῆς βουλεν- 
τικῆς, ἡ ἄλλη στολὴ τοῖς θεράπουσίν ἐστιν ἐπίκοινος" 
τό τε σιτηρέσιον, τοῖς πένησι χορηγούμενον ἐν μόνη 
Ῥώμῃ, τὸν ἀργὸν καὶ πτωχεύοντα καὶ ταχυεργὸν τῆς 

Ἰταλίας λεὼν ἐς τὴν Ῥώμην ἐπάγεται"' τό τε πλἜθος 
τῶν ἀποστρατευομένων, οὐ διχλυόµενον ἐς τὰς πατρίδας 
Μ « ηὰ ῃ’ ἕ ΝΑ δέ .” / 
ἔτ., ὡς πάλαι, καθ’ ἕνα ἄνδρα , δέει τοῦ μὴ δικαίους 
πολέμους ἐνίους πεπολεμφπχάναι, κοινἩ δὲ ἐς κληρουχίας 
2λ{ 1λλ [ νὰ ν 1λ) π./ 3 -. 2” λ 

ἀδίκους ἀλλοτρίας τε γῆς καὶ ἀλλοτρίων οἰκιῶν ἐξιὸν. 
ἄθρουν τότε ἐστάθμευεν ἐν τοῖς ἱεροῖς καὶ τεµένεσιν, ὄφ' 
ἑνὶ σηµείῳ καὶ ὑφ᾽ ἑνὶ ἄρχοντι τῆς ἀποικίας: τὰ μὲν 
ὄντα σφίσιν ὡς ἐπὶ ἔξοδον ἤδη διαπεπρακότες, εὔωνοι 
δ’ ἐς ὅ τι µισθοῖντο. 

σ ωμά -- .” 
ΟΧΧΙ. “Ο0εν οὐ δυσχερῶς, ἐκ τοσῶνδε καὶ τοιῶνδε 

οπου Ἰῶγα5 ΠΙάΠΗ5 γἱοο οΙγρεί ουγο]αἶδ, ογαεΠίο5 δ]α- 

ἀἱος ἰοποπίες ουγγεραπ{, Υου[οΓαηίες, τορεπα εἰ γΤαΠΠΗΠΑ 

56 οεοἶάΐ556, ΕΙ ρτω[οΓεηίο (ποάαπα ἵπ Παδία Ρε, Τ- 

ουρεταί Ηβετία(ἶς ἱηδίσηα, Ποτίαραπίαγ ρορυ]απα αἲ τοςίῖ- 

(αοπάαπη τοπηρυΡ]ίσαπα; τοΥοσαπάο ἵπ ΠΙοΠΙΟΓΙΤΗ 5ΗΡΕΓΙΟΓΕΠΙ 

ἠλαπα Ῥγυίαπα, αἱ Ια5]αταπά πα, {1ο ἔαπο αἆγειδις απί(αο5 

τορες ρορυ]α5 5656 ομςίτ]ηχἰδδεί. Οιττεβαπί απίθη ΟΠΗ 

εἶδ ποππα 1 εἰίαπα; απὶ, απαπηγῖ5 πο οξδοηί [αοἰποτί5 5ος, 

ίαπιεη παπς, βἰαςς υπάεευησπε αττερ{ῖ5, Ῥαγμοαίρος ε]ουία 

γο]εναπί γἰάειϊ : ἵπ ααἱρας εταπί Γοηία]ας ΒρίΠίΠες, Εανο- 

πίας, Ααπΐηας, Ῥο]αβείία, Ματοςς, Ῥαΐΐδεις : απἶριας Ρ]ο- 

τῖα απἰάσπι (γαὶ ποῦ εοπ!ϊρίί, 5εᾷ ρῴπας ἆάταο εᾶςάεπα ΟΙΤΗ 

εοηΐρας.. Οπύπι απίεπα Ρ]εῦς ας 5ο ποπ αἀ]πηρεταί , Πιορ]- 

(αραπί ἴπορες οοηδΗ, εἰ πιεἰπεραπί : ἆο 5οηαία απἱάεπῃ, 

απαΠαᾶπὰ ρε Ἱσηοταπίίαπι οἱ ἱπτερίάαίίοπεπι κίαίπα 

ἀϊπιρογαί, Ώεπα 5ρογαηί65; οΙΠ1 ααοά 1ρ5ῖ5 οοσπα{ απη]ε]- 

απο ε5εεηί Ρ]ετῖαπα εἶας5 οτάϊπίς, ἴαπα αποᾶ οἱ ΠΠ ρατῖίος 

πιο]εςία {μ]ΐδεηί (γταπηϊάθπι, Ῥ]ερειη απίοπα 5α5ρθείαΠη 

μαβεραπί, αἱ γοίεγαπος Οαδατῖς, αποταπα ίππο ἵπ Όρο 

π]ασης5 αἀεγαί ΠΙΠηΘγας, Ραγίΐπιτοσσης ἀῑπιίδεοταπα εἰ αρτῖς 

ἀοπαίογιΠα , ΡαΤ{ΙΠα Ίαη1 απίο ἀεάποίοταπα ἵπ οοἰοπίας, 5ε 

ίωπο ῥγαδεη Πάπα, αἱ Ποπογῖς σαη5α Ῥγοδθαπεγεηίαγ 0.,5α- 

Τ6Π1 Εκ ὍἼτρε ρτοΠοϊδορηίεπα. Περίάἁπα αποσαε Ππποβαπί ο πα 

α1ραπα Ιεσίοῃο, εί οηδι]θπι ΑΠίΟΠΙΙΠΙ, ης οπηἱ55ο 5οπαίι 

ἂᾱ ΡΙΕΡΕΠΙ 56 6ΟΠ{ΕΓΕΙ5 στανΊς ἵπ Ίος οοηςα]εγεί. 

ΟΧΧ. Τη Ίου τεΓαπΙ δίαΐα Ῥεγοιεςοτος Οαρίίοβαπα οι 

εἰαἰαίοίρας οεεαραπί : αΓί οοηςυίαπίρας ρ]ασπῖέ, Ρἱε- 

Ῥεπα Ιαισιοπίρα5 [επίατο. βΒρειαβαπί οπίπα, 5ἱ αἰϊααῖ ες 

ΡΙεῬε ΙποἱρεΓεπί Ἰααάατα [αεἴάΠα, ορίθΓος θχεπηρ]αΠα θΟΓΗΠΙ 

5εου({Πτο5, απιοτο Ηρετία(ἰς εί ἀεδιάεινῖο τεϊρυβ]ίσα. Ῥπία- 

Ῥαπί ομἶπῃ , {αἱ οπιηῖπο αἆμαο Ῥορα]απα ΒΟΠΙάΠΙΠΙ 6556: 

απα[επῃ ααἀἰεταηί Γαἱ55ο άιο {επηρογθ 5αροτίοτ Βτηαίας οἶῖπι 

τοβο5 εχριυΠί : πεσιε ἱπίεΙΙσεραπί, ἀἆάπι Ποταπῃ ορεγα 56 π{ϊ 

Ρο556 5Ρεταπί, εχδροείατθ 56 ἀπας τες Ιπίετ 56 οοπίταπῖας, 

αἱ Πάεπα Ηρογίαίεπα αππεηί, απῖ Ιαγσϊοπίρας οοταπηραη{ιγ. 

ΟαΓΠΠὰ ΓθΓάΠΙ αἰίετα απἶάεπα Ίιωο πιπ]ίο ογαί [ασ1[ου, ἵπ 

ἀορταναία ᾳαἱρρο Ιαπιάπάυπι τεραβ]ίσα. σαπιάϊα οπίπα ρ]εῦς 

Βοπιαπα πα]Π(αάο οδί οπιηϊσεπῖς οχίοιῖς πηϊχία : οἱ Ιρογιϊ 

σαπο Ίάτε ἀεραπί εππι οἴγίρας; αἱ 5ετνγας οπ]ία εοάσεια μ{]- 

(αι απο αἱ ἀοπήπις, εχεθρίασιε 5οηαίοτίᾶ Υοςία οδρ(6ΓαΓΙΠΙ 

πδης εδί ργοπιῖςόμη5.. Ῥτωίεγεα Ρτορίε (Γαπιεηίαπα, ααοᾶά 

ρααρετίριας ἵπ 5οἶα Ότρο ἀῑςίτιραϊίατ, οίίοδα οἱ πιοπάϊσα {8- 

ππετατία(αθ Ρ]εῦς ϱο οοπΗαῖί εκ οπιπὶ ΤίαΙα. Ἠπο ἴππι 

ἀεοεάεβαί πια]έαάο γείεταπογυπα, απὶ πο Ίάπι ςἰηση]ί, αἱ 

οἰίπα, 1η 5πᾶπα 4πἱδᾳπα ραΐτίαπι τεὐῖραπέ, ααοᾶ ααἰάσπῃ ρᾶ- 

ταπὰ {π{απα πομημΙΗ5 Ργορίογ ἱπίαπας οχασίας πηϊ]α5 οΓαί 

(υ{ατάπης 5εὰ οοπηπηηΠἰ αρπηίηθ ἵη αΐοπος αστος ἆοπποδαιθ 

πζεραπίατ. ΟποΓΗΠῃ {απο πιαρη5 ΠΗΠηογΗς ἵπ Ότῃο αἆθ- 

τα, ἀῑνειδαπίπη 1π [απῖς οί ἵπ αγεῖς 5αοτῖς, 548 ΠΠΟ 5ἶβπο 

εί απο ἀεάπεεπάα» εο]οπῖα ρηπεῖρο : απἲ, τερας 5μ15, απο 

εχροὀΠίογες αἲ οπηἰσταπά απ ο55οη{, ἀῑνεπα ης, Υεπα]ες ἆ 

πυατηγί5 οΡεταΠα εγαΠῖ. 

ΟΧΧΙ. ΟιαΓ6 ΠΟΠ ΠΙάσΠΟ Πορο[ίο πηα{ τὰ µεπις ἃ 0α85ἷᾶ- 
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ἀνδρῶν, πλΏθός τι τοῖς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον ἐς τὴν ἀγορὰν 
εὐθὺς ἀγήγερτο" οἳ, καΐπερ ὄντες ἔμμισθοι, τὰ μὲν 
γενόµενα ἐπαινεῖν οὐκ ἐθάῤῥουν, δεδιότες τὴν Καΐσαρος 
δόξαν, καὶ τὸ πρὸς τῶν ἑτέρων ἐσόμενον' ὡς δ᾽ ἐπὶ 
συμφέροντι χοινῷ τὴν εἰρήνην ἐπεθόων, καὶ θαμινὰ 
τοὺς ἄρχοντας ὑπὲρ αὐτῆς παρεκάλουν, τέχνασμα τοῦτο 
ἐς τὴν τῶν ἀνδροφόνων σωτηρίαν ἐπινοοῦντες. Οὐ γὰρ 
ἔσεσθαι τὸν εἰρήνην, μὴ γενομένης αὗτοις ἀμγηστίας. 
Ώδε δὲ αὐτοῖς ἔχουσι πρῶτος ἐπιφαίνεται Κίννας 

στρατηγὸς, οἰκεῖος ὢν ἐξ ἐπιγαμίας τῷ Καίσαρι, καὶ 
παρὰ δόξαν ἐπελθὼν ἐς µέσους, τήν τε ἐσθῆτα τὴν 
στρατηγικὴν ἀπεδύσατο, ὡς παρὰ τυράννου δεδομένης 
ὑπερορῶν, καὶ τὸν Καίσαρα τύραννον ἐκάλει, καὶ τοὺς 
ἀνελόντας, τυραννοκτόνους" καὶ τὸ πεπραγµένον ἐσέ- 

µνυνεν, ὡς ὁμοιότατον μάλιστα τῷ προγονικῷ' καὶ τοὺς 
ἄνδρας, ὡς εὐεργέτας, καλεῖν ἐχέλευεν ἐχ τοῦ Καπι- 

τωλίου καὶ γεραίρειν. Καὶ Κίννας μὲν οὕτως ἔλεξεν. 
Οἱ δὲ. τὸ καθαρὸν τοῦ πλήθους οὐχ ὁρῶντες ἐπιμιγνύ- 
µενον αὐτοῖς, οὐκ ἐκάλουν τοὺς ἄνδρας, οὐδέ τι πλέον 

ἡ περὶ τῆς εἰρήνης µόνης αὖθις παρεκάλουν. 
ΟΧΧΠ. Ἐπεὶ δὲ καὶ Δολοθέλλας, νέος ἀνὴρ καὶ 

περιώνυµος, ὑπατεύειν ὑπ᾿ αὐτοῦ Καίΐσαρος ἐς τὸ ἐπί- 

λοιπον τοῦ ἔτους ἠρημένος, ὅτε ὃ Καΐσαρ ἐξορμήσειε 
τῆς πόλεως, τὸν μὲν ὕπατον ἐσθῆτα ἠμφιέσατο, χαὶ 
τὰ σημεῖα τῆς ἀρχῆς περιεστήσατο., τὸν δὲ ταῦτα οἳ 

παρασχόντα δεύτερος ὅδε ἐλοιδόρει , καὶ σννεγνωχέναι 
τοῖς ἐπ᾽ αὐτῷ βεθουλευµένοις ὑπεκρίνετοι καὶ µόνης 

ἄκων τῆς χειρὸς ἀπολειφθῆναι (εἰσὶ ὃ' οἳ καὶ λέγουσιν, 

αὐτὸν εἰσηγήσασθαι, τὴν ἡμέραν θέσθαι τῇ πόλει γενέ- 

(λιον): τότε δὴ καὶ οἵ µεμισθωμένοι ἀνεθάῤῥουν, ὥς 
καὶ στρατηγοῦ καὶ ὑπάτου σφίσι συγγνωµόνων ὄντων, 
καὶ τοὺς ἀμοὶ τὸν Κάσσιον ἐκ τοῦ ἱεροῦ κατεκάλουν. 

Οἱ δὲ ἤδοντο μὲν τῷ Δολοθέλλα , καὶ ἐνόμιζον ἄνδρα 
νέον καὶ γνώριμον καὶ ὕπατον ἕξειν ἐς ἐναντίωσιν Ἂν- 

τωγίου. Κατήεσαν δὲ αὐτῶν μόνοι Κάσσιός τε χαὶ 
Βροῦτος ὃ Μάρχος, ἡμαγμένος τὴν γεῖρα" συγχατήνεγ- 
καν γὰρ δὴ τὰς πληγὰς ἐπὶ τὸν Καίσαρα Κάσσιός τε 

καὶ ΒὩροῦτο ᾿ἘΕπεὶ δὲ παρηλθον ἐς τὸ µέσον, οὐδὲν 
ταπεινὸν οὐδέτερος εἶπεν" ἀλλ’, ὡς ἐπὶ καλοῖς ὅμολο- 

γουµένοις, ἀλλήλους ἐπήνουν, καὶ τὴν πόλιν ἐμακάρι- 

ζον, καὶ Δέκμῳ μάλιστα ἐμαρτύρουν, ὅτι τοὺς µονοµά-- 
χους σφίσιν ἐν καιρῷ παράσχοι. Τόν τε ὃημον ἐξώτρυνον, 

ὅμοια τοῖς προγόνοις ἐργάσασθαι τοῖς καθελοῦσι τοὺς 

βασιλέας , οὐκ ἐκ βίας ἄρχοντας, ὥσπερ ὁ Καΐσαρ, ἀλλ 
ἠρημένους ὑπὸ νόµοις: Σέξστον τε Πομπήϊον, τὸν Πομ- 
πηίου Μάγνου τοῦ Καίσαρι περὶ τῆς δημοκρατίας πε- 
πολεμηκότος, καλεῖν ἠξίουν, πολεμούμενον ἔτι πρὸς τῶν 
Καίσαρος στρατηγῶν ἐν θηρία" καὶ τοὺς δημάρχους, 
Καισήτιον καὶ Μάρυλλον, οἳ τὴν ἀρχὴν ὑπὸ τοῦ Καί- 

σαρος ἀφαιρεθέντες ἠλῶντο. 

ΟΧΧΠΠ. Τοιάδε μὲν εἶπον οἵ περὶ τὸν Κάσσιον, καὶ 
ἐπαντλθον αὖθις ἐς τὸ Καπιτώλιον" οὗ γὰρ ἐθάῤῥουν 

πω τοῖς παροῦσι. Ἰῶν ὃ᾽ οἰκείων σφίσι καὶ συγγενῶν 
τότε πρῶτον ἐς τὸ ἱερὸν ἐλθεῖν πρὸς αὐτοὺς δυνηθέντων, 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ηῖ5 5ίαΓ1ηὰ 1η ΓΟΓΗΠΗ οοπίτας(ἰ δυπί.. Οἱ, (παΠηνῖς Πηθγοεάε 

οοπά ο, Ἰαυάαγε ἴαππεΠ [ΑοίΠΠΑ πον απάσμαηί, νου ζα-- 

ςαγΐς μ]ογίαπη αἱ αἀγεγεατίοτυπη ἑοπαΐας : 5οἳ, φπαςί 4ποτΕ 

α]α15 Ρηβ]ίος., Ῥασεπι εἸαπιαθαπί, ϱάπηο α πηααίςίγαί]- 

Ῥας αξκϊάαἶς γοσῖ[οταἰοπῖρας Πασίαραπί: ατῃ]βεῖο ἱςίο «0η: 

κυ]ί ρογοΙ55οΓΗπη Ιποο]απηαἲ, ᾳαοᾶ ραχ οοἴγθποῃ Ῥορςο:, 

πὶςὶ γεπία Γαοἰποτί ο55εί ἀαία. Ου ἆππι ασαπε, Ῥηηιης 

οπηπίαπη οἱς 5αρογγεπίί Οἵππα ρτα ου, α[ῆπίς Οᾳςατίς; αἱ, 

Ρτορίεγ οχδρεςία{ἴοποπαι Ῥγορτεξςδη5 ἵπ ππεάίο5, οχαῖί ρύτρι- 

τΤαΙΏ Ῥγο[οτίαπα, απαδὶ 6ΟΠ{ΘΠΊΠΘΗΣ ἃ {γταΠΠΟ ἀαίαπης Ιγταῃ-΄ 

πηπη(ο Οᾳρεατοια, οί Ἱπίετεείογες εἶας (σταππ]οῖϊᾶας νοςᾶ- 

νι; ΙαμάΙραξδααα οχίαί Πογαπο Γαοἴπας, αἱ πα παπα ϱἱ 

αποά ππα]οτος Ποτά αὐοπάαπα Ρεγρείτανίςςεπί, Βίπιυ] 

Υίτος {απι οστορίο ἆε περυρ]ίσα πιεηίος τονοσατῖ ]ηςείί 6 

σαρίίοΙίο, ργαηηἴκᾳτιο ογπατί ΤΠ Ἠαπο ςεπ{επ[ίαπα Ροδίήπαπι 

Οἵππα Ἰουυί5 δέ, πιοτορπασία {πτρα , πεπαίπεηα ες Ιποογγαρία 

ΡΙεῦε αοεθἆεγε 8ἱρί ΥΙάεης, γοεατε 105 πο]αίς {απίανη ρᾶ- 

οδΠ1 ΤΙΓΞΗ5 Ρείεβαί αοε]απιαΠοπίρας, 

ΟΧΧΗΠ. Ροδίαμαπι αμίοπι Ώο]αβείία, υἷτ Ἰαγοηίς οἱ εἷὰ- 

τας, απἰ αὖ {ρ5ο Ο0ᾳ,5ατο Ότρο αίίατο οοηςυ] Γαεγαί ἵῃ εἶας 

απηϊ γο(ααπα ἀοθίσηαίας, σπα Ῥύτρυτα απἰάεπα οἱ η5]ρηϊϊς 

πηαρϊςίταία5 οδε Ῥτορτοςδα5, 5εᾷ εί ἵρεε, 5εευπύς ρορε 

οἵἵπαπα, αποίοτεπα 50 ἀῑσηϊίαι[ς 05ατοπα οοην]οῖῖς ο5ί 

Ρνοδοσυία5, οοπ]υτα{οπίς 5πιπ]αης ραγ{ἱοίρεπη 56 Γμΐςκα, εἰ 

(απίμπα ἃ [αοίο Ἱπνἱέαπα απἱάσπη αὐ[αῖςςε ἀἰσμίαης, ἀοπίασα, 

αἱ ρτοᾶυπί ποππ 1, Τοβα(ἴοπεπῃ 4ποσιε [εγεῃς, ηἱ ἵη ρο5ίο- 

ΓΗΠΗ ἶ5 ἀἷςος Ναἰα]ῖς τοῖς Παβετείαγ : {απαι Ὑετο πγεγοεμαΓ! 

ΤΙ τουεροτπ{ ΠΙΠΙΟ5, αἱ απ ]απα εἰ ριΦΤοτοπα εἳ οοΠδ- 

Ίεπα οοηςΙΗΙ ρατιῖοῖρες Παβετγεηπί; γοσαγυπί(πο 0α55ἱαπα ΟΠ1 

ευἱς, τί οχ (οπηρ]ο ἀεδερπάετεπί. ΠΙί τετο σαπάεθαπί [αείο 

Ῥοιαβοί]α.; γαῖ, 5ο ορρογίαπθ Ππαςίος οοπςΙ]εΠα α{αΐο γίβοῃ- 

(οι, οἱ αἰοφαπ ποῦί]θμα, 4ΠεΠ1 οΡΡΟΠεΓΕΠί Απίοπίο. 856ὰ 

ΏΘΠΙΟ Πἰςί Ο0α5δίμς ἀεδοερπά[ς, οἱ οαπα ϱ0 Μ. Βτυ{ας, ΠΙΑΩΠΗ 

ογηθηίαπα Ῥγο» 56 ΓΕΓΘΠ5, Υη]ηεγαίαπη ἃ Οαςδίο, ἀμπη ϱΟΔ ΕΠΙ 

ΠΙΟΙΠΕΠίΟ ρίᾶρας απο Ιπβίσυπί Οα5αΠ.. Οἱ αρί ἵπ Πηο- 

ἀἴαπα γοποταπί, πομίος Ἠμηῖ]ο αἰάσφασηα ἀῑνίι; 5ο απαςί 

αῦδαιο οοπίτογογδία Ἠοποςίἱ [αοἰπογίς ααοίοτο» ἸαπάαΏφηί 5ο 

πημίσο, τῃοπη(ο Γογιαπαίαπη ρα άἰσαβαπές οἱ Ώοςπιο Βεηίο 

Ρορο]α γα. [ογοῦαηί ἰοδπιοπίσπα, αποά βἰαδίαίοτες ἰνὶ 

ορροτίάπο ργαρηἱσδοί ; Ἰογίαραπίαταο ρορυ]απα, αἱ πια]ο- 

ΓΗΠΙ 5ΟΥΕΠ Υο]]οί 6556 εἰπλ]ῖς, φαϊ τοβος ο]δοοίδδοηί, οἱ απἱ- 

ἆθπα πος. νἱ τορηΠα αὐορίοςδ, απεπιαάπιοάσπα Οαδας, 5εά 

οἱοσίος Ἰομίίπιο : νουαπάμπιααα Βοχίάπη Ῥοπαροθίαὴ ο8Η56- 

Ναί, Ῥοπιρεί Μαρί ρτοριβηαίοσῖς τοῥρα ίσος Βππη, 

41 σπα 0 ΓοΠΡΟΤΟ αάμο Οα/ατί5 Ἱοραίί Ὀνο]]ο ρογ5οφαεκη- 

(αγ ἵπ Ηἱκραπία : Αἱπππ]απο αἲ οχ[ίο τογοςβηάος 011986Η 1 

πο Ματυαα, (ήραπος ρ]οῦίς, α 0946 ππαρίκίταία ρεῖνα- 

ἴ05, 

ΟΧΧΠΙ. Πὶς ἀῑοιίς, ἵπ Οαροαπα δαηί τουσγδί Οαβδίας 

οἱ Μ. Βνυίαςς ποπ πα οπίπι φαΐ άοὐαηί τοῦας ργφορί(- 

ης. Οπής πηπο ρεπηαπα [που]ίας ἀαία απ κι ρις 

ΟΠΗ οἳ οομηα εἰς η (ουρία πι αᾱἲ ἐρνος οοπηδαπά!, οἶδοί 



ΡΕ ΡΡΙΙΙΣΡ ΟΠ ΡΙΟΣ 5. µ, 
΄ / ’ 

ἠρέθησαν οἵ πρεσθεύσοντ ες ὑπὲρ αὐτῶν ἐς Λέπιδόν τε 
καὶ Ἀντώνιον, ὁμονοίας πέρι, καὶ προνοίας τῆς ἐλευθε- 

ρίας, καὶ φειδοὺς τῶν ἐσομένων τῇ πατρίδι κακῶν, εἰ 
μὴ συµφρονοιεν. Καὶ ἐδέοντο οἵ πεμφθέντες» οὐκ 
Σ ο. 4 Δ 

ἐπαινοῦντες μὲν τὸ πεπραγμένον (οὐ γὰρ ἐθάῤῥουν ἐν 
-- / Α. 3 ” ”” αν / 

φίλοις Καίσαρος): Ὑενόμενον ὃ ἐνεγκεῖν ἀξιοῦντες »ἐλέῳ 

τε τῶν δεδρακότων : αὐτὸ, οὐ κατὰ µῖσος, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ εὐνοία 

τῆς πατρίδος" καὶ οἴκτῳ τῆς πόλεως, κεχενωµένης 
στάσεσιν ἤδη συνεχέσιν, εἰ καὶ τοὺς ὑπολοίπους ἀγα- 
θοὺς ἄνδρας ἡ μέλλουσα στάσις διολέσει. Οὐδὲ γὰρ 
ὅσιον, εἴ τις αὐτοῖς ἐστι ἔχθρα πρὸς ἐνίους, ἐν τοῖς 
ας 3 | ο -- 
δηµοσίοις κινδύνοις ἐξερίζειν' πολὺ δὲ μᾶλλον, ἐν τοῖς 

κοινοῖς καὶ τὰ ἴδια καταθέσθαι" ἢ, εἴ τις ἀνηχέστως 

ἔχει, τὰ ἴδια ἐν τῷ παρόντι ἀναθέσθαι. 

ολχΧΙΥ. Ἀντώνιος δὲ καὶ Λέπιδος ἐθούλοντο μὲν 
μύνειν Καίΐσαρι, ὥς µοι προείρηται, εἴτε φιλίας ὄνκα ἡ 

ψ ο” ώ / ὁ ν Δ ον κα 
εἴτε τῶν ὀμωμοσμένων " εἴτε καὶ ἀργῆς ὀρεγόμενοι, 

᾿ / / ιά 

χαὶ νοµίζοντες εὐμαρέστερα σφίσιν ἅπαντα ἔσεσθαι, 

τοιῶνδε καὶ τοσῶνδε ἀνδρῶν ἀθρόως ἐκποδὼν γενοµένων. 
Τοὺς δὲ φίλους καὶ συγγενεις αὐτῶν ἐδεδοίκεσαν, καὶ 

’ 

τὴν ἄλλην βουλὴν ἐπιῤῥέπουσαν ἐς ἐκείνους" Δέχμον 

τε µάλιστα, τῆς ὁμόρου Κελτικῆς ἠρημένον ὑπὸ ἸΚαί- 
9 Μ μ Δ 3 / 5 0 λ 

σαρος ἄρχειν, στρατὸν. πολὺν ἐχούσης. Έδοχει δὲ 
καραδοκεῖν ἔ τι τὰ γενησόμενα, καὶ τεγνάζειν, εἰ δύναιντο 

Ν 

περισπάσαι πρὸς ἑαυτοὺς τὴν στρατιὰν τὴν Δέχμου, 
.. / / [ή 

ἄθυμον ἤδη τοῖς ἀτρύτοις πόνοις γεγενηµένην. Οὕτω 
δὶ -- 3 .. 3 ’ λ 3 / 3 τα 

δὲ δόξαν αὐτοῖς, ὅ Ἀντώνιος τοὺς εἰπόντας ἡμείψατο" 
α«Κατὰ μὲν ἔχθραν ἰδίαν οὐδὲν ν ἐργασόμεθα" ἕνεκα δὲ τοῦ 
μύσους χαὶ ὧν ̓ Καΐσαρι πάντες ὠμόσαμεν, φύλακες α αὐτῷ 

"τοῦ σώματος ἢ τιμωροὶ παθόντι ἔσεσθαι, εὔορχον ἦν τὸ 
” 3” ή λ δι 7 -”ω .. 

ἄγος ἐξελαύνειν, καὶ μετ ὀλιγωτέρων χαθαρῶν βιοῦν 
μᾶλλον, η πάντας ἐνόχους ὄντας ταῖς ἀραῖς. Ἀλλὰ δι 

ἡμᾶς οἷς οὕτω δοχεῖ, σχεψόμεθα μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ βου- 

λευτηρίῳν καὶ νομιοῦμεν εὖαηξ ς Νοδαι τη πόλει ὅ τι 

ἂν χοινη δοκιµάσητε. » 

ΟΧΧΥ. Ὁ μὲν ἀσφαλῶς οὕτως «αλ, οἱ 
δὲ χάριν τε ἤδεσαν, καὶ ἀπεχώρουν, ἐν ἐλπίδι βεθαίῳ ὃν « ε : 
τὰ πάντα θέµενοι" τὴν γὰρ βουλὴν σφίσι συμπράξειν ἐς 

’ λ 

πάντα ἐπεποίθεσαν. “Ὅ δὲ Αντώνιος τὰς μὲν ἀρχὰς 
ἐκέλευσε γυκτοφυλακεῖν τὴν πόλιν, ἐχ διαστήματος ἐν 
μέσῳ προκαθηµένας, ὥσπερ ἐν ημέρα” καὶ ἦσαν πυραὶ 
πανταχοῦ κατὰ τὸ ἄστυ. ἸΚαὶ δι αὐτῶν ἔθεον ἀνὰ 
τὴν νύκτα πᾶσαν ἐς τὰς τῶν βουλευτῶν οἰχίας οἵ τῶν 

ἀνδροφόνων οἰκεῖοι, παρακαλοῦντες ὑπὲρ αὐτῶν καὶ 
Σα ο / / 2 / Δλ ν΄ ς ὑπὲρ τῆς πατρίου πολιτείας. Ἀντιπαρέθεον δὲ καὶ οἱ 
τῶν κληρούχων ἡγεμόνες, ἀπειλοῦντες, εἰ ική τις αὐτοῖς 
φυλάξει τὰς κληρουγίας, τάς τε ἤδη δεδοµέ ) φυλάξει τὰς χληρουχίας, τάς τε ἤδη δεδοµένας, καὶ 

ὦ / ” Ἆ δν” Δ .» 3 ο 

τὰς ἐπηγγελμένας. Ηδη δὲ καὶ τῶν ἀστῶν ὅ χαθα- 

ρώτατος λεὼς ἀνεθάῤδει, τὴν ὀλιγότητα τῶν δεδρακότων 

πυνθανόµενοι καὶ ἐς μγήµην τοῦ Καίσαρος ὑπεφέροντο, 
.. -- νὰ ο αυ 

καὶ ταῖς γνώµαις διηροῦντο. ἘΤῆς ὃ αὐτῆς νυκτὸς καὶ 
τὰ χρήματα τοῦ Καίΐσαρος χαὶ τὰ ὑπομνήματα τῆς 
ἀργῆς ἐς τὸν Ἀντώνιον μετεκομίζετο" εἴτε τῆς Ὑυναιχὸς 
αὐτὰ τῆς Καίσαρος ἐξ ἐπικινδύνου τότε οἰκίας ἐς ἀχιν- 

ς 
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50η! αἱ Ἰορη[ίοπο νο οἷν [η σογομίΗ αὖ Περίάσπη οἱ Απίο- 
πίππα, 46 οοποστάία, οἳ ομγα Πβογιαἰς, ῥγαανομάἴδᾳπο 
οαιη[αἰδς. ραΐγία, αμα. 5οημί φοἰοΠ! Φἰκουγίαηη, 1 
αποᾶ Ἱεραί οοπαἳ δαπί ηροίτανο, Πο Ἰαμάσηίος σμἱά ση 
Γποίαπη (πος οπίπι απ άοβαί αριά απηίζος Οᾳραἶς), [ογοι- 
401 {άΠΠΟΠ, Ροδί(πᾶΠη ῥα(γαίαπα ο556{, οθηδεηίος; οἱ γοπία 
41ρηος οἶα5 αποϊοτος, ΠΟΏ οὐἱο Οω5αγΐς 60 ΡΙογθείο5, 5ο 
ΔΠῃοΓο ρα(ρία : πηἰογαβαπίηταπα οομάΠίοηοπα Ὀνυῖς αι 
ἃπία εχ]αμςία οοπηαῖς φοά{οπίρις, αἱ, πονῖς οχοἰ(αιῖς 
(πτ0ἱ8, πο το]σιαῖς (πἱάσπα ραγεσγοίαν’ Ρο] οἰγίραςτ « ρου- 
ΠπΙ(ΗΠΗ θηίπα 6556, 5ἱ απίθας 5ἷπί ἴταί, πυπο ἵπ ραβ]σο 
ἀ[κορηιίηε ργαίας πλοίο μας θχογζστε; Ρο(ΐας τοῥρυρ]ίοα» 
οοπάοΠαηάα8 6556 ρηϊγαίας ἱπ]υτίας, θιοὰ 5ἱ απῖς εαρί(α]ί 
οὔἱο {επεαί, δα[ίθμα ἵπ ργ5θΠ{Ι ΓΘΓΗΠΗ 5ία{ι Ργδίαρ ἴτᾶς 
6556 ἀἰ[ογοηᾶμς. 

ΟΧΧΙΥ. ΑπίοπίΙς τετο οί Ἱορίάας, φἰομί Ίαπι εχροφη, 

αἱοἰςοῖ απἰάσηα ουρίοραηί Ο05ατδΠ ; 5ἶνο απηἰοἰ(ία 6]Η5, δἶτα 
Ιαγαπηθηϊ τε]ρίοπος αἶνο ἀοπιίπαπάϊ οπρίἀάϊπο ἀπο, οί 
οπηηία δἱΡί Γαοἱβογα [ους ρη(απίος, οἱ {αΐες υἰτῖ (απίίηιο αἶ- 

πημ] ΟΠΊΠΟς ο ΠΕΔΙΟ [αἱςδοηί β]α1, 5εᾷ (ππεβαηί οορηᾶ- 

ἰο5 εογαΠη εί 4ΠΙΙΕΟ5, δεπα{αδαο ουσα Π]ος φέηάία, πιαχίπηο 

Ῥεοίπηπη Ῥπαίαπα, οαί α Οῳρδαγο γἱοίπα σα[ία σπΠ1 πΙᾶσπο 

εχεγοα εγαί ἀεπιαπάαία.  Πασαο ρ]αομίε, ο6οᾶδΙΟΠΕΠΙ 

εχδρεσίαγῖ απηρΗας, αἱ [εηίατί, 5 απα ατίο ροςςεηί Γου]πηϊ 

εχεγοΙίαπη ἵΠ ρτί65 5ηας ΡογίαἸθγα , 4η ΓΕ65ΙΠΗ Ιοησίς Ἰὰ- 

Ῥοηΐβας.. Οαἶδας 4αΠ1 14 οὐςεί ργοροδίίαπα, Απίοπίας Ίοσα- 

{5 {α]ο τεδροηδΙΠη ἀθαΙί: « Ἐν οίο απἰάσπ ριϊναίο ΠΙΙΙ 

Ἀβειης; 5εἆ Ῥτορίεν ρίαζα]άΠα, οἱ Ῥτορίαγ φασγαππθηίΗπα, 

ααοά Οδατί οΓηΠες ἀΙχίπηῃς, 5οΓγα{ΗΓΟ5 Πο θα ἱπεοίι- 

πηειη, απί πίατος 5ἵ απἷά εἰ 5εεις αοοἰἀϊφδαί, Ρορίπ]αβαί 

τε]ρίο, αἱ 5οεΊθγα εοπίασΙ Ῥο[ογομίατ : οί ειπα ραιοἰογίθιας 

Ροίἵα5 εἰγίρας, 5εᾷ εἰς ραγῖς, Υἰνθγσπη5, 4ΠαΠΙ [ΔΟΘΓΘΠΛΙΙ5 

πος ουπείος ἀῑτὶς ορηοχίο5. 5εᾷ ρου πο απἱάεπα, (παη- 

σπδΠ1 δἱς ποβίς γἱάσίαα, οοπγοπίαπης Πσοί ἵπ ουίαπα, ἀθ]ῖ- 

Ρογεπηδᾳιθ ΥοὈίδοια, δἱ 6αΠῃ 5οηίεπ[ῖαπα ο το]σίοπθ ριῖ- 

Ρ]ΐσα 655ο ατριταρίπιαν, απ οπιηῖαπα οοΏ5θηςα. γἱάεβίέατ 

Ρο(ίου οσ{ουῖς. » 

ΟΧΧΥ. Ρίο ἀῑδειία Απίοπῖας πεςροπά!έ. Τοραίῖ γενο, 

τας αοίῖς, αβίεγαπ{ 5εομτί ΟΠΠ1 5ρϱ6 ορίία; εγεάοηίος, 

ΓαΥΟΓΕΠΙ 5οηαία5 Ππ(παα δἱμί ἀείοτο. Τατ Απίοηίας 

{α5δίέ πιααϊἰδίταία5 Ρε ποσίεπι εχουβῖας οµγατο ἵη αγΏε ασθῃ- 

4ας, οἱ 5αϊηᾶε ἵπ ραβ]εο ργο (πραπα]Ι 5εἆετα, απθπιαςΠ]ο- 

ἀππα ἱπίεγάία , ἀεεθηςῖς Ρου {οἰαπα ΠΤΡΕΠΙ Ισηΐθας, Τοίασιο 

ποείθ Ρος 1]ο5 ἴσηες ἀῑξειμτεραπί [απαγος Ρογοδςογαπῃ αἆ 

ράε5 5επα({ογΙΠά, ἀδρτεεαηίες ϱγο 15 ραγίίες οἱ Ρτο τορι]- 

Ρίζα. Νου ΠΙΙΠΟΓ Ποβαί ἀῑςοιια[ίο α οοΙοποΓΠ ρηποῖρί- 

Ῥα55 πια ππαπ Ρας, π]ςὶ αστος ΤΙ οἱ ΊαΠ1 6ΟΠ6ΘΞΞΟΣ οἱ 

ΙΠΡΙΡΕΓ ΡΤοπηΐ55ο5 ομϊηθτοηί. καπ Υογο οἱ οἵγίαπῃ Ραις 

ἱποουγαρ{ἰδδίπ]α οκ {6ΓΓΟΤΟ 5ο γεοο]]ορογαί, Ρορί(αᾶπα οοη]1- 

ααἴογαπα ραποϊαίεπα Ἱπίθ]οχοταπί; οἱ τουογάαίίοπο πιθγῖίο- 

τάΠ Οςαγῖς μθυηίο απίπιος, 5οπάσραπίας τη Υαγία5 56η: 

(οηίῖας, Ἐαάσπι ποείο ρεουπίω Οᾳ5ατί5 οἱ 4οἴοΓΙΠῃ εἶας 
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δυνοτέραν τὴν Αντωνίου µεταφερούσης, εἴτε τοῦ Ἀν- 

τωνίου χελεύσαντος. 

ΟΧΧΥΙ. Γιγνοµένων δὲ τούτων, διάγραμμα νυχτὸς 

ἀνεγιγνώσκετο Αντωνίου τὴν βουλὴν συγκαλοῦντος ἔτι 

πρὸ ἡμέρας ἐς τὸ τῆς Γῆς ἱερὸν, ἀγγοτάτω μάλιστα ὃν 
-- ᾿ 

τῆς οἰκίας Ἀντωνίου" οὔτε γὰρ ἐς τὸ βουλευτήριον 

ἐθάῤῥει κατελθεῖν, ὑποκείμενον τῷ Καπιτωλίῳ, µο- 

νοµάχων ὄντων ἐκείνοις συνεργῶν" οὔτε, στρατιὰν ἐσα- 

γαγὼν ἐς τὸν πόλιν, διαταράξαι. Λέπιδος δὲ ὅμως 

εἰσήγαγε. Πλησιαζούσης δὲ τῆς ἡμέρας, οἵ τε ἄλλοι 
βουλευταὶ συνέθεον ἐς τὸ τῆς Γης ἱερὸν, χαὶ Κίννας ὁ 
στρατητὸς, αὖθις ἐπικείμενος τὸν στρατηγικὴν ἐσθῆτα, 

κ 1 ια. ή Σό -- 2, { 0 / 

ἣν ἐχθὲς ὡς τυράννου δόντος ἐξεῤῥίφει, εασάµενοι 

δ) αὐτόν τινες τῶν ἀλεκάστων καὶ τῶν ἐστρατευμένων 
τῷ Καίσαρι" δι’ ὀργῆς ἔχοντες, ὅτι πρῶτος ἐπὶ τῷ Καὶ. 

.- -. 9 

σαρι, καΐπερ οἰχεῖος ὢν αὐτοῦ, βλασφήμως ἐδημηγό- 
ρησε, λίθοις ἔθαλλον καὶ ἐδίωκον;: καὶ ἐς οἰκίαν τινὰ 
συμφυγόντα, ξύλα συιφέροντες, ἐμπορήσειν ἔμελλον, εἰ μφυ] ᾽ κα δε μβίὼ» π--- 
μὴ Λέπιδος μετὰ στρατιᾶς ἐπελθὼν ἐκώλυσε. Τοῦτο 

μὲν δὴ πρῶτον ἔργον παῤῥησίας Ἴρξεν ἐπὶ τῷ Καίσαρι’ 
καὶ αὐτὸ κατέδεισαν οἵ τε μισθωτοὶ καὶ οἳ σφαγεῖς 

αὐτοί. 
ΟΧΧΥΠ. Ἐν δὲ τῷ βουλευτηρίῳ βραγὺ μὲν ἦν τὸ 

. ο .- { λ / 

καθαρεῦον σπουδΏς βιαίου καὶ ἀγανακτοῦν' οἱ δὲ πλέονες 

σὺν παρασχευῇῃ ποικίλη τοῖς. ἀνδροφόνοις συνήργουν. 

Καὶ πρῶτα μὲν αὐτοὺς ἀξιοπίστως ἠξίουν καὶ παρεῖναι 

σφίσι καὶ συνεδρεύειν, ἐξ ὑπευθύνων ἐς χριτὰς µετα- 

φέροντες. Καὶ ὅ Ἀντώνιος οὐκ ἐκώλνεν, εἰδὼς οὐκ 

ἐλευσομένους: οὐδὲ ἦλθον. Είτα, ἐπὶ διαπείρα τῆς 

βουλῆς, οἵ μὲν αὐτῶν µάλα θρασέως τὸ πεπραγµένον 

ἐπήνουν ἄντικρνς, καὶ τοὺς ἄνδρας ἐκάλουν τυραννο- 

κτόνους, καὶ Ἱεραίρειν ἐκέλευον. Οἵ δὲ τὰ μὲν γέρα 
/ « 3 ἀ τν / / ] ὴ μι] 3. περιήρουν, ὥς οὐδὲ ἐκείνων δεοµένων, οὐδὲ ἐπὶ τῷδε 

αὐτὰ πραξάντων" εὐφημεῖν δὲ µόνον αὐτοὺς ἐδικαίουν, 
ὡς εὐεργέτας" οἱ δὲ καὶ τὴν εὐφημίαν ὑπανήρουν, καὶ 

Καὶ οἵ μὲν τάδε ἐτέ- Γ.Ν. ο / ..-” λ2ζί φείλεσθαι µόνον αὐτῶν ἠξίουν. 
τῶν ἐνδεξαμένη Ίναζον" καὶ περιεώρων, ὅ τι πρῶτον αὖ 

μάλιστα ἡ βουλ}, πρὸς τὰ λοιπὰ κατ’ ὀλίγον εὖεπι- 
χείρητος αὐτοῖς ἔσοιτο. Οἱ δὲ καβαρώτεροι τὸ μὲν 

ἔργον ὡς ἄγος ἀπεστρέφοντο, αἰδοῖ δὲ μεγάλων οἴκων 
περισώζειν αὐτοὺς οὐκ ἐκώλυον" ἡγανάκτουν δὲ, εἰ καὶ 

τιμήσουσιν ὡς εὐεργέτας. Οἱ δὲ ἀντέλεγον, μὴ χρΏναι 
περισώζοντας φθονεῖν τῶν περισσῶν ἐς ἀσφάλειαν. Ὡς 

δέ τις εἶπε, τὸν τούτων τιμὴν ὕθριν Καίσαρι φέρειν’ 

οὐκ εἴων ἔτι τὸν τεθνεῶτα τῶν περιόντων προτιθέναι, 
Ἑτέρου δὲ ἐγκρατῶς εἰπόντος, ὅτι χρὴ δύο τῶνδε 
πάντως τὸ ἕτερον, ἡ Καίσαρα τύραννον προαποφαίνειν, 
ἡ τούτους ἐξ ἑλέου περισώζειν' τούτου µόνου δεζξάµενοι 

τὸ λεγβὲν οἱ ἕτεροι, ἤτουν σφίσι ψῆφον ἀναδοθῆναι περὶ 
τοῦ Καίσαρος, ἐπὶ ὄρκῳ, [καὶ ] εἰ καθαρῶς ἐθέλουσι κρϊ- 
ναι, μηδὲν αὐτοῖς ἐπιθεάσαι τὰ ἐξ ἀνάγκης ἐψηφισμένα 

ἄρχοντι ήδη, ὦν οὐδὲν ἑκόντας, οὐδὲ πρὶν ἡ δεῖσαι περὶ 
σφῶν αὐτῶν, ἀνηρημένου τε Πομπτίου καὶ ἐπὶ Πομ- 

πτίῳ µυρίων ἄλλων, ψηφίσασθαι, 

- --- ----υ-υ---ὕ-ὔὐσ-υ-ᾖὔὐ-ὔὐ-ἧὅἒιοἥἒιώιώἒ“ἃἥἃἍἍ-ἕ-υὅ-ἥ-θ ο Ἔ ο θ- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

οοπηπηρη {απ ἵπ ες Απιοηι (γαης]α(] 5υηί; οἶνο αἱρυτηῖα 

Ἰουπ} [αβίογοπη ες απαρτοπία, 5ἶνο 1 Ἰαϊνεπία 1ρ5ο ΑπίΟΠΙΟ. 

ΟΧΧΥΙ. Ἐιαηίε Ίασεπι οὐἱοίο Αποηηι κεπαίας εοηγοςα{5 

οδί τα φάεπα Τολ]ατίς, αάῑρας ἱροῖας ρτοχίππαπη : παπα πεαπο 

ομπίαπα αἀἴτο αἀεραί, αβ]εείαπα Οαρίίοϊῖο, ἵπ απο εἰκάία- 

ἴογος οταπί ου οοπ]ητα[ῖ5 : πο(πο Ιπίτοδπείο εχοτοῖία γ- 

Ῥοπα γο]αῖξ ροτίατρατε; 4πθπι {απποη ἱπίτοδακ Τερίάας. 

Ῥήπομ]ο γετο ἵ Τε]]ανῖς «άεπι οππη αῑς βεπα[οτίρης Ρτορο- 

ταν] οἵαπα ΟἴΠΠα, τεςηπηία Ῥγαογῖα γεςίεαπαπη πἱ ἃ ΙΥΤάΠΠΟ 

ἀαίαπα αἈ]εερταί ρηάΐθ. Όποεπι οοπβρίεαἵ αΠαποί εκ Ἱή- 

οοιτηρ(ῖς οἴνίρας, εἰ εκ τείεγαπῖς σωσαιής » Ιπάίσπε Γεγει- 

ία, αποά Ἰοσί α[βηϊςν ρτίπιας {άππεη Ῥο5ί μας οπράθπι 

οχἰςΗπια(ἴοπεπα ε]αδάεπῃ πια]εάίοα οοποῖοπε Ἰφίδεεί, ἵη- 

εοοίαΓϊ 5υπί ἱαρίάίρας : οοππρα]5απιαπθ ἵπ' ἄοπππη (παΠη- 

ἆαιπ, Πρηῖς εοηφος!ῖς οοπιβαοτε ραταβαπί, πὶ Τ,ορίάα5 Ο1Π1 

εχοτο]ία 5αροττοπίθης οο]ριςςεί. Ἠοο Ηξ Ῥηϊπορίαπι 

ἁπάσπάϊ ζακατίαηϊς; πο αεί πιογορπατία ἵπτρα οἳ Τρί Ρεί- 

ΟΠΞ50ἵ65 5απ{ (ο. 

ΟΧΧΥΠ. Τη 5οπαία οχίσας Γαἲί πα πετάς θογυπῃ , (αἱ αἲ- - 

(οείρς νἰο]επίῖς Πατί Ιπάϊσπατοηίττ [αείο : Ρ]ετί(πε γατῖς 
πιοᾶῖς Ίανατο 5(πάεβαπ{ Ρ6ΓΟΙΞΦΟΓΟ5. Ας ραπ φπἱάεπι 

οεησεβαΠ{, Π]ος ἀαία Πε αἀγοεαπάος 6556, εἰ ἵῃ ΟΟΠΙΠΙΗΠΕ 
οοης[απι αἀλήρεπάος, Ἱία αἱ οχ τοῖς Ιαάΐσες ο5ςεπί Γαατ]. 

Οσἵ «οπίοη(ῖω πο Απίομίας απἱάσπα οΏδίτορη ες: απῖρρε απί 

«οἶτεί, ΠΟΠ ΥΕΠΙΙΓΟ5 : πεο Ὑεπογαπί. Ῥεϊπάα, αἱ ἱεπία- 

τοίαγ το]απίας 5οπαία5, αΠῖ γεμοπιοπίοτ εί πιαπ][οςίο Ἰα- 

ἀαραπί [ποῖπας, (γταπηἰοϊάατΗη τά 6556 ρτοάἰσαηίες, απἶ- 

Ῥ5 Ρταηηῖα θ85οηί ἀθοριποπάα. ΑΗ, Ργαπηῖς (πἰάεπη Πῖ 
ο--α ορ5, ἀἰσσβαπέ, απσ» πε 1ροῖ φπἱάεπῃ Ρρο5ίπ]ατεηί; βγᾶ- 
[ας (απίαπη εἶς αποπᾶας, αἱ Ώοπο ποπ ἶς ἂᾳ τορυ]ίσα. ΑΙ 
ἀοπίσαοα, Ίου απ ἀείγα]οηίες, ἱποεο]απηίαϊα {απίαπη ο05 
ἀοπαπᾶος ορηςοβαπί.  Ταρας οοπιπιεηῖ5 5οπαίαπα ἆπ- 
ρτοςςῖ, οχδροσίαβαηί, 4παπ 5οηίοη{απη ργα οπεετῖς εεπαϊης 
οπςοί οοπιρ]οχη σας; 4πο Γαοίο [αοἴΠογοπη 56 6Η ἨαὈΙΠΗΓΗΠΗ 
πα Ἱπιροίταπήα γοἰίαπα δρεταῦαπέ. {αππάπθ Ρατ 5ἱποσιίος, 
[ποῖπις αἱ Ἰηδίσηο πεί[ας αγεικαία, τουοτεπίῖα ἴἄππει ποβ- 
Ιαπα θα Πίαγήπα, πο. ομαίσίεναί, αποπαίπας ἱππιρυπαία 
ἀοπατοπίας πια]οβοί : τὰ γοτο πιο]ορίο Γογοβαηέ, 5ἳ Πά δή Ἰιο- 

ποτατοπίατ οἶαπα, νο]αί Ώοπο ποπ], ΛΗΙ οοπίταδἰοραηί, 

« οππα ἰποο[απη(αίο Πο Ἰηγίάεπόαιη οἱς 6556 Π]απι αθοες- 
«ἰοποπῃ, ασ» αἲ παπά απ θογΠὰ 5οουγ(αίοπα ρογποτεί. » 
Ἠομοτοπίο Ὑθτο ποπηοηίηο » ἨογΙΠα Ἰοπουγος οοπ]απείος 
(οτο οὐ οοπ{ηπηο]ία Ο9α1ἱ5: » τοσἰαππαίαπα οδί, « πιααὶς 
ταΓἱοΏοα ΠαὈοπάσπα αρογ»αμα, απαπα πηοσην ν συ 
Ύπθ α ας απἱκρίαπα οοηδίαπίοτ ἀῑχίδδοί τα ἁἰοταίταπα ηθ- 
ορδεατίο ἀοσσγποπά πα, ααἲ 05451. [ηῖςδα ΤΥΤΑΠΠΙΠΗ , 48 
Ἰκεῖς οκ οἸοπιοηίία ἀοπαπά σπα Υοηίαπα τν Ἠοο πο ἀῑείο 
πττορίο, οποτί ρορ(]αδαμέ, αἱ φαβταρία Γογγοπίητ 4ᾳ οχῖ- 
«ἰπιαίοπο Οφασίς, Ἰαγατοπίφαο ρεῖας ουΠο! « βποστο 56 
Ππάἰσοαίητος, οἳ. 14 5ί Εοοἰφδοηί, Ἡ οπηϊποπὴ ἱροίς γοἨρίοποπε 
ΟΡΙΘΕΓΗΓΙΠΑ 6956 Ρτορίος οἳ5 τος, 4πας 0911 ΓΟΓΗΠΗ Ί8Π1 
Ρίο οσαοιἳ ργοπηἱκἰφκθηί, 4ΠάΓΗΠΗ ΤΟΓΗΠΙ πυ]]α δροπίο, πο» 
πδ ῥΓΗ8 41ΔΠΗ δἱ δή ἐροίς πιοπά πα Γαογαἳ, ἠπίογ[οςίο Ῥομη- 
ῥοἱο οἱ γα ίου οι ηβηίεἶς αἰς, Οἱ α οποία Ραἱσδεί 
ἀσετοία. » 
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οΧΧΥΠΙ. Ὁ δὲ Ἀντώνιος, ἐ ἐφορῶν αὐτοὺς καὶ ἔφε- 

δρεύων, ἐπειδὴ λόγων ὕλην οὐκ ἄπορον οὐδὲ ἀναμφί- 

λογον εἶδεν ἐσφερομένην, ἔγνω, τὸ ἐνθύμημα αὐτῶν 

οἰκείῳ φόθῳ καὶ φροντίδι περὶ σφῶν αὐτῶν διαχέαι. 

Εἰδὼς οὖν, τῶν Ῥουλεντῶν αὐτῶν πολὺ πλῆθος ἔς τε 

τὰς ἀρχὰς τὰς ἐν ἄστει, χαὶ ἐς ἱερωσύνας, χαὶ ἐθνῶν 

ἡ στρατοπέδων ἡγεμονίας, ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἐς τὸ 
. ῥρημένους (ὡς γὰρ ἐπὶ χβόνιον στρατείαν ἐξιὼν, 

πὶ πενταετὲς ἤρητο) ’ σιωπὴν, ὁ ὡς ὕπατος, ἐπικηρύξας, 

ὄνη. «Τοϊς αἰτοῦσι περὶ Καίσαρος ψῆφον, ἀνάγχη τάδε 

προειδέναι, ὅτι, ἄρχοντος μὲν. αὐτοῦ καὶ αἴρετοῦ προ 
στάτου Ὑενομένου, τὰ πεπραγμένα καὶ δεδογμένα πάντα 
χύρια μενεῖ' δόξαντος δ) ἐπὶ βία ο. τό τε 

σῶμα ἄταφον τῆς πατρίδος ὑπερορίζεται ; καὶ τὰ πε- 
πραγµένα πάντα ἀχυροῦται. Ἔστι δὲ, ὡς ὅρῳ περι- 
λαθεῖν, ἐπὶ πᾶσαν ἀφικνούμενα γῆν αὶ θάλασσαν" 
καὶ τὰ πολλὰ αὐτῶν οὐδὲ βουλομένοις ἡμῖν ὑπακού- 
σεται, καὶ δείξω μετ ὀλίγον. "Ὁ δέ ἐστι µόνον ἐφ᾽ 
ἡμῖν, ὅτι καὶ περὶ µόνων ἐστὶν ἡμῶν, τοῦτο ὑμῖν προ- 
θήσω πρὸ τῶν ἄλλων" ὥς ἂν ἐν τῷ εὐμαρεῖ τὴν εἰκόνα 
τῶν δυσχερεστέρων προλάδοιτε. Ἠμεῖς γὰρ αὐτοὶ, 
σχεδὸν ἅπαντες, οἳ μὲν ἤρζαμεν ὑπὸ τῷ Καίσαρι: οἱ 
δὲ ἔτι ἄρχομεν, αἴρετοὶ πρὸς ἐκείνου γενόµενοι” οἳ δὲ 
ἐς τὸ μέλλον ἄρχειν χεχειροτονήµεθα. Ἔς γὰρ πεν- 
ταετὲς, ὡς ἴστε, καὶ τὰ ἀστυχὰ ὑμῖν, καὶ τὰ ἐτήσια, 

καὶ τὰς τῶν ἐθνῶν ἢ στρατοπέδων ἡγεμονίας διετάξατο. 
Εἰ δ) ταῦτα ὑμεῖς ἑκόντες ἀποθήσεσθε (ἐστὲ γὰρ ὑμεῖς 
τοῦδε µάλιστα χύριοι), τόδε πρῶτον ὑμᾶς ἀξιῶ κρῖναι, 
καὶ τὰ λοιπὰ ἐποίσω. » 

ΟΧΧΙΧ. Ὁ μὲν δὴ τοιοῦτον αὐτοῖς, οὐ περὶ Καί- 
σαρος, ἀλλὰ περὶ σφῶν αὐτῶν, δχλὸν ἐ ἐξάγας, ἠσύχαζεν. 

Οἱ δ᾽ εὐθὺς ἄνεπήδων ἀθρόοι με τὰ βοῆς, οὐκ ἀξιοῦντε 

ἐπὶ «βιροτονίαις ἄλλαις οὐδ ἐπὶ τῷ δήµῳ γενέσθαι 
μᾶλλον, ἢ βεθαίως ἔχειν ἃ ἐλἀδον. ΊΤοῖς δὲ καὶ ἡλι- 

Χίας τι νεώτερον ἢ ἄλλη πρὸς Χειροτονίαν ἐναντίωσις 

ὑποῦσα » ἀνηρέθιζε" χαὶ τῶνδε αὐτὸς ὁ ὕ ὕπατος ἐξῆρχε 

Δολούθλλας, Οὐ γὰρ αὐτῷ δυνατὸν ἐφαίνετο χατὰ 
ἔννομον Ἰειροτονίαν ὑπατεῦσαι, πέντε καὶ εἴχοσιν ἐνιαν- 
τῶν ὄντι. Ὀξεῖα δὲ τοῦ χθὲς ὑποχριναμένου µετα- 
σγεῖν τῶν Ὑεγονότων ἐγίγνετο µεταξολὴ, λοιδορουµένου 
τοῖς πολλοῖς, εἰ τοὺς ἀνδροφόνους, τιμᾶν αξιοῦντες, 

τοὺς ἄρχοντας σφῶν ἄτιμώσουσιν, ἐς εὐπρέπειαν τῆς 
ἐκείνων σωτηρίας. Οἱ δὲ αὐτόν τε τὸν Δολοθέλλαν 
καὶ τοὺς ἄλλους ἐπήλπιζον, Ἱάριν ἐκ τοῦ λήμον λαθόν- 
τες, ἐς τὰς αὐτὰς ἀρχὰς Αποφανεῖν αὐτίκα, καὶ οὐκ 
ἀρχόντων ἀλλαγὴν, ἀλλὰ µόνης ἔσεσθαι χειροτονίας 

ια) ἐπὶ τὸ νομικώτερον ἐκ τοῦ μοναρχικοῦ” ὃ καὶ κόσμον 
αὖτοῖς οἴσειν, ἔν τε μοναρχία καὶ δηµοχκρατίᾳ τὰ ὅμοια 
προτιµωµένοις. Καὶ τούτων ἔτι λεγομένων, ἔ ἔνιοι τῶν 
πτρατηγῶν τὰς ἐσθῆτας ἐπὶ ἐνέθρα τῶν ἀντιλεγόντων 
ἀπετίθεντο, ὡς καὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν ἄλλων αὐτὰς ὄντι- 
ληγόμενοι νομιμώτερον. Τοῖς δὲ ἤ ἥ τε ἐνέδρα χατε- 
φαίνετο, καὶ οὐδὲ κυρίους ἔτι τῆσδε 
ἤδεσαν ἐσομένους. 

» 

τῆς χειροτονίας | 
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ΟΧΧΥΠΙ. ΙΙ (απι Απίοπίας, οἱ αἰ[ορίας αὐϊμαο αἆ 

οπηπία πα) ἀἰσστοπίαν, γεια 5ρεσἰαίος οργίαηηῖς, 5οάοταί; 

Ρορί(πα ἱπίο[οχΙέ, εαἶ5 οορίοδαπα ἵπ αἰταπινῖδ ρατίοπα 

ἀἱδριίαπάί πια[ογίαπα {π πποδίαπα 48 5 6556 ρτοἰαίαπα; 5ία- 

τα, οα]Ιάππα Πογαπα οομςΠαπα, Ἰη]οείο Εἴπιογε εἰ 5ο) οἵξ- 

ἀῑπο ἆο ρτορηΐς ἵρδογαίη τοῦας, οΥοτίοτθ. Ἰία(πο 4010Πα 

5οἶταί, πιαρηαΠα 5οΠαίΟγΕΠΗ ἵρδοταπῃ ρατίοπα αἆ πιαρἰςίγαία5 

ΗΤΡάΠΟΣ, αἆ ςαορτάσίία, αἆ ργογἱποϊαγαπα θχοΓΟΙΓΠΠΠΙΥΟ αιἰ- 

πηϊη[κ(γαξἴοπος ΡγοπποίαΠ 6556 α 0ῳ5ατο (παπα, αἱ ἵπ 4[π{η- 

πᾶπῃ οχροὀΠἴοποπα ρτο(οοίατας, ἵπ απἱπσαοηπίσπα ππαρίς{γα- 

ας ἀεκίσπανγοταί), 5Π]οπίϊο ρτο ροίορίαίο Ἱπά[σίο, Πα]αςπιοάί 

γειρα [οοί: « Ουἱ εαβγαρία ροδουηί ἆθ Οῶκατο, απίε οπηρία 

«οἶαηί, αοία ἀθοτείαφπο εἶας, 5ἱ απἱάθπα Τερίήπιο Π]ε {αποία5 

ππασὶδίταία ο5ί, οἱ ραβ]ίοο «οηΏδθηδα ἀε]αίαπα Γεπυῖί Ίπιρε- 

τίαπα, ταία ἀεβεγο 6556 οπηπία; αποά 5ἱ εοπίτα αἱ ἱγταπηα5 
γάευίέαν Ἱπιρείαπα πδασραςςα, οοτρας εἶα5άεπα Ρτο]ίσειι- 
ἀ πα ἵπ Τ{ρογίπα, οί αθία τοβδοϊπάεπάα οπηπία. Ῥεγποηί αι- 

ίοπα αεία Π]α, αἱ οοπιρεπᾶϊο ἀἴσαπα, αἲ οπ]ηες ἴδιτας εἰ αἲ 
πηατία οπηηῖα : οἱ ϱΟΓΙΠΑ Ρἰετα(πο, πο ἱ γεΙπηας φάση, 
γογοζατα ποὺῖς οπῖί ἱπίορταπα; αποπιαάπιοάαα ραπ]ο Ῥο5ί 
4οεεβο. απο, αποᾶ 5οἸαπι οδί ἵπ ποδίτα Ροϊερίαΐα, αποά 
οἱ αἲ πος 5ο]ος Ρογποί, ΡΓΙΠΊΙΤ ΟΠΙΠΙΗΠ αἆ Υο5 ΤΕΙΕΓΑΤΗΣ 
αἱ ον τοβις [αοϊΠονίρς οοπ]θοίαταπα σαρίαίῖς 49 πορο(ῖΐς ἀῑί- 
ΠοἱΠονίθας. ΧΝο5 οἰοηῖπι Γ6ιπιθ οΠηΠ6ς απ! σοςςίπηας πιᾶρί- 

είταίης ἀοιπαπάαίος α 0ῳςατο, απί οἴίαπα πο σεγἴπ]5 : Ποη- 

πι]ῇ 4ποσ16 αἆ σεγοηᾶος ἀοίπεερς ἀθείσηα( 5απί :5οῖ(ἶς επίπα 
ἵπ απἰπααθηπίαπα ογάΙπαίας οἱ παπα αηπᾶδαπο ἀῑση[ίαίος, 

αἱ ργονΙποϊαγΙπα αχοΓοΙΠππητο Ῥια[θείητας. Ἠας ΟΠΊΠΕΣ 
4Ώ 5Ροπίθ 5Ἡϊς ἀαροςίαιϊ (14 οηῖπ ἵπ Υαδίτα ΠΙΑΧΙΠΙΘ Ρο- 

(ορίαίε ο5), τὰ γοδῖς ριίππαπη οτί οοη5Ηπεπάαπα :. 4ε γε]]- 
απὶς τεβας ἀείπεερς αά Το5 Τε[ΕεΓΔΠΗ. 

ΟΧΧΙΧ. Ρίο Απίοπίας Ιπ]αοία 5οπα{οτῖῬας, ΠΟΠ 4ε Οῶκατο, 

εεὰ ἆε 1ρ5ῖ5, εοποσγίαπᾶ1 τηαίετία, οβίιεαΙί. Μοχαιπε πηᾶ 

οπηπες οχβ]αοπίος, οοπε]αππαταπ{ί : « Πο]Ι6 56 ΠΟΥ εἶθ- 

ομοπῖ» αἶα» εί ατρϊ(τίο Ρ]εβῖς τες 5ιᾶ5 εοπηπη(ίίεγε; 5αἴ1α5 

6-56, ΥΘΙΠΟΤΟ απ» 5οπιο] αοοθρίςςοηί.» Εί οΓαηί Ιηίθι 1105 

απ ϱο αστίας εομοϊίατοπίατ, αποᾶ ρε αρἰαίοπι ΙπιπιαίαγαΠα 

απί ρου α[απι απαπιρίαπα ΤαοπεΠα ΠΙΠΙΙ Ρροβδεηί 5ἱρί Ρο- 

Ποσνϊ 4ο εοπη Ες; Ἱπίοτ απος ρταῖραας οΓαί Ίρ5ο οοηςι] 
Ῥο]αβε]α. ἈΝαΐαπς θΠΙΠΠ ΧΧΥ ἆΠΠΟΣ, οοηδι]αία Ἱερίπια 
οἸοσίίοπε ροβτί ποαα]ραί. Τίαπαα Ῥγουί πιοπιθηίο 1]6 ρτῖ- 

ἀἱαπαπη ΤΑΠΟΠΕΙ1, αα ραγιοίρεπη 56 Γαἱ5ςο Γαοίἶ 5ΙΠΙΠΙαγε- 
τας, πηπίαγ τς; ρτοβτααθ οοπ]θοίΙί ἴπ ΠΙΠΙΘΓΟΡΑΠΙ [6{ΙΟΠΕΠΙ 

εοαπα, απ ἵπ Ποπηϊσοϊάαγαπῃ στα [ἵαπη, Ἠοπογες πιασϊςίταἴριας 

Δ4ΙπΊεΠάοΟς «ΘΠΞΕΓΘΠ{, απο 5ΡεοΙοδίογ [ογεί Π]ογαπα Ιπεο]η - 
πηία5. Ἐν ἀἴγειξο αἲῑ ομπα Γοἱαβο]]αιη {απ ορίετος Ώεπο 
ΠαῬεβαπί 5Ρετατθ; Ῥοἡἱοεβαπίπταπα, 56 στα(ῖα α Ῥορι]ο Ππ]ία 

{ασ]α ο[[οείατοδ. αἱ Τί ργοίπας ἵηπ θαδάεπι ἀῑσηϊίαίες το- 

(παηίας τ΄ πεις θΠΙΠΙ ΡΕΓΞΟΠΑΓΙΠΙ ἀδείσηαία γατα πηπία- 
Ποπεπα {οτα, 5εἆ εἰεσίίοηί» (απίαπηπηοάο; Ἰοσίπηῖς οοπ 15 
επεεθάεπ!ῖθας ἵπ Ίου ἀρδίσηα[ίοπίς α ἴγταππο [αεία : ή- 
αποα ΓαΙΠΤΗΠΙ εΠίαΠΗ 1ρ5ῖ5 π]ασίς ΠοπογίΠοστη, ααὶ Πο ΠΩΙΠΙΙ5 
ἀϊσηῖ Πποπονίρας5 γἰάργεπίηγ 5αἶγα τοραδ]ίσα, απαπα 5) ππία5 
ἀοπϊπα[ίοπθ. » Εί ποπάππα Ἰῖ ΒπεΠΙ [ουσγαπί ἀῑσεπα!, 

απ σπ ΡγαΊογες ποΠΠΙΙΙ, ἀοΐος ποο[εηίος εοπίταδἰθεη/Ίθυς, 
Ιηβίρηία πιαρϊςίταίας 5ὶ ἀοροσαογαηί, απ παπα οἱ {ρςὲ παρά 

εππῃ ας οα τουρίαγῖ πηασίς Ιορίίπιο,. δεά Π]ς εαβο]: 
ἀο]α5; οἱ [αοῖ]ε Ἱπίεμίσεραπέ, τοηι Ξεπια] οπηἱςᾶπη ο πιαΠ]- 

| Ῥ5 πυπαπαπα Ῥορίθα ἵῃ ροίεκίαίθπα θοΓΗΤΗ ΓΘΟΠΗ ΓΣΠ, 
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ΟΧΧΧ. Ὃδε δὲ ἔτι ἐγόντων, ὁ Ἀντώνιος καὶ ὁ 

Λέπιδος ἐκ τοῦ βουλευτηρίου προτλθον" καὶ γάρ τινες 

αὐτοὺς ἐκ πολλοῦ συνΣραμόντες ἐκάλουν. Ὡς δὲ ὤφθη- 

σαν ἐκ µετεώρου, καὶ σιγὶ χεκραγότων μόλις ἐγί- 

"νετο, εἷς μέν τις ἐθόησεν, εἴτε χατὰ Ἰνώμην ἰδίαν, 

εἴτε παρεσκευατµένος: Φυλάσσεσθε παθεῖν ὅμοια. καὶ 

ὁ Ἀντώνιος αὐτῷ παραλύσας τι τοῦ γιτωνίσκον, θώ- 

2αχα ἐντὸς ἐπεδείκνυεν ' ὑπερεθίζων ἄρα τοὺς δρῶντας, 

ὥς οὐκ ἐνὸν σώζεσθαι γωρὶς ὅπλων οὐδὲ ὑπάτοις. Ἐπι- 

θοώντων ὃ ἑτέρων, τὸ πεπραγµένον ἐπεξιέναι, καὶ τῶν 

πλεόνων περὶ τῆς εἰρήνης παρακαλούντων' τοῖς μὲν 

περὶ τῆς εἰρήνης ἔφη" « Περὶ τούτου σχοποῦμεν, ὡς 
’ 

Δυσεύρετον γὰρ 
” 

Καίσαρα ὤνησαν 

/ .- 

ἔπται τε, καὶ γενοµένη διαµενεῖ. 
.. υα) 

δη τὸ ἀσφαλὲς αὐτῆς, ὅτι μηδὲ 
ν / 

δὲ τοὺς ἐπεξιέναι παρα- 

ς α - κ. ο / ὧν: ᾧ τοῦ λεγομένου συμφέρειν μᾶλλον ἢ τοῦ δικαίου 

μέλει.  Ὡδε γὰρ ὑμῖν οἱ ἔνδον παραινοῦσιν. Οὕτω 
. . σα μώ 

ἴσαο αὐτὸς, οὓς εἷλε πολέμῳ τῶν πολι- δέ πρυ καὶ Καϊσαρ 
.. . ϱ, / Πῃ ο με 

τῶν, διὰ τὸ συμφέρον τῆς πόλεως περισώσας, ὑπ' αὖ- 

τῶν ἀπέθανε. » 

ΟΧΧΧΙ. Τοιαῦτα τοῦ Ἀντωνίου παρὰ µέροςτεγνᾶ- 

ζοντος, οἵ ἀμύνειν τοῖς Ὑεγονόσιν ἀξιοῦντες, Λέπιδον 

ἠξίουν ἀμύνειν. Λεπίδου δέ τι μέλλοντος λέγειν, οἵ πόῤῥω 

συνεστῶτες κατελθεῖν αὐτὸν ἐς τὴν ἀγορὰν ἠξίουν, ἵνα 

ὁμαλῶς ἅπαντες ἐπακούσειαν. ᾗΝαὶ ὁ μὲν εὐθὺς πει, 

νοµίζων ἤδη τὸ πλῆθος τρέπεσθαι᾿ χαὶ ἐπὶ τὰ ἔμβολα 
ο αν μες ο ιὶ 

παρελθὼν, ἔστενε καὶ ἔκλαιεν ἐν κ ον μέχρι πολ 

λοῦ. Ἀνενεγκὼν δέ ποτε, εἶπεν" Ἐνταῦθα χθὲς μετὰ 

Καίσαρος ἱστάμην, ἔνθα νῶν ἀναγκάζομαι ζητεῖν, περὶ 

Καίσαρος ἀνηρημένου τί βούλεσθε; Ἀναβοησάντων ὃ 

πολλῶν, Ἀμύνειν σε τῷ Καίσαρι"' ἀντανεβόησαν οἱ µι- 

σθωτοὶ, Τὸν εἰρήνην τηπόλει. Ὅ δὲ τούτοις μὲν ἔφη, 

Βουλόμεβα: ἀλλὰ ποίαν λέγετε εἰρήνην; ἢ ποίοις 

ὄρκοις ἀσφαλῆς ἔσται; Τοὺς μὲν γὰρ πατρίους πάντας 

ὠμόσαμεν Καΐσαρι, καὶ χατεπατήσαµεν, οἳ τῶν ὀμω- 

µοκότων ἄριστοι εἶναι λεγόμενοι. Πρὸς δὲ τοὺς ἁμύ- 

γειν ἀξιοῦντας ἐπιστραφεὶς, Ὁ μὲν Καΐσαρ ἡμῶν, 

νη, µεβέστηχεν, ἱερὰς τῷ ὄντι καὶ τίµιος ἀνήρ' τὴν 

ἑ πόλιν τοὺς ὑπολοίπους αἰδούμεθα βλάψαι. Καὶ τάδε 

ἔφη) σκοποῦσιν ἡμῶν οἱ πρόθουλοι, καὶ δοκεῖ τοῖς 
πλέοσι. Ἀνακραγόντων δὲ αὖθις, ᾿Ἐπέξιθι μόνος" 

Βούλομα:, εἶπε: καὶ εὔορκον ἐστί µοι καὶ µόνῳ" ἀλλ᾽ 

οὐκ ἐμὲ καὶ ὑμᾶς βούλεσθαι δεῖ μόνους, οὐδὲ μόνους 

λ 
5 ιο 

ν 
ε 
. 

ο 

' 

ἀντιτιθέναι, 

ΟΧΧΧΙΗ. Τοιαῦτα καὶ τοῦτον τεγχνάζοντα οἵ µι- 

σθωτοὶ, φιλότιμον εἰδότες, ἐπῄνουν, καὶ ἠροῦντο ἐπὶ 
τὸν Καίσαρος ἱερωσύνην. Τοῦ δὲ ἤψατο μὲν ἡ ἡδονή" 

Μέμνησθς δὲ, ἔφη, µοι τοῦδε καὶ ὕστερον, ἂν ἄξιος εἷ- 

ναι δοκῶ. Μαλλον οὖν ἔτι παῤῥησία, διὰ τὴν ἵερω- 

σύνην, ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τῶν μισθωτῶν ἐνισταμένων" 

Ἀσεβὲς μὲν, ἔφη, καὶ παράνοµον, ἐργάσομαι δ) ὅμως, 

ΑΡΡΙΑΛΙ 

ΟΧΑΧ. Τρία Αμίοπίας εἰ Πιορίάας ον ἰνενιηί ο ουτία, 

ονοσα!{ α φπἱρηκάαπα αἱ ]απα ρείάσπι απίο ἄάεπι οοπΏυχο- 

ταμῖ, Ὀΐ νετο ἵᾳ΄Ἴοου φαρογίοτε 5αΠί εοπδρεςί, ὥστο ἵπῃ- 

Ρορίίο γοςίογαπίρης Πεπίῖο, πας φαἱδρίαπη, «ἶνο 5η 

εροπίς, 5ἴγε 5αβογπαίας οχε]απιαγῖί : Οατείε οα]απηϊίαίθιι 

απιογῖ εἰπι]οπα] Ταπα Απίοπίης, ἀπιοία ρατίε ἐππίος, Ἰοτί- 

απη οδίοπα[ί 8 ἐππίσα» Ἱγηαίατας πηπ]αάίπεπε, αααςὶ 

πο οοΠΣΙ]ππα φμἱάθπι ηῖςὶ ᾽αγππαίογΗπα, 5αἷας ἵπ {Πίο ο55εί. 

ΡΗ αἰῆς, πἱοίσοοπάιπι [αοπης, ἁεε]απιαπίίνας, Ρ]ετίδᾳπο 

γοτο τοραπΗθ5 γεπίαπα ΡασεΙΠ(ΙΕ, αἆ Ίος Ροςίετίογος Ἱία 

Ιοση{η5 οί Απίοπία5: «6 ραςε ευγῶ: ποῦίς ο5ί, αἱ οἱ βαί, 
εἰ οἱ 5οπιε] [αεία ἀἴπίατηα Παπθαί : οί εἰεπῖπι ἀῑ[βοῖ]ε 5οειι- 

ΠίαιΙ ο]ας Ῥτοβρίσοτεο, 4παπάο πο 05ατῖ φπἰάεπα ρτο[αεταπί 

Ἱαταππεπία, παᾶ; ἴαπι τίς αὔῖαπῃ αάάΠίς εχεεεταοπίρας 

εἴάσπα ἀῑοία ενα. Ὠεϊπάο αἲ Ἰχο εοΏνοτςς απῖ γἰπδΙοίαπα 

Ροίπ]αβαπί, αυ αγ]ί αἱ τοἨσιοπίς οἱ ρἱοίαΙ οΏσεγναπ/ίοτος, 

ἁἀ]αηχίίσαο Ίο γειρα : « Εφπίάεπα Πρεπίοτ γοῬῖς πιε αἲἷ- 

Ἱπηβεγεπα, οί απίε αῑος Ἰάδπι οἸαππατοπα, πὶ οοης] 6556ΠΗ: 

οἱ οχ οβ]οίο επταπά η ο5έ, ΠΟΠ {απα αποά Παδίαπα 5, απ απ 

αποᾶ υ{1ε Παβείατ : δἷο επί Ἰανεηί φαἱ Ἰπίας εαπί. Οπςη- 

σπαΠα Ίου ἵρδυπα φἱάθπη εἰ 0ᾳδατεπα ρετάιᾶ ααἲ, αασπα 

ἀεγῖοιῖς εἰγίρας ρερετεῖδεεί τοδρεσία υπ αιἶς ρυβ[ίσας, αἲν [5 

εἴδάθια ορργοςδι5 ἱπίογη(. » 

ΟΧΧΧΙ. Πυ]αςπιοάί αγ βρας Ροξί(υαπῃ Απίοπίας Ρρατίθπη 

πἱΤαπη(αε ασστοςδης οδί, αἱ μεἶδοί Ο05ατῖς πδερπῃ εηρίε- 

Ῥαπί, Πιαρίά σπα αΠίογεπη 6556 ηβδετυπί. Ου ἆππι αἲ εὐς 

τετρα [ασσΓε ραγαί, ἵατρα απα Ιοησίας εοηςεταί, Ρορίπ]ᾶ- 

η αἱ ο 5ηρεγίοτῖ Ίοςο ἵη Γογαπα ἀθδοθπάετεί, 4ο [αείας 

εχαιάἰτείαγ ρατίίετ αἩ οπηπίρας. Εἰ ρτοίίπας Πιορίάας ἆ4ε- 

«οοπά(ί: αἱ πηπίαίος απ πια] πα ῑπῖς απἶπιος ΡυίαΠ5, Ρτο 

τοδίγί5 Ῥτορτεδδας, σεππεῦηπάας ῬΡήπΊάπα ἀἷα οπυπΙα τα μι 

εοηβρθεία ἀεβονῖί οαδ απ Παϊςεγαβί]οπα : {απάσιηααα, νο]ηῖ 

5050 οχ ἀο]οτε τεσο]]ροης , Ίο γετῖα 5αρ]οοῖέ: «Ἠους Ίοευ 

Πεγί ουπῃ 0ᾳ.5ατθ 5ίαίί, αΏί πήπο οοΡος ἆθ εἶας πθος ἃ γοῬίς 

4πστοτε (πἱάπαα αμοα[ΐ5.»  Ταπα Υοτο αοε]αηναη (σημα 

πηυ]1ς, ὉΠήοπεπα σςατίς! οἱ οοπίτα τοἰαππαπ ρς ΠἹΓΟθ- 

παΠΙΙ5, Ῥασθια ρυ [ίσα ! ῖς Πο « Ῥ]ασεοί, γοδροπα!ΐ; 5εᾶ 

αυα]ομα ρασ6Π) ἀἱοΙῆ52 αί (πα ρας καοταπηοη{ῖς ο ΕτηπαΡή- 
(1Γ2 παπα απσς ποβίς ραϊτία ]αταππεπία υηί, ουηηία [ατα γ]- 
της Οφατῖ; οοπομ]οσία πυπο αἲ 5 ααἲ ορπαί εί ρταοἱραί 

γἱγῖ ἱπίοτ Ἰηταίος Ἰανοπίαν.» Ὠοϊπάο οοηΥοτδας αἲ ϱ05 

απ! 1ΠοΠΕΙΗ ροδοεραπέτ« Οωδας, πα], ἃ ποῖς πη]σταν 

γἰγ γογο βαποί5 οαγἱςδΙΠΙΣ(π6 : Ὑογοης ἁπίοπι 5αρογςεη]- 

Ρα5 παπο ρτίνατο τοπηραρ]ίσσπα. Εί ἆς Ίνος ἴρ8ο Ῥαΐτο ῥτο 
ποὺῖς οοηδηαϱί, οπ 16 οί 5οπἰοηίία ρ]οτογυπαςδ.» Άο- 

οἰαπιαία πα οδί γηγδ5: Ὑοἱ 5οἷα5 ἴα τοια αρπτοάονοί « Τοἱο, 

παν], οἱ [α5 οδί πη]ηί γοὶ 5ο: 5οᾷ οροτίοί ΠΟΠ πο γοδήπε 

δο]ο5 {4 γοῖ]ο, οἱ 50108 πο» {5 ορροποτο. » 

ΟΧΧΧΗΠ. Ταρς αγά» απ. Πιορίάας φποσας π{εγδ- 

ασ, Παογορπαςί, αποὰ φοἰτοηί Ιππία Ἰοποτίς οπρίάσπη, 

Ἰαπάσυαπί ουπα, οἱ ρομβοαίαπη Οαπΐς οἱ οοροραπί. Εἰ 

ἴ]ο ρπυάίο ΡοαδΗς τα Αἲ πποηπο ες πηηή, αἲξ, Ὀα]ας 

γοὶ ἵπ ΡοβίσγΙη 4ποσασδ, δἱ ἀἱμπας Ῥοτγο Γπθγο γίναν.” 

Ἰαπη(μς απάδοίας, οἳ ροπβοδίυη οἱ ἀοἰαίαα, Ῥάσεπα Πὰ- 

μιαν Ππογοσηαγίέδ: ς Θαπηγίς, ἰηφαἱ, Τω5 οἱ {ας τείκτο 
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ὃ βούλεσθε. Καὶ εἰπὼν, ἐς τὸ βουλευτήριον ἀνέτρεχεν, 
ἐν ᾧ πάντα τὸν χρόνον τόνδε ὃ Δολοθέλλας ὑπὲρ τῆς 

.. ’ 1 

ἀρχῆς ἐνίστατο ἀσχημόνως. Ναὶ ὁ Ἀντώνιος, ἄνα- 
» ή ν 3 μένων ἅμα τὰ ἐν τῷ δήµῳ γιγνόµενα, σὺν γέλωτι αὖ - 

/ ε 4 .) 

τὸν ἐφεώρα καὶ γὰρ ἤστην διαφόρω. Ὡς δὲ ἅλις ἔσχε 
-. 1) - / / 

τῆς ὄψεως , καὶ οὐδ) ἐν τῷ δήµῳ τι γεγένητο θερµότερον, 
μυ 3 / 

τοὺς μὲν οὖν ἄγδρας ἔγνω περισώζειν, ὑπὸ ἀνάγκης 
- ΄ - / / 

(ἐπικρύπτων τὴν ἀνάγχην, καὶ ὡς ἐν βαρυτάτῃ χάριτι 
-. ” / -”- 

περισώζων): τὰ δὲ τῷ Καίσαρι πεπραγμένα χυροῦν 

ὶ τὰ βεθ « λεῖν. Σιωπή συμθόλῳ, καὶ τὰ βεθουλευμένα συντελεῖν. Σιωπήν 
σ τε χαταχηρύξας, αὖθις ἔλεγεν 

΄ - - . κ. / -. 

ΟΧΧΧΗΙ.« Ἐγὼπερὶ μὲν τῶν ἁμαρτόντων πολιτῶν, 
.» λ 

ὦ ἄγδρες ὁμότιμοι, σκεπτοµένοις ὑμῖν οὐδὲν ἐπεφθεγ-- 
γόµην περὶ δὲ Καίσαρος ἀντ᾽ ἐκείνων ψῆφον αἰτοῦσιν, 

.-. / - ] ἓν ἐκ τῶν Καΐσαρος ἔργων προὔθηχα μέχρι νῦν. Καὶ 
- -” ’ 

τοσούτους ὑμῖν τὸ ἓν ἀγῶνας Ίἦγειρεν, οὐχ ἀλόγως: εἰ 
λ / Μ 

γὰρ ἀποθησόμεθα τὰς ἀρχὰς, ὁμολογήσομεν ἄνδρες 

τοσοίὃε καὶ τοιοίδε ἀναξίως αὐτῶν τετυχηκέναι. "Όσα 
ο . .ω λ δ) οὖν μηδὲ ὑπακούσεται ῥαδίως, ἐπισχέψασθε νῦν αὐτὰ, 
καὶ συναριθμεῖτε κατά τε πόλεις καὶ κατὰ ἔθνη, καὶ 

Ν λ 

βασιλέας καὶ δυνάστας. Ἡάντα γὰρ δλ, σχεδὸν εἰ- 
-” -- ’ ”-- ευ) ’ 

πεῖν, ὅσα ἐξ ἠοῦς ἐπὶ δύσιν ὃ Καΐσαρ ἡμῖν ἐγειρώσατο 
δυνάμει καὶ κράτει, συνεστήσατο νόµοις, καὶ χάρισι 
χαὶ Φιλανθρωπίαις βεβαιωσάµενος.  Ὃν τίνας ὑπο- 

στήσεσθαι δοχεῖτε, ἀφαιρουμένους ἃ ἔλαθον, εἰ μὴ 
.. ος πν 

πάντα ἐμπλῆσαι πολέμων ἐθέλετε; οἳ τῇ πατρίδι, ὡς 
ου ; 

ἀσθενεστάτη μάλιστα οὔση, τοὺς ἐναγεῖς περισώζειν 
ἀξιοῦτε. Καὶ τὰ μὲν ποῤῥωτέρω τοῖς τε δεινοῖς ἔτι καὶ 

- / 3 / / Ὀω 1 3 3 ο / 

τοῖς φόθοις ἀφεστηχότα ἐάσω. Ἂ δὲ οὐκ ἀγχοῦ µόνον 
ἐστὶν ὑμῖν, ἀλλὰ σύνοικα ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν αὐτὴν, τοὺ 

ι «2 ᾽ .ω ο - τὰ γικητήρια, λαθόντας, καὶ χατὰ πλῆθος ἅμα τοῖς 
ὅπλοις, ὡς ἐστρατεύοντο, ὑπὸ τῇ αὐτῃ συντάξει, συν- 

/ ο. / κά - φόνο λλ Δ /9 
ᾠκισμένους ὑπὸ Καίσαρος (ὧν ἔτι πολλαὶ μυριάδες 

εἰσὶν ἐν τῇ πόλει), τί νομίζετε πράξειν, ἀφαιρουμένους 
κά .ὰ / Ἀ δ ο λ [- 0 λε ’ β. λ ὧν εἰλήφασιν ἢ προσδοχῶσι λήψεσθαι, πόλεών τε καὶ 

εἰ 

χωρίων; Καὶ τοῦδε μὲν ὑμῖν καὶ ἡ παρελθοῦσα νὺξ 

τὴν εἰκόνα ἔλειξε' δεομένοις γὰρ ὑμῖν ὑπὲρ τῶν ἅμαρ- 
τόντων, ἀντιπαρέθεον ἐχεῖνοι μετὰ ἀπειλῆς. 
ΟΧΧΧΙ, Τὸ δὲ σῶμα τοῦ Καίσαρος συρόµενον καὶ 

αἰκιζόμενον καὶ ἄταφον ῥιπτούμενον (καὶ γὰρ ταῦτα ἐκ 
τῶν νόμων τοῖς τυράννοις ἐπιτέτακται) περιόψεσθαι 
νομίζετε τοὺς ἐστρατευμένους αὐτῷ; καὶ τὰ Κελτῶν 

καὶ Βρεττανῶν νομιεῖν, ἃ εἰλήφασιν, ἕξειν βέβαια, τοῦ 
δόντος ὑθριζομένου; Τί δὲ τὸν δἥμον αὐτὸν ἐργάσεσθαι; 
τί δὲ τοὺς Ἰταλιώτας: πόσον δὲ ὑμῖν ἔσεσθαι φθόνον 

/ ”ν ” ᾿ ο. 3 6 / 5 ν ε λ 
παρα τε ἀνδρῶν καὶ θεῶν, ἐνυθρίζουσιν ἐς τὸν ὑμῖν τὴν 

ἡγεμονίαν µέχρι Ὠκεανοῦ ἐπὶ τὴν ἄγνωστον προαγα- 
γόντα; καὶ οὐκ ἐν αἰτίᾳ καὶ καταγνώσει μᾶλλον ἔσεσθαι 
τὸν τοσήνδε ἡμῶν ἀνωμαλίαν, εἰ τοὺς μὲν ὕπατον ἐν 

λ ί ὴ Ἱερὸν ἄνδρα ἐν ἱερῷ γωρίῳ, βουλΏ Ῥουλενυτηρίῳ, καὶ Ἱερὸν ἄνδρ ρῷ χωρίῳ, βουλῆς 
-- / -. 

ἀγηγερμένης, ὑπὸ ὄψεσι θεῶν, κατακανόντας τιμᾶν 
.-. αν) ια) ” / 5 3 

ἀξιώσομεν, ἀτιμοῦν δὲ τὸν καὶ τοῖς πολεµίοις δι ἄρε-- 
/ ’ η Ύ « . / κα .ο τὴν τίµιον; Τούτων μὲν οὖν, ὡς οὔτε ὅσίων, οὔτ᾽ ἐφ 

--- / / δαν Α / δὲ ἡμιν ὄντων, προλέγω πάµπαν ἀπέχεσθαι. Γνώμµην δὲ 
αΡΡΙΑΝΟΣ. 

ὲεὲὲὰ-.-------- 

4ο 

Υιάραίας, [αοἶαπα {Π1ΟΠ αποά Παμοίΐς,ν Οπδης ἀῑσμς, ἵη 
οπη]απα ρύορέτο γεγειςις οδί Ἱιορίά!ς. Ἐκ απο απίομα 1ο 
εχορδδεΓαί, Ρο (οίαπ] 1 ἵεπαρας Βο]αῦε]]α Τη 5οβα ραπ 
54Π6 4εσοτο 46 ππαρϊκίταία 510 οοΠ{ομάΙ{, πο ο0 οχοἰάργεί, 
ΕΙ ΑπίοπΙας Πίογίπα, οχδροσίαης απ]ά Γαοίαγα ρἱοῦς οξκοί, 
οµΠὰ τἶδα ϱΙΠ δροσίανοταί» ΠΠ ἀῑδοστά ος {Πίος 5ο8ο {μι- 
υαηί, Ῥοδίφαᾶπα ἀπίοῦ ααίας ΓΗἷΓ δροσίαπάο, Πεμαο 4 
ΡΙεῦο φπἰάφπαπα αογ]ογῖ ς(άο Γασίαπη Ἱπίο ον [ί, ποσρςρ]{α{ο 
ἑοπηρα]σα5, δία(η[ί 8ογγαΓθ απἱάθιη ΡεΓ6ΙΡΦΟΓΟ5 (τα {ΑΠΠΕΠ 
αἱ ἀἰςθημ]ατοί ποορςΣἰαίομα, οἱ Ρο ἰησα]αν! στα ία ἱπουῖ- 
πι](αίοπη οἱς ἱπιριίατοί)» θα] νοιο οἱ ασία Οοκαεῖς ρτο 
Ρασίο ταία Ἰάρογα, οἱ θα, απσ. ΙΙ ἀομμοταία εξιργοροκίέα 
[μἱβδοπί, ο[[οεία ἀατο. Ἰαπαο, Ιπάϊσίο ϱος ῥΓα"ζΟΠεΙΙ αἰ- 
Ἰεη/ίο, Ταή55. κἷο οὔδς οδί Απίοηίις :- 
ΟΧΧΧΗΙ. «Εφιίάσα, Ῥαΐπες ορηφορί!, ἀῑδοερίαπιίριις 

νορῖ5 4ο οἰνίρας, φαἱ πείας Ιηιά αἀπηῖςεγαΠί, ΠΟΠ Ππίθιρο- 

δι] ΠπέΑΠΙ δεη{επ{ίαία : οὔρίογΗη Ροδί(παπα, Π]ίς ομη]κείς, 

ευγασία Ρροροβοίδίῖς ἆς Οὔξατα; ΠΠΙΠΑ Ἰασίοηις ον αο[ἰς 

Οᾳεδαπί5 Ῥτοροδιἱ, αποά ΠΙΠΙ [αηίας Ιπίοι γος οοΠ{οΠ{10- 

πο5 εχο[ίαν]ί; πεσιαε Π]αά απἱάσπα Ἱπιπιογίίο. 5ἱ οηίπι ἆο- 

ΡΟΠΘΠΙΗ5 πορίνος πιασἰκίτα{α5, πος {οί ας ἴα]ος γίτος Ιπάῖ- 

ρπος οἵς [αἱερίηαγ. αμα γετο τεσπα, ἵπ απίρας πο οἳ- 
(οπαροταΡίέαγ απἰάεπῃ ποῬ5, οοηρἰἀσταίο : οἱ απἱᾶ ροι ΟΠηΠο5 

αἰγίίαίες, απῖά μεν Ρνογἱησίας, απἱά Ρος τοσηᾶ αΠΙΙΟΟΓΙΠΗ 

5οζἵογαππ(πε Τεραπα αἱ ἀγηαδίαγαπα ογεΏ{ΗΓΙΠΗ 5ἷέ, Ῥογρθη- 

άΠει Χαπι αὐ Οπεηί ἵπ Οεοϊάεπίειη ομπείος {ογο ρορι]ος 

Οωκαν, υἱπηία δια 5αβασίο5, Ποπ δοἶαπα υἱ οἱ αιπιῖς Ραζα- 

έν φεᾷ εί Ἰοσίρις οιάἱπανΙέ, Ῥοπεβορηίῖα ΠρεταΠίαίο(πε 

ΠρηπανΠί.  ΟΟΓΙΠΗ πο5ηαΠὴ ραίαᾶς Ἰαίτος οΗρί 1ρί απα 

5616] αοοθροηη{2 η]ςὶ {οτίο Ώο]]ίς πιίςοεγο οπηηία Υο]ασγ](ῖς; 
απΙ ραίπία., απαπὶ πἰπηῖαπα ἀορίηίαίαπι ἀῑσ[ῖς, πο[αγίος Ίος 
οἶγες οοπ5θυγαπάος σοηςθί!5. 56ᾷ πΙ({ο Ίαπη ο οπηηῖα, πΠάθ 

πορῖς Ἰοησίηφαῖας Ρογίοπ]απα δέ, Ἰοπαϊπαίος ππθίας.. Ἠος 

Υ6ΓΟ;, ΠΟΠ ΥΙ6ΙΠΟΡ Πιοῖο, Υεγαπα ο[ἵαπα 1ρδαίή ΠΟΡΙδΟΙΠΗ ἵπου- 

Ἰεηίες Τία]ίαπα, γοίειαηος Οεατῖς (ααἲ, υἱ γἱοογαγα πα 

Ριζπηῖα αεοἰροτεη{, {απίο ΠμΠπθτο, εί απἰάθια αγΠ]α(1 οἶαπα 

ημΠς, θί Ρο) οο5άθπα ογάΐπος, «πῖρις 5αῦ Οῶςατο πηΠίαγε- 
ταπί, ἀῑδιπρα{, αἨ Π]ο ἵη εο]οπίας ἀοοηρίϊ 5υΠέ, 4ΠοΓΗΠΑ 
πηη]ία πη]ἷα οἵαπη παπο 1η Ότρο γογδαπίαν } :Ἠο5, Ἱπαπαπα, 

απ]ὰ οχἰςίηιαίἰς [αοίατος,, 5ἱ απ[ογαπίηγ οἷς (πα: γα] ΊαΠ1 ας- 

οερεταπέ, Υα] απ αἷς ργοπηΐςδα 5υΠί, ορρίἆα αίααο ριαάἷα 
Οεπία ρια{αι]ία πον αἰαπος Ἠα]α5 ναί δΡασΙπιθη γοβῖς οχ]ιῖ- 
Ρατ ΥἰάΙδίίδᾳαα, απαπίῖ οσα πηϊηὶς ἀῑςοιγσαπίος 1 5ο 
γορίγῶ ἀερτεεαἰοπί ργο 5, αἱ ρεέζατιηί, ορροδοτΠΕ. 

ΟΧΧΧΙΥ. « ὔαπι Υεγο έουρας Ο5ατῖς πΠ6ο {ναί ρου Ττι- 
δα, οί Ιαοετατῖ, οί Ιπαπιαίαπα Ργο]1οί (οκ Ἰεσῖρις οηίπι 14 

ποσο (γγαπηῖ5 ἀερείατ) : ας Ιβίίατ «απο αΠίΠΙΟ ΡρᾶςδήΓος 
Ραϊα(ῖδ γείεΓᾶαπος οἶας εοηπη]ίοπες, οἱ υἱείογίαταπα ργῶ- 

πηῖα 4ς α]Ης Βνίαπηΐδαπο τοροτίαίαταπα Ἰπίεστα 5η αίανὸ 
Βνηια δρεγα(αΓος πηαηςιτα, ἀΠοίοΓ6 αΟΓΗΠΙΔΕΠΙ ΡΓΩΠΙΙΟΓΙΠΙ 

οοπίαπηθ]ία ομιπί α[[εσίοῦ αι απἷὰ ἱρεαπι ορ απ2. απῖᾶ 
υΠγοΓ5ος ἱποο]ας Πα]ία ραίαἰἰς [αείατος» Οπαπίαπα Υογο οἱ 

Ποπηίππα αἱ ἀεογπα ΙηγΙάίαΙα νος 5οο(αγαπα, 5ἱ (αἲϊ οοη{- 

πηο]ία ἀἴσηυπα Παάἱεαγε(ἶ5 Ἠππς, ααϊ Ππρογίαῃ γουῖς πκαπο 
α Ισηοία ρηας Οεθεαπὶ Πίοτα Ῥγοπιογ!έ ΑΠ ΠΟΠ ΙΠδίσηοιι 

ποδίταπα ΙπίφιΠαίειη αοσαξαίατος Ρη{αἶς οιηπος, 5ἱ 05 αἱ 
εοηδα]θιη ἵπ ουτῖα, αμί νίταπα δαποίαπα ἵω 5ασταίο οσο, 
Ἱπδροσίαπία φεηαία, 5υ8Ώ ἵρδογυπα οομ]ῖς ἀθογαπα, ΠΠίΓθΠ]θ- 
τα! 1105 5ἱ γα η]ῖς ἀἰσπαβίππαν : ἱρδπη Τογο οοπ{απηθ]5 
αΠείεπιας, οἱ Ποδίβρας αποαα Ρτορίος νἱγαίοπα ϱ.Γ45 
(αἱ{ οἱ γεποταβῖς2 Οµἆτο νο ΠΊΟΠΟΟ, ΠΙΠαΙΠΗ5 σος πεία- 
τία, απ πο οἱ γο]ἴπηις απἰάσπα, οσο Υα]επηάς τ εί ϱτα 
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. ΄ ἐσφέρω, τὰ μὲν πεπραγμένα καὶ βεβουλευμένα τῷ Καί- 
σαρι πάντα χυροῦν" τοὺς δὲ ἁμαρτόντας ἐπαινεῖν μὲν 

οὐδενὶ τρόπῳ (οὐ γὰρ ὅσιον οὐδὲ δίκαιον, οὐδὲ σύµφω- 
νον ἔτι τῷ κυροῦν τὰ Καΐσαρι πεπραγμένα)" περισώ- 
ζειν δὲ ἐξ ἐλέου µόνον, εἰ ἐθέλοιτε, διὰ τοὺς οἰκείους 

αὐτῶν καὶ φίλους" εἰ δὲ καὶ τόδε αὐτὸ οἵδε λαμβάνειν 
ὑπὲρ ἐκείνων ὁμολογοῖεν ἐν χάριτος μέρει. » 
ΟΧΧΧΥ. Τοιαῦτα εἰπόντος τοῦ Ἀντωνίου σὺν ἄνα- 

τάσει τε καὶ ὅρμη βαρυτέρα, Ὑίγνεται δόγµα, ἧσυχα- 

ζόντων ἤδη καὶ ἀγαπώντων ἁπάντων" Φόνου μὲν οὐκ 
εἶναι δίκας ἐπὶ τῷ, Καΐσαρι: χύρια δὲ εἶναι τὰ πεπρα- 
υμένα αὐτῷ πάντα καὶ ἐγνωσμένα, ἐπεὶ τῇ πόλει συµ.- 
φέρει. ᾿ἘΕβιάσαντο γὰρ τόδε ἐς ἀσφάλειαν οἵ τῶν περι- 
σωζομένων οἰκεῖοι προστεθῆναι μάλιστα, ὡς οὗ δικαίως 

φυλασσόμενα μᾶλλον, ἢ διὰ χρείαν. ἸΚκαὶ ὃ Ἀντώνιος 
αὐτοῖς ἐς τοῦτο ἐνέδωκεν. ᾿Ἰψηφισμένων δὲ τούτων, 

ὅσοι τῶν κληρούχων ἡγεμόνες ἦσαν, ἠξίουν ἴδιον περὶ 
σφῶν ἐπὶ τῷ κοινῷ δόγμα ἕτερον γενέσθαι, βεθαιοῦν 
αὐτῶν τὰς κληρουχίας. Καὶ οὐκ ἐκώλνεν ὅ Αντώνιος, 

ἐπιδειχνὺς τῇ βουλῆ τὸν φόβον. Γίγνεται μὲν δὴ καὶ 
τοῦτο" καὶ ἕτερον αὖ περὶ τῶν ἐξιόντων ἐπὶ τὰς ἀποικίας 

ὅμοιο. Λεύχιον δὲ Πείσωνα, ὅτῳ τὰς διαθήκας ὃ Καῑ- 
σαρ παρετίθετο, τοῦτον ἤδη τὸν τρόπον τῆς βουλῆς 
διαλελυµένης, τινὲς περιστάντες παρεκάλουν, μήτε τὰς 
διαθήκας προφέρειν, µήτε θάπτειν τὸ σῶμα φανερῶς, 
μή τι γεώτερον ἕτερον ἐκ τούτων γένοιτ. ἸΚαὶ οὐ 
πειθόµενον ἠπείλουν ἐσαγγέλλειν, ὅτι τὸν δημον οὐσίαν 
τηλικαύτην ἀφαιροῖτο, γιγνοµένην κοινήν’ αὖθις ἄρα 
ἐνσημαινόμενοι τὴν τυραννίδα. 

ΟΧΧΧΥΙ. Ἐκθοήσας οὖν ὃ Πείσων ὅτι µέγιστον, 
καὶ τοὺς ὑπάτους ἔτι παροῦσάν οἵ τὴν βουλὴν ἀξιώσας 

συναγαγεῖν, εἶπεν « Οἱ τόραννον λέγοντες ἕνα ἀνηρηκέ- 

ναι, τοσοίδε ἡμῶν ἀνθ᾽ ἑνὸς ἤδη τυραγνοῦσιν' οἳ θάπτειν 

µε κωλύουσι τὸν ἀρχιερέα, καὶ τὰς διαθήχας ἀπειλοῦσι 

προφέροντι, καὶ τὴν οὐσίαν δηµεύουσιν αὖθις ὡς τυράν- 

νου. Καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τούτοις αὐτῷ πεπραγμένα κεκύ- 

ρωται’ ἃ δὲ ἐφ᾽ ἑαυτῷ κατέλιπεν, ἀκυροῦσιν, οὐ Βροῦ- 

τος ἔτι, οὐδὲ Κάσσιος, ἀλλ) οἵἳ κἀκείνους ἐς τόνδε τὸν 

ὄλεθρον ἐκριπίσαντε. Της μὲν οὖν ταφῆς ὑμεῖς ἐστε 

κύριοι, τῶν δὲ διαθηκῶν ἐγώ' καὶ οὕποτε ἃ ἐπιστεύθην 

προδώσω, πρὶν κἀμέ τις ἐπανέλη. » Θορύθου δὲ καὶ 

ἀγανακτήσεως γενομένης παρὰ πάντων, καὶ μάλιστα 

τῶν τι καὶ ἐλπιζόντων ἐκ τῶν διαθηκῶν αὐτοῖς ἔσεσθαι" 

τάς τε διαθήκας ἐς τὸ µέσον ἔλοξε προφέρειν, καὶ θά- 

πτειν τὸν ἄνδρα δηµοσία. Καὶ ἐπὶ τοῖσδε ἡ βουλὴ, διε- 

λύβη. 

ΟΧΧΧΥΠ. Βροῶτος δὲ καὶ Κάσσιος, αἰσθόμενοι 

τῶν γεγονότων, ἐς τὸ πλΊθος περιέπεµπον, καὶ παρε- 

κάλουν, πρὸς αὐτοὺς ἀνελθεῖν ἐς τὸ Καπιτώλιον. Σνν- 

δοα όντων δὲ ὀξέως πολλῶν, ὃ Βροῦτος ἔλεγεν' «Ἐνταῦθα 

ὐμῖν ἐντυγχάνομεν, ὦ πολῖται, οἵ γθὲς κατ ἀγορὰν 

ἐντυχόντες" οὔτε ὡς ἐς ἱερὸν καταφυγόντες ( οὐ Ἱὰρ 

ἡμάρτομεν], οὔτε ὡς ἐπὶ κρημνὸν, (οἳ τὰ καῦ ἑαυτοὺς 

ἐπιτρέπομεν ὑμῖν) ἀλλὰ τὸ Κίννα πάθος, ὀξύτερόν τε 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

φοη[εη/ία ἀἴοο, αεία εοηςίΜαηπε Οᾳφατίς ταία ἀοβοτο Ἠαλοτίτ 
ἀποίοτες γετο εοε]εεῖς Ιαπάαπάος φπἰάεπα ΩΠ]]ο πιοᾶο (14 
ομίαα πες ἀἰνίπο ΠΗΠΙάΠΟΥΕ Ίητε Ἠσεί, εἰ, φἰᾳπίάεια αεἰα 
Οᾳραιής ταῖία Παῦθπηας, Ρ]αηε θα τθρησηα!), ΟΡΕΡΓΙΠΙ 
γοπίαπα ἴΑπΙΘΗ εἶς ρο556 εοποεά!, εκ «οἶα φπἰάεπα οοπηηἰςθ- 
ταβσπο , οἱ γοῬῖς ία γάείας, τεδρθοῖα απηἰοσγαπα 4ος Ίνα- 
Ῥοηί εἰ Γαπηαγίαπα : δἱ πηοᾶο Ἠὰ, τὰ ἵρβαπα ρτο Π]ίς {η ρτα- 
Πο ]ος 56 Παβίίατος, βἴᾳπε ϱο ποπιῖπε αεοθρίµτος, Ρτο- 
{8ΑΠΙΗΓ. 

ΟΧΧΧΥ. Πωο ρορίᾳπαπι Απίοπίας Ππαρηα οοπίθη(ἴοπε οἱ 

αθθγίιο φποάαπα ἱπρεία ἀῑκίε, πλ! Ίαπα ροττο ππογεπήῖ- 

Ῥα5 οσίοτῖς, οἵ ευποῖς Ἠας φεπ{ίεπβία οοηίεη(ῖς, Πί 56ηα8- 

{π5οοηδΗ Πάπα: « Ῥε οσἀε 0ᾳρατίς αατῖ ἵπ ]άϊοῖο Πο ΄ 
αερα; ασία γετο εἶας ἀεογείασιε ταία 6556, φποπίαπη Ἱία 
ϱ τερυβ]ίεα ε55α γ]άραίας : » σε επίπι γειρα, αἱ αἀ[ϊορ- 
τοπία, Ῥειγ]οεταηί (οοποεάεπίε ἷά 4ποσπε Απίοπίο) Ρε 
ΟΙΒΘΟΓΗΠΙ αεί, αἆ Π]ογαπῃ εεοηπαίεπι» απαξί ΡτορίεΓ 
υ{ηΠαίεπι π]αρί5 5εγγατοηίγ αοία Οᾳσατίς, αἵαπι αποᾶ Ρος 
56, 1116 φποᾶαπα, τα]άα Γςδοπί Γαίπτα. Ἐο' 5οπαἴαδοσῃ- 

5η]ίο [αείο, αποἰαποί αἀεταπί εο]οπίϊς ἀεάποεπάϊς ρτα/[εο, 
Ροβίπ]αγαπέ, αἱ Ῥγαίεγ ϱΟΠΙΠΙΙΠο Ἠ]πά 5οπαίας οοηδυ]έαπα 
αλά ροευ]ίατο οοηβεθτείΗς, 41ο γείοταμῖς Ροβββθβεῖο απτο- 
ταπα, απὶ εἰδάεπῃ Γαἱφδεπί ατα, οοπβγππατοίατ. Νες 
ομ5ΗΗί Απίοπίας, φαΐ {ρ56 5επα(αῖ, απἷά αὖ Ἠ5 ο5δεῖ ΠΠε- 
{αεπάσπα, ἀεπιοηδίταγεταί. Ἰασπθ οί Ίου ἵρεαπι δεπαίης- 

οοηδυ]ίαη [αοίαπα οδί; οἱ δἵπια] ααά εἰί]α, ἆς Πς αἱ ἵπ 
εο]οπίας Ίαπι ἀσάποιϊ εταπί. Βεπαία ἀεϊηᾶς ἀϊπιίςεο, Τ,. Ρῖ- 
ΦΟΠΟΠΙ, αραιά απεπα (δδίαπιοπέατα 5π1πα Οωδας ἀρρορπεταί, 
ποπ οἰγομπηςογαπί; τοβαπίος, πο {εδίαππεπίαπα Ρτο[ο- 
ταί, π6γε οοτρας ρηρ]ίος ΓαποΓαγοί; πο Ἰήπο αἰῖα ΤΕΓΙΠΙ Πο- 
γατυπα Πογεί πιαϊοτία. Οποά απππα οἱ ποη ροτςμαάετοῃί, 

ἀἱεια 56 οἱ ἀϊοίατο, αποά ρορα]απα Ῥοππαπαπα {αηία Ἰοργθ- 
ἀῑίαίο (γαπάστεί ρα λ]ίορ ατατίο ἀερίία , πππαὈαπία τς τΙΓΞΠΙ 
ία εαρ]ηπποηίες ἐνταππίάθτη, 
ΟΧΧΧΥΙ. Τι Ρίςο, απαπίαπα ρο(ηξ εχο]αΠΙαΗ5, σοἩ- 

ευ]ος ἱπγοσαγ]ε, αἱ 5οπαίαπα ποπάσπα ἀϊστοξςαπα οοἶτο 4εππο 

Ἱαβοτγεπί, ΘΟπο [πείο, Ἠέθο τετρα Γεοί τα Οπἱ ἵψσταπηππα 

Ἰαείαπί α 56 5αρ]αΐαπα , {ο ]άπ1 Ῥτο απο ἱγταπηϊάσια ἵπ πος 

γο]απ{ οκογςθτο: 5οροΠτί γοίαπί ΦΙΠΗΠΙΠΙ ῬοπΠορπα, ἴο - 

εἰαπποπίαπα οἶας Ῥτο[οτοπϊ πηπαπίατ; Ῥοπα ταῖδας, ἴαη- 

απαπα ἐγταπηῖ, Ραρ]ἰσαία γο]αηί : αοία Οαδατίς, απ απἱάσην 
αἆ 56 Ρογιπεηί, ταία Ἰαβεηίς (ασ Ὑετο αἆ ἵρδυπῃ ἀείαη- 

οίαπα, γο]αηί Ἱεπία Ποί : ἱάσᾳπο που Ἐταίας Γαο, πεο 0ᾳ5- 

εἷα5; 5ο 1, (αἱ οσρᾶἱς απ είογος οἱ Ιη5[ἰραίογες Πή5 Γαετιηί. 

Ώο δερι]ίανα {βίας νο γάεγη(ς, 41ο το ἵπ γεδίτα οδί ρο- 

ἰοδίαίο: οπο, αποά πηδΙΠη οί, (οδίαπποπίαπα οπταβο, πθφπα 

υπο σα(α, ποά πα ή ον ετοδίίαπα, Ρτούσπας πὶκὶ Ππο 4πο- 
απο αφαΐς, φἶοί Πάπα, οοοἱἀθεῖ.ν Τπάς οί ρς οἳ γεν 
ἱπάίσπαπα αυ απ (ρας, ῥεακογῖπα ἷδ, φαὶ «ροταβαηί οκ 

ε0 (ο5ίαπποπίο 5ἱΡί ποσο αφαιά ορνοπίαταη, ρ]ασπέ, ο 
(οφίαπποπία πα ργοΓοττῖ απ πηδδίαπα, οἳ οοτρα5 Παπογαϊ ρα” 

μ]σο, Αίσαο Πα δομαίας ἀἱδδο]αίας ο»{. 

ΟΧΧΧΥΠ, Φα αδί Ππίοοχοταπί Βτηίας οἱ Οᾳλείας, ᾱἷ- 

πηήφαἰφ παποἰἰ5 ρ]εῦοπα γουαγαη{ αά 56 {η Οαρίοισπα. Μον: 

απο Γποίο ἀἲ ο05 πηα]ίογαπα οοποµήδα, Ῥπαίας δἷο ]συυής 

οί: Ἠΐοσο Ἰοοί πππο, Οπἱπίος, ααίπας γοβίδουσα, αἱ {π 

(οτο οτί ορίπχας τ Ἠοι Ίδη οἱ αἲ ΓἈπυΠη τοζυμἰ, Ώθο θϱίΠα 

ΡουσαγΊπιής; ποσο αἱ αἆ Ίου ργατυρίαο, 4πἱρρο 40 

Γο ποκίτας Πάοἱ νοφίτα οοπηαΕπιας : 5ο Οἴπηας οπδης το” 



ΡΕ ΡΕΙΙΙ5 νΠΙΡΙΡ ΠΡ. , 

καὶ ἀλογώτερον αὐτῷ γενόµενον, οὕτως ἠνάγκασεν. 
σθόμην δὲ τῶν ἐχθρῶν διαθαλλόντων ἡμᾶς ἐς ἐπιορ- 
χίαν, καὶ ἐς αἰτίαν ἀπορίας εἰρήνης ἀσφαλοῦς. Ἀ δὲ 

Ὕ 
περὶτ τούτων ἔχομεν εἰπεῖν, ἐν ὑμῖν ἐροῦμεν, ὠ πολῖται, 
μεθ) ὦ ὧν καὶ τἆλλα ὃ Σημοκρατουμένων πράζοµεν. Ἐπειθὴ 

ἳ ἀῑος Καΐσαρ ἐκ Γαλατίας ἐπὶ τὴν πατρίδα ἤλασε σὺν 
ὅπλοις πολεµίοις, καὶ Πομπήϊος μὲν ὃ δηµοκρατικώ- 
τατος ὑμῶν ἔπαθεν οἷα ἔπαθεν, ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ πλῆθος ἄλλο 
πολικῶῦν ἀγαθῶν ἔς τε Λιθύην καὶ Ἰθηρίαν ἐλαννόμενοι 
διωλώλεσαν "' εἰκότως αὐτῷ δεδιότι, καὶ βέθαιον ἔχοντι 

τὴν τυραννίδα, ἀμνηστίαν αἰτοῦντι ἔδομεν, καὶ ὠμό- 
-- « ᾿ μα ῃ δὲ . ὀ / / σαμεν ὑπὲρ αὐτῆς, Εἰ δὲ ἡμιν ὀμνύναι προσέταττεν, 

οὐ τὰ παρελθόντα µόνον οἴσειν ἐγχρατῶς, ἀλλὰ δου - 
λεύσειν ἐς τὸ µέλλον ἑκόντας, τί ἂν ἔπραξαν οἱ νῦν ἐπι" 

-- 3 / θουλεύοντες ἡμῖν; ἐγὼ μὲν γὰρ, ὄντας γε Ῥωμαίους, 
οἶμαι πολλάκις ἀποθανεῖν ἑλέσθαι μᾶλλον, Ἄ δουλεύειν 

ἑκόντας ἐπὶ ὄρχῳ. 

ΟΧΧΧΥΠΙ. Εἰ μὲν δὲ μηδὲν ἔτι εἲς δουλείαν εἰρ- 
Υάπετο ὁ Καΐσαρ, ἐπιωρκήσαμεν. Εἰ δὲ οὔτε τὰς ἆρ- 

γὰς τὰς ἐν ἄστει, οὔτε τὰς τῶν ἐθνῶν ἡγεμονίας, οὔτε 
ά / ε , / Ν Μ 
στρατείας, ἢ ἱερωσύνας, ἡ κληρουχίας, Ἄ τιμὰς ἄλλας 

ὑμῖν ἀπέδωκεν, οὐδὲ προεθούλευεν ἡ βουλὴ ἐπὶ οὐδενὸς, 
οὐδ᾽ ὁ δῆμος ἐπεχύρου, ἀλλὰ πάνθ’ ὃ Καΐσαρ ἦν ἅπα- 

σιν ἐξ ἐ ἐπιτάγματος » καὶ οὐδὲ χόρος αὐτῷ τοῦ καχοῦ τις 
ἐγίγνετο, οἷος ἐγένετο Σύλλα (ἀλλ ὃ μὲν τοὺς ἐχθροὺς 
καθελὼν, ἀπέδωκεν ὑμῖν τὸν πολιτείαν: ὅ δ' ἐπὶ ἄλλην 
στρατείαν γρόνιον ἀπιὼν, ἐς πενταετὲς ὑμῶν τὰ ἀρχαι- 

/ ψ. / ο. τα / τ’ οι) 
βέσια προελάμθανε) ' ποία ταῦτα ην ἐλευθερία, ἧς οὐδ 
Ρὶ Ν ε / Μ / [ὰ ο / / 

ἐλπὶς ὑπεφαίνετο ἔτι; Τί δὲ οἳ τοῦ δήµου προστάται 

Μαισήτιος καὶ Μάρυλλος; οὐχ, ἱερὰν καὶ ἄσυλον ἄρ- 
3 « 2Ύ. / Ν ὔθρ οὐ ὦ λ λ / 

χοντες ἀρχΊν, ἐ ἐξηλαύνοντο σὺν ὕθρει; Καὶ ὁ μὲν νό- 

μος ὃ τῶν προγόνων καὶ ὁ ὄρχος οὐδ' ἐπάγεσθαι δίκην 
ἔτι οὖσι Αλμάρχοις ἆ ἐπιτρέπουσιν’ ὅ δε Καΐσαρ αὐτοὺς 

ἐξήλὰσεν, οὐδὲ δίκην ἐπαγαγών. Πότεροι οὖν ἐς τοὺς 

ἀσύλους ἡμάρτανον) Δ Κμίσαρ μὲν ἱερὸς χαὶ ἄσνλος, 

ὅτῳ ταῦτα οὐχ. ἑχόντες, ἀλλ᾽ ἐπ' ἀνάγκης, οὐδὲ πρὶν) 

ἐν ολών ἐς τὴν πατρίδα σὺν ὅπλοις » καὶ τοσούσδε 

χαὶ τοιούσδε ἀγαθοὺς πολίτας χατακανεῖν, ἐθέωεθα" 

τὴν δὲ τῶν δηµάρχων ἀρχὴν οὐχ ἱερὰν καὶ ἄσυλον οἱ 

πατέρες ἡμῶν ἐν δημοκρατία γωρὶς ἀνάγκης ὤμοσάν 
2 { .) 3 Μ - -” λ [4 / ο 

τε καὶ ἐπηράσαντο ἐς ἀεὶ ἔσεσθαι; Ποῦ δὲ οἱ φόροι τῆς 

ἡγεμονίας καὶ λογισμοὶ συνεφἔροντο; τίς δ) ἡμῶν ἀκόν- 

των ἴνοιγε τὰ ταμιεῖα; τίς τῶν ἀφαύστων καὶ ἐπαρά- 

των ἐχίνει χρημάτων, καὶ ἑτέρῳ δηµάρχῳ κωλύοντι 
΄ 

ῥάνατον ἠπείλει; 

ΟΧΧΧΙΝ. Ἀλλὰτίς, φασὺν, τι ὄρκος ἐς ἀσφάλειαν 

εἰρήνης ἂν Υένοιτο; Γι μὲν οὗ τυραννήσειτις, οὐδὲ ὄρχων 
δεῖ: οὐδὲ γὰρ τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐδέησεν οὐδέποτε. Εἰ 
δ’ ἐπιθυμήσει τις ἄλλος τυραννίδος, οὐδὲν πιστόν ἐστι 
[4 / ᾿ ή 3”. ή ] /“” / 

Ῥωμαίοις πρὸς τόραννον, οὔδ' εὔορχον.Καὶ τάδε προλέ- 
Ύομεν, ἔτι ὄντες ὑπὸ τῷ κινδύνῳ, καὶ προεροῦμεν ὑπὲρ 
-ω . {8 3 / λ ὰ ῤ 3 3 . πω 

τῆς πατρίδος ἀεί. Καὶ γὰρ, ὄντες ἐν ἀσφαλεῖ τιμῇ 
παρὰ Καίσαρι, τὴν πατρίδα τῆς ἡμετέρας τιμῆς προε- 
τιμήσαμεν. Διαβάλλουσι δ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ ταῖς χλη- 

195 --- {99. 403 

Ροηίίπιι5 οἱ ἱπάῖσηι5 Ἠας Πο5 οοπαρα Πέ, Εἰ απομίανη Ἰήπα] ο 

πος οαμπίαηία, απαδί ΡεΓ]άΓο5 εί ρασίς (αγ ραίογος, πραᾶᾷ 

ΥΟ5 Ροἱδδίπλιπα Ιραί απο οαΗδ4ΠΙ ἄροτο, ΟΜΙΠ{65, ΟΠΗ 

ααἱθας, τοδ(πία τορυβ]ίσα, το(υα 4ποφπο ἄροππας αμα" 

Ἀρομάα δυΠί.. Ῥοβίᾳδηα Οδας ο σα ραίαια Ἱπναςίι 

Ποδίος, εἰ Ῥοπιροίας, τερυρ]ίος απιαπδείηας, ἀαρ]ο- 

ταΏ)ἱ {αἱο ζαποίας5 οδί, εί ροδί θα παρα ἨΟΠΟΓΗΠΗ ο γΠαΡΙ 

πηυ{έαάο ἵπ ΑΠΠίσαπη Ηἱεραπίαπηααο Ρις! ροτίδογαηί; πο 

απἰάεπα Οααἳ, οοπβτιηαία γταμπίάο, δἳρί ἱρδῖ ποπ δἶπο 

οαή5α. Ππποπή!, οΡΗγίοπεια απίο αοἴοταπα, απαπα ᾱ- ΠοΡίΒ 

ροδία]αγ1έ, ᾖατα(ἱ οοπζθβδίπ]α5. Οἱ 5ἱ α πορῖς Παβ]ηταπάυΠι 

οχοβίδεοί, ποπ. βοἴσπα ραΜἴοπιί γα" (ογἱ{αΗΠΗ ἱπ]υτίαταα, 

564 Γαία) οίίαπα δογγ{ΐ5, ααἱάπαπα {απο (ποήτος (αἱβδο 

ριίαΕΊπιας 95, απ Ἠοᾶίο πορῖς ἱηριάϊαπίατ2 Ἐσο οδτία, 

γοτθ αἰάθΠι ἨοΠΙᾶΠΟς ΠΟΠ ΠΑΠΑ ΠΙογίοπα Ἰαΐατος (μἱ55ο, 

ορίπου, Ρταδα παπα 56 {ατο]αταπάο Ἱπίογρορί(ο ουν Π{{ αὐ ἆἷ- 

χἰβδθη{. 

ΟΧΧΧΥΠΙ. « Τίααια 5ἱ πμ] Ῥουτο οοηίτα Ιηονίαίθηα 
ΠΟΡΙΤΑΠΙ Ο05αγ ΠΙοΠ(5 οδί; ρογ]αγί δἵπηιις. Ο ος δἱ γοτο πες 

πιαρϊςίγαία5 1ΏαΠος Ρτογἱποία]εδνα, ηος ΡΓΟΡ[ΘΟΠΗΓΑ5 6Χ6Γ- 

οἴίαιπα, πες 5αεθτάοίία, ος οοΙοπίαγαπα ἀθάμο[ίοπες, πθς 

81ἱο5 φποβγῖς ἨΟΠΟΓΕ5; ἵπ Ὑεδίτα Ροίερίαίο τοἰαυῖέ; 5ἱ ΠΟΠ 

αᾱ 5οπαίαπα 46 5 τεβις του]έ, πο ρορη]! αποίοιΠαίθῃα 

τοπιἰκϊγίές 5εά ]αβσα υπία5 Οωδανῖς οπηπία Ροίαοτυηί Τη 

οπηπίρι5 τοβις; δἱ πε φἷο απἰάεπα πηα]ἰς ποτ, αἱ οι 
ΒγΗα, δα{αίας5 οδί (ΑγΙία οπίπα, 5αρ]αῖς ἱπ]πηῖοίς, αἀπτῖ- 

Πἰ5ίγαΠΙοΠεΠΙ ταἱρυρ]ίσα γουίς τοάΙάϊί; Πίο οοπίτα, αἰίαπα 

ἀΜα{αγηαΠα εχρθάΙΠοπΠεΠα αὔστθδα5, ἵπ ααἰπαποηηίαπῃ γορίτα 

ῬιοροσσαραγΊ{ οορη(ἶα): 4ααπαπη απί απα]ΐς Ώῶο οταί μου- 

ία5, ομ]ά5 πε 8ϱε5 απἰάθιη απηρ]ας ποδῖς π]]α οδίεηδα οδίὃ 

Οιιά ἀῑσαπι ἆς (πραπὶς ρΙεβίς, ἆε Οωφε[ίο Μαναοπιθὸ 

ΔΏΠΟΠ. δαογοβαπείας παρἰκίταίας οοπίηππε]ῖο5ο ρι]δας ο5ί 

Εἰ Ίεσες απϊάθπι ασ Πα5]αγαπά απ ΠΙΙΟΓΙΠΙ ΠΟΡΦίΓΟΓΙΠΙ Πο ἵῃ 

1ᾳ5 απάεπα γουατί (τίραπος ρ]ερίς εἴπαπί, αποιδααθ ἵπ π]α- 
Βἰδίταία δαηί: Οκτ τετο, ης ἵη ]ᾳ5 απἰάθΠη γοσαίο5, οαῖί 
ἵπ οχΗαπι. Ὀίτί Ιδέα κασγοδαποίος γἱο]αγίπιαςὸ Νϊςί [οτία 

6ῶ5αν απἱάσπα φαογοδᾶπείις Γαἱ; οαἶ ΠΟΠ 8ΡοΠί6, 5εᾷ οοαε(1, 
ΟΡΡΓΕΞΡα αγηιῖς Ραϊτία, {οί αρτορίῖς οἰγίρας οσσῖςίς, 6ΙΙΠΙ 
ΒΟΠΟΓΕΠΙ οοπ{α]ἵπχα5; οἱ (η ρπέία Ροίθςίας 5ασγοδαποία ΠΟΠ 

ΡΗέ, απαπι ηγιο]αρίετη ἵπ δεπαρίίογηιΠ] [ογ6 ρδίγος πος(γὶ 

π]ίτο, Ποπιῖπε 605 οοροηία, ἱατατυηί, ἀῑτῖς οίίαπι οχςοςγᾶ- 

Ποπίρας αἀάῑΠῖ5,, 5ἱ απαπαπῃ οοπίτα Βογοί» Οπ]ά Υογο2 γεοίῖ- 

ΒαΠα Ῥορι]ί Ῥοπηαηί, 6ί ταῖοπος ΡαβΙσαπογαπα, 4ποΠΒΠΗ 

ορη[εγεραπίαγ» απὶς πορῖς ἱπγ]ίς αρογηῖ! αρταγί Πα απῖς 

αὐκίυ]{ ἰπίασίας Ἰασίοπιις οί ἀῑγτα οΙΠΙ οχδεσγα[ἴοηθ Υοίας 

(αησί Ῥεουηίαςὸ απῖς (πῖραπο Ρ]ουίς μα ΠΘΟΘΠΙ οί 
οοπαπηπα [ας 

ΟΧΧΧΙΧ. «δε (ποάπαπα 6υ5ο ακ]αταπά σπα, αἰαπί, δα- 
Ρουεδί, 4ο ραοῖ» Πγηείαν δίαβίίας» Νἱπΐαπα, 5ἱ ΠΘΠΙΟ 
ἵγταππΙπα ασαί, πο ορα5 πάσι οτί μυών σπεΠ)- 
4ἀπποδπα ηθο Πηα[ογο5 ποςίνῖ ορ ας ππαπαπα αραεγα η. 
Οιοά οἱ αι γετο αἆ ποναπη αδρίταγθηε ἰγταπηίάεηι, 
πυ]α Ῥοπιαπίς Πά4ε5, πα]]α τεἰρσῖο, ουσα ἴγταπηπη ορί. 
Αίάπο Ἰωρο Ῥτοβίεπηας, ἆνπαι αάβιο ἵπ Ροτίομ]ο ΥοιδαΙ; 
πε(αε παπα Ρατ εαδα ἰάσπι ρτοβίεί ερ»δαβίπηης, 
Ναι ααἱ {μίο Ῥοίπεταπλας Ποποπίρας Γαῖ αριά Ο9βαδίη, 
σαπίαίοπα ρα(τία ροίίογθπη ποδίτίς Ποποτίρας Παὐηίπιας, 
ΟΦίεταπα αιοᾶᾷ αἆ οπἱαπηηίας 4ᾳ εοἰοπῖῖ5 ἀοάμοεμαϊς αἰΙποί, 

20. 
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ρουχίαις, ἐρεθίζοντες ὑμᾶς. Εἰ δή τινες τῶν ᾠκισμένων 
ἡ οἰκισθησομένων πάρεστε, χαρίσασθέ µοι, καὶ ἐπιση- 
µήνασθε ἑαυτούς. » 
ΧΙ. Ἐπισημηναμένων δὲ πολλῶν» «Εὸ γε, εἶπεν, 

ῶ ἄνδρες, τοῖς ἄλλοις ἐποιήσατε συνελθόντε. Χρὶ 

δὲ ὑμᾶς, τὰ εἰκότα τιµωμένους τε καὶ περιποιουµένους 

ἐκ τῆς πατρίδος, τὰ ἴσα τὴν ἐκπέμπουσαν ἀντιγεραί- 
ρειν. Ἡ μᾶς δ᾽ ὁ ὃημος ἔδωχεν ἐπὶ Κελτοὺς καὶ Βρετ- 

τανοὺς τῷ Καΐσαρι’ καὶ ἀριστεύοντας ἔδει τιμῶν καὶ 

ἀριστείων τυχεῖν. Ὁ δὲ, ὑμᾶς τοῖς ὄρχοις προλαθὼν, 
ἐπήγαγε μὲν ἐπὶ τὴν ὥν µάλα ἀθουλοῦντας' ἐπή- 
γαγε δὲ τοῖς ἀρίστοις τῶν πολιτῶν ἐς Λιθύην, ὀκνοῦν- 
τας ὁμοίως. Εἰ μὲν δὴ μόνα ταῦτα ὑμῖν ἐπέπραχτο, 
ἠδεῖσθε ἂν ἴσως ἐπὶ τοιούτοις αἰτεῖν ἀριστεῖα. Ἐπεὶ 

δὲ οὐδεὶς φθόνος, Ἡ χρόνος, Ἄ ἀνθρωπίνη λήθη τὰ ἐπὶ 
Κελτοῖς καὶ Βρεττανοῖς ὑμῶν ἔργα σθέσει͵, ὑπὲρ τού- 

των ὑμῖν ἐστι τὰ ἀριστεῖα" ἃ χαὶ τοῖς πάλαι στρατευο- 

µένοις ὃ ὃημος ἐδίδου, οἰκείων μὲν ἀνδρῶν Ἡ ἄναμαρ- 
τήτων οὔ ποτε γῆν ἀφαιρούμενος, οὐδ' ἑτέροις ἐπινέμων 
τὰ ἀλλότρια, οὐδ' ἡγούμενος δεῖν ἀμείθεσθαι δι ἀδι- 
χημάτων. Τῶν δὲ πολεμίων ὅτε κρατήσαιεν, οὐδὲ 
τούτων ἅπασαν τὴν ον ἀφῃροῦντο" ἀλλὰ ἐμερίζοντο, 
καὶ ἐς τὸ µέρος ὤκιζον τοὺς ἐστρατευμένους, φύλακας 
εἶναι τῶν πεπολεμηκότων. Καὶ οὐκ ἀρκούσης ἐνίοτε 

τῆς δορικτήτου γῆς, καὶ τὴν δηµοσίαν ἐπένεμον, Ἄ 
Ούτω μὲν ὑμᾶς ὅ δἥμος συνῴκιζεν 

ἀλύπως ἅπασι,. Σύλλας δὲ καὶ Καΐσαρ, οἱ σὺν ὅπλοις 
ἐς τὴν πατρίδα ὡς πολεμίαν ἐμθαλόντες, ἐπὶ αὐτῃ τῇ 

πατρίδι φρουρῶν καὶ δορυφόρων δεόµενοι, οὔτε διέλυ-- 
ἐς τὰς πατρίὃ δας, οὔτε γην ὑμῖν ἑωνοῦντο, 
εδηµευμένων ἀνδρῶν ἐπένεμον, οὔτε τὰς τιμὰς 

τοῖς ἀφαιρουμένοις ἐς παρηγορίαν ἐδίδοσαν, πολλὰ μὲν 
ἐκ τῶν ταµιξίων ἔχοντες, πολλὰ δὲ ἐκ τῶν δεδημευ- 

αθὼν" ἀλλὰ τὸν Ἰταλίαν οὐδὲν ἁμαρτοῦσαν οὐδὲ ἀδι- 
καῦσαν, πολέμου νόµῳ καὶ ληστηρίου νόμῳ, τήν τε γῆν 
ἀφηροῦντο, χαὶ οϊχίας, καὶ τάφους, καὶ ἵερά: ὧν οὐδὲ 
τοὺς ἀλλοφύλους πολεμίους ἀφηρούμεθα, ἀλλὰ δεκάτην 

ἑωνοῦντο ἑτέραν. 

αὗτοις .. καρπῶν ἐπετάσσομεν. 
οχΙµ. Οἱ 2ὲ ὑμῖν τὰ τῶν ὑμετέρων ὁμοεθνῶν διέ- 

Ύεμον, τῶν ἐπὶ Κελτοὺς ὑμᾶς αὐτῷ Καΐσαρι στρατευ- 

σάντων, καὶ πρ σπεμιγάντων, καὶ εὐζαμένων πολλὰ κατὰ 

τῶν ὑμετέρων νικητηρίων. καὶ συνῴκιζον ὑμᾶς ἐς 

ταῦτα ἀβρόους ὑπὸ σηµείοις καὶ συντάξει στρατιωτικῇ" 

μήτε εἰρηνεύειν ὃ 2υναμένους, μήτε ἀδεεῖς εἶναι τῶν ἑξε- 

λαθέντων, Ὁ τρ ἁλώμ. ενος καὶ τῶν ὄντων ἀφηρη- 

μένος, ἔμελλεν ὑμῖν περὶ πολλῶν ἐφεδρεύειν καιρο- 

φυλακῶν. Τοῦτο ὃ) ἦν ὅπερ οἱ τύραννοι μάλιστα 

ἐβούλοντο: οὗ γῆν ὑμᾶς λαβεῖν, ὃν δὴ καὶ ἑτέρωθεν 

εἶγον παρασγεῖν" ἀλλ ὅπως ἐχθροὺς ἐφεδρεύοντας ἔχον- 

τες ἀεὶ, βέβαιοι φύλακες ἦτε τῆς ἀργῆς τὶς ταῦτα 

ὑμῖν συναδικούσης. Ἐνοια γὰρ ἐς τυράννους γίγνεται 

δορ ῥυφόρων, ἐκ τοῦ συναδικεῖν καὶ συνδεδιέναι. καὶ 

τοῦτο, ὦ θεοὶ, συνοικισμὸν ἐκάλουν, ᾧ θρῆνος ὁμοφύ- 

λων ἀνδρῶν ἐπῆν, καὶ ἀνάστασις οὐδὲν ἁδικούντων. 

φπΐρας οα[ηηηηῖίς οοΠάΠ{ΗΓ Ύ05 θχάδροίατο; οἱ αὐἰ αἀθςίῖα 

Δαἱ ]απα ἀθά οι! ἵπ οο]οπίας, απ ἀεάαορηᾶϊ , ἴνου πηϊλή απ 5ο 

βιαΜβοαηηηῖ, πί πηί γος 5ἱρηίβοείϊς. ν 

ΟΧΙ. Ου Ηπησπε πα] ἵσηυπη Γοοῖδςεηί: «Ῥθηο ΓαἴπΗΗ, 

πα, απσοά «μπα αλῖς Ίο γεπῖςεῖς οἰνίρας. Οοηγεπίί α- 

(απ, αἱ ος, απ ἀερίίος Ἠοποτες ργαπηία(πθ οε:ῖς α ρα τία 

σοηςεοι!ῖ, οἱάσηα, 42 γος επηϊςίέ, ααοᾶ ἄσπππη οί τεροῃ- 

4415. Ὑο5 ρορι]α5 Ῥοπιαπης αἰπρηί 6αςατί οοπίτα Οσ]- 

Ἰο5 Βπίαηποξαπο; οἳ το Ρε]εῖίογ ροδία , πιογ]ἵ οςῖς πηΠίαγ]α 

ἆοπα αίαπε ργαπηία. Αί Πε 08, ΠΟΥΟ ςαογαπησΠίο ρι:ῇ- 

τθρίος, ἀπχίί Ἱηγῖίος εοπίτα ραἰτίαη, ἀπχίί ὤ πο πηνίου 

οοηίγα ορίἴπιος εἶγες ἵῃ Α/Γίζαπα. ΟΗαΠΙ ἰσίέητ 1η Ἠδου [νο]- 

15 παναδ!ῇ5 οροταπα, δ]ας ρταπηῖα Ῥοΐογο ρηᾶεί γος [ογίαςςα. 

δοᾷ φποπίαπα πες ης Πηγ]άΐα, πθο Ῥοδί]ιας ἴοπιρης αἨ]ηπη 

απί οΡ]νΙο Ροΐοεϊε ορτορία Ί]α [αοίποτα, σαιοῖς Ἰνο]ής Ῥ- 

ἰαηη]είδαπθ α νορῖς οία, οἳμΙίοτατο; Ἠογαη τος πιαπρηῖ 

Ργαηηία, παα οἱ οἰίπι Ῥορυ]ας Βοπιαπης ἆατο πα ρης 

εοηΣιογ1έ : πο ο Πα Ἱπ]απία οογαπη απῖ π η] Ρεοζαταη!, πος 

ας αἀθηηία ἀϊγ]άεπάο αἰῇς, εἰ Ιπ]αςίαπι ρτάαπα τετίεπ]ο 

η ῥγοηηία. Φεά Ποξίες ἀεγίοίος π]α]ογος ποςίνῖ αρτῖς ςοἶό- 

Ραπί πιπ]είατα; ηθο {απποπ οπιπίρας, 5εἆ ρατία {ΠΙΑ Τη 

απαπα οπησγ]ίος ἀσάποστεπί, οαδίοἆςς Γαίπτος τεϊραρ]ῖσα" 

εοπίτα 605, απί αγπηα αἆγοιεας οαπηάθιη {π]οταπί. Οπος 5ἱ 

απαπἆο ποῦ 5α(Ποοταί ασει αγηηῖς φηαρδῖίας, αἀάοραίας ροι- 

Πο ἆς ρυβ]ίσο αστο, ααϊ οππθβα(αγ αας ος ραβ]ίσα Ῥοευηῖα, 

Πα ρορυ]Η5 δἶπο οήα5α παπα Ἱπ]ατία Υος ἵπ οο]οπῖας ο]ἵπα ἆ6- 

ἀποεβαί. δεᾶ ΒΥΙα αἱ 0.,5ατ, γἱ οἱ αγπηῖς Πος(1ίοι ορΡργεξξα 

τορυβ]ίσα, πάπα οοηίγα ἵρδαπη ρα(τίαπα ορ Ἰαθεγεπί οαςίο- 

ἀϊνας οἱ φα{ε]]ίο, ποσο ἀἰπιϊκεγαπί νος ἵπ 5παπ1 απεπη(ο 

Ρα{πίαπα, πθαιο αστος γορίς ομηοταπ{, απ{ 605 σπἱ εκ Ῥοπῖς 

οἴνίαπα ραβ]σα(ῖς ρα δ]1οί οταη{ [αοἱ ἀῑνίδεταηί, ποσα ρη]ς{]- 

ΠΟ ΠΙοταπῃ ἀοπηίπος Ργείίο γοδδίίο εοἶαί 5απί; απαπηνῖς 

πιπ]ίαπη ροουπίαγαπη Ἰαμογοπί οχ ατατίο, πηπ]έαπα 1ἴδιἨ ον 

ραβ]ίσα(ἶς ο νῖαπα Ῥοηίς. δεᾶ ἵη ἵρεα Παίία, η] 6ΟΠΊΠΟ- 

πία, ΠΟΠ 1116 Ὠο]], 5οὰ ποτε ἸαἰγοσΙη, γείετῖθα5 Ρος5055ο- 

τίρας αἀθπιοταπί αδτο5, ἆοπΠΙο5, 5ερι]οτα, [απα; απο πο 

οχίογηῖς απάσπῃ Ἠος[ἴριας ἀατῖοίῖς αἀἰπαίπλας, απἴ σας ποηη]ςὶ 

ἀθοίῖπιας (ποία πα 5ο]γεπάας ΙΠΙΡΟΠΙΠΙ5. 

ΟΧΙΠ. « Αί ἰςιῖ ἀῑνίσοταπέ νοὺῖς αστος ΥοδίτοτΙα ρορα- 

Ἰαγίαπα, 41ΟΓΗΠΗ Ί155 νο (αἱ ίσαπα οχροΠίοπειη απδρίοῖς 

Οωφαείς φαδεορίςίς, αἱ Πάσα γος Ῥτο πἱείογία γερίτα 

πυποαρα{ἶς νο ογαη{ ῥτοδοουἰ,  Εἰ τα Ἰα]α5ηλοςί οοἱοπίας 

Π]ἰ γος ἀοάικοτιηί 0 θἰμηῖς, ἱαδίτασίος πα αγίίοτς αἱ φαί 

πός ραςο δί [γηῖ, πος 5ος γὸ ἄπογο ροβ5οί{5 αὐ Ἠἱς αἱ οσα { 

υπί αρτί νουίς οράσνο, Ῥηΐδας οπίπη (πἱδαηο εἰ Ῥοηίς 

εχυ(α, πον Ροίσοταί που ἱηδίάίανί γοῬίς, ορροςαπΕμ ἵδμῃ- 

Ρας οπρίαπάο.. Λίο 14 ρδαπῃ ογαί, αποά Ενταλη] νο]πεταηί 

Πα κίμιο : ΠΟΠ πἱ ἄρτος Ἰαῦογοίϊδ, 4ος αλαπάο νους ἆαγο 

Ροίσγαηί : δοᾷ αἱ, πο ΠπήρηΙοΟΓΕΠΗ 5οπηροτ 5ο]οἱ Ην Επ 

ομκίοᾶος οφκοιἶς ροίορ(αἲἰς η οοπηπηηί τορίδουπα Ἠγορής 

ἠηνίάία,  ἘΤνταηηίς οΠἱα 5Η05 Φαἰολίίος ϱΟΠΗΠΙΗΠΟ Ππα]είῖ- 

σπα οοηιαπίδτιο Πποίης οοποΏίαί. Αίαπο Ἠς ηλ μίο, 

Ῥτο ΕΠ], ΠΟΠΠΘΗ οοἱοπίατα ἀθό ποσά ΑΓΙ οδὲ πάπα απο 

πα ία πα οοπ] Πο ΓΗ Πα ο58οἳ οὐ πα Ἰαηηοηίίς ρορυ]α γη, οἳ 

οχρη]δίοπο νοημα πλ] οοπηηηοΥ ίοσυη. 9οὰ ομ/Πη Ἰνου Π]ί 
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ᾗ εἴνοι μὲν ὑμᾶς ἐξ ξεπίτηδες ἐχθ οὓς ἐποίουν τοῖς προοίαναη{, αἱ γοδίγα ομΠ ο]α5άομι παἱοηῖ5 Πουηηί 5 ἵπι ) ἐκ ψ. 5 Ἐν 

ὁμοεθνέσιν ὑπὲρ τοῦ σφετέρου συμφέροντος. Ἡμεῖς η οἴεἷαν ἵη 1ρ5ογΠή σα σγομί ή Παίση, Χο5 νετο, φαἱδας μή, 
δὲ, οὓς οἱ νῦν τῆς πατρίδος προστάται φασὶν ἐλέω πε- αἱ πυπό ργῶδηί τορυ] ος, βα]αίοΠα 5ο αἶαπί οκ οοπηηίνο- πα 

, κ ν ο Τ4ΠΟΠΟ 6Οποθἆσθγο, ΡΟΒΔΘΑΒΙΟΠΘΙΗΗ 601’ 6Π ν ρισώζειν, τήν τε γῆν ὑμῖν τήνδε αὐτὴν ἐσαεὶ βεβαιοῦμεν | » ΡΟΡΡΕΡΒΡΙΟΠΕ πιά οΠ ἄΡΤΟΡΙΠΗ Τα {αι 
ὶ βεέαιά νά Μα μμ ων μς ΠΙΙΔΠΙ(ο γοῬί5 οἱ Ἠμπο νοΙΙπης ο55ο, οἱ ἵπ ΡοδίθΓ 1 9 τ . ͵ . . 0 

«ή, νι οσα -» η ρως ωτ αὖ η ω. { θαμιάθη εοπγπαΡ µη»: ἱάᾳπο ἀθαπα, ἵπ ομ]ας [απο Πμης 
Καὶ ἔχετε καὶ ἔξετε, ἃ εἰλήφατε" καὶ οὐ µή τις ὑμᾶς ᾿ ο των 515, ἱαρίαπαν. Εί παπό Ἰαβρίο οἱ ἵῃπ ΓΗΠτάΠΙ ος . «α ο . γ- , ϕ 5 ος ἃ . . ἀφέληται ταῦτα, οὐ Βροῦτος, οὐ Ἰάσσιος, οὐχ οἵθε | {ρρις, απ ποοθρίς]δ, που φπἱδηπαπα παπα νουῖς, 
πάντες, οἳ τῆς ὑμετέρας ἐλευθερίας προεχινδυνεύσαμεν. αμ γεδίτα δυηί, απ[ογοί; που Βευ{α5 οργία, ΠΟΠ Οαβἱ15, 

Ὁ δ᾽ ἐν τῷ ἔργῳ μόνον ἐστὶν ἐπίμεμπτον, Ἰασόμεῦα Π6ΠΙΟ οχ Ἰς ορηηήρης, απἲ Ῥτο γοδίτα Προγίαίο Ποῦ ρ2νφ 
ἡμεῖς, διαλλακτήριον ἕ ὑμῖν ἅμα ἐς τοὺς ὁμοεθνεῖς ἐ ἐσό- δαηηη5 θυ)ίηο Ρειομ]μπη. δοᾷ αι 65 "]α ἵπ μου περοβίο 

μενον, καὶ ἵ ἥδιστον ἤδη πυθοµένοις, οἷς ον τιμὴν τῆσδε ανν ς Ξ ο ο μήρδης κ Γαία” 
' οδιεῖς ἴ9 ἱροίς ]αηι 

της Υῆς τας ἀφήρημάναις ἡμηῖς ἐν τῶν ὦ Ἠμραίων ωλ παηό απ[έα η Σπειείρας πᾶπησπο «ο μβν τν 
ματων εὐθὺς ἐκ πρὠτης ἀφορμῆης ἀποδώσομεν' να μὴ Ρνείίαπι αἀθπηίογαπη. ΑΡΤΟΓΙΠΗ ΡΥΙΠΙΟ 4ποήπς {6ΠΠΡΟΤΟ οκ 
βέβαιον ἔχητε µόνον ὑμεῖς τὴν Χληρουχίαν, ἀλλὰ καὶ ραρίίσα ροουπία τοςαθπ]α5; απο Παί, αἱ ἵπ. ΡοβίθΓΙΙΗ ΠΟΠ 
ἄφθονον. » 5ο]απη Βνη]α δἵέ, δοᾷ δαπα Πηγ]ᾶϊα οαγεαί, γθξίτα ροβδθ»»ίο. » 

ΟΧΙΗΠ. Τοιαῦτα τοῦ Βρούτου λέγοντος, ἀκροώμενοί ΟΧΙ. Ηωο Βνηί ἀῑσία, οἱ ἆππα αἀἨιιο ἴ]ο οοποϊοπαία, 
τε ἔτι πάντες, καὶ διχλυόµενοι κατὰ σφᾶς ἐπήνουν ὡς | ιΠἱνθιδε ΟΠΊΠ6Φ, οἱ φο]αίᾶ εοπαίοπα, κἰηρι]ί ρου 56 ]αιάα- 
δικαιότατα" καὶ τοὺς ἄνδρας, ὡς ἀκαταπλήκτους δὴ, | ὑαπί, αἱ αφαἱδείπια : πηἰγαραπίηγαπε γγος 1105, αἱ ἱπίτορί- 
καὶ μάλιστα φιλοδήμους, ἐν θαύματι ἐποιοῦντο, καὶ ἐς | ἆ05 οἱ ἰπρι]αιίου απηαπίος τεἰραΙίσα»; αίηιο ία ἵπ Ῥ6πο- 
εὔνοιαν πρὸς αὐτοὺς µετετίθεντο, καὶ ἐς τὴν ἐπιοῦσαν | νοἰοπίίαπα Θ0ΓΗΠ Υθιῖ, ΟΡΘΙΔΠΗ ΦΙΔΠΙ οἰσάσπῃ ἵπ ἀἴθιῃ 
αὐτοῖς συμπράξειν ἔμελλο.. Ἅμα δὲ ἡμέρα οἱ μὲν | οιαδΠΙΠΙ φυπί ΡοΠἰο. Οαἱ ἀῑος ροδίᾳαπα Παχίέ, αἀγο- 

ὕπατοι τὸ πλΊθος ἐς ἐκκλησίαν συνεκάλουν" καὶ ἄνε- | επἰα εοπεῖοηθ Ρο; οοηφι]ο5, τοοϊίαία θυπί 5οπαα5οοηευ]ία 
γιγνώσχετο αὐτοῖς τὰ δόξαντα, καὶ Κικέρων πολὺ τῆς | ρι]ᾶϊο [αεία; αἱ Οἴσοριο ἵπ Ἰαπᾶση ου] γ]οπίς ἱπ]αίαγαπι 

ἀμνηστίας ἐγχώμιον ἐπέλεγεν. Οἱ δὲ, ἡδόμενοι, κα- | πηπ]έα ἀῑρφογιήί. ΘΟιίῆας Προπίοι αιά1εῖς, Ρορα]ας Οα55ίμι 

τεκάλουν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοὺς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον’ καὶ οἵδε | ειπη οσο γοεᾶνῖέ ο ΟαρίίοΙίο : εἶκαια, οὐδίάος ἱπίοηίΠη οἱεί 

ἀναπέμπειν αὐτοῖς ἐν τοσῷδε ὅμηρα ἐκέλενον, καὶ ἀνε- { ἀπ ροδίαἰαπάρας, πιϊροί δυηί Απο Τορίάϊαιο ΠΠ], 
πέμποντο οἱ παῖδες Ἀντωνίου τε χαὶ Λεπίδου. ῶφθέ ν- |. «παπα αδί οαπη Οἀ5οίο Ῥνιέις ἵπ οοπδρεείαπα γοπῖίς ρίαι- 
των δὲ τῶν ἀμοὶ τὸν Βροῦτον, χρότος ἦν χαὶ βοή. 515 οΠΠη αθοἸαπ]α[ίοπθ οδί-εχογίας : θἱ απππ 6οηΏσυ]ες αἰ- 
Καὶ τῶν ὑπάτων εἰπεῖν τι βουλομένων, οὐκ ἀνασχό- | απἱά νοῖοπέ ἀΐσοιε, εοποἰαιωαίαπι θδί « τεοοποΠανοπίι 

μενοι, δεζξιώσασθαι αὐτοὺς καὶ συναλλαγΏναι πρότερον | Ρις, οἱ εἶνες 51105 τοείρογονί ἵη ργα[ίαπα τν 4 αποᾶ ία 
κέλευον' καὶ Ἰέγνεται μὲν οὕτως. Καὶ διεσείετο µά- | (αείαπι δέ. Εέ {ἴπιος ααἱάθπη αἴαιιο Πηγίαία οοπομαςίέ εοη- 

λιστα τοῖς ὑπάτοις ἡ γνώµη ὑπὸ δέους ἢ φθόνου » ὥς | 51η απίπιος, απαςί οοπ/αγα(ἱ ]αῦ1 ἵη τεφαἰς τεῦας, σας 

τῶν ἀνδρῶν καὶ τὰ ἄλλα αὐτοὺς ὑπεροισόντων ἐν τῇ | αἲ τοπιριρ]ίσαπι ρογπογοπί, Ροβίογες ο55οιί θη{ι. 
πολιτεία. 

ΟΧΙΗΠΙ. Διαθῆχαι δὲ τοῦ Καίσαρος ὤφθησαν φε- ΟΧΙΗΠΙ. ἆαπ1 γενο (οείαπιθηίυπι αοτοραίαν σωςαμίς. 

ρόµεναι, καὶ εὐθὺς αὐτὰς τὸ πλῆθος ἐκέλενον ἀναγι- | Θιιο οοηβρεείο, Ρεοίίπιας τοσῖίαυί ΠΙαά {αβθῖί Ρορι]α5. Τη 
Ὑνώσχειν. Θετὸς μὲν δὴ τῷ Καΐσαρι παῖς ἐγίγνετο ϱ0 Ιβίίαν βα5 α Οᾳρ84το αἀορίαίας ογαί 5οτογῖς π6ρος Οε{ᾶ- 

ἐν αὐταῖς, ὁ τῆς ἀδελφῆς θυγατριδοῦς ᾿Οκταούϊος: τῷ | γίς. Ηονίί ἵη ἄδιπα Ρορι]ἱ ραρ]σα(ἰ» οἱ γἱγίπα ΡΙεβί ατ- 

δήμῳ δὲ ἦσαν ἐνδιαίτημα οἱ κῆποι δεδοµένοι, Καὶ Ρα ]εσαιῖ οταηί (τοσεηῖ 5ο5ίοηΠ. Οι) τος ἆθπιιο 6ΟΙΠΠΙΟ: 

κατ ἄνδρα Ῥωμαίων τῶν ὄντων ἔτι ἐν ἄστει, πέντε | ψιι ἱπαἱσπα[ίοπειη οἰγίαπα, ἆππα οκ {θ5ἱΔΙΠΘΠίΟ ΠΙΔ{ΟΓΕΠΙ 

καὶ ἑθδομ ἥκοντα Ἀττικαὶ δραχµαί. Καὶ ὑπεσαλεύετο ραΐπία αφηοδουπέ, ααἱρα5 πιοάο Ῥνορίπαίαπα (αειαί, αἱ ἔγ- 

ώς. ἐς ὀρὴν δ δημ. ον μὲ υράννου ψ ἐν ο να, Υ4ΠΠΙΙΠΙ θμπ]άθπα αρρελατεηί. Φθ6ά Ππιᾶχίπαθ Πι]δοΓαΠΙΟΠΘΙΙ 
ου δὲ ο τος ἀγδρὸς δρῶντες. πηονίέ, ααοά Ώεείπας Βναίης, ἶ5 αἱ ἵπ ΠΙΠΙΘΓΟ Ρδγ6Ι550- 
νι γόη ὃ Ῥρόν χει ο ην ΓΙΙΠΙ {αστοί πίου αν, η, μα εναε: ἓ ολο 
ἐγ έγµαπτο παῖς, 'Ἔβος γάρ αν Ῥωμαίοις, παραγρά- ορ. νε ο Ῥοπιαπί ος 19208 . αἀδστιρεγα, 5ἱ ὃ 

τε ολ { ληρονομοῖεν οἵ εοηίτησαί Ῥτίογθς ΠαγοάΙαίσια ΠΟΠ αἀϊτο. Τά γετο αἱ πεί[α- φειν τοις ηρονόμοις ἑτέρους, εἰ μὴ κ πρ το ππὰ ΤΦΕλὰ δν ο νθ ἱ 
πρότεροι. Ἐφ' ᾧ δὲ καὶ μᾶλλον συνεταράσσοντο, καὶ | τση ἠπρεϊιρῖς Γαοἵηα5 ΟΙΠΠΟΡ εχίοσγηοι υπίς οοη]ιγαῦςό Ἡη 

δεινὸν καὶ ἀθέμιστον ἡγοῦντο, καὶ Δέχμον ἐπιθουλεῦ- | 6ἄ5ανῖ εραί ευ 4πο(ιο ααἱ αἀορίαίαν αν αὶ βΗαπο. 
σαι Καΐσαρι, παῖδα αὐτῷ γεγραμμένον εἶναι. Επεὶ | Ροδίᾳπαίῃ ἀπίεπη ἃ Ῥΐσοπο οογρα5 δἱίαπα Οᾳ 5115 ν μή 

δὲ καὶ Πείσωνος τὸ σῶμα φέροντος ἐς τὴν ἀγορὰν πλῖ- | οδί ἀεαίππι, δἱ οιηὰ αγηῖς ἰηβη](α πηγα] (1Μ1140 Δοομτῖε 84 οἷας 
θός τε ἄπειρον ἐς φρουρὰν συνέδραµον σὺν ὅπλοις, καὶ ; εμδοᾶίαπη, οἱ ππαρηίβεο αρραταία «οτρα5 ΡΓΟ Βοδίτῖς οί ἀ6- 

μετὰ βοῆς χαὶ πομπῆς δαψιλοῦς ἔ ἐπὶ τὰ Ἔμόθολα προῦ-. Ροβίίαπι ουπα πα] ρτοδεφοηίίαπα αεε]απιαΠοπί μας. 1 

τέθη; οἰμωγή τ ε καὶ θρΏνος ἦν αὖθις ἐπιπλεῖστον, καὶ ΄ νογο οοπρ]οτα(ίο Ἰαπιοπίασαε τοπογαία ἀἷα (οπαεγυηί, ἱ- 
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τὰ ὅπλα ἐπατάγουν οἵ ὡπλισμένοι, καὶ κατὰ μικρὸν ἐν 
µετανοίᾳ τῆς ἀμνηστίας ἐγίγνοντο. Καὶ ὁ Ἀντώνιος 

ὧδε ἔχοντας ἰδὼν, οὐ µεθΏκεν, ἀλλὰ ἠρημένος εἰπεῖν 

τὸν ἐπιτάφιον, οἷα ὕπατος ὑπάτου, καὶ φίλος φίλου, 

καὶ συγγενὶς συγγενοῦς (ἦν γὰρ δὴ Καΐσαρι κατὰ 

αητέρα συγγενὴς) ἐτέχναζεν αὖθις, καὶ ἔλεγεν ὧδε. 

ΟΧΙΙΥ. «Οὐκ ἄξιον, ὦ πολῖται, τοσοῦδε ἀγδρὸς 
ἐπιτάφιον ἔπαινον παρ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον, ἑνὸς -ὄντος, 3 

παρὰ τῆς πατρίδος ὅλης, αὐτῷ γενέσθαι. Ὅσα δὴ, 

τῆς ἀρετῆς αὐτὸν ἡμεῖς ἀγάμενοι πάντες ὁμαλῶς, ἤ τε 

βουλὸ καὶ μετ᾽ αὐτῆς ὅ δῆμος, ἔτι περιόντι ἐψηφίσα- 
σθε, ὑμετέραν, καὶ οὐκ Αντωνίου τάδε φωνὴν εἶναι 
τιθέµενος, ἀναγνώσομαι.» Καὶ ἀνεγίγνωσχε τῷ μὲν 
προσώπῳ σοβαρῷ καὶ σκυθρωπῷ, τῃ φωνῃ δ) ἐνση- 
µαινόµενος ἕκαστα, καὶ ἐφιστάμενος οἷς μάλιστα αὐτὸν 
ἐν τῷ Ψηφίσµατι ἐξεθείαζον, ἱερὸν καὶ ἄσνλον, ὃ πα- 

τέρα πατρίδος, 3 εὐεργέτην, Ἡ προστάτην, οἷον οὐχ 
ἕτερον, ὀνομάζοντες. Εφ᾽ ἑκάστῳ δὲ τούτων ὅ Ἂν- 

τώνιος τὴν ὄψιν καὶ τὴν χεῖρα ἐς τὸ σῦμα τοῦ Καίσα- 
ρος ἐπιστρέφων, ἐν παραβολῇ τοῦ λόγου τὸ ἔργον ἐπε- 
δείκνυ. ᾿Επεφθέγγετο δέ που τι καὶ βραχὺ ἑχάστῳ, 
μεμιγμένον οἴκτῳ καὶ ἀγανακτήσει. Ἔνθα μὲν τὸ 
Ψήφισμα εἴποι Πατέρα πατρίδος, ἐπιλέγων' Τοῦτο 
ἐπιεικείας ἐστὶ μαρτυρία. Ἔνθα δ᾽ ἦν ἱερὸς χαὶ ἄσυ- 

λος, καὶ ἀπαθὴς καὶ ὅστις αὐτῷ καὶ ἕτερος προσφύγοι" 

«Οὐγ ἕτερος, ἔφη, τῷδε προσφεύγων, ἀλλ) αὐτὸς ὑμῖν ὁ 

ἄσνλος καὶ ἱερὸς, ἀνήρηται, οὐ βιασάµενος οἷα τύραν- 
νος λαβεῖν τάσδε τὰς τιμὰς, ἃς οὐδὲ ἤτησεν. Ἄνελευ- 
θερώτατοι δὲ ἄρα ἡμεῖς, οἳ τοιάδε τοῖς ἀναξίοις οὐδὲ 

αἰτοῦσι δίδοµεν. Ἀλλ ὑμεῖς ἡμῶν ὑπεραπολογεῖσθε 
ὡς οὐκ ἀνελευθέρων, ὦ πιστοὶ πολῖται, τοιαύτη καὶ 
νῦν πρὸς τεθνεῶτα γρώμενοι τιμῇ. » 

ΟΧΙΙΝ. Καὶ αὖθις ἀνεγίγνωσχε τοὺς ὄρχους, ἡ μὴν 
φυλάξειν Καΐσαρα καὶ τὸ τοῦ Καίσαρος σῶμα παντὶ 

σθένει πάντας" Ά., εἴ τις ἐπιθουλεύσειεν, ἐξώλεις εἶναι 

τοὺς οὐκ ἀμύναντας αὐτῷ. Ἐφ ὅτῳ δὴ µάλιστα τὴν 
φωνὴν ἐπιτείνας, καὶ τὴν χεῖρα ἐς τὸ Καπιτώλιον ἄνα- 

σχὼν, « Ἐγὼ μὲν, εἶπεν, ὦ Ζεῦ πάτριε καὶ θεοὶ, ἔτοι- 
µος ἀμύνειν, ὡς ὤμοσα καὶ ἠρασάμην. ᾿Επεὶ δὲ τοῖς 

ὁμοτίμοις δοκεῖ συνοίσειν τὰ ἐγνωσμένα, συνενεγκεῖν 
εὔγομαι. » Θορύβου ὃ᾽ ἐκτῆς βουλῆς ἐπὶ τῷδε μάλιστα, 

προφανῶς ἐς αὐτὴν εἰρημένῳ, γενοµένου: ἐπικαταψή- 

χων αὐτὸν ὁ Αντώνιος, καὶ παλινῳδῶν, ἔφη: « Ἔοικεν, 
ὦ πολῖται, τὰ γεγενημένα ἀγδρῶν μὲν οὐδενὸς, ἀλλά 
του δαιμόνων, ἔργα εἶναι. Καὶ γρὴ τὸ παρὸν σχοπεῖν 

μᾶλλον, Ἡ τὸ γεγενημένον' ὡς ἐν ἀκμῃ μεγάλων ἐστὶ 
κινδύνων ἡμῖν τὰ μέλλοντα, ἡ τὰ ὄντα, μὴ ἐς τὰς 

προτέρας στάσεις ὑπαχθῶμεν, καὶ ἐκτριφθῃ πᾶν ὅ τι 
΄ ο γ 

λοιπόν ἐστιν εὐγενὲς ἐῆ πόλει. Ἡροπέμπωμεν οὐν 
τὸν Ἱερὸν τόνδε ἐπὶ τοὺς εὐδαίμονας, τὸν νενομισμένον | 
ὕμνον αὐτῷ καὶ θρΏνον ἐπάδοντες. » 

ΟΧΙΝΙ. Τοιάδε εἰπὼν, τὸν ἐσθῆτα οἷά τις ἔνθους 
ἀνεσύρατο, καὶ περιζωσάµενος ἐς τὸ τῶν γειρῶν εὔκο- 
λον, τὸ λέχος ὡς ἐπὶ σκηνῆς περιέστη" κατακύπτων τε 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

πιαεῖς Γπίογίπα 5οπία εοπηρ]οᾶεπ(ῖνας; αίᾳπε ρα]αΕἴπι ἃ ΠΊΠΙΟ5 
ρορηα]ΐ Γοπίαλα! ρα π{οπίία ἀθοτείῖ, φαοά ος ομ]{νίοπα Γπ]α- 
ΠΙΑΤΗΠΗ οταί [αοίηπη. Τὰ απἰπιαδνοτίοης Απιοπίας, ποῦ 665- 
κανίς: 5ο, παπα οοηςΕμἱςςεῖ ογα[ἴοπο Γαποῦγί ἀθ[αποξ πα 
Ἰαυάατο, οοη5η] φπ1ρρο εοηρη]θπα, απΙΕΠΗ ΠΕΙΣ, εὐρης- 
ἴοπα οὐρπαία5 (παπα εἰ οορηαίοπο {ραπ ἨΙαίΘΓΠΟ βεποΓθ 
αἠηρεραί 15 ΤΙΓΣΗΠΑ αἆ 5οΗίας ατίος οσπνέτρας, ἵπ Ἠπης 
πιο αΠη οί Ιοε{05 : ν 

ΟΧΙΗΥ. «Νο οδί ασπυπα, Οµήίες, αἱ {απιῖ νἰνί απεῦεῖς 

Ἰαπάα{10 α ΠΊθ ΠΟ Ροίἵα5 Ρογαραίαγ, ἆπαπῃ αἲ ππήγθγνα 5η] 

ῥαΐνία. Οπαρτορίογ απος ΠΠ! Ἰοπογος σΙτίαῖς εΓρο5.Ρ. ο. 

Ν. ἆᾳ οοπηπιαπ «οΠςεηδα ἀθογεν]ί γῖγοπίϊ, ]ος ρυῬ]1οα πηᾶ- 

αὶς νοςίταπα οΙΠΙΗΠΙ, παπα ργϊγαία ππεα τοσα, τοσο. » 

Μοχαπε τοοίίατο εαρῖί τυ]ία ρτανΙ, οἳ αἆ πια:ς ίαση ϱΟΠῃ- 

Ροίΐο; 5ἱρηϊβεαπίετ 5ἴηρα]α: ΡτοΠιΠεΙαΠς, ΙΠΙΠΙΟΓΑΠΣ4Π6 εἶ 

ππαχίηο ρατίῖ ἀθογείογαπα, απ 5ρτα ἨάπΙᾶΠαΠΙ 5ΟΓΤΕΠΙ 

Ο..δατ Γπογαί εἰαίας” σπα ςασγοδαπείαπα, Ἱπγιοϊαρί]επα, ρᾶ- 

ἴτοπα ραΐτία,, ςἱησι]αγίίοτ ππογηἵα, Ῥγϊποῖροπηα πυ αΏῖ 60η- 

(οτοπά ση ὶ εππιάσπι αρρεϊ]αγεταπί. ΕἘί ρετ Ίο εἱηπα]α 

Απίοπίας Γ46ἵΕΠΙ ΠΙΑΠΗΠΙάΙΘ τοτίεῃς αἆ οογρας 0ᾳαγῖς, 

γειρα ρεδία αἀαταβαί; εἰ αἆ 5ἵηρυ]ας ας αρρε]]αίίοπες αἷ- 

ἀελαί αἰϊᾳποί γοσες, οκ πϊςοταίίοπο παηϊχίας ας Ἱπάϊρηα[ῖοπο. 

γε]α1, υῬί ἀεοτείαπι Ῥαΐτεπι ραίτία επ ποπηϊπαβαϊ, Ἐπ, 

Ἱπαυ]ε, οἸοππεπίία {ος πιοπίαπαι, Οα5ατί οκ) ρήίαπα! ή, 

εαοτοδαποίπῃ αἱ Ιηγιο]αβί]επα, οἱ αἰς οιίαπα, απἱοππ(αο αἆ 

εἶας Πάεπι 5ο τοοθρίςδεπί, (μία τείασίασας Τρί Απίομιας 

ευβ]πηχί{: « Αίπαϊ ποη α]ίας αἆ απο τε[αξίεης, 5εὰ Ίρ5ε 

ΞΔΟΓΟΞΑΠΕΙΗ5, οεεῖδας οδί; απῖ Ἰοποτος Ἠοςος α Υοβῖς ΠΟΠ 

αχίοιεεταί, οί πα οοπουρίγεταί απἱάεπῃ. Ῥιάσεπάα απίεπῃ εἰ 

εογγ]][ς ἰδία Γαοηΐ 5οπαϊας αἁπ]αί[ῖο, 5ἱ ΙπάΙσηϊῖς {αλα ἆσορτο- 

νίπλας, εί φἱάεΠα πο ρειεπίρας! δεᾷ αΏ εὰ ποία 1ρ5ί τος 

πο5 Προταίἰς, άε]ες Ομ ]γίος, Ίου {απη εχἰπηῖο εί Ἱοπουίῇβοο 

εἰπά[ο, 4ο ππο οίίαπι ἀθ[αποίαπη ργοςοα αἱ η], » 

ΟΙ ΧΥ. Ταπι ΓεΥεγςής ε5ἰ Απίοπίας αἆ τουαπά πα 5αοΓ8- 
πηδηίαπα, οα5ίοδΙέατος Ο05ατεπα Οᾳςατίσαπο «οτρΗ5 ΟΠΗΠΕΣ 

οπιπίρας γἱτῖρας : οἱ 5ἵ ααἰς Π1 είτααί Ἰηδίάίας, οχδεσταδ!. 

Ίοπι {οτο απὶ ο ΠΠ ΠΟΠ ἀείοπάρηέ. Δά απ νεα ροἱςεῖ- 
ΠΙΙΠΗ ΥοςθΠΙ ΙΠίοΠάεης, πΙᾶΠΙΣ(Ιθ γειςης Οαρίιοσα αἲ- 

(ο]οης, αἲε: « Ἐφιίάση, Παρίίος, Ἰνα]α5 ατοῖς ουρίος, ἀΠαιπο 

οσο! ραΤα{α5 5 απα υοἶςοῖ, δἶουί ατα ν! οχδοσταΓἴοπο αἀ ία. 

5ρὰ φποπίαπαι 5δοπα (αἱ πιαβἰςίταρακασο γίςαπα ο5ε, 6 τδριι- 

ο [οτο Ίο απ αἲ Π]ή5 πυπο ἀεοτεία κυπέ, τοσος, οἱ ο 

6556 ο τοριβ]οα γο (δι ν Του απ ρας νοτο ἴπάς πιᾶ- 

χίπῃο εοηα{ογίρα5, οϱ ἀἱσίαπη Ίνου ππαηΙ[οςίο πα 5ο ΡΟΓΠΙΠΘΗΝ, 

αὖ ο65 ἀο]πίοπάος Απίοηίας τουαηίαης ἀῑνίί: «5ο γἰάσίας, 

Ομ σίίος, οπδας Πίο ΠΟΠ {απα αἲ πποταΙαπα ατα, απσπα αὖ 

4θογπα απο, αἱ ία νο]ασηε, το[ογεπάα5, Εἰ οροπίοί 

ῥγκεπίία πιαρίς επτατο, παπα ρταἰοτίία : απαπάοφαΙάςῃα 

ΦΗΠΙΠΠΙΠΗ Ππηπηίποί απί 1401 αάοςί ρογίοπ]άΏχ, πο αἲ ρηϊκίίηας 

γογο]ναπης 9ο ἡοπος, οἱ αὐδαππαία αἰάφηἱά πο Μία (ἷ8 

οδε τη [το τοὙ σα, οσα ἰᾳίίατ απο οοη5δογα {απ 

πὰ Ώοα{ογΗ Πα 5ο4ο5, αοοἰποπάο οῦ Πα Ἰαπηεη[5 Ἰαάος οἱ ΠΊογο 

εο]οηῃί ἀορίιας τν 

ΟΧΙ ΥΤ. ΕΠ ἀἱοΙς, απαδὶ Πα Ποα5, οδίδιη 5 ο{αΠα 

ποςην{Ε, απο ο586ἱ ππαπίθας οχροὐ ου; οἱ αἆ {ρδυπα Ἰουή- 

Ἰαπα, ΥοἰαΕ {η 5οοπᾶ φπαἆαπα, ἀἀδίαης, οπρίίο πποχ πά Ἰ6- 
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ἐς αὐτὸ καὶ ἀνίσχων, πρῶτα μὲν ὡς θεὸν οὐράνιον 
ὄμνει, καὶ ἐς πίστιν θεοῦ γενέσεως τὰς χεῖρας ἀνέτει- 

νεν, ἐπιλέγων ὑμοῦ σὺν δρόµμῳ φωνῆς πολέμους αὐτοῦ, 

καὶ µάχας, καὶ γίχας, καὶ ἔθνη ὅσα προσποιήσειε τῇ 
πατρίδι, καὶ λάφυρα ὅσα πέμψειεν, ἐν θαύματι αὐτῶν 
ἕκαστα ποιούµενος, καὶ συνεχῶς ἐπιθοῶν' Μόνος ὅδε 

ἀήττητος ἐχ πάντων τῶν ἐς χεῖρας αὐτῷ συνελθόντων. 

Σὺ δ᾽, ἔφη, καὶ µόνος ἐκ τριακοσίων ἐτῶν ὑθρισμένῃ 
τῇ πατρίδι ἐπήμυνας, ἄγρια ἔθνη τὰ µόνα ἐς Ῥώμην 

ἐμβαλόντα, καὶ µόνα ἐμπρήσαντα αὐτὴν, ἐς γόνυ βα- 
λών. Πολλά τε ἄλλα ἐπιθειάσας, τὴν φωνὴν ἐς τὸ 
θρηνῶδες ἐκ τοῦ λαμπροτέρου µετεποίει, καὶ ὡς φίλον 
ἄδικα παθόντα ὠδύρετο χαὶ ἔχλαιε, καὶ ἠρᾶτο τὴν 
ἑαυτοῦ ψυχὴν ἐθέλειν ἀντιδοῦναι τῆς Καΐσαρος. Ιῦ- 

φορώτατα δὲ ἐς τὸ πάθος ἐκφερόμενος, τὸ σῦμα τοῦ 

Καίσαρος ἐγύμνου, καὶ τὴν ἐσθῆτα ἐπὶ κοντοῦ φεροµέ- 
νην ἀγέσειε, λελακισμένην ὑπὸ τῶν πληγῶν, καὶ πεφυρ- 
µένην αἵματι αὐτοχράτορο. Ἐφ οἷς ὁ δῆμος, οἷα 
χορὸς, αὐτῷ πενθιμώτατα συνωδύρετο, χαὶ ἐκ τοῦ 
πάθους αὖθις ὀργῆς ἐνεπίμπλατο. Ὡς ὃ᾽ ἐπὶ τοῖς λό- 

γοις ἕτεροι θρῆνοι μετὰ ᾠδῆς κατὰ πάτριον ἔθος ὑπὸ 

χορῶν ἐς αὐτὸν ἤδοντο, καὶ τὰ ἔργα αὖθις αὐτοῦ καὶ 

τὸ πάθος κατέλεγον, καί που τῶν θρήνων αὐτὸς ὁ Καῖ- 

σαρ ἐδόχει λέγειν, ὅσους εὖ ποιήσεις τῶν ἐχθρῶν ἐξ 
ὀνόματος, καὶ περὶ τῶν σφαγέων αὐτῶν ἐπέλεγεν ὥσπερ 
ἐν θαύματι, Εμὲ δὲ καὶ τούσδε περισῶσαι τοὺς χτε- 
νοῦντάς µε; Οὐκ ἔφερεν ἔτι ὁ δἥμος, ἐν παραλόγῳ 
ποιούμενος τὸ πάντας αὐτοῦ τοὺς σφαγέας, χωρὶς μόνου 

Δέχμου, αἰγμαλώτους ἐκ τῆς Πομπηΐου στάσεως γε- 
νοµένους, ἀντὶ κολάσεων ἐπὶ ἀρχὰς καὶ ἡγεμονίας 

ἐθνῶν καὶ στρατοπέδων προα/θέντας, ἐπιθουλεῦσαι" 
Δέχμον δὲ καὶ παῖδα αὐτῷ θετὸν ἀξιωθῆναι γενέσθαι. 
“ΟΧΙ ΥΠ. Ὥδε δὲ αὐτοῖς ἔχουσιν ἤδη, καὶ χειρῶν 

ἐγγὺς οὖσιν, ἀνέσχε τις ὑπὲρ τὸ λέχος ἀνδρείχελον 
αὐτοῦ Καίσαρος ἐκ κηροῦ πεποιηµένον' τὸ μὲν γὰρ 
σῶμα, ὡς ὕπτιον ἐπὶ λέχους, οὐχ ἕωρᾶτο. ἨΤὸ δὲ 
ἀνδρείκελον ἐκ μηχανῆς ἐπεστρέφετο πάντη, καὶ σφαγαὶ 

τρεῖς καὶ εἴκοσιν ὤφθησαν, ἄνά τε τὸ σῶμα πᾶν καὶ 
ἀνὰ τὸ πρόσωπον θηριωδῶς ἐς αὐτὸν γενόµεναι. Τήνδε 
οὖν τὴν ὄψιν ὁ δῆμος οἰκτίστην σφίσι φανεῖσαν οὐχέτι 
ἐνεγχὼν, ἀνώμωξάν τε, καὶ διαζωσάµενοι, τὸ βουλευ- 

τήριον, ἔνθα ὁ Καΐσαρ ἀνήρητο, χατέφλεξαν' καὶ τοὺς 
ἀνδροφένους, ἐκφυγόντας πρὸ πολλοῦ, περιθέοντες ἐζή- 

τουν, οὕτω δὴ μανιωδῶς ὑπὸ ὀργῆς τε καὶ λύπης, ὥστε 
τὸν δημαρχοῦντα Ἐίνναν ἐξ ὁμωνυμίας τοῦ στρατηγοῦ 
Κίννα, τοῦ δημ.ηγορήσαντος ἐπὶ τῷ Καίσαρι, οὐκ ἆνα- 
σχόμενοί τι περὶ τῆς ὅμωνυμίας οὐδ' ἀχοῦσαι, διέσπα- 

σαν θηριωδῶς, καὶ οὐδὲν αὐτοῦ µέρος ἐς ταφὴν εὑρέθη. 
Πῦρ δ᾽ ἐπὶ τὰς τῶν ἄλλων οἰκίας ἔφερον, καὶ καρτερῶς 

αὐτοὺς ἐκείνων τε ἀἁμυνομένων, καὶ τῶν γειτόνων δεο-- 
µένων, τοῦ μὲν πυρὸς ἀπέσχοντο, ἅπλα δ᾽ ἠπείλησαν . 
ἐς τὴν ἐπιοῦσαν οἴἵσειν. 

ΟΧΙΙΥΙΠ. Καὶ οἵἳ μὲν σφαγεῖς ἐξέφυγον ἐκ τῆς 
πόλεως διχλαθόντε. Ὅ δὲ δημος ἐπὶ τὸ λέχος τοῦ 
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οια]άα Ιπο]ἰπαίο, Ππονχ. ΠσγιΠῃ επεοίο, ΡΥΙΠΙΗΠΗ απ οιη ί 
ο]εδ[ῖ αἰἰοιῖ ἆθο ΗΥΠΙΠΙΗΗ Οποκαί ορο]ῃίί : αἱ, απο {πίον 
4ἴνος γε]αίαιη 6556 [αοογθί Πάσα, πησηίρις αἲ οΙΗΠη ΡΟΥ- 
γεοῖς, ορ]εγῖ νουῖς οπγδΗ, Γουρηδη Ῥο]]α, γα]ία, νἱοίονίας, 
πάαῑίας ἱπηροτίο ρτονγ]ηςίας, πηαπαμίαδαθ Ἠοπ]απα πηῖδρας, 
4 ΠΙΙΓΑΟΗΗΠΗ Ώδαπο οχ{ο]ίοης »ίηρι]α, οἱ [θγη ΠθγΗπ](ιο 
εχο]α/ηαη5; «Τα 5ο]ης Πηγ]οίας ἀκορςκίςί οχ οπιηίριις Ρι- 
ΙΗ51 Τα γογο οἱἶαιῃ εο]α5 ρα(πίαπη γἰπάίσαίί αἲ Ἱπ]α 15, αὖαξ 
Ρ6Ι (ΓεοθΗίΟΒ 4ΠΠΟ5 Ροροβδα ον, Εαοιῖς ἀαγίοξαια {6γ0- 
οἰδεηῖς σεη!ίρας, απο φο]ῶ Όμοια επρίαπα ἱποσμάρταπέ, ν 
Πως οἵ Πα πηυ]ία γο]αί ἀῑνίπο ἱπιρεία Ἰουμίας Απίοηϊας, 
ΥοςσΠ Ἰπᾷ6 εχ εἰαίῖουί αἆ Πασά Ώγεπη πιοσπα Πο]! ; οἱ πηπ]ία 
46 Ιπάίσηα ππονία απιϊοῖ πηπ]ίο ο Ποῖα 6οΠ(Π65{Η5, Ρ16- 
εαίας5 θ5ί, αἱ γ{ίαπι Οω5ατῖς ἳῖ Ποργδί δια απῖπια γοάίπιογς : 
ἄπηρΙΙΦαπο ἱπάυ]ροης αἰ[οοίρας, ϱο οδί ρονεσίας, αἱ ος- 
»αμ5 ϱοἵρι5 ἀοίορεγαί, ο] αδᾳιιθ γοίθιη σοπίο ευ)]αίαπι οχ- 
ΡΙΙσαγαί, αἱ ενα Ιοίίνιις ρου{οςκα οἱ Ίαεεγα οἱ αησαίπο Ιππρο- 

υαζονῖς ΠπαἰΠαία, Τα Ῥτογοεαία ρ]εῦς, απαδί εογα5 Ργα- 

οΘΩΙΟΓΕΙΗ, 5οφποβα[ αγ ]απιθη{α {Ιοπίβη5, οἱ οχ οοπηπαφογα(ἶοῃο 
πἆ Ἱταπα τής αεζρηἀευαίιν. Τε νετο οοηδη]ῖ5 ΟΓΠΙΟΠΘΠΙ 
ἁ]αά Ἰη5Ώ 1ο «ΑΓΠΙΕΠ οχοθρί{ πιοτε ρα(τῖο, ολογῖς οοποίποη((- 

Ρας, απο 0ω5αγίς τες σεδίᾳ πηϊσοταπάδᾳιιθ οχ{(15 ἆεπιο εχ- 
Ροπεβαπίηη, εἰ οχ Ρείδοµα {ρδίας σ5ατῖς ποπαΙπα πα 4πούπθ 
πηειποναραπίαν, αποἰᾳποί οχ. Ππὶπηϊοῖς ἵη στα(ἶαπα τεορίο5 
Ρεπεβοῖίς ἵπςαρον ογηᾶςςεί, θἱ, αἆ οοπ]Ηγα{Ο5 5ΘΓΠΙΟΠΘ Ύοιςο, 
το]αί ρου αἀπιϊγαίίοποπι αχε]απιαης Οῶδας Ἱπάπερραίαν, 

«Μεῃ’ 5εΓγΥα556, Ὁί 6556ηί (αἱ πο ρογάστοηί! » Ἰὰ γογο ΠΟΠ 
ἀπηρΙΙας (ΠΠ ρορυ]α5; φαἱρρο οι ἀταπα ἱπιρι]ηιή5 Ιπαιιά Γέππῃ- 

σπα γἰἀεβραίατ, Ιπίατίεείογος Ο005ατῖς ομΠΕίΟ5, ππο Ώοςίμ]ο 
Ῥνπίο εκεερίο, αχ ΘΟΓΙΠΙ 6556 ΏΗΠηθτο, απ, Ροδίᾳπαπι οκ 
Ῥοπηρεῖαπα [αεἰἴοπο οαρΜἰγί ἵηπ πιαηις τ]είοτῖς ΡοΓΥεποΓαΠ!, 
ΡΟΩΠΑΤΗΙΗ 060 αἆ Ποπογες εί αἆ ρτονἱποϊαταπα οχεγοΙζαπππ(ο 
Ργο[οείατας θαἱδδεηί Ῥτοπιοί1; αἱ οππῃ Πῖς {ροῖςςε Ὠουίπηα 
Ῥνυίαπα, σα αἀορίῖοπε οἱίαπῃ α 6ω5αγθ οβ5εί ἀῑσηαίας. 

{ ΟΧΙΗΝΥΠ. Ρίο α[[εοίῖς ρ]ετῖσαια, οί αἆ γΙπι Ίαπ1 5Ρθοίαη- 

Πρης, υπ5 απἱκρίαπα οδγθᾶπη σᾳ5α5ἱ5 ο[Πρίοπη 5προι Ἰοσέα]απα 

εχἰυ]έ : παπα «αἀαγοτ, δαρίη πα άπἱρρο ἵη Ἰθοίπ]ο, πο θγαί 

εοΠβΡΙΟΜΗΤΗ. Ί]α οε[ῆσῖος οχ πιασ]ίπα ααάαπι ἵηπ ΟΠΊΠ6ς 

ρατίες οοηγοτίεραίαγ; αἱ οοπδρἰεἰεραπίατ ἵπ οα ποία γἱαῖη(ί 

(παπα γ]πογπῃ, Ρας {οίαπα οοτρι5 οἱ ραγίἶπα οἰίαπι ἵῃ [αοἴθπα 

ἱπιπιαπ]ίει Οᾳ05αΓἱ ΠπῃΙείαταπη. , ΤαΠὰ παϊςεγαπά Πα αδρθοίαπα 

πηΙΠΙπηθ ]4Π1 {ογθης Ρορι]α5, οοηβεπηα]έ; πἹοχάπε ργῶοἵης(ἶ8 

ἰοσῖς, ουτίαπη Ιπορηπα1τ, ἵπ ααα σω5ατ οεοίδας οδί : αἱ Ποπηῖ- 

οἶάας, ααἱ πιαίατο ἀ[ασεταπί, ἀἰδοπττεπάο ρονααίγίέ; ϱο 

{ηγουῖ5 Ργοσγρβ515 Ργο ἵτα πιας(Πίασυ6, αἱ Οἵππαπη πράπά πα 

Ρ]εβῖς Ρτορίου 5ἰπαΠ(άἴπεπα ποπηηῖς, Ῥτο Οἶηπα ργαίοτο, 

απὶ Ῥτο οοποῖοΠθ ἵπ ΟΦ64τοπΙ [πθγαί Ιηγθοίας, πμ] πιογα(ἲ 

εχοαςαπ{επα ποπηϊηϊς ογ’ΟΓΘΠ1, {ατα ἱπππιαηίίου ἀῑδεριρεοτίηϊ, 

αἱ παπα εἶας πε ῦγπη αἆ 5ορυ]ίαταπα οί Ἱηγορίαπη, 

Ώεϊπάς, αττερί15 οχ Ιπερπάϊο οπτίω {οΙθης, η 4ος οοη]- 

ταίογαπα Γοοργαηί Ιπρείαπῃ : 5οᾷ Ραγίίηι ἀοπηεςί[ῖοῖς [οπίου 

Ῥτορισπαπρηας, ρατίίπη ἀορτοσαπήρας γἱο]πίς, αἲ ἴρπθ 

απἰάεια {οπηρογαγαηί; η ογαδ(ΙπΠ απίοίη παπα ἰ 5 ΠΕ ΟΠΗ 

αγηηῖς 56 ΓΘΔΙ{ΗΤΟ5., 

| ΟΧΙΥΠΙ. ατα Ισίέας ΡογοΙβεογες οἶαπη ον ἴτρο ρτο[ησο- 

| τυηί. ΡΙ6Ρς τογο αἆ Ιεοίπ 0ω5ατῖ 1ογειυδα, ἀο[ετεῦυαί 
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Καίσαρος ἐπανελθὼν, ἔφερον αὐτὸ ἐς τὸ Καπιτώλιον 
ὡς εὐαγὲς, θάψαι τε ἐν ἱερῷ, καὶ μετὰ θεῶν θέσθαι. 
Κωλνυόμενοι δὲ ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐς τὴν ἀγορὰν αὖθις 
ἔβεσαν, ἔνθα τὸ πάλαι Ῥωμαίοις ἐστὶ βασίλειον, καὶ 
ξύλα αὐτῷ καὶ βάθρα ὅσα πολλὰ ἦν ἐν ἀγορᾶ, καὶ εἴ 
τι τοιουτότροπον. ἄλλο, συνενεγχόντες, καὶ τὴν πομπὴν 
δαψιλεστάτην οὖσαν ἐπιβαλόντες, στεφάνους τε ἔγιοι 

παρ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ἀριστεῖα πολλὰ ἐπιθέντες, ἐξῆψαν, 
η) ΄ ο) ο. .- / ” καὶ τὴν νύχτα πανδημεὶ τῃ πυρᾶΆ παρέµενον. Ἔνθα 

βωμὸς πρῶτος ἐτέθη, νῦν δ᾽ ἐστὶ νεὼς αὐτοῦ Καΐσαρος, 
βείων τιμῶν ἀξιούμενος. “Ὁ γάρ τοι θετὸς αὐτῷ παῖς 
] ζω , ν λ / Λ 
Ὀκταούῖος, τό τε ὄνομα ἐς τον Καίσαρα μεταθαλὼν, 
καὶ κατ ἴχνος ἐκείνου τῇ πολιτεία προσιὼν, τήν τε ἁρ- 
γὴν τὴν ἐπικρατοῦσαν ἔτι νῦν, ἐῥῥιζωμένην ὑπ᾿ ἐκείνου, 

οφ ἐκρατύνατ ο, καὶ τὸν πατέρα, τιμῶν ἰσοθέων 

ἠξίωσεν' ὧν δὲ καὶ νῦν, ἐξ ἐκείνου πρώτου ; Ῥωμαῖοι 
τὸν ἑκάστοτε τὴν ἀρχὴν τήνδε ἄρχοντα, ἣν μὴ τύχη 
τυραννιὸς ὃν ἡ ἐπίμεμπτος, ἀποθανόντα ἀξιοῦσιν, οἳ 

πρότερον οὐδὲ περιόντας αὐτοὺς ἔφερον καλεῖν Ῥασι- 

λέας 
ΟΧΠΙΚ. Οὕτω μὲν δὲ Γάΐος Καΐσαρ ἐτελεύτησεν 

ἐν ἡμέραις αἷς καλοῦσιν Εϊδοῖς Μαρτίαις, Ἀνθεστη- 
ριῶνος μάλιστα μέσου" ἤντινα ἡμέραν αὐτὸν ὅ µάντις 
οὐ περιοίσειν προὔλεγεν. Ὅ δ᾽ ἐπισχώπτων αὐτὸν, 
ἔφη περὶ τὴν ἕω, Πάρεισιν αἱ Εϊδοί: καὶ ὁ μὲν, οὐδὲν 
καταπλαγεὶς, ἀπεχρίνατο, ἈἉλλ' οὐ παρεληλύθασιν. 
Ὁ δὲ καὶ τοιῶνδε προαγορεύσεων αὐτῷ σὺν -τοσῷδε 

τοῦ µάντεως θάρσει Ὑενομένων, καὶ σημείων ὧν προ- 
εἴπον ἑτέρων, ἕ ὑπεριδὸν, προΏλθε καὶ ἐτελεύτησεν, ἔτος 

ἄγων ἔχτον ἐπὶ πεντήκοντα. Ἀνὴρ ἐπιτυχέστατος ἐς 
πάντα καὶ δαιμόνιος καὶ μεγαλοπράγμων, καὶ εἰκότως 

” - η) 2 ’ ψι 
Άμφω γὰρ «γσνρονην Φι- 

πολεμικωτάτω, καὶ τὰ 

Ξ »/ 
ἐξομοιούμενος Ἀλεξάνδρῳ. 

/{ ᾽ 

λοτιμοτάτω τε πάντων και 
κ /Ν» ' .] . - Σ / / δ/ - 

Σόξαντα ἐπελθεῖν ταγυτάτω, πρός τε χινδύνους παρα- 
-- / / Ν καὶ τοῦ σώματος ἀφειδεστάτω, καὶ οὐ 

-- / τ, 
στρατηγία ΝΝΗ μᾶλλον, Ὦ τόλμη χαὶ τόγη. Ὃν 

. 

΄ 
ο] μὲν ἄνυδρόν τε πολλὴν ἐς Ἄμμωνος ὥλευεν ὥρα χαύ- 

ο / 

ῥρλωτάτω, 

µατος" καὶ τὸν Παμφύλ ον Χόλπον, τῆς θαλάσσης ἃ ἄνα- 

χοπείσης» διέτρε εγε δαιµονίως' τὸ πέλαγος αὐτῷ τοῦ 
δαίμονος κατέχοντος ἔστε παρ έλβοι, καὶ καθ) ὁδὸν δδεύ- 

οντι ὕοντος. ΑἉπλώτου τε θαλάσσης ἐν «Ίνδοις ἄπε- 

πείρασε, γαὶ ἐπὶ κ} ἵμακα πρῶτος ἆ ἀνέθη, καὶ ἐς πολε-- 

μίων τεῖγος ἐσήλατο μόνος, καὶ τρισκαίδεκα τραύματα 

μόνος ὑπέστη" καὶ ἀῄάσητος ἀεὶ γενόμενος, ἑνὶ σγεδὸν 

ἡ δύο ἔργοις ἕκαστον πόλεμον ἐξήνυσε" τῆς μὲν Εὺ- 
ρώπης πολλὰ βάρθαρα ἑλὼν, καὶ τὴν Ἑλλάδα γειρω- 
σάµενος, δυσαρκτότατον ἔθνος καὶ φιλελεύθερον, καὶ 

οὐδενὶ πρὸ αὐτοῦ πλὴν Φιλίππῳ κατ᾽ εὐπρέπειαν ἐς 

ἡγεμονίαν πολέμου δόξασαν ὑπακούειν ἐπ ὀλίγον: τὴν 
δὲ Ἀσίαν σ/εδὸν εἰπεῖν ὅλην ἐπέδραμε, Καὶ ὡς λόγῳ 

τὸν Ἀλεξάνδρου τύγην καὶ δύναμιν εἰπεῖν, ὅσην εἶδε Υλν, 
ἐκτήσατο, καὶ περὶ τῆς λοιπῆς ἐνθυμούμενός τε καὶ 

2ιχνοουύµενης ἀπέθανε. 

Οἳ,. Καΐσαρι δὲ ἤ τε 
γ -. 

Ἰόνιος θάλασσα εἶζε, γειμῶνος 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Π]απα ἵπ ϱαρίίοπα , δδρεΠέητα, γε]αί ]αΠ1 οΟΠΞΘΟΤΑΙΗΗ, ΤΠ 

(επηρ]ο Ἱπίετ ἀθογιπα ἱπιαρίηες, 85οᾷ ρτομήμοπίίνας [4 5α- 

οσγάο ρα», ἵη Γογηπη τεα]εγηί ΓΗΠ15, πο Ίου ΓΘΡΗΠΗ 4 ποΠ- 

4 πι Ἠοππαπογαπα [αεγαῖ ρα]α σπα; εοηφε»ιίαπε 5αὐρε [5 

εἰ οφαἰάᾳπἷᾶ Πβποταπι αἆ π]απας ἵπ [οτο οταί, ἵπ τορυην 

ἱπιροδαστυπί; εἰ [απεεῖ ροπηραπῇ Ίοηρε ερ]επάἰδἰρείππαπι, 

ποηΡΙΗΙ ρ]γαἴπ οΗίαπῃ εοτοῃᾶας ἆοπαφπο πηηατῖα, Ίπ]εες- 

τηπίς 5αἡ]εείο(πε σπα, Ῥεγποςίαν]ί οἴτεα τοβπα υηίγεγςις. 

Ῥορη]α5.. Οπο Ίοσο ἀρίηάς ατα ΡΠΙΠΙΙΠΑ οχδίγποία εί πμπο. 

(οπορ]α πα οδί ἱρδίας 0ᾳδατῖς, υδί ἁῑνιηίς Ποποτίρας ορ] ηγ.. 

Ναπι αἀορίίτας οἶας βίας Οσίαγίας, πηπίαίο ποππίπθ 0.,δατ,. 

Ροδίᾳ παπα Ρε Πμης γες[σῖα αἆ Τογαπα ἁἀπαηϊκίταοπθιη ἂς- 

εθςςῖί, οἳ Ῥηϊπεϊραίαπα Ἠππο Ἰοδίε(ιο πιαποηίεπα, ου]ας Πε 

{απάαπηοηία ]ασρταί, οοπβτπηαν 1 απχίίαπο, ἀῑνίπος Ἠοποτθς- 

ρα οχηἰρεπᾶος ης.  ΘµιΟ αεχοπηρΙο παπο 4ποαπθ 

Πουιαπϊ 5105 Ἱπιρεγαίογες, Ππῖςί ααἲς απί (γταπηῖσοας 5, απ 

αΠοσαϊ οΙπΙπαπα εαµδα Ἰηνίδας, Ῥο5ί Πιογίοπη οοηδθοταΠί, 

απ Ῥτία5 πο τίνος απ]άσπα γε]τοσες αρρε]ατί ἔπ]ογαπί. 

ΟΧΙΗΧ. Ηυπο γ]ία ΗΠεΠα πγεποταί Ο. Οω5ατ Πάνας Μαι- 

Π15, ασ. ἵῃ πεά(σπα ΓΕΓς ΠΊΘΗΣΕΠΙ Απίιεκίογίοπεπη Ἰποϊάαπῖ. 

Οπ6πη ρευα ἀῑεπι 4101 ργὰ ἀῑκίςςεί ναίος [αἰα]οπη [οτε σα- 

αγ, Ἰ]ηάεῃς Π]ε πΊᾶπε ες ἀἱεί γα ἀῑκίί, Αάδυπί Τάυς 

αἱ ταίος πΙη] (αγεῖίας, τοςροπ1{, Αί ποπ ργα(ογίεγαπ{. Αἲ 

Ο0ωδατ πε Ἠας απἱάεπη ταἰῖς εοπβάεπίῖα πποίας, οοπ{οπη!ῖς οξ 

οδίοτίς, 4ο απῖθης ἀῑκί, Ῥτουϊαϊϊς, ἵπ ρα Πο απα ῥτοβτρςδης, 

οσο ΡΕ, ΠΠΙΠΙ ασθης ΦοχΙΙΠῃ 5πρτα απἰπαπαβοδίπΙΠῃ. 

Υἱτ ρε οπηπία κἱησι]ατίίος [ογίαπαίας, πακηίςαπο τεβας 

ροςίΐς πιάποταβ]]5, αἱ πιοπίο οι Αἰεχαπάτο οοΠ/[ΡΓΘῃ- 

4μ5.. Απιρο οΠπι Γπ6Γ6 ΠοπηίπΙ πα οπηΠίυτη Ἰαάῖς οπρίαἶδεῖ- 

παῖ, Ῥοἱοοδίςαἰπιίιε , ἵπ οοηςΙῖ5 οχξοηιοπάἰς ορ]ογγπη, 

ἵπ ροτῖου]ῖ5 ασστοάΙσηα(ς αιιάαοἱςἰηη] , ΠΙΙΠΙΠης ραγοση{ος 5.10. 

εοτρον!, πθς ππαβίς Ἱπροταί(οπῖς αγ ήρας Γπουἳ απαπα [ογίαπα 

οί απάασία.. ΟΠΟΓΙΠΙ α]ίος ρογ απίάα Ίουα Ἰοηρίςδίππυπη τος 

αἆ Ηαπηπιοπίς ογασπ]αὰ. [οδοί ἴοπηροτο ΓεγγεΠ[ϊκδίπιος οἱ 

Ππίίπα πα ῬαπηρΗν πα. 5ΙΠΗΠ, Υαᾶῖδ Υοπίο παζα[ἰς, ἵαης- 

ουγης [οποίους [οτίππα ἰπίογίπ ππαῖπας απάας οομήροπίο, 

αἰομί απίθα Ιίογ Γαοἱση{ί απδία ρα γία (οπηροταγοταί,  Ιάει 

ἵπ. Πηπάία {ρποίαπα Ππατο Ρογίοηίαν πανίραςς ῥήκδόο 

εοα]ῖς αδοσπάῖί πιαπίας, οἱ ἴπάς 5οἷα5 ἵη Ποδίος ἀοςιηε, οἱ 

(τοάθοῖπα αεεθρίί γη]ηστας οἳ 5οΏρος Ἱηνίοίας, παπα ο- 

απο Ροαπα απο αἰίοτονο αὐεο]γεαί Ρίο : ἵπ Ἐατορα η» 

(οτυπα Ὀααγογυα ἀοπίος, οἱ Οταοοσαπα βοπίἶς δαρ]ασα- 

(ος, περα ορ ἱκκίπιας Ππρογή, οἳ Ἠρογίαἰς ἁπιαπἰφείπιας, 

αα) ποπ ηῖ απίο ραγαἶδλο μ]οηία να ξατ γα ἴογαυαπῃ Ῥ]ήΗρρο, 

ἱάσᾳπο Ὀγον{, οἱ καἳν ἄθοοτο ἱπιροταϊοτίς Εἴπ]ος Αδίαπη γοτο 

{ουπ]ο απίνογδαα πίτα ορ]ογίαϊίο ρουναραίας το, αἱ οοΠΙ- 

οπάίο (ο παπα. Αἰοχαπάν! ἀἴφαο Ροϊοπίίαπα οοπιρ]εσίας, 

απἱάφαἰά ἴογγαγαπα. ΥἰάΙε, τὰ εαὐομῖέ; 4ο ἆο τοσο οὔαπν 

ἱηγαδοπάο οορἰαη {σπα πλου» ηίογοσρίε, 

οἱ, κας! νοτο οἳ ΑάπίαἰουΠΙ Πλας πα γἰρλη Πασά» 
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µέσου πλωτὴ καὶ εὔδιος γενοµένη”" καὶ τὸν Ἑσπέριον 
ὠχεανὸν ἐπὶ Βρεττανοὺς διέπλευσεν, οὕπω γενόµενον ἐν 
πείρα, κρημνοῖς τε τῶν Βρεττανῶν τοὺς κυθερνήτας 

ο. .) 

ἐποχέλλοντας ἐχέλευε τὰς ναῦς περιαγγύναι" καὶ πρὸς 
ἄλλον κλύλωνα μόνος ἐν σχάφει σμικρῷ νυκτὸς ἐθιάζετο, 
καὶ τὸν χυβερνήτην ἐκέλευε προχέαι τὰ ἱστία, καὶ θαῤ- 

.. ο. λν Ρα σω / ο, 

ῥειν τῇ Καίσαρος τύχη μᾶλλον, ἢ τῇ θαλάσση" ἐς τε 

πολεμίους προεπήδησε μόνος ἐκ πάντων δεδιότων πολ- 
λάχις" χαὶ τριαχοντάκχις αὐτὸς ἐν Κελτοῖς µόνοις παρε- 

τάξατο, µέχρι τετρακόσια αὐτῶν ἐχειρώσατο ἔθνη" 
ὕτω δήτι Ῥωμαίοις ἐπίφοθα, ὡς νόµῳ τῷ περὶ ἄστρα- οὕτω δήτι Ῥωμαίοις ἐπίφοθα, ὡς νόμῳ τῷ περὶ ἀστρ 

Ε] -. 

τείας, ἵερέων καὶ γερόντων ἐγγραφῆναι, Πλὴν εἰ μὴ 
Κελτικὸς πόλεμος ἐπίοι" τότε δὲ καὶ γέροντας καὶ ἱερέας 
στρατεύεσθαι. Περί τε τὴν Ἀλεξάνδρειαν πολεμῶν, 
καὶ ἀπολειφθεὶς ἐπὶ Ὑεφύρας μόνος χαὶ χαχοπαθῶν, τὸν 

πορφύραν ἀπέῤῥιψε, καὶ ἐς τὴν θάλασσαν ἐξήλατο" καὶ 

ζητούμενος ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἐν τῷ μυγῷ διενή) /ετο ιν 

λανθάνων ἐπιπολὺ, μόνην ἐκ διαστήματος ἀνίσχων τὴν ῄ ἤ ο 

ἀναπνοήν"' µέχρι φιλία νηϊ προσπελάσας, ὥρεξε τὰς 

χεῖρας, καὶ ἑαυτὸν ἔδειξε, καὶ περιεσώθη. Ἔς δὲ τὰ 

ἐμφύλια τάδε, ἢ διὰ δέος, καθάπερ αὐτὸς ἔλεγεν, ἢ 

ἀρχῆς ἐπιθυμία συμπεσὼν, στρατηγοῖς τοῖς καθ) αὐτὸν 
ἀρίστοις συνηνέ δη, καὶ στρατοῖς πολλοις τε καὶ µε γά- 

λοις, οὐ βαρθάρων ἔτι, ἀλλὰ Ῥωμαίων, ἀκμαζόντων 
/ 

μάλιστα εὐπραξίαις καὶ τύχαις" καὶ ἁπάντων ἐκράτησε, 

διὰ μιᾶς καὶ ὅδε πείρας ἑκάστων, ἢ διὰ δύο. Οὐ μὴν 
ησσήτου, χαθάπερ Ἀλεξάνδρῳ, τοῦ στρατοῦ γενοιέ- ἀησσήτου, χαθάπερ ξάνδρῳ, ρατοῦ γενοµέ 

." ” ο -” ο σα 

νου" ἐπεὶ καὶ ὑπὸ Κελτῶν ἡσσῶντο λαμπρῶς, ὅτε ἡ 
/' -ω ΔΝ 7’ Γα / Δ / 

μεγάλη σφᾶς συμφορὰ χατέλαθε, Κόττα καὶ «Βιτυρίου 

στρατηγούντων᾽ καὶ ἐν Ἱθηρία Πετρήϊος αὐτοὺς καὶ 

Ἀφράνιος συνέκλεισαν, οἷα πολιορκουµένους" ἔν τε Δυῤ- 

ῥαχίῳ καὶ Λιθύη λαμπρῶς Ἔἔφευγον: ἐν καὶ Ἱθηρία 
Πομπή!ρν τὸν νέον κατεπλάγησαχ. 
τὸς ἦν ἀκατάπληκτος, καὶ ἐς παντὸς πολέμου τέλος 

ἀήττητος" τήν τε Ῥωμαίων ἰσχὺν, γῆς ἤδη καὶ θα- 
λάσσης ἐκ δύσεων ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην κρατοῦσαν, 
3 / / ο / Δ / Ν 
ἐχειρώσατο βίᾳ καὶ φιλανθρωπία, πολὺ βεθαιότερον χα) 

ΑΕ. ο. π/ - / ο τν ο ὔ πολὺ ἐγχρατέστερον Σύλλα" βασιλέα τε αὑτὸν ἀπέφη- 

νεν ἀκόντων, εἰ καὶ τὴν προσηγορίαν οὐκ ἐδέχετο" καὶ 
/ ν ν σν. / » και, πολέμους ἄλλους χαὶ ὅδε διανοούμενος ἀνηρέθη. 

ΟΙ]. Σννέθη δ) αὐτοῖς καὶ τὰ στρατόπεδα ὁμοίως 
πρόθυμα μὲν ἐς ἄμφω καὶ μετὰ εὐνοίας γενέσθαι, καὶ 

’ 1 Δ 

ἐς µάχας θηριώδεσιν ἐοικότα" δυσπειθη δὲ πολλάχις 
ἑκατέρῳ καὶ πολυστασίαστα, διὰ τοὺς πόνους. Ἄπο- 

θανόντας γε μὴν ὁμοίως ὠδύραντο καὶ ἐπεπόθησαν, καὶ 
. / 

θείων τιμῶν ἠξίωσαν. Ἔγένοντο δὲ χαὶ τὰ σώματα 

εὐφυεῖς ἄμφω καὶ καλοί. Καὶ τὸ γένος ἐκ Διὸς ἤστην 

ἑκάτερος, ὅ μὲν Αἰαχίδης τε καὶ Ἡρακλείδης, ὁ δὲ 

Ἀγπίσου τε καὶ Ἀφροδίτης. Φιλονεικότεροι δὲ τοῖς 
ἐξερίζουσιν ὄντες, ταχύτατοι πρὸς διαλύσεις ἦσαν, καὶ 

συγγνώµονες τοῖς ἁλοῦσιν' ἐπὶ δὲ τῇ συγγνώμη καὶ 

εὐεργέται, καὶ οὐδὲν ἡ κρατῆσαι µόνον ἐνθυμούμενοι. 
Καὶ τάδε μὲν ἐς τοσοῦτον συγκεχρίσθω΄ καίπερ οὐκ ἐξ 

3 
απο 

Ὁ δὲ Μαΐϊσαρ αὐ- | 
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Ῥγυπια (ταπ(υ αμα ορδνῖές Πα ΗΠΙΟΠΠήαο. οεσσΏ η. ἵσα- 
16ο Ιάεια , παπα πάπα (θηίαίαπη απίρα, εί ραΏθγηαίογος αἲ 
Ενπίαπηῖσα 8ᾶχα αρρι]ρᾶς πάγος {Γαηβογο Ἱηροίε αἰίασιε 
ἱεπηρερίαία 5ο]α5 ἵπ. οχίρια πανίου]α οοηίτα Βαοίς πἰίρης, 

ραηογπαίοΓοΠα γο]α ἆπγο γοπίϊς Ἰηρρίέ, οἱ 60. γῖς (ΟΓ{ΠΠΑΠΙ 

Ρ]αγ]5 41α1Η ππαν]ς πάς {ασργς. Νου 56Π1ο] Τη Ἰοδίθηι Ργο- 
ΒΙΠ{ δο]α5, οπίοτίς ἱπορίάαπίρας, οἱ ἐε]οῖος ἵῃ οἷα ΟαΠία 
15ο Ρ/ῶ"56Η5 βἱρια ΟΠΠ Ἰοδίο οοπί{η]{, ἆοιιοο αααἀτίησθη- 
{ο αΗογαπα δηρερῖέ ρορυ]ο5; Βοηιαπίς ἴαπι [ογηίάα βίος, 
υἱ ἵπ ]εσα, απα πηπηαπίίας πηΠία οοπεσομα{χ «ασσγάο(Ι- 

Ρα5 εί παία ρνυαπά{οτίρα5, οχερρία ἀἱκοτίο [πογϊηί Ῥο]]α αα]- 

Ἰἶσα; 4ποΓΙΠὰ {ΕΠΊΡΟΤΘ ηθο 5οπῖρις που φαοργάο δις η ία» 

5056 5ρίγαεγο [ἰσοργοί. ΑΙοχαπάντίηπο αμίσπα Ὠο]]ο 5ος {π' 

Ροπία γοΠείας, Ργοπηθεηίο Ἠορία, αβ]οοῖέ ΡΙ ΤΡΙ ΤΑΠΗ οἱ ἵῃ Π]αγο 

ἀοξιί : 

ρου Ιπίεγνα]]α (απίάΠΙ οχδεγίο ογ6 τοςρίγαης, ἆοηοθο αΠΙΙΟΔΠΙ 

ΠΑΥΘΙΗ αηΡεη5, Ῥογγοςίἰ πιαπίθας 5056 ορίοπά(, οἱ «οι- 

ναία5 εδ. Αά ο νεο Οἶνῆία Ῥε]]α, κἶγα πεδία, αἱ {ρ5ο 

ἱη5οοίαηίθξαπε τερῖος ἁῑα 50 αηαῖς παίαης Ἰαμαῖις 

αἴεραί, »ἴνα απηΡΙίοπε ἀε]αίας, οπ1 ἱπιρογαίοτίθης η 96- 

οἱ γα καπ [Ιβἰπηΐς εοηβτεδιΙ5 οδί, ΟΠΗ πηπ]έίδᾳιιθ ας π]ᾶ- 

ρπῖς αχονοΠῖρας, πο. ]4Π1 Ῥατβατογαπ, 5ο ἨΟΠΙάΠΟΓΗΠΙ, 

οπηα γήρας {πα γθρις σε Πογεη (ἴδΙππογΙΠ; 6ο561θ 

ππο απί αἰίογο ργα]ο 

βἱησι]ο5. ΟµαΠάΙᾶΠΙ ΠΟΠ, πί Αἰοχαπάνί, δἷο 0αδατῖς οχοι- 

ΟΠηΠ65 Ἠῖο ρανίίου, αἱ ἴ]α, ἀστίοΙε, 

οἵίας ρογρείπο ἰηγίσίας [ηέ : παπῃ εί α σα11ἱς ἱηβίσηθπη εἶα- 

46ηι πηϊΠίαες Οᾳ05ατῖς αοοθρεγιπί ἀποία Ταν Οοίίωσπς, Ἰο- 

σαΐοτυπι; εί ἵη ἨΗϊδραπία α Ῥεΐτείο ΑΠαπίοαιθ δἱο εἶπειί 

δυηί απάίαθ, αἱ αἲ΄ ορςεςςίς ηϊμί] ἀῑποιγοπί, αἲ ΏΌγτι]α- 

οήαπα γοτο οί ἵπ ΑβΙοα ραίαπι [αδαπα οογραστυ!ς αἱ πι 

Ύεγαπι 06- 

5αγ 1ρ56 56ΕΠΠΡΕΙ Ππίθη]ίας, Ρε]]ο οετίε πΙ]]ο γἱοίας ο5ί; οαί 

Ἱπαρεγίαπα Ῥοππαπαπα, αἲ Ἐπρηταίο αἆ οεοἱάρηία]οπα αδαια 

Ηἱεραπία οοΓαΠ1 Ῥοπηρείο ἱπορίάαταπί ἴπ αοῖθ. 

ο0ΘΑΠΗΠΙ ]απα {απ ραίθης, ραγίῖπι ν, Ῥατίίπι Ῥοποβεθηίία, 

5 5η β]εοῖί ροίοδί{α:1, γηηῖας πηη]ίο απαπῃ 5ΥΊ]α ναἸάϊαςαπε; 

εί ἵπ ηγ]ίος τορηΏα ορΗηαΙί, απαπα παπα ποπηίπο αὐςπιί 

τορῖς : ἀθπίαιε εί Παιᾶ 56ος απαπι Αἰοχαπάον, ἆαπι αἰία 

Ῥο]]α ραταίξ, ο πηοά[ο 5αΡ]αίιις ο5{. 

ΟΙµ. ὅἆαπι ο αἰπίαπα εοπσοναί, εχογοίέας Ἰαῦθγο ΡγΟΠΙ- 

ίο5 αἆ οηιηία, εί τί Ῥεπαγο]οπ/ἰδίηιος ἵπ Ιπιρογαίοτος, σἷο 

αἆ Ῥήρηας {εγοσίβδίπιο5; ἱπίεγάιπῃ {αηπεπ εοΠ{ΠπΊασος οἱ 56- 

ἀΐίοςος, εοπ{ϊπιαί Ιαβογίς ἰάϊο : 56 αίγαπ]απο οθτίο 5α15 

ἀα[απείατα Ἰαχίί αο ἀείάειατῖί ραΠίες, εἰ ἁῑγίηίς ἀῑσηαίιις 

οδί Ποπουίρα5.. Απιρο είαπι ρυ]ο]ιγῖ {ους οἱ οχηη]ῖς οοτρο- 

τ5 ἀοΗβας α παίανα ΡγάΓΙ. 6επας πίεγαπθ α ἆογο ἀοι]- 

ναραί : Αἰεχαπάειτ ρου Ίαοὶ Ηετοι]ίκαιο 5ἰοηηηπαία, 05ο 

Ρε Απομίσεη οἱ ὙδηδΓΘΙΠ, ἸΤΓίογαπο απαπαι ασθτ αἆ εοπ{εἩ - 

ἀεπά πα οππα αἀγειδατῖς, ατα ειδα υἱοίο ογαί [αοΏίς αἲ 

ΥεμΙάΠη οί αἆ ρτα(ἴαπῃ, οἱ Ώοποβοις ἵπδαρο; 5οἷα οοπίρηία5 

ἴσης δυνάμεως ἐπὶ τὴν ἀργὴν ὁρμήσαντος αὐτῶν ἕκα- | τὶο(οεῖα. Αίᾳπο Ἠασίθπης απαᾶταί οοἰ]αίίο : πἶδί αποᾶ Πο 
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τέρου, ἀλλὰ τοῦ μὲν ἐκ βασιλείας ἠσκημένης ὑπὸ Φι- 
λίππῳ, τοῦ δ᾽ ἐξ ἰδιωτείας, εὐγενοὺς μὲν καὶ περιφανοῦς, 
χρημάτων δὲ πάνυ ἐνδεοὺς. 

ΟΙ/Π. Ἐγένοντο δὲ καὶ σημείων τῶν ἐπὶ σφίσιν 

ἑκάτερος ὑπερόπτης, καὶ τοῖς µάντεσι τὴν τελευτὸν 

προειποῦσιν οὐκ ἐχ αλέπηναν, καὶ τὰ σημεῖα αὐτὰ ὅμοιά 

τε πολλάκις, καὶ ἐς τὸ ὅμοιον, ἀμφοῖν συνηνέχθη. 

Ἐγένετο γὰρ ἑκατέρῳ δὶς ἄλοθα. ἸΝαὶ τὰ μὲν πρῶτα 

κίνδυνον σφαλερὸν ὑπέδειξεν: Ἀλεξάνδρῳ μὲν ἐν Ὀτιν- 

δράχαις, ἐπὶ τὸ τῶν ἐχθρῶν τεῖχος ἀναβάντι πρὸ τῶν 

Μακεδόνων, καὶ, τῆς χλίµαχος συντριθείσης, ἄπολει- 

φθέντι τε ἄνω, καὶ ὑπὸ τόλμης ἐς τὸ ἐντὸς ἐπὶ τοὺς πο- 

λεμίους ἐξαλομένῳ, καὶ πληγέντι τὰ στέρνα γαλεπῶς 

καὶ ἐς τὸν τράχηλον ὑπέρῳ βαρυτάτῳ, καὶ πίπτοντι 

ήδη, καὶ περισωθέντι μόλις ὑπὸ τῶν Μακεδόνων, ἄναρ- 

ῥηξάντων τὰς πύλας ὑπὸ δέους' Καίσαρι δὲ ἐν Ἱθηρία, 

τοῦ στρατοῦ περιφόθου τε ὄντος ἐπὶ Πομπηΐῳ τῷ νέῳ, 

καὶ ὀκνοῦντος ἐς µάχην Ἰέναι, προδραµόντι πάντων ἐς 

τὸ µεταίχμιον, καὶ διακόσια ἀναδεξαμένῳ δόρατα ἐς 

τὸν ἀσπίδα, µέχρι καὶ τόνδε ὁ στρατὸς ἐπιδραμὼν ὑπὸ 

αἰδοῦς καὶ φόθου περιέσωσεν. Οὕτω μὲν αὐτοῖς τὰ 

πρῶτα ἄλοθα ἐς ίγδυνον Ίλθε θανάτου τὰ δεύτερα δὲ 

ἐς τὸν θάνατον αὐτόν. Ἠειθαγόρας τε γὰρ ὅ µάντις, 

Ἀπολλοδώρῳ δεδοικότι Ἀλέξανδρόν τε καὶ Ἡφαιστίωνα, 

θυόµενος εἶπε, μὴ δεδιέναι, ἐκποδὼν γὰρ ἀμφοτέρους 

αὐτίκα ἔσεσθαι. Καὶ τελευτήσαντος εὐθὺς Ἡφαιστίω- 

νος, ὃ Ἀπολλόδωρος ἔδεισε µή τις ἐπιθουλὴ Ὑένοιτο 
κατὰ τοῦ βασιλέως, καὶ ἐξήνεγχεν αὐτῷ τὰ μαντεύματα. 

Ὁ δὲ ἐπεμειδίασε, καὶ Πειθαγόραν αὐτὸν ἤρετο, ὄτιλέγοι 
τὸ σημεῖον. Τοῦ δὲ εἰπόντος, ὅτι τὰ ὕστατα λέγει, αὖθις 
ἐπεμειδίασε, καὶ ἐπήνεσεν ὅμως Ἀπολλόδωρόν τε τῆς 
εὐνοίας, καὶ τὸν µάντιν τῆς παῤῥησίας. 

ΟΠΠ. Καίΐσαρι δ) ἐς τὸ ἔσχατον βουλευτήριον 
ἐσιόντι, χαθά µοι πρὸ βραχέος εἴρηται, τὰ αὐτὰ ση- 
μεῖα γίγνεται" καὶ χλευάσας, ἔφη, τοιαῦτά οἱ καὶ περὶ 
Ἰθηρίαν γεγονέναι. Τοῦ δὲ µάντεως εἰπόντος, καὶ 
τότε αὐτὸν κινδυνεῦσαι, καὶ νῦν ἐπιθανατώτερον ἔχειν 

τὸ σημεῖον, ἐνδούς τι πρὸς τὴν παῤῥησίαν, ἐθύετο ὅμως 
αὖθις, µέχρι βραδυνόντων αὐτῷ τῶν ἱερῶν δυσχεράνας, 
ἐστλθε καὶ ἀνηρέθη. ἝἛὸ δ) αὐτὸ καὶ Ἀλεξάνδρῳ συν- 
έπεσεν. ᾿Ἐπανιόντα γὰρ ἐξ Ἰνδῶν ἐς Βαθυλῶνα μετὰ 
τοῦ στρατοῦ, καὶ πλησιάζοντα ἤδη, παρεκάλουν οἱ Χαλ- 

δαῖοι, τὸν εἴσοδον ἐπισγεῖν ἐν τῷ παρόνι. Τῶ δὲ 
τὸ ἰαμβεῖον εἰπόντος, ὅτι « µάντις ἄριστος ὅστις εἷ- 

κάζει καλῶς" » δεύτερα γοῦν οἵἳ Χαλδαῖοι παρεκάλουν, 

μὴ ἐς δύσιν ὀρῶντα μετὰ τῆς στρατιᾶς ἐσελθεῖν, ἀλλὰ 

περιοδεῦσαι, καὶ τὴν πόλιν λαθεῖν πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα. 
Ὁ δ' ἐς τοῦτο μὲν ἐνλοῦναι λέγεται, καὶ ἐπιχειρῆσαι 
περιοδεῦσαι" λίμνη δὲ καὶ ἕλει δυσγεραίνων, καταφρο- 
νῆσαι καὶ τοῦ δευτέρου μαντεύµατος, καὶ ἐσελθεῖν ἐς 
δύσιν ὁρῶν, Ἐσελθών γε μὴν, καὶ πλέων κατὰ τὸν 
Εὐφράτην ἐπὶ ποταμὸν Παλλακότταν, ὃς τὸν Εὐφράτην 
ὑπολαωθάνων, ἐς ἕλη καὶ λίµνας ἐχφέρει, χαὶ κωλύει 

τὸν Ἀσσυρίδα γῆν ἄρδειν καὶ ἐπιπλέειν' ἐπινοοῦντα 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ἃ ρατίρης Ππ]ής οχογ»ί δυπί; 5οἆ 1] 4 τορπο, Ίαπῃ εχομ]ία 

εχετοϊαίοαπε ρετ ΡΗΙΗρρυπη; Πἱο α ργϊναῖα οοπά(οπε,, Πἱοοί 

ποΡΗ! ας Πηαςίτῖ, Ῥεουπίαταπη {απηθη αἀπιοᾶνπη Ἰπάϊσα. 

ΟωΠ. Ῥτοδϊβίογαπη αἆ 5ο ρεγποπίαπη πίθτηαε εοπίθπη- 

ἴ0Υ ΓΗ; ποιος 5Ποεθη5εης γαἶθης πογίοπη ρταΔἰοεη (ἵνα : 

Δίαια οηίπῃ Ἴρρα Ργοβἱμία Ῥ]α5 5επιε] εα επ παπα 5υπί 

οῬ]αίΐα , ετεπία 4ποσπε αἱωη[ί. ΝαῑΙ πἰτίαπο Ρὶς οχία γίδα 

5ηί δἶπο οπρίία; Ῥτίπιο απἱάεπα ρεγίο]άπῃ αποερς Ῥοσίει- 

ἀοπίία : Αἰοχαπάτο ἵπ Οχγἀτασϊς, αβῖ, απίο αἷῖος ερηοεηεί5 

πιαπίρας, εί 5οα]α Ῥο5ί 6υπη Γτασία, ἵῃ ππΙτο ἃ 5αἱς ἀοςιί- 

15, εί ἵπ Ποδίοπα ἀρεΏίτο απδας, ἵπ Ῥοσίας στανίίεγ 5α- 

οαίας , ΙπβΙοία 1η εοινῖσθηι αποαπο εἶανα, ἆππῃ ἵπ ϱο ογαί υέ 

οοποἰἀεταί, «το (απάστη α Μασράοπίρας, γείτασία οἨ παιδία πι 

Ρογία, δεγγα(η5 εδἰ: 085αΗ Υοτο [η Ηἱδραπία, αἱ, αΐς ἱπερίάα 

εοπίγα ΙαΠΙΟΓΕΠΑ Ῥοπηροίαπα ἵῃ αοἶθηῃ ργορτεςκῖς, απίο ΟΠΊΠΕς 

ἵπ πιθάίαπα ΡΓΟΟΙΙΤΘΠΣ, ἴε]α ἀποσπία εχεορίΐ «Ίγρεο, ἆοπος 

εί Ἰπο εχετεῖία5, Ῥιάοτε {αοίας5 εἰ να Ἱπιρεταίοτῖς πῃε- 

{αθης,, ἵπιργεςδῖοπθ ἵπ Ποδίοπα οσἷης [αοία, οταν. Αίαπε 

Ἱία Ῥτίογα 5ἶπο οαρίίε οχία οχίτοπΊπΠα ρεγίοπ]απη εἷς εἱρηϊῆ- 

οατπη{ : 5εοηηάα ΥΕΓΟ ΡΙ5εης οχ{ήαπι. ἈΝαπι ῬΗ]ασογας 

γαίες Αροοάοτο, Αἰεχαπάταπα εἰ Ηορ]ιας[ίοποπα ππεποπἳ, 

εχ{ῖς Ἱηδροσίϊς, αποίος Γαέ Ώοπο 5ροταπά{, πγάππσαθ θΗἵΠα 

ᾖγονῖϱ πιοά[ο Ἱτὶ 5αρ]αίηπη. Μοχαπο Ηερμω»ίίοπε ἀε[απείο, 

ΑΡοϊιοάογις, Ώπιεῃς πο αια οοπίτα Τεπεπα αἰοτείατ εοπερί- 

ταίο, ῥταφασίαπη τὰ αἱ ρτοδιάΙ{. Εί καὐτίάσης Αἰοχαπάση, 

εκ {ρ5ο ΡΙ(]ασοτα αιδἰν{έ, φπἱάπαπα ἱπάισατεηί ετία : απϊ 

αῬί τεδροπά1έ, οχίτοηΙπη ἀἴοπα εἱρηίβοατί, τατδας ατγ]άσηΒ 

Ί]ο, εί Αροιοᾶοτί φαάζαπα Ἰαπάαν]έ, οἱ ναἶς γοσσπη Πνεγαπη. 

ΟΠ. Οᾳ5απί γεγο εχ{τεπΙΙΠ {η 5οπαίαπα οηἳ, αἱ ρασ]ο 

απίο ἀῑχί, ἰάσπα ργοδἱρίαπα τάγδης οὐ]αίσπα οδἰ; αποά Πα 

Ιηίάθης, αἲί, άδη θ1δί ἵπ Ηἱδραπία ἆποσπο οὐρίςδε: αππῃ- 

απο ατιδρες τοδροπάἱθδοί, ἴππο άποΠΠθ πΙαβηΙΠΗ ΘΠΠΙ 

ἀ4]ςδο «ἀἰδογίποη οπρίἠ5, Ώῦπο Ὑοτο Ἰαα]ας οµἵαπη ἱρεί 

βἱσηιπῃ 6556: οσἆσης ποπ] {απα οοπβάθη{ος πιοπορ!!, ἆο- 

πο βαοιἱβοαγ]έ, ἆοπαο ΠΙΟΓΑΠΑ ΦΔΟΤΟΓΗΠΗ Ροτίαδα5, ου γα Πα 

ἱπστοβδας ρου. Τσι οἱ Αἰεχαπάτο αοοἰαἰξ,  Πορείοπίοπι 

οπἵπι ΒαῦΥΙΟΠΟΠΑ ουσ οχοτοϊία οκ Τπάία, Ἰαπ]άπο αρρτορίη- 

απαπίοπα υτοὶ, Οµα]άαί πιοποῦαηί , ἀἰοτγοί η ργα κο πο 

(τοἱίαη : τοδροπά1ί Ἠ]ο γη]σαίο ρτοτοτβίο, «Ώοηο φπἱ οοη]ῖ- 

οἷί, ναί Ίμαπο ρογροῦο ορ υσα, ν Ταπη Ονα]ά οἱ ἀσηο 

Ποια Ὀα μίας, δα]ίοπη ποῃ Οοοἱἀσηίοπα εροείαης ἰπίτοδπεστεξ 

οχοτοϊίαπα; 5οᾷ Πα οἰτομάαοιἶς οορίΐς, αἱ α Ποπίο ΠΓΤΘΗΗ 

οἱ ΟπἱοπίσΠα 8ο]θπῃ Ἰαῦσαί, Εογίατηαο Π]ο Ἰασίσης ραγυἱκλο, 

αἱ οαροΏ{ οἰποπππάποστος δοᾷ οὔεηδας ία οὔποδα Ῥαηκ εἰ» 

απς, ροβίοτίογα 4ποφπς οομ(οηηαίκκο Υαίσπη πποπίία, 4ἴήπδ 
Ἱία ἰπίγοργοβδαπα οΏγοιδα ἵ Οοσἰάσηίοπα (λοῖο, Νες πο 

Ρ05{ 5οσππάο Επρηταϊο πανἰραν[ί αἆ Ῥαλασοιίαπη (εἳ Ῥαα- 

οοραα). Πανίαπα, σπἱ Επρηγαίοια οχοἰρίοης ἵπ ρα]αάος οἱ 

είαρπα ἀογο]ήές αἴᾳμο ἵία ἱπιροά{ φομ ας Αδδγπίαμα τὸ» 

μίοποα Ἱπηήροί ροιησίήαο, Ἠππο ἰμίίαν Πανίαπι ΠΠΙΠΘ 

; 
| 



ΡΕ ΡΕΙΗΙΣ ΟΝΗ ΡΟ Ρ ΤΙΝ. Η, 

δὴ τοῦτον διατειγίσαι τὸν ποταμὸν, καὶ ἐπὶ τοῦτο ἐκ- 
πλέοντα, φασὶν ἐπιτωθάσαι τοῖς Χαλδαίοις, ὅτι σῷος ἐς 
Ῥαθυλῶνα ἐσέλθοι τε καὶ ἐκπλέοι.  Ἔμελλε ὃ ἔπα- 
νελθὼν αὐτίκα ἐν αὐτῃ τεθνήξεσθαι, Ἐπετώθασε δὲ 

καὶ ὁ Καϊσαρ ὅμοια" τοῦ Ἱὰρ μάντεως αὐτῷ τὸν ἡμέ- 

ραν τῆς τελευτῆς προειπόντος, ὅτι μὴ περιοίσει τὰς 
Μαρτίας Τἱδούς: ἐλθούσης τῆς ἡμέρας, ἔφη, τὸν µάντιν 
χλευάζων, ὅτι Πάρεισιν αἵ Ἐϊδοί: καὶ ἐν αὐταῖς ὅμως 

ἀπέθανεν. Οὕτω μὲν δὴ καὶ σημεῖα τὰ περὶ σφῶν 
ἐχλεύασαν ὁμοίως, καὶ τοῖς προειποῦσιν αὐτὰ µάντεσιν 
οὐκ ἐχαλέπηναν, καὶ ἑάλωσαν ὅμως ὑπὸ τῷ λόγῳ τῶν 

. μαντευμάτων. 
ΟΥ. Ἐγένοντο δὲ καὶ ἐς ἐπιστήμην τῆς ἀρετῆς, 

τῆς τε πατρίου καὶ Ἑλληνικῆς καὶ ξένης, φιλόχαλοι" 
τὰ μὲν Ἰνδῶν Ἀλέξανδρος ἐξετάζων τοὺς Βραχμᾶνας, 

οἳ δοκοῦσιν Ἰνδῶν εἶναι µετεωρολό Ύοι τε χαὶ σοφοὶ, 
καθὰ Περσῶν οἵ μάγοι: τὰ δὲ Αἰγυπτίων ὁ Καῖσαρ, 
ὅτε ἐν Αἰγύπτῳ Ὑενόμενος χαθίστατο Κλεοπάτραν. 
Ὅθεν ἅ ἄρα χαὶ τῶν εἰρηνικῶν πολλὰ Ῥωμαίοις διωρθώ- 

σατο" καὶ τὸν ἐνιαυτὸν, ἀνώμαλον ἔτι ὄντα διὰ τοὺς 

Αἰγύπτιοι. Συνέθη δὲ αὐτῷ, καὶ τῶν ἐς τὸ σῶμα ἐπι- 
θουλευσάντων µηδένα κηῶ, ἀλλὰ τῷ παιδὶ δοῦναι 
δίκην ἀξίαν, καθάπερ Ἀλεξάνδρῳ τοὺς Φίλιππον ἀνε- 
όντας. Ὅπως δὲ ἔδοσαν, αἳ ἕξῆς βίόλοι δεικνύουσιν. 

45 

εορίίαης, υπ Ἠα]15. το σα1δα οπαγ]ραςδεί, σαν αας 

(ουί1ς η Οµα]άσος, ααοά ααἴγας οἱ Ἰηίταξξαί εί πΗπό οχῖ- 

Ἰβδοί Ώαῦγ]οποιή. δε ουΠιάσΠα πιοχν τοὔΙαγΗ πα ππαποβαί 

ἵπ οπἆσπαι π1Ώο ΥΙί ης. ΘηηΠίον οί Οα:ξαΓΘΠΗ ον Παίας 

οδί :παΠΙ ΡγαομΙέα5 α ναίο, [αία]ος 1] 6556 Τά15 Μαγίας, 

πΡί 15 ἀῑος γοηί{, εχρτοῦγαν{ ΠΠ αἀσδςο Τάμ5 : αἱ {αππσῃ τ]- 

ἵτα 85 γἱίαπα ΠΟΠ ῬτούυκΙ. Τα {ρίίαν πίσταπο, ρτοάἱρία 

51! ο]]αία ρανῖίοτ οαν]α ΙΙ, ποσο ναῖνας, ἵνα εχίτοπηα 

πιηοϊαπ{ῖρις, {απιοη ογθηίύπη Ἱπογ]ίαρί]οια ϱΥάΙΟΠΟΠΗΠΗ 

οχρο{ 5υΠί. 

ΟΥ. Ἐπογιπί οίἶαπα απιβο Προγα]ογάπ αγΠΙΠα 561εῃ- 

ΠαγΗΙΠάΠο, {απ ραγίαγαπα, απαπι ΟγῶεαγΗΤη οχίδιΠαΓΙΠη- 

σπα, 5πά]οδί: ΑΙοχαπάεν οχ Βιασμπιαπἰς πππ]ία ρογοσηία{ης, 

απ Παροηίας αριιὰ Τηά05 Τογαπα ἀἰνΙπαγαΠα ἨΠΙΑΠΑΓΙΤΠΩΙΙΘ 

εαρίοηίας, ἶοιί αριά Ῥευδας Μασί: Οαδατ εχ Ἐρυρίς, 

απαπάο ἵπ Ἐβγρίο πιοταία5 ΟἹεοραίαπα τού χ1ί Τη ΤΕΡΠΗΠΗ. 

Οπαρτορίθν αἱἴαπῃ ἵπ αγήριις αἆ ρασθια ρου Πποπίρας ππη]ία 

: αριά ἨοΠΙάΠΟς οογγεχΙ{ : 6{ αΠΠΗΠΙ αἆ 14 αἰα[ῖς Ιπα αυ αἱεα 
ἔσθ᾽ ὅτε μῆνας ἐμβολίμους (κατὰ γὰρ σελήνην αὐτοῖς 
ἠριθμεῖτο), ἐς τὸν τοῦ ἡλίου δρόμον μετέδαλεν, ὁ ὡς ἦγον 

Ρινορίου Ιπίογζα]ανος ΠΊεῃςθ5 (ἨαΠῃ ταίοπθ Ἰαπανί αἰεραπ {η ) 

αχία 5ο]ἱ5 οπγδύΠ ον (πανί, απείοήβας Ἐρυρίίς. Ῥεηῖ- 

απο οί Τηιιά Οα5ανὶ εοπ[αῖέ, αἱ ΠΕΠΙΟ οχ οοπ/αγα[ἶς εναφοιῖ!, 

5εᾷ Ρώπας πηθηία5 οπποῖί Πο εἶας ἀοάθιῖηί, εἰοιί Αἰσχαη- 

ἀνο Ιπίεγ[εσίογος ῬΙΠΙρρί.  Οποπιοάο απἴθπι ἀθᾶθνῖηί, 56- 

απεηῖρας γο]αππίρις οχροπεί. 

-”» 



ΛΠΠΙΑΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ 

ΡΩΝΜΑΔΙΚΟΝ 

ΕΜΦΥΛΙΟΝ 

ΡΙΡΛΟΣ Ε. 

ο ---- 

1. Οὕτω μὲν δὲ Γάΐος Καΐσαρ, πλειστου ᾿Ρωμαίοις 

ἄξιος ἐς τὸν ἡγεμονίαν γενόμενος, ὑπὸ τῶν ἐγθρῶν ἀνή- 

ρητο, καὶ ὑπὸ τοῦ δήμου τέθαπτο. Απάντων δὲ αὐτοῦ 

τῶν σφαγέων δίκην δόντων, ὅπως οἱ περιφανέστατοι 

μάλιστα ἔδοσαν, ἥδε ἡ βίθλος καὶ ἡ μετὰ τήνδε ἔπι- 

δείζουσιν' ἐπιλαμβάνουσαι καὶ ὅσα ἄλλα Ῥωμαίοις Ἐμ- 

φύλια ἐς ἀλλήλους ἐγίγνετο ὁμοῦ. ὃς 

ΠΠ. Ἀντώνιον μὲν ἡ βουλὴ δι᾽ αἰτίας εἴχεν ἐπὶ τοῖς 

ἐπιταφίοις τοῦ Καΐσαρος" ὑφ ὧν δὲ μάλιστα ὃ δημος 

ἐρεθισθεὶς, ὑπερεῖδε τῆς ἄρτι ἐπε' Ἰφισμένης ἀμνηστίας, 

καὶ ἐπὶ τὰς οἴκίας τῶν σφαγέων σὺν πυρὶ ἔδραμον. Ὅ 

δὲ αὐτὴν αλεπαίνουσαν, ἑνὶ τοιῷδε πολιτεύματι ἐς 

εὔνοιαν ἑαυτοῦ µετέθαλεν. Ἀμάτιος ἦν ὁ ψευδομάριος" 

Μαρίου γὰρ ὑπεκρίνετο υζωνὸς εἶναι, καὶ διὰ Μάριον 

ὑπερήρεσκε τῷ δήµῳ. Γιγνόµενος οὖν κατὰ τήνδε τὴν 

ὑπόχρισιν συγγενὴς τῷ Καίσαρι, ὑπερήλγει μάλιστα 

αὐτοῦ τεθνεῶτος, καὶ βωμὸν ἐπῳκοδόμει τη πυρᾶ, χαὶ 

γεἴρα θρασυτέρων ἀνδρῶν εἶγε, χαχὶ φοθερὸς ἦν ἀεὶ τοῖς 

σφαγεῦσι. Ὃν οἳ μὲν ἄλλοι διεπεφεύγεσαν ἐκ τῆς 

πόλεως, καὶ ὅσοι παρ᾽ αὐτοῦ Καίσαρος εἰλήφεσαν ἦγε- 

µονίας ἐθνῶν, ἀπεληλύθεσαν ἐπὶ τὰς ἠγεμρνίας, Βροῦ- 

τος μὲν ὁ Δέχμος ἐς τὴν ὅμορον τῆς Ἰταλίας Κελτικὸν, 

Τρεθώνιος δὲ ἐς τὴν Ἀσίαν τὴν περὶ Ἰωνίαν, ίλλιος 

δὲ Κίμβερ ἐς Βιθυνίαν. ἹΚάσσιος δὲ καὶ Βροῦτος ὁ 

Μάρκος, ὧν δὲ καὶ μάλιστα τῇ βουλῃ διέφερεν, ᾖρηντο 

μὲν καὶ οἵδε ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἐς τὸ μέλλον ἔτος ἦγε- 

μονεύειν, Συρίας μὲν ὃ Κάσσιος, χαὶ Μακεδονίας ὁ 

Βροῦτος" ἔτι δὲ ὄντες ἀστυχοὶ στρατηγοὶ, ὑπέμενον ἐν 

ἄστει ὑπ ἀνάγκης" καὶ διατάγµασιν, οἵα στρατηγοὶ, 

τοὺς κληρούγους ἐθεράπευον, ὅσοις τε ἄλλοις ἐπενόουν, 

καὶ τὰ κληρουγήματα συγγωροῦντες 

τοῦ νόμου κωλύοντος ἐντὸς εἴχοσιν ἐτῶν ἀποδίδοσθαι. 

ΠΠ. Τούτοις δὲ αὐτοῖς ὃ Ἁμάτιος, ὅτε συντύχοι, 

καὶ ἐνεδρεύσειν ἐλέγετο. Τῷδε οὖν τῷ λόγῳ τῆς ἐνέ- 

αντοις πιπρασχξιν, 

ὄρας ὁ Ἀντώνιος ἐπιθαίνων, οἷα ὕπατος, συλλαμβάνει 

καὶ ατείνεβκὺν Αμάτιον γωρὶς δίκης, µάλα θρασέως, 

Καὶ ή βουλὴ τὸ μὲν ἔργον ἐθαύμαζεν, ὡς μέγα καὶ 

παράνοµον, τὴν δὲ χρείαν αὐτοῦ πῃοσεποιοῦντο ἤδιστα" 

οὐ γὰρ αὐτοῖς ἐδόκει ποτὲ γωρὶς τοιᾶτδε τόλµης ἀσφαλῃ 

τὰ κατὰ Βροῦτον καὶ Κάσσιον ἔσεσθαι, Οἱ δὲ τοῦ 

Ἀματίου στασιῶται, καὶ ὁ ἄλλος δήμος ἐπ᾽ ἐχείνοις, 

πόθῳ τε τοῦ Ἀματίου, καὶ ἀγανακτήσει τοῦ γεγονότος, 

ΑΡΡΙΑΝΙ 
ΑΠΕΕΧΑΝΡΒΙΝΙ 

ΠΟΜΑΝΑΠΜΙΟΜ ΗΙΡΤΟΒΙΑΠΟΜ 

ΡΕ ΡΕΙΙΙ5 ΟΝΗΠΙΡΓ5 

ΙΙΡΕΝ ΤΕΒΤΙ 5. 

ποσο σο---- 

1. δίο απίάεπα Οῴ5ας, αυ η Ρτοπογεηάἰ5 ἱπιρεηί Βο- 

ππαηὶ Ρροπηα γής οπηΗΙΚΙΗ [ηἱφδεί ργῶ»{απἰδίπηα5., αῦ ἰπὶπηἰοἶς 

οεεῖκας ο5ί, οἱ ρυῦ]ίος α ρορα]ο [απογα(ή5. Οποπίαπι Ύετο 

ο(ηπος οἶης ΡεΓοΙςδογε» Ῥα πας ἀεάθταπί, τά οἱρΠοΓΠ] εκ 

Ρογοιςκοπίρις αχίίαπα Πΐο Ἰῆοι εί ρτοχίπηας εχροπεί; αα- 

ας εἴππα] γε]ίηα Ἠοιπαπογαπα Ῥε]ία Οἰγ]ία, ασ» ἵπ εα επι 

ΓεΠροτα Ιποϊάεγαηί, οοπηρ]οείαῦ. 

ἩΠ. ΟπΠ1 δεπαίας ἵπ Απίοηίαπι οπἱραπα εοπ{ειτεῖ, αποά 

ο]ας παχίπηε ορετα ἵπ Οᾳ0φατίς {ωπεγε Ρορυ]α5 εοπεϊαίη», 

αἱ Ιορῖς 4ο ριαογίαγαπα ἱπήαγίαταπα οὐ[νίοπε τεερης Ἰαΐαε 

οῬ]πα5, ου [αοῖδις αεοηγεῖςδεί αἆ ορά65 οοπ]ηταίοταπας 

ἴ]ο ΙπάΙσηαΙἴοποπη Ιδίαπα πΠο οαάο [αείο παν Τε ἵη Ώθηθ- 

νοἱομίίαπα, Ἐταί Απιαΐας αυἰόαπα, απ 5ο [αἱο ἵπ Ματ 

ΠΟΠΙΘΠ Ἰηδογηθγαί, απαςῖ πια]οτῖς Ματ Πθρος; σταἴοκας 

αριιά ρ]εῦοα οἳ ἑρίας Ματ ππεπποτίαπα. 15 αποβίαΠα Ἰνας 

εἰπππ]αίίοπο ο[οεσταί, αἱ γἰάστοίαν σαδατὶ οοΡηΚΙΙΟΠε 60Η - 

Ἱπποίας, Ῥγα ο [οῖς ορτο [τους ος οῬΙέαπα, ἄταπα 60 10- 

ο αδὶ ογοπιαίας οί, ροδη]ε : φΕΠραίήσαπς παπα Ἰνοπηίπαα 

απάασίαπα, ἰογγονί οοπ]αταῖῖς αἱ. Οπογάπα αῖς εκ Ότο 

[ισα ἀΠαρςίς, αποί(ποί α 05.16 ῥργογ]πείας αεθορεταῦί, 

ἵπ οα5 ρτο[ος{ 5υμ! : Ώουίπηας Βτυίης ἵπ σα Ηἴαπα Παλία Πηῖ- 

Πππαπα, ΤνοῬοηίας {η Αδίαπα, Έίας Οπου ἵπ Εν γηίαπα. 

5ο] Οᾳ5είας οἱ ΜΙανοις Βυπίας, απὶ ππαχίης οογᾶἱ εγαη{ 58- 

πατα, αππα οἱ ἐροί τη ΓΗ Πὸ ΠΠΗΠΗ ἀοδίσηαι! Γαἱβδεηί ἃ 

Οπκαγε ργονἰποίαγαπα ρτοργαἼοτος, Ξγτίς Οα55ί15, Βτυίας 

Μασσδοπία:, {4ης αἱ ργαίογος ατραηί, ος οποίο ἵπ Ὅτ. 

ο Ππαποτο οσαοἱ δαϱί. Αίάπο λ πίστα ργαογῖς οὐἱοιῖς 

οοἶοπος ἀοπιογααπίἩ, ουΠὰ αἰία οοπηηοᾶα οἷς ουσ οη[ος, 

(απα Ἠου, αἱ Πἰσοσγοί Π]ί5 ρογίἴοηος 51.5 γομάςνε, φποὰ Ίο 

ΠΟΠ ρουμ {οναῖ ηἰςί ροδί ΠΕΠ Υἰβοδίπ. 

ΠΠ. Πὶς βίας Απιαίας ἀἰσσρα υγ πιοἰἰεί ρογηίσίοπα, πδς 

αἰῑαα 4 πδΠ1 οοσαΔΙΟΠΘΙΗ οχδρεείατο. Ου] ταπιοςῖς ο0σᾶ- 

εἴοηο Απίοπίας, Ργο ροίοδίαίο οοηδ ασ, )η5δίε οοπιργο]νοηάς 

Απισημις Ἰποχή ας ἠπάἰοία οπηδα ἠηίογ[οοίε, ρου Ιπδίσπεα 

πι θασίαα. Τὰ Γοίαπα φἰάσηα δοπαίας πἰγαίας οί, αἱ νο- 

Ἡνομήοης οἱ οοπίτα η Ἰομίθης : αἲ ποσα Γ81ΟΠ [οἱ ο” 

μἰ(κκίπηο αγηρἰοἰαξ; παΙα Ώδήιο (αἱ αι ζασία ΠΕΠΙΠΗΔΗΝ 

εί Αμ τί νἰάσραπίας Βτοίας οἱ Οαοΐας. Αἴ αβδοο]α) Απιᾶ» 

Εἱ, οπίδίκ(ο ρ]εῦς, που! ἀονίάσίο πο! οἱ ἰπδίμης [ο” 
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ΡΕ ΡΕΙΙΙΣ αΝΗΙΡΟΡ ΠΡ. ΠΠ. 

ὅτι μάλιστα αὐτὸ ὁ ασηης ἐπεπράχει, ὑπὸ τοῦ δή-- 
μου τιμώµενος, οὐκ ἠζίουν σφῶν καταφρονεῖν. Τὸν 

ἀγορὰν οὖν καταλαθόντες ἐβόων, καὶ τὸν Ἀντώνιον 
ἐθλασφήμουν, χαὶ τὰς ἆ αρ γὰς ἐκέλευον ἀντὶ Ἀ ματίου τὸν 

βωμὸν ἐκθεοῦν, χαὶ θύειν ἐπ᾽ αὐτοῦ Καίσαρι πρώτους, 

Ἐξελαυνόμενοι δ᾽ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ὑπὸ στρατιωτῶν ἐπι- 
πεμφθέντων ὑπὸ Ἀντωνίου, μἉλλόν τε ἠγανάκτουν καὶ 
ἐκεχράγεσαν, καὶ ἕδρας ἔνιοι τῶν Ναΐσαρος ἀνδριάντων 

ἐπεδείχνυον ἀνηρημένων. Ὡς δέ τις αὐτοῖς ἔφη καὶ 

τὸ ἐργαστήριον, ἔνθα οἵ ἀνδριάντες ἀνεσχευάζοντο, δεί- 
ξειν, εὐθὺς εἴποντο, καὶ ἰδόντες ἐνεπίμπρασαν" ἕως ἑτέ- 
ρων ἐπιπεμφθέντων ἐξ Ἀντωνίου, ἀμυνόμενοί τε ἄνη- 

ῥέθησαν ἔνιοι, καὶ συλληφθέντες ἕτεροι ἐκρεμάσθησαν, 

ὅσοι θεράποντες ἦσαν, οἱ δὲ ἐλεύθεροι κατὰ τοῦ κρημνοῦ 

κατεῤῥίφησαν, 

ΙΥ. Καὶ ὁ μὲν τάραχος ἐπέπαυτο' µῖσος δὲ ἄῤῥητον 

ἐξ ἀῤῥήτου εὐνοίας τοῦ δήµου πρὸς τὸν Ἀντώνιον ἐγή- 
γερτο. Ἡ βουλὴ δ' ἔχαιρον, ὡς οὐκ ἂν ἑτέρως ἐν ἀδεεῖ 

περὶ τῶν ἀμφὶ τὸν Βροῦτον γενόµενοι. Ὡς δὲ χαὶ 

Σέξστον Πομπήῖον ὁ Ἀντώνιος, τὸν Πομπηΐου Μάγνου 
περιποθήτου πᾶσιν ἔτι ὄντος, εἰσηγήσατο καλεῖν ἐξ 

Ἰθηρίας, πολεμούμενον ἔτι πρὸς τῶν Καίσαρος στρα- 
τηγῶν, ἀντί τε τῆς πατρῴας οὐσίας δεδηµευµένης ἐκ 
τῶν κοινῶν αὐτῷ δοθῆναι µνυριάδας Ἀττικῶν δραχμῶν 
ποντακιαχιλίας, εἶναι δὲ καὶ στρατηγὸν ἤδη τῆς θὰ- 
λάσσης, καθὼς Ἠ ἣν χαὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ταῖς Ῥω- 
µαίων ναυσὶν αὐτίκα ταῖς πανταχοῦ χρῆσθαι εἲς τὰ 
ἐπείγοντα" θαυµάζουσα ἕκαστα ἡ βουλὴ μετὰ προθυ- 
µίας ἐξεδέγετο, καὶ τὸν Ἀντώνιον ἐπὶ ὅλην εὐφήμουν 
ἡμέραν. Οὐ γάρ τις αὐτοῖς ἐδόχει Μάγνου γενέσθαι 
δημοκρατικώτερος, ὅθεν οὐδὲ περιποθητότερος ἦν. Ὅ 

τε Κάσσιος καὶ ὁ Βροῦτος, ἐκ τῆς στάσεως ὄντε τῆς 

Μάγνῳυ, καὶ πᾶσι τότε τιµιωτάτω, τὴν σωτηρίαν ἐδό- 
χουν ἔξειν ἀσφαλῆ, καὶ τν Ἰνώμην ὧν ἐ ἐπεπράχεσαν 

ἐγκρατῃ, καὶ τὴν δηµοκρατίαν ἐς τέλος ἐπάξεσθαι, τῆς 
μοίρας σφῶν ἀνισχούσης. Ἀ καὶ Κικέρων συνεχῶς 
ἐπήει τὸν Ἀντώνιον" καὶ ἡ ῥουλὴ, συγ ̓Ὑιωνώσκουσα αὐτῷ 

διὰ σφᾶς ἐπιθουλεύοντα τὸν δημον, ἔδωχε Φβουρὰν 
περιστήσασθαι περὶ τὸ σῦμα, ἐκ τῶν ἐστρατευμένων 
καὶ ἐπιδημούντων ἑαυτῷ καταλέγοντα. 

γ. Ὃ δὲ, εἴτε εἰς τοῦτο αὐτὸ πάντα πεπραχὼς, 
εἴτε τὴν συντυχίαν, ὡς εὔχρηστον, ἀσπασάμενος, τὴν 
φρουρὰ». χατέλε] Ύεν, ἀεὶ προστιθεὶς μέχρι ἐς ἑξακισχι- 
λίους: οὐκ ἐκ τῶν γενοµένων ὁπλιτῶν, οὓς εὐμαρῶς ἂν 
ἐν ταῖς χρείαις ὤετο ἕξειν καὶ ἑτέρωθεν, ἀλλὰ πάντας 
λοχαγοὺς ὡς ἡγεμονικούς τε καὶ ἐμπειροπολέμους, χαί 
οἵ Ἰνωρίμους ἐκ τῆς στρατείας τῆς ὑπὸ Καΐσαρι" τα- 

ξιάρχους ὃ δ᾽ αὐτοῖς ἐς τὸν πρέποντα κόσμον ἐξ αὐτῶν 

ἐκείνων ἐπιστήσας, ἦγεν ἐν τιμῇ, καὶ κοινωνοὺς ἐποιεῖτο 
τῶν φανερῶν βουλευμάτων. "Ἡ δὲ βουλὴ τό τε πλΏθος 
κὐτῶν καὶ τὴν ἐπίλεξιν ἐν ὑπονοία τιθέμενοι, συνεθού- 
λευον, τὴν φρουρὰν, ὡς ἐπίφθονον, ἐς τὸ ἀρχοῦν ἐπα-- 
ναγαγεῖν. ὍὉ δὲ ὑπισχνεῖτο ποιήσειν, ὅταν σρέση τοῦ 
δήµου τὸ ταραχῶδες. 

Ἱρδογά. Ῥργγα]θηίριις. 

Ἐφηφισμένον δ) εἶναι κύρια, (ΑΟ{ΓΙΠΝ, απαπαρ(απη. ΡΙερῖς πιο. (αἱςδοπί 5εζα!1. 
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τοηίος, Ἰαπο 8ἱΡί πιογοθάθια αἲ ΑΠΙΟΠΙΟ πιαχίπιο το διίαιη 
ΡΓΟ ΠΟΠΟΓΟ Ἰαρίοπις 1Η{ Παβίίο, ποῦ ραςςί δαΠΐ 56 {αῑἱ πποᾶο 
εοηίοηιηῖ, Οοσαραίο Τβίαν [οτο, οοηνἰσίοςο οἸαπιαθαί {η 
Απίομίαπα , Ρορίη]απίος α πιαρςίταίρας, αἱ, 4παπάο Ληιη- 
Η1 ραγυΠὰ γα]αίςεί αποἰοπίας, Τρί πυΠο αἴαπι ἀεάϊσαγρη, 
οἳ ΠΕΙ ρεϊηι! οπληΙΗΠά. δασγα [ποσο Ορφα, 56ᾶ 4ππι 
[πάς 5μππονεγοπίας Ρος Απίοπίαπος πηΠίος, πιαρίς ία] 
εχαδρογα(1, γοςϊ[ογαβαπίγ; οἱ Ὀα5ος ΠΟΠΠΙΗΙ οβεπάεβαηί : 
υηά6 εἰαίαα Οαατῖς ανα] [αἱςδοπί, Τί γθγο ΠΟΠΠΘΙΙΟ 

ἀί, 5ο οβϊοίπαπα «ποπ οδίδΗςΗΥΗΠΗ, ἵπ Ύπα Πω ἵῃ αἰίας 

[ασῖες γεβηπεγεπίας, δίαεἴπη Πο «οοι!1, το οοηδροεία, ἵπ- 

εθπάσγιη{ ο(Ποίπαπα,  Οοπίτα 105 αα πι]. ΑΠΙΟΠΙΕΠΟΓΗΗ 

Ιηπηῖςδα ποηπηί ποραρηαηίος οοοῖδί βπί, αλ οοΠηρτο- 

Ιιδηδί; οκ απίρα5 αποίαποί «ουν επί οποῖρις αβϊχί, ἵη- 

Κοπαῖ ο Γπρε ργροἱριίαἳ 5η. 

ΓΥ. Τα απἰάεπι βοἀαίας ο (απππ]ίης οί. Βοπενο]θηίία 

ἀπίθηι Ρ]οβίς, απαπα ςἱηση]ανῖς ραμ]ο απίθ ἵῃ ΑΠΙΟΠΙΗΠΗ Γ16- 

υΒΙ, Τη ΙΔ. αθθΓΡΙΠΙ οὐ πα οδί 6ΟΠΥΘΙΡΗ. Ραΐτος οοπίτα 

ραπάσβαπέ, φιιοὰ α]ίας Ῥνιίο οἱ δις 5οοἳΐς π]]α [ογοί 5οζι]- 

ηίας. ί απίεηι 4 Βοχίο σποαπθ Ῥοπηρείο, Μαρηϊ, οπηπῖ- 

Ρις ἀρδίάεταίϊ, 4ο, αἱ (απι αἆμαο Ἱπιρασπαβαίατ α σω- 

απαπῖς ἵπ Ηἱβραπία, αἆ 5εΠα (ΠΠ γοια Απίοπίας ϱΗΠΊάΠο 

γεγοσαπά πα ορηςη]ξ, οί Ῥνο ραρᾖ1σα(ἶς οηῖς ρα[εγηϊς οχ αγα- 

ϱ1ο οἱ τεςαθηᾶα Ρἱ5 πι]]ίες Η5. οἱ πιανῖς Ἱππρενίαπα, σπθπ]- 

αἀπιοά Πα ο]ίπι ραίτῖ, εἰάθια πιαπάαπά Πας 6ἱ 6Ἰά5565 οΠΊης5 

Ῥοπηαπᾶς, αῬίοιπιαια ΊοοογΙΠΙ 6556η{, Ῥοίορία(! οἶας, αἆ 

αἀηϊπϊΣίναπάα σσ α5ας Ροδίπ]ατδί, 5βῄοϊεηάας : ἷὰ γετο 

εοπαία5, αἀηχίγαίιας ςἱησα]α, ΙπογεάΙρηϊ φίαάϊο αγηρα]ε; οί 

ΑπίοΠΙΙΠα [αας{ἰςεῖηιίς αε]αππαἰοπίρα5 ρου {οίαπα τεἰίφααπα 

4ἱεπα οδί Ῥγοδθοιί5. Ἀθπιο επῖπι ΠπΙ(ΠαΠ οαἷς γῖσας οςί 

ἁππαπ/οτ τείραΡ]οῦ απαπ] Μασηας, οϐ δαπιάεπηαιιθ 6ΔΙΙ58Πη 

ΏθΙηΟ Π]ίς Η1{ ἀεδίάεταίίοτ. Ἐναίαδαιθ οἱ 0αβδί18, απ ϱ 

Μασηί [αἱδδεηί ρατίίρας, εί αριά οὔηηθς {ππο 5ΙΙΠΊΠΙΟ ἵπΠ 1ο- 

ποΓ6 Γηἱδδθηί, 5ἷο ἵη {πίο οο]ἱοσαίαα γιἀεραπίαγ Παδϊ(αγί 9ᾱ- 

Ἰαΐδπα, εί αἆ βπεπι ρεγάποίατί οοηςΗἴαπα, αιο [αοίαπα Π]αᾶ 

5η5εθρίςδεη{, ρεπίίαδαιε τος (αἑατί τοπρβ]σαπα, ρα ρα6 

Οµαρτορίθς αἱ Οἶεοιο οοπ{πιαῖΒ 

Ἰαμάρας ργοδο(πεβαίας Αηίοπίαπις εἰ 5οηαία5, 4σηοΡΟεης, 

5η] δα ΡΙεβΕΠΙ ΑπίοπΙο ΠΟΠ Ἰηδίάϊας, οοποοςῖί οἰάθιη, 

η{, οχ ΥαίεταποΡΙΏη οορία, ααὶ ἵηπ α1ρς αἆθςξοπί, 5α{6] ΠΕ Πα 

βἰμῖ ἀε]]σογοί. 

Υ. Απίοπίις, 5ἶνθ αοᾶ Ἰα]ας το αηδα οΓηΠΙα ἰδία ο-ςοι 
πιασηἰπαίας, 5ἶνθ ορ]αίαπα [ουίο οοπιπηοᾷαΠα ο068ΡΙΟΠΟΠΙ Ἱ]- 

Ῥοπίον α’πἰρίθης, ἀε]ίσεπάο 5ἳρῖ οπδίοᾶες, οοη/{ῖηιθ ΠΙΙΠΊΕ- 
τά ἄπσεραίς, ἆοπθο 5οχ Ππη]ία αχρ]ετίί. Ἀασιθ Υετο οκ 
ρτοραν]ῖ5 α]ερίί πι ΠΠ ρα5; απἱρρο σος αἴαπάε 4ποαπθ ρα- 
τα(ανατα. 56 Ρηίαραί [αο6; 5ο οχ ο] ορη(ιτίοπίρης, 
ατα Ῥοδ]σαΓάπα Ίοη5ο πδι ρεπῖ1ς, άπος οχ οοπιπηπῖ 5) 

Ο0ῶκατα παϊΗ ία [αρηίαγες δἱρί Παβιοταί. Ἠϊκαπο (γίριπος 
ργορβοἰοραί, οχ 1ρβοΓΗΠ1 ογά(πε Ἰεείος, οἱ ἀϊρηϊία[ἰς ἱη5ίση]- 
Ρ5 ουπαίο5 : απο» ἵπ οποτο Ἠαρεραί, οἱ οοπβῖ]{ς {ποσο 
εο]εραί αἀμίρογα, ρτα{οτ(παία 5οοτοεοτίθας. Αέ 5οπαίι» 
εα{εἰΗ (απ Ἠ]αά, ουπα Ῥτορίου πἰπαῖαπα πη] Μπ άἴποπα, ἔπυµ 
Ρτορίον ἱρρίας ἀεοοίας τα(ἴοποΠα, 5α5ρδοίαπα Ἠαβοης, Ιοί- 
{ατί οαρίέ, αἱ αἆ οἈνοπάαπα Ἱπγίάίαπα Παπηογας {Π ΠΙοάΠΙ 

| οεείπι, απϊ 5α{ῑ5 ο.δοί, τοάϊσοτοίαν. Οιιοᾶ 1]α ρτοπαῖς]ί 5ο 
ει 
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ὅσα Καΐσαρι πέπρακτό τε καὶ γενέσθαι βεθούλευτο" 
τὰ ὑπομνήματα τῶν ῥεβουλευμένων ὃ Ἀντώνιος ἔχων, 
καὶ τὸν γραμματέα τοῦ Καίσαρος Φαβέριον ἐς πάντα 
οἵ πειβόμενον, διότι καὶ ὁ Καΐσαρ τὰ τοιάδε αἰτήματα 
ἐς τὸν Ἀντώνιον ἐξιὼν ἀνετίθετο, πολλὰ ἐς πολλῶν γά- 
ριν προσετίθει, καὶ ἐδωρεῖτο πόλεσι, καὶ δυνάσταις, 
καὶ τοῖσδε τοῖς αυτοῦ φρουροῖς' καὶ ἐπεγράφετο μὲν 

πᾶσι τὰ Καΐσαρος ὑπομνήματα, τὸν δὲ χάρυν οἵ λα-- 
θόντες ᾖ ἦδεσαν Ἀντωνίῳ. Τῷ δὲ αὐτῷ τρόπῳ καὶ ἐς 

τὸ βουλευτήριον πολλοὺς η / καὶ ἄλλα τῃ βουλῃ 
δι) ἀρεσχείας ἔπρασσεν, ἵνα μὴ Φθονοῖεν ἔτι τῆς φρουρᾶς. 

Καὶ Ἀντώνιος μὲν ἀμφὶ ὃν ο, 
γΙ. Ὁ δὲ Βροῦτος καὶ ὁ Κάσσιος, οὔτε τινὸς παρὰ 

τοῦ δήµρυ σφίσιν, ἡ παρὰ τῶν ἐξεστρατευμένων, εἴρη- 
ναίου φανέντος, οὔτε τὴν ἐνέδραν ΑἉματίου καὶ παρ 
ἑτέρου ἂν αὐτοῖς ἀδύνατον ἠγούμενοι Ὑενέσθαι, οὔτε τὸ 
ποικίλον Ἀντωνίου φέροντες ἀφόέως, ἤδη καὶ στρατιὰν 
ἔχοντος, οὔτε τὴν δηµοκρατίαν Ῥεθαιουμένην ἔργοις 
ὁρῶντες, ἀλλὰ καὶ ἐς τοῦτο ὑφορώμενοι τὸν Ἀντώνιον" 

Δέχμῳ μάλιστα ἐπεποίθεσαν, ἔχοντι ἐν πλευραῖς τρία 
τέλη στρατοῦ" καὶ πρὸς Τρεθώνιον ἐς τὴν Ἀσίαν, καὶ 

πρὸς Τίλλιον ἐς Βιθυνίαν κρύφα ἔπεμπον, χρήματα 

ἀγείρειν ἀφανῶς καὶ στρατὸν περιθλέπεσθαι: αὐτοί τε 
ἠπείγοντο τῶν δεδοµένων σφίσιν ὑπὸ τοῦ Καΐσαρος 
ἐθνῶν λαθέσθαι. Τοῦ χρόνου δὲ οὕπω συγχωροῦντος 

αὐτοῖς, ἀπρεπὲς ἡγούμενοι, τὴν ἐν ἄστει στρατηγίαν 
προλιπόντες ἀτελῆ, δόξαν ὕποπτον φιλαρχίας ἐθνῶν 

ἐνέγκασθαι, ἠροῦντο ὅμως ὑπὸ ἀνάγκης τὸ ἐν µέσῳ 
διάστηµα διατρῖψαί ποι μᾶλλον ἰδιωτεύοντες, Ἄ ἐν 
ἄστει στρατηγεῖν, οὔτε ἀφόθως ἔχοντες, οὔτε τὰ εἰχότα 
ἐφ᾽ οἷς ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐπεπράχεσαν τιμώμενοι. 
Οὕτω δ᾽ αὐτοῖς ἔχουσιν, ἡ βουλὴ συνειδυῖα τὴν γνώµην, 
ἔλωκε σίτου τῇ πόλει φροντίσαι ἐξ ὅσης δύναιντο γῆς, 

µέχρι αὐτοὺς ὅ χρόνος τῶν ἐθνῶν τῆς στρατηγίας κα- 
ταλάβοι. Καὶ ἡ μὲν οὕτως ἔπραζεν, ἵνα μή ποτε 

Βροῦτος 3 Κάσσιος φεύγειν δοκοῖεν " τοσήδε αὐτῶν 

φροντ τὶς ἦν ἅμα καὶ αἰδὼς, ἐπεὶ καὶ τοῖς ἄλλοις σφα- 

γεῦσι διὰ τούσδε μάλιστα συνελάμβανον. 
ΥΠ. Ἐξελθόντων δὲ τῆς πόλεως τῶν ἀμφὶ τὸν Βροῦ- 

τον, ἐπὶ δυναστείας ὢν ὃ Ἀντώνιος ἤδη μοναρχικῆς, 
ἀργὴν ἔθνους καὶ στρατιᾶς αὑτῷ περιέθλεπε. Καὶ 

Συρίας μὲν ἐπεθύμει μάλιστα" οὐκ ἠγνόει δὲ ὧν δι᾽ 
ὑπονοίας, καὶ μᾶλλον ἐσόμενος, εἴ τι αἰτοίη: καὶ γὰρ 
αὐτῷ κρύφα Δολοθέλλαν τὸν ἕτερον ὕπατον ἐπήλειφεν 
ἐς ἐναντίωσιν ἡ βουλὴ κ διάφορον ἀεὶ τῷ Αντωνίῳ γε- 
νόµενον. Αὐτὸν οὖν τὸν Δολοθέλλαν ὁ Ἀντώνιος, 
νέον τε καὶ φιλότιμον εἰδὼς, ἔπεισεν αἰτεῖν Συρίαν, 
ἀντὶ Κασσίου, καὶ τὸν ἐς Παρθυαίους κατειλεγμένον 
στρατόν’ αἶτεῖν δὲ οὐ παρὰ τῆς βουλῆς (οὐ γὰρ ἐξην), 
ἀλλὰ παρὰ τοῦ δήμου, νόµῳ. Καὶ ὃ μὲν ἠσθεὶς, αὖ- 

τίκα προὀτίβει τὸν νόµον. Καὶ τῆς βονλῆς αἰτιωμένης 
αὐτὸν πχραλύειν τὰ δόξαντα τῷ Καίσαρι" τὸν μὲν ἐπὶ 

Πακθυαίους πόλεµον οὐδενὶ, ἔφη, ὑπὸ Καίσαρος ἐπι- 

τετ ράφθαι” Κάσσιου δὲ τὸν Συρίας ἀζιωθέντα, αὐτόν 

Ι 
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' 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

απῖα ον φοπαμα5οοηδη](ο Γαία οταη{ αοία ϱᾳρκατὶς ας οομθ]]α, 
Απιοπίης, ἵπ ου]α5 πιαπῖνας εταπέ Οᾳ0φατῖς 4ο οοης[]ἶ5 ςῖβ. 

Οοπιπποπίατ, οἱ απϊ φοτῖραπα 4ποσπε ζακατίς Εαδοτίαπα 

ομκεηεη[ἱσείπλαπα 5ἱΡ μαθείαί; φπαπάοφυἱάση να ]πςπποᾶῖ 
μορέα]αία Οπεδαἵ 4ποσπε {ρ8ε, αὐίέατης ος Ότο »ἵπ αυτί. 

Απίοπιϊ τε]εοεταί; ππ]α ἵπ ππ]ίοταπη ρταίαπι αὐ]οοῖ, 

οἰγηαἴρας ρτα(ἵβεαης, ἀγπαςίίαπε οἱ ἱροίς Π]]ς εἰς οπςίο- 

ἀὔρας Ἱία απἰάεπα, αἱ οπηπία γε]αί ες ρταςοπῖρίο [ποργςί 

Οακατίς, 5εᾷ ρτα[ῖα 5ο]ί Παβοτείας Απίοπίο. Ῥατί ταῖοπο 

εἰ {π δεπαίαπα πηα]{ος αἰ]εαίί, εἰ α]ῖα 5οπα Μαϊ ο5ί σταβεαίας, 

απο πήπης Ἰηγ]άῖοξα αραιά επτη ο5ςοί 5πο οηίοᾶῖα. 

ΥΠ. Όυπι Απίοπίας εἶτοα Ίος εαἰασίε, Βταίας Οαβδίααπο, 

αιοά εί τείρταπος εί Ῥ]εβοπῃ Ραγαπα μασαίο οΓβᾶ 56 6ΕΓΠΘ- 

τοηί απίπιο, Ιπίε]σεγεπίαπθ Ρροξ5ε αἰἴαποιῃ ααπα οχοτῖτῖ, 

απἰ ἠηδίάΐας, φπα]ες ργῖας Αμιαϊζας, οοπίτα 5ο βἰτασγεί; 5οΗἱ 

οἳᾷ ᾳποσπε ἂε ἱποοπδίαπίία Απίοπι, παΠατίθας οορίΐς ΊαΠη 

5/1 4ποπη δπ]άεπι 5α5ρεοίηπι Ἰαρεναπί, αυαςὶ Ρος 

ευπῃ δίατεέ, αποπιίπας εβῄεαεῖίετ ]απα οοπβγπιατί εαρίἰςδοί 

φίαΐις ταἰρυρ]ίοσς; Ὠεείπιο Βγαίο πιατίπι Πάεβαηέ, ἵη ρτο- 

Ρίπαπο Παϊνεηίί {τες Ἰοσίοπος : εἴπππ]απε Ττεροπίαπι ἵη Ασία 

εἰ ΤΗΙΙάΠα ἴπ Ἑ]ωγπία οἶαπῃ Ρετ Ηίοτας πποποῦαπέ, αἱ οεεα]έε 

Ρεουπίας οοἩἱσετεπί, εἰ ἆαᾳ εχετοῖία ἀῑερίοετεπί : ἐρθί τοτο 

σπα πηρτίπαπη Ποτί ροβ5οί, ἵπ αεοθρίας α 0.ατο ργοτ]ηεῖας 

αρίτο ουρίεραπἰ. βεᾶ αποπίαπα τὰ απἰάσπη ρετ {επηροτίς τᾶ- 

Ποποπα ποπάαπῃ Ποευαί; ἱπάεσοτατα ταί, 5ἱ απίο πηασϊςίτᾶ- 

ἴα5 οχίίαπα Ῥτογ]ηοίας απηρ{ηοςθ το]]ο ἵπναᾶετε γἰάετοπίας, 

πια]αετυπί ρηϊναί τεσπα αππὶ αλοαδί εχίτα Ότρεια 8ρο- 

το, (παπη ἵπ Όρο αγ]ςά{οίίοπος αἀπηλη]κίτατο, αΏί που 5εευσῖ 

ο556η{, π6ς Ρτο ῬοπεβεΙί ἴπ ρα(πίαπη οο]]αξῖ πηετῖ(ο Ποποτα{. 

Οι 0ᾳ581ἱ Ἐγιή(πο ἱπίε]]εείο οοπδῇίο, δεπαίας θ05 ῥτῶ{ο- 

αξ (Γαπιεπίο απάεοππααα ἵπ Ότροπι εοπγεμεπάο, ἄοπες 

αἀγεπίτοί (οπιρις αθοιᾶί ἵπ Ρτον{ποίας : αποά ἴάδο Γαείαπα 

οδί, πο Παρί παπα Βευίας Οαδείήδαπο γἰάρτοπίης. 

Ταπία Παρεραίατ οἱ 5α]αίἰς οἱ οχἰςε πια ἰοπῖ5 οοσπα ταίος 

απαπάοφπἰάεπα οἱ Ργορίες Ἰχο ροἱδείηχαπα 5οπαίας τοἰἰφαῖς 

εἰίαπα οχ Ροτομδεοτίρης αγεβαί. 

ΥΠ. 5ἱο ρτα{οτίρας αἱ Όνομα ορτοςείς, Απίοπίας 401 5ος 

ΓΘΓΙΠΙ οΠΙΠΙΗΠΑ Ροΐδης, ἀἱδρίοεῦαί 5ἱρί ἆᾳ αἰίφαα ργον]ηοῖα 

ο οχοτοῖία. Εί δυτί απἰάεπα Ππακίππο ουρίας οσα! 

«ο ποπ ἰσποταναί, οἱ 5α5ρθοίαπα 6 μι 6.56, οἱ πηδρῖς 

οίαπα φα5ροσίηπα [οτο, δἱ θα 5ἱρί ἀατὶ ροΐστοί. ὁαπαπο 

«υογησίς ΠΠ α δοπαία οταί αἀγογκατίας Ώο]αλο]ία, ου]]ομα 

ἱρείας, απἲ 5οππροτ 4 Απίοηϊο ἀἴββδοηδοταί. Παφας ἱρεί 

Ῥοιαο]ας, αἱ Ιανοπί, ποπ απηρΙΙοδΙΠη 6556 Ποβδεί, Ῥος- 

απαδίί Απίοπίας, αἱ Πο 5ἱδί Ίου Οπ551ἱ Ὀγτίαα Ρρείογεί ρτο- 

γἰπείαπα, οἱ οχοτοΙ(απα οοηίτα Ῥατί]ιος οοπδοτίρίαπη : ρείεροῖ 

Δ{θΠΛ ΠΟΠ  δοπαξα, πος οπίπη τὰ Ιἰσοβαί, οὰ τορλίίομο αρα 

ρορυ]απη. Εί Ῥοἱαβοία Ἰωίας, πα. ἱπιοτροδία πποτα, 

τοβαίοποία αἆ ρορα]απα (ΠΜ, Βοπαία τοτο οπαδαπ{δ, ΘΗΠΗ 

ἀἰκεσᾶστο α ἀθοτοίίς Οµ0φαίς, τοδροπά1έ « Ῥαπλίσαπα Ἠνο] πι 

ποπη(ηί ἀθκηαέσπα α 04416 : ορίοταπα Οαδείαπι, σπϊ αοὔδ- 

ρίκεοι Ἁγπίαπα, ἱρδυπα ρα Παίαδσα Πας ἀθοτεία, ἆσης 
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τι τῶν Καΐσαρος πρότερον ἀλλάξαι, δόντα πωλεῖν τὰ 

χληρουχήµατα τοῖς λαθοῦσι πρὸ τῶν νενομισµένων εἴ- 
χοσιν ἐτῶν' καὶ αὐτὸς δὲ αἰδεῖσθαι, Συρίας οὐκ ἄζι- 

ούμενος, Δολοθέλλας ὢν, πρὸ Κασσίου. Οἱ μὲν δὴ 
τῶν δηµάρχων τινὰ Ἀσπρήναν ἔπεισαν, ἐν τῇ Ύειρο- 

{ / 
τονία ψεύσασθαι περὶ διοσηµείας" ἐλπίσαντές τι καὶ 

ντώνιον συμπράξειν, ὕπατόν τε ὄντα, χαὶ τῶν ση- 
µείων Ἱερέα, καὶ διάφορον ἔτι νομιζόµενον εἶναι τῷ 

ο. ιό 

Δολοθέλλα. Ὅ δ' Ἀντώνιος, ἐπεὶ τῆς χειροτονίας 
/ 

οὔσης ὃ Ἀσπρήνας ἔφη, διοσηµείαν ἀπαίσιον γεγονέναι, 
ο / 

ἔθους ὄντος ἑτέρους ἐπὶ τοῦτο πέµπεσθαι, πάνυ χαλε- 
π. ϱ.3 / ω / ὰ λὸ σε 
ψάµενος τῷ Ἀσπρήνα τοῦ ψεύσματος, τὰς φυλὰς ἐχέλευε 
γειροτονεῖν περὶ τοῦ Δολοθέλλα. 
τπτ . 1 
ΥΠ. Καὶ γίγνεται μὲν οὕτω Συρίας ἡγεμὼν Άολο- 

βέλλας, καὶ στρατηγὸς τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς Παρ- 

θυαΐους, καὶ στρατιᾶς τῆς ἐς αὐτὸν ὑπὸ Καΐσαρος κα- 

τειλεγµένης, ὅση τε περὶ Μακεδονίαν προεληλύθει, καὶ 
ὃ Ἀντώνιος τότε πρῶτον ἔγνωστο συµπράσσων τῷ Δο- 

-. -- λ 

λοθέλλα. Γεγενημένων δὲ τῶνδε ἐν τῷ δήµῳ, τὴν 

βουλὴν ὃ Ἀντώνιος ἦτει Μακεδονίαν' εὖ εἰδῶς, ὅτι αἲ- 
δέσονται, μετὰ Συρίαν δοθεῖσαν Δολοθέλλα, ἀντειπει 
περὶ Μακεδονίας Ἀντωνίῳ, καὶ ταῦτα γυμνῆς στρατοῦ 

γενομένης. Καὶ ἔδοσαν μὲν ἄχοντες, καὶ ἐν θαύματι 
ἔχοντες, ὅπως τὸν ἐν αὐτῃ στρατὸν προµεθΏκεν ὁ Ἀν- 

τώνιος τῷ Δολοθέλλα: ἠγάπων δὲ ὅμως, Δολοθέλλαν 
Ν λ ν Δ ») 3 / κ. 3 -. λ 

ἔχειν τὸν στρατὸν, Ἀντωνίου μᾶλλον. Ἐν καιρῷ δὲ 
. λ λ 3 ’ φψ 3 Δ μ / 3 / 

αὐτοὶ τὸν Αντώνιον τοῖς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον ἀντήτουν 
ἕτερα ἔθνη. Καὶ ἐδόθη Κυρήνη τε, καὶ Κρήτη: ὡς δ᾽ ρ ι η ) 

. / ” / / δν 

ἑτέροις δοκεῖ, τάδε μὲν ἀμφότερα Κασσίῳ, Βιθυνία δὲ 

Ἡρούτῳ. Τὰ μὲν δ) γιγνόµενα ἐν Ῥώμῃ τοιάδε Ίν. 
ΙΧ. Ὀκταούϊος δὲ ὅ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Καίσαρος θυ- 

γατριδοῦς, ἵππαρχος μὲν αὐτοῦ Καίσαρος Υεγένητο 
πρὸς ἓν ἔτος, ἐξ οὗ τήνδε τὴν τιμὴν ὅ Καΐσαρ ἐς τοὺς 

φίλους περιφέρων, ἐτήσιον ἔσθ᾽ ὅτε ἐποιεῖτο εἶναι. 
"Μειράκιον δὲ ἔτι ὢν, ἐς Ἀπολλωνίαν τὴν ἐπὶ τοῦ Ἰο- β ᾿ 

κ. / -] / 

νίου, παιδεύεσθαί τε καὶ ἀσχεῖσθαι τὰ πολέμια, ἐπέμ- 
α.. -” / « 3 . λ / Μ. πετο ὑπὸ τοῦ Καίσαρος, ὡς ἐς τοὺς πολεµίους ἑγόμενος 

αὐτῷ. Καὶ αὐτὸν ἐν τῇ Ἀπολλωνία ἵππέων ἵλαι, παραλ- 
λὰξ ἐκ Μακεδονίας ἐπιοῦσαι, συνεγύμναζον' καϊτῶν ἡγε- 
µόνων τοῦ στρατοῦ τινες, ὡς συγγενεῖ Καΐσαρος, θαμινὰ 
ἐπεφοίτων. Γνῶσίςτε ἐκτούτων αὐτῷ καὶ εὔνοια παρὰ 

τοῦ στρατοῦ τις ἐγίγνετο, σὺν χάριτι δεξιουµένῳ πάν- 

τας. ἝἜκτον δ᾽ ἔχογτι μῆνα ἐν τῃ Ἀπολλωνία, ἀγ- 
/{ - .] / 3 ο γέλλεται περὶ ἑσπέραν ὅ Καΐῖσαρ ἀνηρημένος ἐν τῷ 

βουλευτηρίῳ πρὸς τῶν φιλτάτων, καὶ παρ) αὐτῷ δυνα- 
΄ , /’ ”» Ν ζω 2 τ 3 

τωτάτων τότε μάλιστα. Τῶν δὲ λοιπῶν οὐδενὸς ἄπαγ- 
/ α/ Φ ι η ο Μ Μ 

γελθέντος πω, δέος αὐτὸν ἐπεῖχε, καὶ ἄγνοια, εἴτε χοι-- 
νὸν εἴη τῆς βουλΏς τὸ ἔργον, εἴτε καὶ τῶν ἐργασαμένων 
ἴδιον, καὶ εἰ δίκην Ίδη τοῖς πλείοσι δεδώκοιεν, ἢ καὶ ἓ ν ΜΗ 

τοῦδε εἶεν, ἡ καὶ τὸ πλῆθος αὐτοῖς συνήδοιτο; 

Χ. Ἔςσ᾽ οἷς οἵ φίλοι ἐκ Ῥώμης ὑπετίθεντο ταῦτα " 3 τ πα η) 
σ ς Ἀ. 2 λ λ ον / .. 3 2} Ε] ) ὥστε οἱ μὲν ἐς φυλακὴν τοῦ σώματος αὐτὸν ἠξίουν ἐπ 
τὸν ἐν Μακελονία στρατὸν καταφυγεῖν, καὶ ὅτε µάθοι 
μὸ κοινὸν εἶναι τὸ ἔργον, ἐπιθαῤῥήσαντα τοῖς ἐχθροῖς 
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εοπίτα Ίδμοπα, ρογμηϊκίςοί οο]οπῖς απ{ο γἱροδίπιΙΠῃ 4ΠΠΙΙΤΗ 
ΡοΓΙἴοΠ65 5.α5 γοπάετε : ἀοπίαπο αἆ ΙΠΙ ρεγίποτε οοη{η- 

πηείαπα, δἱ Ώο]αβο]α. ργα[ογαίας σαβδία5.ν ΤΠ εεπαίης 

Αδρτοπαίεπα (πραπαπα Ρρ]ερῖς ερονπανίέ, αἱ ἵπ οοπι(ῖς 

ομπηποῖανοί πια]απα απθτῖαπα; «ρεταραπίααοα, αἁ[αίαη 5ο 

οιἵαπα [τί αἨ Απίοπίο, απἰ οἱ οοηςη] οἱ απριι ε5δοί, οἱ ἠπίπηϊ- 

ος ας ρη(αθαίαν 6556 Ὠο]αρε]ία,  ΤηςΗΜμ11ς Ιἴαφαε «ο- 

πμ], απ άπα ἱπ[ααδίαπι 46 εσ]ο εἱσηιπα οβηποίαβδεί ΑΕ/το- 

πα5, απ! Ρο 50 πιαμὶςίταία πο [5 αἱάθπα Παβεβαί ἆᾳ «9 

ομδειναπά!, Απίοηίας, ΥοἸεπποπίος ἱαίας Ποπηϊηϊς Ππεπάα- 

οἵο, πἰΠοπαίπα5 Ιαβεῖί (ρας [ο ἆσ Ῥο]αβείία 5α[[γα- 

σῖα. 

ΥΠ. 5ἱο Βγτία οργοπίί Ώο]αβε]] ρτον]ηᾶα, 5πππ]αιθ 

Ῥο[] παπα Ῥαν{μίοαΠα, οἱ Ιεσίοηος Τί αἆ 14 οοΠεείῶ α 0ᾳ.5ατό, 

σπα σπα Ἠἱ5 απ ἵπ Μασσάοπίαπα Ῥγαοθδδθγαηί, Αο ἴαπι 

ἀεππαπα αρρατιαῖ{ (Ἀγετο Ώοἱαβο]] ΑπίοπίαΠΙ. Ηἶ5 α Ρο- 

Ρα]ο Ιπαρείγα(ῖδ, Απίοπῖας α 5οηαΐα ῬοροδοΙί Μασαάοπίαπη ; 

Ῥοης σηαΓΙ5, {ογ6 αἱ ροδί οοπορβδαπα Ώο]αβε]] δυτίαπα ρι- 

ἀοαί ο05 ΡεΓηορατε 5ἱρῖ ἆᾳ Μαεράοπία, ἀεπιάαία ργῶςοτ{σι 

εχοτοῖία.. Ἐϊί ορπαῖί οαπα ρτουἱποῖαπα, αἩ ην]ῖς φαἱάσπα, 

πηϊταπ(ραξςαιε σποά Ῥεῖας Ἰοσίοπες, σα Πηὶ 6ξδεηί, «0Π- 

οθβεῖςςεί Ώο]αβα]ία., Ῥοπες άπεπα {απποπ πηα]εραί 5οπαίς 

]ηπα. ε556 οχοΓοϊαπα, παπι Ῥοπος ΑΠΙΟΠΙΗΠΙ. Ῥογ 6811 

Ιπιίατ οεσαδΙοπθΠ αΏ ΑπίΟΠΙΟ 5ομαί{5 αἰίας γἱοϊςοίπι Οα55ἱο 

εἰ Ῥνιαίο ρτογ]ηοῖας Ρείεραί : οδίαᾳπα Ἱπιρείταία Ογτοεπαῖσα 

ἁΐίφαα Ογεία; γε], αἱ αλ ρτοά μη! Γμ αηῃος Οα55ΐο, Βιιίο 

γετο ΒἰἨγηία. Αίαπα Πίο ἔαπα ογαί τθγΙπη ΙΤΏΑΠΑΓΙΠΗ 5{α- 

ἴπς. 

ΙΧ. 6σίεταπα Οσίανσίας, 0α.5αΓἱ5 εκ 50ΓΟΥΘ ΡΓΟΠΘΡΟΣ, Π]ᾶ- 

αἰδίοι εφ ίαπα ργοαν απο]ῖ ΠΠ 1 αηΠΙΠΙ Γαθγαί, Ροςίεᾶ- 

απαπα Οωδας 6ΙΠῃ Ππιασἰδίταίαπα, απο ρει Ῥ]ατος απηίσοος 

οἰγοιπη(θιτοίατ, απ ατη Ἱπίετάπα Γεοργαί. 5οᾷ αποᾷ αἀο[ο- 

βοεπία]α5 αἀϊναο 65δεί, Αροοπίαπα, απα» Τοπίο πιανῖ Ππηπηί- 

πεί, Πηΐδιας ο5έ, αί Πίογας 5ἴπιι] οί τοπ. πηΠίατεπα ἀῑξοστεί, 

εχροεάΙοπαπα 05ατί οοπηθς Ραίατας. Δά οππ](πε αἷα οφηῖ- 

ίαπα εκ Μαοεάοπία ρου γίες οοπιππεαβαπέ, οαπα απἴρας 

εκεγεστείατ : αἱ ἐραπί ποπ ρτα[οοαπα 58ρο 6υΠι 

εοηγοπῖεραπ{, αἱ εοσηαίαπι σωσατῖς : ααὶ απ οοπαῖίος 

οἵηΠ65 οχεῖρεγοί, ΠΟΠ 5οἶππῃ ποίας ἵπάςε εχοτοϊἰα! {ασίας οςέ, 

5ο οἱ Ῥεπετο]επίῖαηι α]αςάσπα 51 οοποΠαγίί. δοχίο αι - 

{επι Ίη6Π56 Ροδίσπαπα ϱο Υοµεταί, αππιηοἰαίαν οἵ οἶτοα 

ΥΕΡΡΘΓΑΠΗ, Ο8954Γ6ΠΙ οΕΕἴδΠΠα 6556 ἵη 5οπαία αἲ απηϊοϊςκἰπηῖς, 

εί ααἲ {απ ρΙατίηΙπῃ αριἆ ἵρδΗπῃ να]αϊςκοηί. Τία(πε (1 1Πα 

46 τε]ααῖς τεῬιας πΙμΙ] εἴπια] πποϊατδίας, οχρανῖέ Ιαγοηῖς, 

απο ποφοϊτεί, υίταπι ἆς οοπηπηπΙ 5οηαίας το]ηπίαίο, αΠ 

Ραποοτυπη απάαεία, ἱὰ 655εί [αείαπιδ οί πίτα ρῶπας Ίαπῃ 

Ρορι]ο ἀθάίδεεπί ἱπίθι[εείογες, απί φα]ίοπι οα5 (ἴπιογοπίὁ 

4Ώ στα(1 αίίαπα ε55θηί πα] Ιπί 2 

ΞΧ, δἱ6 Παςίαπ{ῖ απηϊοί Βοπιαπί 5ααἀεβαηέ, αἱ αἆ Ιεβίοπεξ 

ἵ Μασεάοπίαπα 5οογῖ(αξῑς οαι1δα οοπ{αροτοί, οἱ, αβί οεΓ[ΙοΓ 

Ποτοί ρηϊναίαπα 14 6556 ππα]εβοίαπῃ, τεςαπηίο αάγεγεας ΠΠ]. 

υη]οος απίπιο γἰπαϊσατεί πθΘοεΠΙ Οω5ατῖ. Νες ἀεσοταηί [π- 
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ἀμύνειν τῷ Καΐσαρι' καὶ ἦσαν οἳ καὶ τῶν ἠγεμόνων 
αὐτὸν ἐλθόντα φυλάξειν ὑπεδέχοντο. Ἡ δὲ µήτηρ καὶ 
Φίλιππος, ὃς εἶχεν αὐτὴν, ἀπὸ Ῥώμης ἔγραφον, µήτε 
ἐπαίρεσθαι, µήτε θαῤῥεῖν πω, μεμγημένον, οἷα Καΐσαρ 
ὃ παντὸς ἐχθροῦ κρατήσας ὑπὸ τῶν φιλτάτων μάλιστα 

πάθοι τὰ δὲ ἰδιωτικώτερα, ὡς ἐν τοῖς παροῦσιν ἄχιν- 

δυνότερα, αἱρεῖσθαι μᾶλλον, καὶ πρὸς σφᾶς εἷς Ῥώμην 

ἐπείγεσθαι φυλασσόμενον. Οἷς Ὀκταούῖος ἐνδοὺς διὰ 
τὸν ἔτι ἄγνοιαν τῶν ἐπὶ τῷ θανάτῳ γενοµένων, τοὺς 
ῥγεμόνας τοῦ στρατοῦ δεξιωσάµενος, διέπλει τὸν Ἰό- 

νιον, οὐκ. ἐς τὸ Βρεντέσιον (οὔπω γάρ τινα τοῦ ἐκεῖθι 
στρατθῦ πεῖραν εἰληφὼς, πάντα ἐφυλάσσετο), ἀλλ) ἐς 
ἑτέραν οὐ μακρὰν ἀπὸ τοῦ Βρεντεσίου πόλιν, ἐ ἐκτὸς οἵ- 

σαν ὁδοῦ., ᾗ ὄνομα Λουπίαι. ᾿Ἐνταῦθα οὖν ἐνηυλίσατο 
ὃν τριών, 

ΧΙ. Ὡς δέ οἵ τά τε ἀκριβέστερα περὶ τοῦ φόνου καὶ 
τοῦ δημοσίου πάθους, τῶν τε διαθηκῶν καὶ τῶν ἐψη- 
φισµένων ἦλθε τὰ ἀντίγραφα" οἱ μὲν ἔτι μᾶλλον αὐτὸν 
ἠξίουν, τοὺς ἐχθροὺς Καίσαρος δεδιέναι, υἱόν τε αὐτοῦ 

καὶ κληρονόμον ὄντα" καὶ παρῄνουν, ἅμα τῷ κλήρῳ 
τὴν θέσιν ἀπείπασθαι. Ὁ δὲ καὶ ταῦτά οἳ, καὶ τὸ μὴ 
τιμωρεῖν αὐτὸν Καΐσαρι, αἰσχρὸν ἠγούμενος, ἐς τὸ 

Βρεντέσιον ειν προπέµψας χαὶ διερευνησάµενος, μή 
τις ἐκ τῶν φονέων ἐγκαβέζοιτο ἐνέδρα. Ὡς δὲ αὐτῷ 

καὶ ὃ ἐνθάδε στρατὸς, οἷα Καίσαρος υἱὸν δεξιούµενος, 

ἀπήντα: θαῤῥήσας ἔθνξ, καὶ εὐθὺς ὠνομάζετο Καϊσαρ" 

ἔθος γάρ τι Ῥωμαίοις, τοὺς θετοὺς τὰ τῶν θεµένων 

ὀνόματα ἐπιλαμβάνειν. Ὅ δὲ οὐκ ἐπέλαθεν, ἀλλὰ καὶ 

τὸ αὐτοῦ καὶ τὸ; πατρῷον ὅλωςἐ ἐγήλλαξεν, ἀντὶ Ὀκταουΐου 
ππχιδὸς Ὀκταουίου, Καΐσαρ εἶναι καὶ Καΐσαρος υιός: 

καὶ διετέλεσεν οὕτω γρώμενος. ἈἘὐθύς τε ἐς αὐτὸν 
ἄθρουν καὶ πανταχόθεν, ὡς υἱὸν, πλῆθος ἀνθρώπων συν- 
έθεον' οἵ μὲν ἐκ φιλίας Καίσαρος, οἳ δὲ ἐξελεύθεροι 

καὶ θεράποντες αὐτοῦ, καὶ ἕτεροι στρατιῶται σὺν αὐ-- 
τοῖς, οἵ μὲν ἀποσκενὰς ἡ χρήματα φέροντες ἐς τὴν Μα- 

κεδονίαν, οἵ δὲ ἕτερα γρήµατα καὶ φόρους ἐξ ἐθνῶν ἅλ- 
λων ἐς τὸ Βρεντέσιον. 

ΧΗ. Ὁ δὲ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰς αὐτὸν ̓  ἀφυκνουμέ- 
νων, καὶ τη Καίσαρος αὐτοῦ δόξη τε καὶ τῃ πάντων ἐς 

ἐκεῖνον εὐνοία θαῤῥῶν, ὥδευεν ἐς Ῥώμην, σὺν ἀξιολόγῳ 

πλήθει, αὐξομένῳ μᾶλλον ἑκάστης ημέρας, οἷα χει- 

µάῤῥῳ: φανερᾶς μὲν ἐπιβουλΏς ὢν ἀμείνων διὰ τὸ πλῆ- 
θος, ἐνέδρας δὲ δι αὐτὸ καὶ μάλιστα ὑφορώμενος, ἀρ- 
τιγνώστων οἵ τῶν συνόντων σχεδὸν ὄντων ἁπάντων. 
Τὰ δὲ τῶν πόλεων, τῶν μὲν ἄλλων, οὗ πάντη πβὸς αὐτὸν 
ἦν ὁμαλά' οἵ δὲ τῷ Καΐσαρι στρατευσάµενοί τε καὶ ἐς 

κληρουγίας δυηρηµένοι, συνέτρεχον ἐκ τῶν ἀποικιῶν 
ἐπὶ χάριτι τοῦ µειρακίου, καὶ τὸν Καΐσαρα ὠλοφύροντο, 
καὶ τὸν Ἀντώνιον ἐβλασφήμουν, οὐκ ἐπεξιόντα τηλι- 

κούτῳ μύσει' καὶ σφᾶἃς ἔλεγον, εἴ τις ἡγοῖτο, ἀμυνεῖν. 
Οὓς ὁ Καϊῑσαρ ἐπαινῶν, καὶ ἀνατιθέμενος ἐν τῷ παρόντι, 

ἀπέπεμπεν. ἜὌντι δ᾽ αὐτῷ περὶ Ταῤῥακίνας, ἀπὸ 

τετρακοσίων που Ῥώμης σταδίων, ἀγγέλλεται Κάσσιός 

τε χαὶ Βροῦτος ἀφηρημένοι πρὸς τῶν ὑπάτων Σνυρίαν 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

λα], αἱ αᾱ (αοάαηα θ]ας ἱπουλανηαίειη, οἱ γεηῖτε Υθ]εί, 

5Ηαπ1 Οεἰαγίο ορεταπι ρο]ἱορτοπίητ. δεὰ παίετ οἱ νητῖοις 

ΡμΗρρας εκ Ότρο ΠΠ φοπρδεταηί, πε πἰπής οχίοΠεγείυτ 

1 α5πιοᾶί ρο]Ηοῖδ, πονο αυἱάαπαπη {επίατεί απᾶβοῖας; 

ΠΠΘΠΟΓ, 419 πιοάο 0Ἴδαγ, 5πρετα[ἶς οπηπῖρας ἰπίπηϊεῖς, ροτ 

[απηϊΠαγΙβἙίπιος πιαχίπ]ε εδςεί οΡρτοςςις : (αίΐας ἴοτο, 5ἱ ἵη- 

(τα Ργϊναίαπα οοπάΠίοπεπα αἆ ἵεπιρας 56 εοπ/ήπεαί, εἰ οεἵης 

αὖ ΙΤΡΕΠΑ, ΠΟΠ 5ἶπθ 5ΗΠηπΙα αὐλΙΡΙία οαπ/ἶοπο, 5ο εοη/[οταί. 

Η!ς Π]ε ρεγπποία5, αποᾶ ποπάµπα οορηονἰςςαί, απἷά επράρπα 

εοσπίαπα ἷί, Υα]ετε οοπηίετ [αδείς ρτα/[οείῖς εχετοῖας, 

Αάπαίοσπα {τα]εοΙί; πεσπθ ἴαπιεπ Ἐτυπάνξίαπι αρρυ]έ 

(απἱρρε, ἱπεεγίας ἄς πα απι εἶας Ἰοο γο]ηηίαίε, εαγεῦαί 

οιηηία), 5οἆ αἆ Ἱμρίας, ααᾶ ορρἰάαπα ποῦ Ίοησε Ἰπάς Τ6- 

πποίπτη, οἱ εχίτα γίαπη 5ἴέαπα; Ιρίφπε αΠ(παπ [ῖδρει ἀϊγεγεαίας 

δμί. 

ΧΙ. Ρεϊπᾶο αδί αεεητα(ἶας οἱ ἆν οεᾶο ὁἱ ἀο]ογε οἳὮ 68ΙΠΙ 
Ραβ]ῖοο οεγίῖος [αοίας εδ Ὀσίανίας, (οςίαπιεπίῖπο εἰ 5επᾶ- 
{π5εοηδἴογΙΠη Ρροςί οὔράεπῃ 0ᾳ05αΓῖ5 [Αείογπη αἆ εΙΤΗ πηῖσδα 

5υπί οχεπηρ]ατία; σπα γετο πεορςεαγί! εἶας πιαρῖς εἴῖαπη Π]- 

πιοῃάος εἰάεπῃ οεηδεβαη{ Πηϊπηῖοος Οᾳσατῖς, απαπάσσφιἱάεπι 

εί Ιμωγο5 οἶας εδεί αἱ βΙας : Ποταραπίπταισα, αἱ οὐπα Ἰνο- 

τοβ]ίαία αἀοριίοπεπα τεευκδατεί. Αί Π]α, εί Ίου ἵρευπα, οί 

ΠΟΠ π]οἶδοί Ο65ατοπα, {αγρὶςδίπηαπα 510ί ταίας, Βτηπάαςίαπη 

Ρτο[δεία5 εδί; ργαπη]ςείς απῖ 5ογαἰατεηίατ, πο [οτίο Ἰηδίάϊαν 

απ ἆαπι ἃ Ρρεγοιβεοπί Ρις ΠΡί Ἰαίεγοπί. Τῖ τοτο εχετοϊαπας 

ααἲ ΠΡ ογαί, 5υῖ ομγίαπα γεπίτο ν]αΙέ, εἰ ἵαππαπαπα 0λατί8 

ΠΙΗΠΙ 5οςε εχείρετε, αἲ απἀεπάππα εοπβγπηαίας, 5αετα [οοῖί, 

εἰ ῥγο(ἵηας Ο4954Γ6ΠΙ 5ε ποπηἰπαν. Ἐδί επῖπι ππος Ἠοπιᾶ- 

Πἰ5, 455ΗΠΠΘΓΕ ΠΟΠΙεΠ ραΐτῖς αἀορίϊν! : αἱ Οεἰατῖα5 πο ἴ8ηι 

ΠΟΙΠΕΠ Οωδατί5 αβδιπηςῖ, παπα 5ΠΗΠ Ρραΐϊῖδαπθ ΠΟΙΠΕΗ 

Ρἰαπο παν], οἱ ρτο Οσἰανίο, Οεἰαν! Βο, πυπο 0φατ, 

0ᾳςατίς βΗα5, παπουρατί γοἱαθτῖΕ, οἱ Ίου ποπιῖπο οοηίαηίες 

80 1ο {εππρογε α5ας δἳί..  Μοχαπε αἆ 6υΠΗ, ΠΟΠ 58015 (πάπα 

αὰ Ο0ᾳατί5 ΕΗπη, απάίφαο ππαχίπηας οοΠοπσς5 Γαἷς, ραγίῖπα 

ἁπηίοσγυπα Οακαπίς, Ραγίϊπη Πβογίοταπα αἴᾳαο ππαποϊρίοταπη, 

οπΠη οἴδαιο παϊέαπα οίἵαπα, ο] φαἱ αρραταίαπα εἰ ροεπηίας 

[εγεβαπί ἵπ Μασεάοπίαη, γε] ααἱ γεεβρα[ία Ῥεουπίαησαε 

ΔΙίαη οχ αλῖς ργον[ηοῖῖς εχαείαπα ροτίαθαηί Βτυπάυσίαπη, 

ΧΠ. δίο Οσίανίας, ο πππ]πάἴπο Ἰοπαίπαπι αἆ 56 

οοπΠαοη απ, ἔππα ρείας Οκατίς εχἰςπια[ῖοπο οἱ σταίῖα, 

ατα Πλάτη αριᾶ οὔηπος ναἶοτο γἰάσυαί, Γαοίας οοπβάεηίίος, 
αᾱ Ότροπα Που [οοί, ουσ Παπάσπαφυαπα οομίεηπεπάο ϱὐ- 

πηίσία, ἵπ ἀἱος (οιγεηίί5 Ππούο οπεςοεηίε : ᾱ- υἳ απἰάειη 

ἁροτία 41 {πίη5, Ρτορίογ οΆπη Φπ.Π εἶτεα 56 Ἰαβεῦαί ᾖγο- 
αποπίίαπη; 5εᾷ οὐ Ίου ἵρδηπα πηαρίς φαςρίοίοφης 4ο εἰαπᾶς- 

εἰπίς ἱηδίά(ίς, αἱ ἵπ τοπ [απματαίο οοπ(απι [σε 

οπηηίία. Ον αίαπη γοτο αἰίορ φπἱάεπα πος αἀπιοάσπα φυο 

οσα 6Πα ογαη{ ΠίΠπΟ : δοᾷ γετεταπί Οᾳ8ατῖς, αἱ Ρος αρτος 

οταηί ἀῑδιτ ρα, οοπΏαεῦαηί ο οο]οπίΐς ἵπ αἀοϊοςοση(α]ί ρτα- 

Εαηι . ἀορ]οταηίθς ΟΠ54Γ6ΠΗ, Απίοπίο οοπίτα πια]εδ[ορηίες, 

αὐἱ [αηέσπα 5οε]ης παπα τοἨφιίςδοί : Ῥτοβίοπίεεσυα, 56 
υ]έογος [οτο, πιοάο ἀατείας οπ]ας απερίοις τά [που ρο»- 

εοηί.  Οπος αλα Ἰαυδαίος, οἱ τοι (αμίίκρος ἀῑΠειγο 
Ίμνος, ἀῑπιίδίί, αππηπο Ῥτορο Τεντασίπαπα Ὑοπεταῖ, δά 
ααἰπφπαμεκίπιαπα αἳ Ότυο αρίάσπα, απαπ παποαγείας εἰ, 

οοΠκα]ος ἀἀσιηίσ»ο ϱ0α5λίο Βευίοφυο γτίαπα οἱ Μασεάορίαπαν 



ΡΕ ΡΕ» ον αρ5 15. Η, 

καὶ Μακεδονίαν, χαὶ ἐς παρηγορίαν βραχύτερα ἕτερα 
Κυρήνην καὶ Κρήτην ἀντειληφότες, φυγάδων τέ τινων 
χάθοδοι, καὶ Πομπηίου µετάκλησις, καὶ ἀπὸ τῶν Ιαί- 
σαρος ὑπομνημάτων ἔς τε τὴν βουλὴν ἐγγραφαί τινων 
καὶ ἕτερα πολλὰ γιγνόµενα. 

ΧΙΠ. Ὡς δ᾽ ἐς τὴν πόλιν ἀφίχετο, ἡ μὲν µήτηρ 
αὖθις καὶ Φίλιππος, ὅσοι τε ἄλλοι χηδεµόνες ἦσαν αὖ- 
τοῦ, ἐδεδοίχεσαν τήν τε τῆς βουλῆς ἐς τὸν Καίσαρα 
ἀλλοτρίωσιν, καὶ τὸ δόγμα, Μ) εἶναι δίκας ἐπὶ Καί- 
σαρι φόνου, καὶ τὴν Αντωνίου τότε δυναστεύοντος ἐς 

αὐτὸν ὑπεροψίαν, οὔτε ἀφικομένου πρὸς τὸν Καΐσαρος 
υἱὸν ἐλθόντα, οὔτε προσπέμ. ἄντος αὐτῷ. Ὁ δὲ καὶ 

ταῦτ᾽ ἐπράῦνεν: αὐτὸς ἀπαντήσειν ἐς τὸν Ἀντώνιον, 
εἰπὼν, οἵα νεώτερος ἐςτ πρεσθύτερον, καὶ ἰδιώτης ἐς ὕπα- 

τον, καὶ τὴν βουλὴν θεραπεύσειν τὰ εἰκότα. Καὶ τὸ 
δόγμα, ἔφη, γενέσθαι μηδενός πω τοὺς ἀνδροφόνους 
διώκοντος' ἀλλ᾽ ὁπότε θαῤῥήσας τις διώκοι, χαὶ τὸν 

όσον ἐπικουρήσειν καὶ τὴν βουλὴν ὡς ἐννόμῳ» καὶ 
τοὺς θεοὺς ὡς δικαίῳ, χαὶ τὸν Αντώνιον ἴσως. Εἰ δὲ 

καὶ τοῦ κλήρου καὶιτῆς θέσεως ὑπερίδοι, ἔς τε τὸν Καί- 
σχρα ἁμαρτήσεσθαι, καὶ τὸν ὃημον ἀδικήσευν εἰς τὸν 

διανοκήν. Ἀπεῤῥήγνυ τε λήγων τοῦ } λόγου. ὅτι μὴ 
χινδυνεύειν οἱ καλὸν εἴη µόνον, ἀλλὰ καὶ θνήσχειν, εἰ 

προχριθεὶς ἐκ πάντων εἰς τοσαῦτα ὑπὸ τοῦ Καΐσαρος, 

ἀντάξιος αὐτοῦ φαίνοιτο φιλοχινδυνοτάτου γεγονότος. 

Τά τε τοῦ Ἀχιλλέως, ἕ ὑπόγυά οἱ τότε ὄντα μάλιστα, 

ἐς τὴν µητέρα, ὥσπερ ἐς τὴν Θέτιν, ἐπιστρεφόμενος, 
ἔλεγεν” 

Αὐτίχκα τεθναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἑταίρῳ 
πτεινομένῳ ἐπαμύνειν. 

- μ΄ 

Καὶ τόδε εἰπὼν, Ἁγ ιλλεῖ μὲν, έφη » Χόσμον ἀθάνατον ἐκ 
παντων εἶναι τοῦτο τὸ ἐπο, χαὶ τὸ ἔργον αὖ τοῦ μά- 

«λιστα. Αὐτὸς ὃ) ἀνεκάλει τὸν Καίσαρα οὐχ ἑταῖρον, 
ἀλλὰ πατέρα, οὐδὲ συστρατιώτην, ἀλλ᾽ αὐτοκράτορα, 

3 νὶ / / / -- 3 3 /{ 3 

οὐδὲ πολέμου νόµῳ πεσόντα, ἀλλ᾽ ἀθεμίστως ἐν βου- 
λευτηρίῳ καταχοπέντα. 

- κά ο ᾽ ο 

ΧΙΥ. Ἐς᾽ οἷς αὐτὸν ἡ µήτηρ, ἐς ἡδονὴν ἐκ τοῦ 
κ. - ’ 

δέους ὑπαχθεῖσα, ἠσπάζετο ὡς µόνον ἄξιον Καΐσαρος" 
οὦ ΄ ῃ / 

καὶ λέγειν ἔτι ἐπισγοῦσα, ἐπέσπεργεν ἐς τὰ ἐγνωσμένα 
οω 1 Δ » 

σὺν τῃ τύχη. Παρήνει Υξ μὴν, ἔτι τέχνη καὶ ἀνεξι- 
ία μᾶλλον, ἡ ανερᾶ θρασύτητί πω γρῆσθαι. Καὶ κακίφ μᾶλλον, Ἡ φανερᾷ θρασύτητί πω χρῆσθαι.. 

ὅ Καΐσαρ ἐπαινέσας, καὶ πράξειν ὑποσγόμενος οὕτως, 

αὐτίκα τῆς ἑσπέρας ἐς τοὺς φίλους περιέπεµπεν, ἐς ἕω 
” Ε] 4 3 Δ Ν / 1 

συγκαλῶν ἕκαστον ἐς τὴν ἀγορὰν μετὰ πλήθους. Ἔνθα 

Γάΐον Ἀντώνιον, τὸν ἀδελφὸν Αντωνίου, στρατηγοῦντα 
ο. / -ω 

τῆς πόλεως, ὑπαντιάσας, ἔφη: δέγεσθαι τὴν θέσιν τοῦ 

Καΐσαρος. Ἔθος γάρ τι Ῥωμαίοις, τοὺς θετοὺς ἐπὶ 
μάρτυσι Ἠγνεσθαι τοῖς στρατηγοῖς. Ἄπογραι αμένων 
δὲ τῶν δημοσίων τὸ ῥημα, εὐθὺς ἐ ἐχ τῆς ἀγορᾶς ἐς τὸν 

Ἀντώνιον ἐχώοει, Ὅ δὲ ἦν ἐν κήποις, οὓς ὁ Καΐσαρ 

αὐτῷ δεδώρητο, Πομπηΐου γενοµένους. Διατριθῆς δὲ 
ἀμφὶ τὰς θύρας πλείονος γενομένης, ὅ μὲν Καΐσαρ καὶ 

3 Μα / 3 / νὰ 2 ’ 1. τ 
καδε ἐς ὑποψίαν Αντωνίου τῆς ἀλλοτριώσεως ἐτίθετο. 

αΡΡΙΑΝΟ5. 

-Εί « Ἠου Αα ἀῑσίαπι, 

11!{ --- ι4. 417 

0ο 4πιριὶ οοΠοθρσας οἱ ἵῃ Φοἱαµ]ομ αἰίας ΠΗΠογος ῥνογ{ῃ- 
σα», Ογτεμαϊσαμη οἱ ΟΓ6ἱαΠΗ ἱηη]αα; του οαίοδαιο {η [ζνομα 
6556 οχι]έ5 4μο5άαπχ, οἱ 4ΟΟΙΕΙΠΙ Ροπιρείαπα; (μπα εκ ο0Πι- 
πηοηίαγ5 Οᾳ0ρατῖ5 αἨοοίος ΠΟΠΠΗ]]ος ἵη οΗΑ{ΗΠΙ, πηη]ίαα ο 
αλα Ἱπίοτίπη σοδία, 

λΗΠ. Ῥοδίφπαπα απο ἵπ Ὀτροπα ροινοπῖέ, Τηγδς Π]ᾶ- 
(τοι} οἷας οἱ ῬμΠρριπα οπ[ετοδ(ο (πίογος 5οΗΙεΙ(ος Ἱαν(έ 
ΔΠοΠαΠἱ0 θοπα {5 α Οῳκατα, οἱ δοΠα(Η5οοΠΦΗ]{ΗΠῃ Ρος αποά 
Ρεγζμ55ογ65 οἶα5 ποή απηρ]ία5 εταηί ομποχ{ἳ Ιαάϊσῖο, οἱ Λη- 
(ομ]ἳ {πα ρΓαροίεη/{5 5αρονβία, αἱ ος ἔρφο (Πάπα σορτς 
βαα{αίπηα γοηίδεεί, που ΦΠΟΥΗΠΙ (πεππ(απα αἲ 1η πηῖ- 
βἰφεοί. Ίρ5ε Υογο Οσ(ανίας Ἰαπο ΠΙογαπα ἹπάϊρπαΠοπΠδη 5ο- 

ἀαβαί :« Ππταπα 5ε, ἀἱερης, αἲ Απίοπίαπι, αποπιαΦΠΙοᾶΗ ΤΗ 

ἀεοσγοί ΠΠΙΟΓΕΠΗ ἴτο α 5επΠίοΓεΠΗ, οἱ ργἱνα σπα Πομήπομα αἆ 

οοΠςΙ]εΠ1 : αἱ 5οπα(αῖ «ποσα 5ο οχΙΗμίαγαπα ἀθμίία οὔςο- 

απ[α, » Ηϊ5 αὐ[ίοίοραί : « Φοπα(α5οοηδα]έαπη ]αά οοπά[ίαπι 

6556, 640111Π1 ΠΘΠΙΟ αὐμιο οχςἶςςοί αοομδαίοτ ΠοπησΙα[ϊ : 

σος, 5ἱ αῑς αεει5αΠΟΠΘΠΗ 5αςέθροΠΕ, εἵ πες Ρορυ]ήπα που 
5εΠα(ΠΠῃ ἀείογο, απἱρρο Ἱορίυας ασοπίῖ, που ἀθο5, απΐρρε 
ΠαδΗςδίπιαπα Παβθηίί πα, 40 Γογίᾶςδο πες ἱρεαπι ΑΠΙΟ- 

ΡΙΗΠΗ. 96 γετο, 5ἱ οἱ Ἰωγοαίοη Οωςατῖς εἰ αἀορίίοπεπι 
νο οοπίΘιηηοτα, Πλας σπα Ἱπ]ατία {απι Οα,δατῖς ΓαοίΗΤΙΠι 
άμα. Ποπηαπ! Ρορυἱ, οπῖ εκ Ἰομαίο νΙπῖπι ἀομοκίατ ρο- 

ομπία. » Ῥγίαδαπαη ἀἱοσπαϊ ποια Γεοῖί, οοπεϊα(ἱογί νουῖς 

ἱππρεία, Χοη 5οΙΗΠη εοπγοηῖεης 6556 5ἱδί, ἀῑσΠίαναί, αἀϊτο 
ροίοπ]αὴ; 5εᾷ α1ἴς οπηογί θίἴαπα, 5ἳ, Ροδέ( παπα ἵπ {απ ΠΠΙ 
ἃ 0ωεατο ριφ]αίας5 ἳι οπηπίριας, ἀΐσηις σἰάον γε]]οί 
Ιαά1οίο εἶας, απἰ πη]ο σιαπαπ {ογηίης ποπ ροτίεμ]ο. 
Εἰ, ᾱ ΠΙΔίΓΕΠΙ ΕΟΠΥΟΙΦΗ5, ΑοΠΙ]]ίς Π]α αἲ Τ{ιοίίάεπη νοιβα, 

4165 {πα εκ γεζθη(ῖ Ιεσίίοπε εἶ 5αοειγγοβαπί, ρτοπυποἰαν Τε: 

κ Ῥίκροσεᾶπα , οί ηἲ ]απι Γαογο παἰίου απηϊοϊ | 

4έ, Γπείαπ]ααθ Ωλανίπιο, 4ο 

γοτρις εοσίαπα ἀθάῖέ, Ππηπιογία]επη ργο οσρίθεῖς οπηηίριις 

τοβις σ]οηίαπι ΑΕΠΙ οοποΙΠανΙ. ΜΙΙΙ Ὑετο Οῶδαγ ΠΟΠ 

ἁπλίος, 5εᾷ ραίογ Γα{: που οοπηπηΠ1ίο, 5οᾷ ἱπιρεγαίου : Πο- 

απε γετο Ρε] Ίαγο ἰπίεγειηίας αδί, 56 ἵηπ 5εηᾶ({Η ορργδδδ5 

οοηδρίτα[ίοηο πείατία! » 

ΧΙΥ. Ταπη γετο πιαίεν ΟείανΙϊ, πχεία ἵπ σαπάἴππα γειςο, 

εοπηρ]εχᾶ Ίάγεπειη εδί, αἱ 5οΙάίη ἀἴσηιπα 0δατο : δἱ ΠΟΠ 

υ]ίτα ε[[ογγῖ ΦΕΓΠΊΟΠΟ ρᾶδξα, Πογίατί οαρίέ, αέ οχδοΠιθγεία 

ἀθογεία ἀῑῖ5 ἹαγαπΗρας. Μοπυῖί {απθη, αἱ αἆμιο ατίε Ρο- 

ἴμ5 (οἰεταπ[ίαπαθ παἰογδίπτ, (παπι αροτία αιἀασία. Ίμαα- 

ἀανίί Οωςας οοηκίαπα, θἱ [αείπταπα 56 ία ροµἱοίας εεί : 

ΡτοπΙδαε θαάεπι Ύθδρεία εἰτουππηϊςΙέ αἆ απηῖσο», ]15- 

5ἰίαᾳια ΠΠΙΥΘΓΣΟ5 ΠΊαΠε 5ἱβῖ Ργῶςίο 6556 ἵπ {0Γο οσπι οοπηΠαίι 

ἰάοπεο.. Ιδῖ Οαἴαπι Απίοηίαπα, Ματοί [αίτοπα, ΡΓΩΓΟΓΕΠΙ 

ΠΥΡάΠΗΠΙ, ΔεεθάΘΗ5, αἲὶ, 5ε αἀορ[ίοπθια αθαροτο. Ουί 

Πῃο5 Ῥοππαπης εδί, αἀορίιοπί αποίογίαίεπι ργαίογίς ΙΠίογ- 

ΡΟΠεΓ6. ὮἨΗ]ο γετρο Ρο 5οτίβας ἵπ ρυβ]ίσα ασία τε]αίος 5ία- 

Επι 6 [οτο Απίοηίαπη {αγοηί5 0α,δατ αμ. Ἐταί 5 ἱπ Πογίή5 

Ροπιρεϊαπί5, 4105 α Ο. Οῶρατο ἆοπο αοοθρείαί.  ΙΠὶ το- 

πιοταία5 υπο ραμ]ο ἀῑμίίας Οα:.ατ ἵη γεςρη]ο, που 4ποφαθ 

αἱ δἴσηπα αΠεπα[ί Απίοηϊ απίη{ ἱπίογργείαίας οδί : Ταπάρθιι 

27 
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Εἰσκληθέντος δέ ποτε, ἦσαν προσαγορεύσεις τε, καὶ 
περὶ ἀλλήλων πύσματα εἰκότα. Ὡς δὲ ἤδη λέγειν ἔδει 
περὶ ὧν ἦσαν ἐν χρείᾳ, ὁ Καΐσαρ εἶπεν" 

ΧΥ. «᾿ἘΕγὼ δὲ, πάτερ Ἀντώνιε ( πατέρα Ἡὰρ εἶναι 

σέ µοι δικαιοῦσιν αἴ τε Καΐσαρος ἐς σὲ εὐεργεσίαι, χαὶ 

ι] σὺ πρὸς ἐκεῖνον χάρις), τῶν σοὶ πεπραγμένων ἐπ᾽ 
ἐκείνῳ τὰ μὲν ἐπαινῶ, καὶ γάριν αὐτῶν ὀφλήσω" τὰ 
δ) ἐπιμέμφομαι. Καὶ λελέξεται μετὰ παῤῥησίας, ἐς ἂν 
ὁ λύπη µε προάγει. Κτεινομένῳ μὲν οὗ παρῆς, τῶν 
γονέων 6 σε περισπασάντων περὶ θύρας, ἐπεὶ περιέσωζες 

ἂν αὐτὸν, 3 συνεκινδύνενες ὅμοια παθεῖν' ὧν εἰ θάτε- 
ρον ἔμελλεν ἔτεσθαι, καλῶς, ὅτι μὴ παρῆς. Ὑηφι- 

ζομένων δέ τινων αὐτοῖς ὡς ἐπὶ τυράννῳ Ἱέρα, ἀντεῖ- 

πας ἐγκρατῶς. Καὶ τοῦδέ σοι χάριν οἶδα λαμπράν:" 

εἶ καὶ τοὺς ἄνδρας ἔγνως συνανελεῖν σε ῥεβουλευμένους, 

οὐχ. ὡς ἡμεῖς ἠγούμεθα, τιμωρὸν ἐσόμενον Καίσαρι, 
ἀλλ’, ὡς αὐτοὶ λέγουσι, τῆς τυραννίδος διάδοχον. Ἅμα 
δ᾽ οὐκ ἦσαν ἐκεῖνοι τ τυραγγοκτόνοι, εἰ μὴ χαὶ φονεῖς σαν. 
διὸ καὶ ἐς τὸ Καπιτώλιον συνέφυγον, ὡς ἐς ερὸν ἅμαρ- 
τόντες ἵχέται, ἃ ὡς ἐς ἀκρόπολιν ἐχθροί. Ἰόθεν οὖν 

αὐτοῖς ἀμνηστία καὶ τὸ ἀνεύθυνον τοῦ φόνου, Ἄ τῆς 

βουλῆς καὶ τοῦ δήμου εἴ τινες ἐφθάρατο ὑπ ἐκείνων; 
Καὶ σὲ τὸ τῶν πλεόνων ὁρᾶν ἐχρην, ὕπατον ὄντα" ἀλλὰ 
καὶ βάτερα ῥουλομένῳ σοι ἡ ἄρχὃ συνελάµβανε, τιµω- 
βουμένῳ τηλικοῦτον ἄγος, χαὶ τοὺς πλανωμένους | με- 

ταλιλάσχκοντι. δὺ δὲ καὶ ὅμηρε τῆς ἀείας, οἰκεῖα 
αὐτοῦ σου, τοῖς ἀνδροφόνοις ἔπεμψας ἐς τὸ Καπιτώλιον. 

Ἀλλ᾽ ἔστων καὶ ταῦτα οἵ διεφθαρµένοι σε βιάσασθαι. 
Ὅτε μέντοι τῶν διαθηκῶν ἀναγνωσθεισῶν, καὶ αὐτοῦ 
σου δίκαιον ἐπιτάφιον εἰπόντος, ὁ δηµος ἐν ἀκριθεῖ καί- 
σαρος μυήμη Ἰγόμενοι, πῦρ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἔφερον, καὶ φει- 
σάμενοι γάριν τῶν Ὑειτόνων, ἐς τὸν ἐπιοῦσαν ἥξειν ἐπὶ 

σι ὅπλα συνέθεντο" πῶς οὐγὶ τῷ δήµῳ συνέπραξας, καὶ 

έστρα τήγησας τοῦ πυρὸς, Ἄ τῶν ὅπλων; ἢ δίκην ο 

τοῖς ἀνδροφόνοις ἐπέγραψας (εἶ ὃ δίκης ἔδει κατὰ αὐτοφώ- 
ρων), καὶ φῦλος ὃ ὢν Καΐσαρι, χαὶ ὕ ὁππρῷ καὶ Ἀντώνιος: 

ΧΥΙ. Ἀλλὰ Μάριος μὲν ἐξ ἐπιτάγματος ἀνηρέθη, 
κατὰ τὸ τῆς ἀρχῆς μέγεθος" ἀνδροφόνους δὲ ἐκφυγεῖν 

ὑπερεῖδες , καὶ ἐς δ] γεµονίας ἐνίους διαδραμεῖν, ἃς ἀἆθε- 

μίστως ἔχουσι τὸν δόντα ἀνελόντες. Συρία ι μὲν οἳ, 

καὶ Μακελονίαν, εὖ ποιοῦντες οἱ ἵ ὕπατοι, σὺ καὶ Δολο- 

θέλλας, καθισταµένων ἄρτι τῶν πραγμάτων, περιεσπά- 

σατε ἐς ἑαυτούς. 

αὐτίκα Κυρήνην καὶ Κρήτην αὐτοῖς ἐψηφίσασθε, καὶ 

φυγάδας ἠζιώσατε ἡγεμονίαις ἀεὶ κατ ἐμοῦ ὃ δορυφορεῖ- 

σθαι, Δέχμον τε τὴν ἐγιὺς Κελτικὴν ὑπ περορᾶτε ἔχοντα, 
χαὶ τόνδε τοῖς ἄλλοις ὁμοίως αὐθέντην τοὺμοῦ πατρὸς 
Ἰσήμωον. Ἀλλὰ καὶ τάδε τὸν βουλὴν ἐρεῖ τις ἔγνω- 

κέναι. Σὺ δ᾽ ἐπεγήφιζες, καὶ προὐκάθήσο τῆς βουλῆς, 

ᾧ ὦ μάλιστα πάντων ηρμοζε ὃ διὰ σαυτὸν ἀντειπεῖν. Τὸ Ἱὰρ 
ἀμνηστίαν δοῦναι, τὸν σωτηρίαν ἦν ἐκείνοις γαριζομέ- 
νων µόνον: τὸ δὲ ἡγεμονίας αὖθις ψη είς ζεσθαι καὶ γέρα, 
ὑβριζόντων Καίσαρα, καὶ τὸν σὺν γνώµην Ακυρούντων. 

! ϱ 

Ἐπὶ τάδε µε δὲ τὸ πάθος ἐξ ζήνεγκε, παρὰ τὸ ἁρμόζον 

Καὶ τοῦδέ σοι /άριν ἔλειν ἂν, εἰ μὲ τουυε σοι αρ σξιν . μη 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

αἀπηίδδα5, Ῥο5ί πιπίηας ο σίαίίοπος ̓  κ σωοώμωενκφὲ Ιπ 
ἸαζαςπιοΚἵ οΠρτθβςα εοηδεοπίαπθας τερας απίησαυθ, 
Ύππα Ίαπα ἀἱεεπάνπῃ ε5εεί ἆς Ἠΐ5 απα; Ργῶςεης ε5ας Ροδία- 
Ἰαυαῖ, 0ᾳδατ δἷο Ἰουυίης εςί: 

ΧΥ. «Επο, Ραΐε; Απίοηί (5ίο οπίπα {6 αρρεβατε [ας ο5ί, 
οπῃ οὗ Οᾳ)5ατῖς 6υσα {6 πιεγῖία, {ππα οἳ ἵπατη αἄγεγςις πα 

παπα σγα(ἴαπι), απ ρο»ί 1ηΐας οῬίπη ορῖς!, ος ρα{ἴπη 

Ἰαμάο, Παβίαγας 5ΕΠΊΡΕΓ ΠΡί ρτααπα, ΡαΓΙΙΠΙ ΙΠομδο : ας 
46 5 4ποσπε Ἠβεγα Υοςθ, παπα πα ῖ εχρτα{ ἀοἱου ππεις, 
ἀῑεαπα. Ώιπα ἹπίεγΠορτείησ, Πο αάστας, αὖ Ἰοπηῖε]αϊς εἴτοα 
{οτο5 ἀοίοπίας : αοηαίη απἲ 56ΓΥά5565 οσα, απ ἵπ 1άεμα 
Ιποϊάΐςςος Ροτγίοι]απη : απαΓΗΠΙ ΤΘΓΙΠΗ 5ἱ αἱίοτα ογαί 5οσ{ητα, 

Ῥεπο [οί ααοᾶ πο αάετα». Ὠεϊπάς απππη απἰάαπη 60- 
ΠάΤΟΠΙΗΣ 5ἰεαγῖς ρτορπηία, (άΠΠΠαΠΗ ἐγταπηίο]άϊς, ἀθέρτπετο, 
οοπίταςνίδε οοηδίαπίογ. Εί λος ποπηίπο σταἰἶα ΗΡἱ ἨαΏεο πιᾶ- 
χίπιας; απαππαπαπα {π (μἱάεπα πογετας, ἴ]ος ἀθεοτετίςςε {ε 

αἰπιι] {οἱ]θγα , ποή απἰάεπα αἱ υἹίοτοπη Ο5ατίς, αποᾷ πος ορί- 
ΏΠΙΗΣ, 564, αἱ ἐρ5ῖ ἀῑουπί, πε ςεπρεγεςξεί 5ΙΙο6θ55οΓ Γγταππῖ- 

418. ΘΙπηυ] {απιεη οἱ 1ρ5ῖ {οδίαίαπα [οεργαπέ, 5ἰσατῖος 56, ΠΟΠ 

Οταπη]οῖᾶας, 6556, ἆππη ἵπ Οαριίοϊίαπα τεβαροτηπέ, 5ἶνο 
5υρρ]ίσες., τα]ρῖοπο Ἰοοί οἴπεν ρτοίδε(ατῖ 5 παπα; 5ἶνε {απι- 
απαπα Ἠοδίας5, αγοσπΙ οοοαραίαΠ.  Οποπαπ Ιβίατ ραείο 
ο νίοπθίη εἶας 5οε]ετῖς Ἱπιρείναταπί, οἱ 5οουγαἴείῃ ἃ ᾖ- 

ἀῑσῖῖ5, η]ςὶ Ἰαγρϊοπίριας οοτγαρία 5οπαίς αἰί(πα ρατία αίᾳπε 

Ροριυή1δ Αδι(αῖ ία, εοπςα] απαπι 655605, ἀεβριετας γ]άετε 
απἱᾷ ρτοᾶοςςεί ρ]ατίρ5: αἴαπο εἴῖαπα, 5ἱ εοπίτα Ῥ]ητες Γαεγαῖ 
υί οπ{(οπάπῃ , ἵη ἴρδα Ροΐορίαία εοηδι]αγ{ Πποπιεμίηπα εγαξ 

πιαχΙπΙΠη, αἆ 5οο]ας ἴαπι πε[ατίαπα πἰπάσαπάνπα, εἰ αἆ 

ἀθοθρίος ἵπ ΠΙΕΙΙΟΓΕΠΗ ΥίαΠΙ τοάισεπάος, Τα γετο Ππραπί» 
(αἲϊς ομκιάος οἰίαπα, οἱ εκ {πῖς απἱάεπα ἀοπιεςιῖοίς, πηϊίςίϊ 
Ποπηῖο]άΐς ἵπ Οαρίίοϊϊαπι. Ἐξίο, γε αἲ Ἰου αποαπε γἱ αἀθ- 
ποπηί {ο πιογερπατΗ! Αί ροδί(παπα, τεοϊαίο [οξίαπιεπίος εξ 

οτα(ἴοπο Γηποργί α {6 Ῥτο ππογίίο ἀῑεία, Ρορα]ας τεζρηῖἳ εἴἴαπα 
σπα πποπηοτῖα 0α.δατῖς Ρογο 5, οἳ Πα [αοἴρας αά οο4ες ΘΟΥΗΠΗ 

ἁοοιτέ, αἱ, γἰοηία. ἔαπα ααἱάθπη ΡάΤΟΘΠ5, γοάίγο οοάθηα ἵπ 
Ροβίθγυπα ἀῑσπα οὐ πι αγηῖς οοη5ποταί ους πο πο αἁ[α- 

γϊδεῖ Ρρορι]άπα 2 σα πο [ασος απἲ ατπηα ἵπ 5ἰσατίος Ἱη[ογοπ(]- 

Ῥα5 ἆποσια {ο ρα ραςάὃ Απ ους ποῦ οκ Ίοπε { 5ἰᾳαίάεια 
αάϊσῖο ορι5 ογαῖ αάγειςας εοηγ]οίος οἱ ἴπ ἴρ5ο οἰπήπε ἀ6- 
ΡΥοιοηςος) Πομηῖεἰά1ῖ τους Γοοῖφίῖ 2 απ πη οἱ απίοας 0ᾳ5α5ἶς, 

οἵ εοηδ] 65565, οἱ Απίοηιαςο 

ἉγΠ. «απ Μαγίαπη απἰάσπα Ρο Ροίορίαἰο ᾖαβδίδεί πεζαγῖ: 

εἰοατῖος ἀιίοηι ἀῑδείηνα]απίος ράδδης ος οναάστο; ΠΟΜΠΗΙΙΟ8 

οἰίαπα Γπροτο ἵῃ ρτογ]ποίας, αάς πιπο οομίτα Ίᾳ5 {85ᾳπο 

(οπεηί, ἱπιογ[οςίογος5 ο]Ης α 4ο ἴ]ας αοοερεταη!, Νάπα ποᾶ 

Φγτίαπη οἱ Μασσάοπίαπα οοηδη]ος , ἴὰ οἱ Ὀοἱαδεί]α, τες ης 

αι Ἱία ογά(μαίἰς, 5 γαήδας οπἱραΐκής, Ὄοπο φάει Γα- 

όέαπι ον: αὔογοη(ο ῥτα ία σα, πἶδί ηλον ΟΥΤΕΠΟΗ οἱ Ογείαπι 

οἰσάσια ἀθογογἰςδοίίς, οἱ ργα[οοαῖς του ποσα ἀἱρηαιί 

οβδοίἰς οχυ]ο5, 41ο πηπηΙίοτος Ῥοδί]ας οομίτα π]ο Πενοηί, 

ΓουἱηνΙ (ο ομήποτο οἰογίοτοπα ααηα φἰγὶδδειίς, αἱ οἱ 

ἱρδο οκ ϱΟΓΙΠΑ ΠΙΠΠΟΤΟ οί, αἱ ραίτοῦα ππουπα ουεγαποατυηῖ, 

Ρἰσαί αἰηαίς, ἰὰ 4ποφπο οκ φομααδοσηςυ]ίο 6556 [4ΟΙΗΠΗ, 

Αἱ {ο αρρτοαηίο [ποσα οδὲ, {ο δοπαἴα5 ργωίάς; αἱ ΠΠΗΒ 

οπΙαα Ιπαχίπιο, νοἳ αἱ οαηδᾶ, Τοςἰα/ήαΓο ἀεθθγας. Νάπι 

ἱπεριπ](αίουη 15 ἆατο, ογα{ Φα) {6Πή οχ ρτδίία οοπορά δη σπα: 

64 ργου]πείας οἰδάθια οἱ ργαιία ἀδοθγποτο, Ἰνορπίπαπη εγαξ 

οὐ πηνία Οᾳςα1ΐ5 ΠΠ 4ποσμο φοπ[ουίίαμα ἱεπίαπα [ῶ- 

αθηνα, Ἠσο αἱ ρταΐοι ἀεοΟγΙΠ [οἱά5ςο αἰαίς, 6ὲ 

ι 



ΡΕ ΒΕΙΙ15 ΟΙΥΠΗΡΙΙ5 118. ΠΠ, 5-1. 
ἴσως ἐμοὶ τῆς τε ἡλιχίας καὶ τῆς πρὸς σὲ αἰδοῦς. Εἴ- 

Ρηται δ᾽ ὅμως ἐς ἀχριθέστερον φίλον Καίσαρι, καὶ πλεί- 
στης ὑπ' ἐκείνου τιμῆς καὶ δυνάμεως ἠξιωμένον, καὶ 
τάχα ἂν αὐτῷ καὶ θετὸν γενόµενον, εἰ ἦδει σε δεξόµενον 
Λἰνεάδην ἀντὶ Ἡρακλείδου γενέσθαι" τοῦτο γὰρ αὐτὸν 
ἐνδοιάσαι, πολὺν τῆς διαδοχς λόγον ποιούµενον. 

ΧΥΠΙ. Ἔς δὲ τὸ µέλλον, ὦ Ἀντώνιε, πρὸς θεῶν τε 

φιλίων καὶ πρὸς αὐτοῦ σοι Καίσαρος, εἰ μέν τι καὶ τῶν 
γεγονότων µεταθέσθαι θέλεις" δύνασαι γὰρ εἰ θέλεις” 
εἰ δὲ μὴ, τά γε λοιπὰ τοὺς φονέας ἀμυνομένῳ µοι μετὰ 
τοῦ δήμου καὶ τῶνδε τῶν ἔτι µοι πατρικῶν φίλων συν- 
ίστασθαι καὶ συνεργεῖν : εἰ δέ σε τῶν ἀνδρῶν τις ἢ τῆς 
βουλῆς αἰδὼς ἕ ἔχει, μὴ ἐπιδαρεῖν. Καὶ τάδε μὲν ἀμφὶ 

τούτων. Οἶσθα δ᾽ ὅπως ἕ ἔχει µοι καὶ τὰ οἴχοι, δαπά- 

γης τε ἐς τὴν διανομὴν ἣν ὁ πατὴρ ἐκέλευσε τῷ δήμῳ 
δοθΏναι, χαὶ πως ἐς αὐτὴν, ἵνα μὴ βραδύνων ἆ ἀχά- 

ριστος εἶναι Δοκοίην, μηδ » ὅσοι καταλεχθέντες εἷς τὰς 

ἀποιχίας ἐπιμένουσι τῇ πόλει, δι) ἐμὲ τρίθοιντο. "Όσα 
Ἡ ο 1 

δὲ} τῶν Καίσαρος εὐθέως ἐπὶ τῷ φόνῳ πρὸς σὲ µετε- 

νήνεχται, ὡς ἐπ᾽ ἀσφαλὲς ἐξ ἐπικινδύνου τότε ο 

τὰ μὲν χειμήλια αὐτῶν καὶ τὸν ἄλλον ἅπαντα κόσμον 
ἔχειν ἀξιῶ σε, καὶ ὅσα ἂν ἐθέλῃς ἄλλα, παρ) ἡμῶν 

ἐπιλαθεῖν. Ἐς δὲ τὴν διανομὴν ἀποδοῦναί µοι τὸ χρυσίον 
τὸ ἐπίσημον, ὃ συνηθροίχει μὲν ἐς τοὺς πολέμους ἐχεῖ- 
νος οὓς ἐπενόει, ἀρχέσει δ᾽ ἐμοὶ νῦν εἰς τριάκοντα µυριά- 
δας ἀνδρῶν μεριζόµενον. Τὰ δὲ λοιπὰ τῆς δαπάνης, 

εἰ μὲν θαῤῥήσαιμί σοι, παρὰ σοῦ ἂν ἴσως, ἢ διὰ σοῦ 
δανεισαίµην ἐκ τῶν δηµοσίων χρημάτων, ἂν διδῷς' 
διαπεπράσεται δὲ αὐτίκα καὶ ἡ οὐσία. » 

ΧΥΠΠ. Τοιαῦτα τοῦ Καίσαρος εἰπόντος, ὃ Ἀντώ- 

νιος κατεπλᾶγη τῆς τε παῤῥησίας καὶ τῆς εὐτολμίας, 
παρὰ δόξαν οἵ πολλῆς καὶ παρ᾽ ἡλικίαν φανείσης. Χα- 

λεγάμενος. δὲ τοῖς τε λόγοις, οὐχ ὅσον ἔδει τὸ ̓ πρέπον 
ἐς αὐτὸν ἐσγηκόσι, καὶ μάλιστα τῶν χρημάτων τῇ 
ἀπαιτήσει, αὈστηρότερον αὐτὸν ὧδε ἡμεί' ατο"α Εἰ μὲν ν 

ὃ Καΐσαρ σοὶ μετὰ κλήρου καὶ τῆς ἐπωνυμίας, ὦ παῖ, 

καὶ τὸν ἡγεμονίαν χατέλιπεν, εἰκός σε τῶν κοινῶν τοὺς 

λογισμοὺς αἰτεῖν, κἀμὲ ὑπέχειν. Εὶ δὲ οὐδενί πω 

Ῥωμαῖοι τὸν ὀγεμονίαν ἕ ἔδοσαν ἐκ διαδοχῆς, οὔ δὲ τῶν 

βασιλέων, οὓς ἐκθαλόντες ἐπώμοσαν μη» ἄλλων ἔτ 

ἀνέζεσθαι (ὃ καὶ τῷ πατρί σου μάλιστα οἱ φονεῖς ἐπι- 

λέγοντες, φασὶν ἀνελεῖν αὐτὸν, βασιλιζόµενον, οὐχ 
ἡγούμενον ἔτι)" ἐμοὶ μὲν οὐδ) ἀποχρίσεως δεῖ τος σὲ 
περὶ τῶν χοινῶν. Τῷ δ᾽ αὐτῷ λόγῳ καί σε πουφίζω ) 
μὴ χάρυν ὀφείλειν ἡμῖν ἐπ᾽ αὐτοῖς. Ἐπράσσετο γὰρ 

οὐ σοῦ χάριν, ἀλλὰ τοῦ δήµου, πλὴν ἑνὸς τοῦ μεγίστου 

δὲ) μάλιστα πάντων ἔς τε Καίσαρα καὶ σὲ ἔργου. Εἰ 

γὰρ, τοῦ κατ᾽ ἐμαυτὸν ἕγεχα ἀδεοῦς καὶ ἀνεπιφθόνου, 
περιεῖδον ἐγὼ τιμὰς Ψηφ (ζομένας τοῖς φονεῦσιν δν, τυ- 

βαννοκτόνοις, τύραννος ὁ Καΐσαρ ἐγέγνετο" ᾧ μήτε 

δόξης, µήτε τιμῆς τινος, ἢ τῶν ἐγνωσμένων βεβαιώ- 

σεως ἔτι μετῆν' οὐ διαθήκας εἶχεν ἃ ἂν, οὗ παῖδα, οὐκ οὐ- 

σίαν, οὐκ αὐτὸ τὸ σῶμα ταφῆς πάς οὐδὲ ἰδιώτου. 

Ἄγαφα γὰρ οἱ νόμοι τὰ σώματα τῶν τυράννων ὕπερο- 
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Ρίου ΓΕΥΟΓΟΠΙΙΠΑ 63Η 4 {ο Ρο5οΨος, Ιοπστο, ἆο]ος 
πιο οοπΙρηΗί. Χε(πα ροηίίοί {απποῃ, Ἰοσμίαπα Πιο αριά 
ΔπηΙοΙςεπ ΙΙ Οαδατῖς, οἱ απΟίΗΠα αὖ οο Ποπονίβας απ]ηηἰς 
ΤΠΕ Ροίοηία, οἱ [ογία»ςε Ίαπα ΒΗαπα οἱἵαπη αἀορί! γαι 
Πα ΡΗΤΗ, 5ἱ θο1νἶςδθί Ἠ]α, «4ο {ο αΠΙΠΙΟ οκ Ηογας]άαρῃα 
ποπίο ναΠδέαγαπα αὖ Ῥπθαᾶλς : : 1 επίΠα 5οἵο ἀπρία[ἴοπσια 
οἳ Ιπ]εςίςςθ ; ΠΠΗΠΓΗΠΙ 46 {6 ἀθθίρηαπάο 5ι1οςρββ0Υ6 οοριαπ1, 
ΧΥΗ. α Οιοά 5προγο»ί, ΑπίοΠϊ, Ρο; ἀἆθος ία, απιοΠίω 

Ργα5]ε5, Ῥεγαιιο ἱρδυπα Οὔ05416Π1, οῬίοδίου, πί οκ απίθα- 
οἳἱ5 ποηηι]α Τη πηθ]ία5 πηπίαγο γο]ίς! Ῥοΐος οπίπα, οἱ αἀςίί 
γο]πηίας,  Βί ΠΗΙΠΗ5, δα]ίοπῃ ἵῃ ΡοδίογΙΠ1 Π]ο » Ρα{τῖς Ἱπίοι- 
[εσίογος Ροι5οαπεπίεπα, [ανοπίο ρορι]ο οἱ Πῇ5 απιος γἱὰρ ἵῃ 
Ραΐεγηᾶ ρεγδεγεγαπίες απηἰοἶία, {α 4πο(πο αἀ]ᾳίος. Ώεπίαιια 
ααιοᾷ 5ἱ απ! 1ρ805 ᾖ]ος Ρθγειι55ογες αἲί 5οΠΔ(ΗΠΙ γοτονίς, Πο 
πη]ηὶ δα)ΐοη1, 14 αβοπίῖ, στανίς 6556 νο]. Εί Ίωο αυίάσπα 

μασίοηας. ΟπθίογΙπῃ ἀοπηὶ (πο Ίος 8ἱηί τος Πηθίς, ΠΟΠ ΊβΠο- 

τα». Οπαπάοφαἱάσπα τεάεπᾶα οί ρορι]ο Ἱοραία Ῥοευπία, 

Ἰάᾳπο ΡιΊπΠο 4ποσπθ {6ΠΏροτα, πο, 5ἱ εππείος, ἱπσταίις ο.ςο 

γίάεανΣ ηεγο , αἱ ἵη οοἰοηίας ἀεάπεσπαί 5αΠί, Ρνορίοι Π]θ 

ἀσίας ἵπ αγρα πχοτοπίαν. Ἐκ τθρις ἰσίέας ζβατῖς, είαβπι 

Ρο5ί 6] ας εσρήαη] ἵη 4οπππΠα ἔαατη αἱ (Η{ἱογθΠ (γαη]α(ἶς, Ργο- 

Μοδίογα ᾳπᾶᾳπε δί αἆ ογπαίαΠα ρεγΙπεη[ία γο]ο 6556 (μα, οί 

5ἱ απἱά ἵπςαρεγ α ποβίς Ίαβονο ουρίς. ΟΦίογαπη αἆ Ροι5ο]- 

γοηᾶα Ρορι]ο Ἰοραία, 65 πλ] γο]ίπ] απάΠ1 οΙηΠο εἰσηαίαπα, 
ααοά αἆ Ῥο]ια, απ ράναραί, Π]α οο]ορεταί : αοά ἵρδιπι 
βι/Ποῖεί πηϊμί αἆ ἀῑδίπρισπάπηι ἰπίοι (ποσρηία ΠοηίΠΙΠι 

πη]μία. Ἠο]α παπα απαίπ Πα. ΠπΟΙΕΠ4ΟΓΗΠΗ ἃ {6 [ογίᾶς5θ ΠΗΠ{ΙΙΟ 

ΡείοΓεΠ1, δἳ απάθγθπη; απί {ο Πάε[αςςογο ΦΠΊΘΓΘΠΙ αά τ5ι]- 

ΤΗ εκ ὥτατίο, ϐἳ οοποθάθγθς. Βοπα απίΘΠΙ θἱἱαπῃ ἀῑνοπάαῃι 

οοπῖπαο. » 

ΧΥΤΠΠ. Οι γαιβα Ρροξίαπαπα [εοΙέσακαν, οὐδίαρια({ί Ληίο- 

πῖας Ιποχδρεσίαίαια Ιαγοηῖς ἵπ ἀἰσεηάο Ιμογίαίεπα οί ααάα- 

οἵαπας εἱ οὔεηςας, απαςί ΡαγΙΠΙ τογεγοηίογ αΏ 6ο οοπηρε]]α- 

{ᾳ5, πηαχίπηο ΥεΓο οἨ τερο(Πίαπ Ροσμηίαι”, ἀπγίας οἱ ἵπ Ώπης 

πηοά Πα Τεδροπα(έ: « δἱ 6ωδαν ΕΡΙ, ποῖ ΠΙΙ, ου Παγοδ[ίαίο 

6ἱ ποπηῖπο Ππηρεγῖαηα 4ποσο τοἰἰ(α{έ, Φᾳππη οςἱ, ταίρι Ῥ]ίοσς 

αἀπηη]ε(γα{αρ ΤΑΠΙΟΠΘΙΗ οἱ {6 ρο5ερτ6, 6ί ΤΠ τοάάσγο, Οιοὰ 

5ἳ Υογο ποπη[ηί πΠ](παπη ρορα]α5 Βοπηαπιας Ρηἱποίραίαπη ἆεά[ε 

εν 56Θ5ΕἴΟΠΕ, Πο ΙΙ οχ τοσίρας ααἱάσπα, αΐθας ρυ]εῖς, 

Παγο]αγαπάο 5ο οὐςἰπ]ηχ]έ, πΟῦ ΡᾶδδΓΠὰ 4Ποη(ΙᾶΠΗ γερπαΓ8 

ἵπ Ροδίθ6ΡΙΠΗ , (14 αποᾷ πλαχίηιο ρα{π] {πο Ρογέιςςογος οὐ /ἱοῖειι- 

ἴε5, ΤΕΡΕΠΑ, αἴπηί, ἃ.56 ἱπίαγ[οείΠη , πο απηρ]ίας γαρ Ρ]ῖσαν 

Ργ5ίάεπα}; πε ορα5 α πάθη ο5ί, α τη ΕΡί γεδροπιάοεῖ 46 αοἰἴα 

Ρυροίς. Ρα] γα[ἴοπο {6 Ίχου αίἴαΠῃ οΠογθ Ίθγο, πο ΠΠ! σγα- 
Πάπα π]]απή ϱΟΥΠΑ ποπλῖπο ἆεβθας : 4παπᾶο Πο ἵη {παπα στᾶ- 

Πάπα, 5οἆ ρορι]{, εα [66ἳ, ΠΠο θχοθρίο, αιιο γο] ΠΠ ΙΠΊΙΠΙ 

ΟΠΙΠΙΠΙΠΗ εἱ ἵπ Ο854Γ6ΠΗ οἱ η {6 πιθηίαπα οοπϊπθίαγ. Ναβι 

5ἳ, πιο φρομ(α(ἰ5 6αησα, εί αἆ γἱαπάαπι Ἱηγίάίαπι, ἀῑςεῖ- 

πηηη]αηί6υ Ρᾶδ5ι5 αἱςςοπ Ῥγαπλία ἀοοσγηϊ Ῥογοιδδογί ας, 

{απη(παπα γγαπηϊσῖαϊς, ἔψταπηας α{ηγας αογαί Οσα, οιῖ 

πος σ]οτῖα ηθο ἨοΠΟΥ, ηθο ἀοίοΓΙΠα οοπβγΠα{ίο ἀεβογοίας» 

ἨΟΠ ἰα5ίαππεηίπῃ Παβογεί, Πο ΠΊΙΙΠΗ, ΠΟΠ Ῥομα, Πο οοΓρυς. 

αἱ σπα γο] ρη]ναία ςερι]ίαγα Ἠοπογαίαπα; Ίεσες θΠΙπι 60Γ- 
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ρίζουσι, καὶ τὴν µνήµην ἀτιμοῦσι, καὶ δηµεύουσι τὴν 

περιουσίαν. 
ΧΙΧ. Ὃν ἐγὼ δεδιὼς ἕκαστον, ὑπερηγωνιζόμην 

Καίσαρος, ἀθανάτου τε δόξης καὶ δηµοσίας ταφῆς, οὐχ 
ἀχινλύνως οὐδ ἀνεπιφθόνως ἐμαυτῷ, τυγεῖν, πρός τε 

ἄνδρας ταχυεργεῖς καὶ φόνου πλήρεις, καὶ, ὡς ἔμαθες, 

ἤδη καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ συνωµοσµένους, πρός τε τὴὺν βουλὴν 
ἀχθομένην σου τῷ πατρὶ τῆς ἀρχῆς. Ἁλλὰ καὶ ταῦτα 

χινδυνεύειν, καὶ παθεῖν ὁτιοῦν, ἠρούμην ἑκὼν μᾶλλον, 
ἃ ἄταφον καὶ ἄτιμον γιγνόμενον περιιδεῖν Καΐσαρα, 
ἄριστον ἀνδρῶν τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, καὶ εὐτυχέστατον ἐς 
τὰ πλεῖστα, καὶ ἀξιοτιμότατον ἐκ πάντων ἐμοὶ γε- 
γόµενον. ἸΤοῖς δ) αὐτοῖς µου τοῖσδε χινδύνοις, χαὶ 
σὺ τὰ νῦν σοι παρόντα λαμπρὰ τῶν Καίσαρος ἔχεις, 

γένος, ὄνομα, ἀξίωμα, περιουσίαν. ἍὋν σε δικαιότερον 

ἦν ἐμοὶ χάριν εἰδέναι μᾶλλον, ἢ τὰ ἐκλειφθέντα εἰς τὴν 
τῆς βουλῆς παρηγορίαν, ἢ ἐς ἀντίδοσιν τῶνδε ὧν ἔχρηζον, 

ἡ κατ ἄλλας χρείας ἢ λογισμοὺς, ἐπιμέμφεσθαι;, πρε- 
σθυτέρῳ νεώτερον ὄντα. Καὶ τάδε μὲν ἀρκέσει σοι 
περὶ τῶνδε εἰρῆσθαι. ᾿Ενσημαίνῃ δὲ καὶ τῆς Ίγε- 
µονίας µε ἐπιθυμεῖν, οὐκ ἐπιθυμοῦντα μὲν, οὐκ ἀπάζιον 
δὲ ἠγούμενον εἶναι: καὶ ἄχθεσθαι μὴ τυγόντα τῶν δια- 
θηκῶν τῶν Καίσαρος, ὁμολογῶν µοι καὶ τὸ τῶν Ἡρα- 

χλειδῶν γένος ἀρχεῖν. 
ΧΧ. Περὶ δὲ τῶν σῶν γρειῶν, ἐθέλοντα μέν σε ἐκ 

τῶν δημοσίων δανείσασθαι, Ἠγούμην ἂν εἰρωνείαν λέ- 
χειν" εἰ μὴ πιθανὸν ἦν, ἔτι ἀγνοεῖν σε, χενὰ πρὸς τοῦ 
πατρὸς ἀπολελεῖφθαι τὰ κοινὰ ταμιεῖα" τῶν προσόδων, 
ἐξ ον παρΏλθεν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν, ἐς αὐτὸν ἀντὶ τοῦ τα- 

µιείου συμφερομένων" καὶ εὑρεθησομένων αὐτίκα ἐν τῇῃ 

Καίσαρος περιουσία, ὅταν αὐτὰ ζητεῖν ψηφισώμεθα. 

Ἄδικον γὰρ οὐδὲν τοῦτο ἐς τὸν Καίσαρα ἔσται, τεθνεῶτά 
τε ἤδη, καὶ οὐκ ἂν εἰπόντα ἄλικον εἶναι, εἰ καὶ ζῶν 
ἠτεῖτο τοὺς λογισμούς. Ἐπεὶ καὶ τῶν ἴἰδιωτῶν πολ- 

λοῖς ἀμφισθητοῦσί σοι καθ ἕνα τῆς οὐσίας, οὐκ ἀδή- 

ριτον αὐτὴν ἔχων γνώση. Τῶν δὲ μετενεγθέντων πρός 

µε χρημάτων οὔτε τὸ πλῖθός ἐστιν ὅσον εἰκάζεις, οὔτε 
τι νῦν ἐστι παρ ἐμοί: πάντα τῶν ἐν ἀρχαῖς καὶ δυνά- 
μει, πλὴν Δολοβέλλα καὶ τῶν ἐμῶν ἀδελφῶν, νειµα- 
μένων μὲν εὐθὺς ὡς τυράννου, δι ἐμὲ δὲ µεταθέντων 

ἐς χάριν τῶν ὑπὲρ Καΐσαρος ἐψηφισμένων. ᾿ἘΕπεὶ καὶ 
σὺ τὰ λοιπὰ φέρων οἴσεις, ἀντὶ τοῦ δήµου, τοῖς δυσχε- 
ῥαΐνουσιν, ἂν σωφρονῆς. Οἱ μὲν γὰρ ἐκπέμψουσιν, 

ἂν συμφρονῶσι, τὸν ὃημον ἐπὶ τὰς ἀποιχίας. Ὅ δὲ 

ΔΗΜΟΣ ἐστιν, ὥσπερ καὶ σὺ τῶν Ἑλληνικῶν ἀρτι- 

δίδακτος ὧν ἔμαθες, ἀστάθμητον, ὥσπερ ἐν θαλάσση 
χμα πινούµενον" ὃ μὲν ᾖλθεν, ὁ δ᾽ ἀπῆλθεν. ἕ) λόγῳ 
καὶ τῶν ἡμετέρων ἀεὶ τοὺς δηµοκόπους ὁ Σῆμος, ἐπὶ 
πλεῖστον ἐξάρας, ἐς γόνυ ἔῤῥιψε, 

ΧΧΙ. Τούτων τοῖς πολλοῖς δυσγεράνας ὁ Καῖσαρ ἐς 

ὕβριν εἰρημένοις, ἀπεγώρει, τὸν πατέρα ἀνακαλῶν θα- 

μινὰ ἐξ ὀνόματος: καὶ τὴν οὐσίαν ἐς πρᾶσιν αὐτίκα 

προὐτίθει πᾶσαν, ὅση κατὰ τὸν κλῆρον ἐγίγνετο αὐτοῦ, 

προτρέπων ἐπικουρεῖν οἳ τὸν δἥμον. Ἐκ τῆσδε δὲ τῆς 

Ρογα ΙΥΤΑΠΠΟΓΗΠΗ Ἰηδερι]ία οχίτα Ππος ρτο]ο σηί, πποπιογία Πο 

αβο]επί, Ώοπα ρα Ησαπί. 

ΧΙΧ. «Ου οµο εἵησυ]α Πππεης, 5ςοορί οοπίση{ἴοπείη 

ΡΓο κατα , αἱ ἱπηππογία]επη ϱ]ογίαπα εἰ περυ]έαγαπη ρυ {σπα 
οοηδεαπετείΗτ; πε(πε το] ρογίοα]απα γετίας 8απα, Υεῖ Ἱην]- 
ἀίαπα, απαπανἰς πη]ηί τος οσδοί {ατα οὐπα γ]γῖς {οπιογατί!ς εἰ 
οπαεηίϊ5, φὐἳ, οἱ 56ἵς, ]8πα ϱἳ ἵπ πῃπο οοπβρίταγεταπί, απαπι 

ουΠα 5εηαία πια]ε εγβᾶ ἔπαπη ραίΓεΙη απ]πιαίο ρτορίος α5ηγρα- 

ἴππι αὓ ϱο Ἱππρογίαπη, Μαλί {απιοῃ εί Ίχος ροτῖοπ] ατα 5υβήτο, 

οἱ απἱάνῖς π]ίτο ραῖῖ ροίἵας, απαπα ρογηίεγε αἱ Ἠοποτε 56- 

ρυ]ίατα οατογεί 0ω,δατ, υΙτ οίαΐο 5η ργαςίαπ[ἰςεῖπηας, ες 

(απίαΠα ποπ. ἵπ οπππίρη5 τεβις Γολοϊκείπιας, πημίαπε Ίοησο 

οπΙΠΙΠΠΗ πανκ [η] [αοἱοηᾶ ας. Ου απἱάθπη οδἆθπῃ πλθα ρεγίου]α 

ΕΡί ποφαε ργῶςοηίοπα 5Ρ]οπάοτοπα ΟΠΊΠΘΠΙ, 4Πεῃ εδ α Οᾳ8- 

54ΐτ6 οοηδεομίΗ5, Ῥοροτοτηαπί, ΞΕΠΙ5, ΠοπιεΠ, ἀἱρηϊίαίειη, 

{αου]ίαίος. Ῥτο απίρας οπηπῖρας «απΗΠΙ ογαί, {6 πμ στα Γἶας 

Ἰαβετε Ρος, απαπα, οἱ απἷᾶ αὖ ἀολπίεπάσπι δεπαίαπα, δη 

ἂᾱ οοπιρεηδαπά πα τά αποά ]ο πή οοποεβίέ, Ρε {ογηίς- 

5Η εδί, απί α]ία απαρίαπα ποορβδατία τα(ίοπε γεὶ οοηδἰ]ο 

[αείαπα, ιά Ίσα εχρτοῦτατε, αἀο]εδορηία]απα ργανογίίηι 

φοπίοΓ. 56 Ίο (πἱάεία Ἠασίεηας. Οοά τετο 5υβἰπάίσας, 

ππθ ργποϊραίαπα «πρετα, οφυἱάσπα, αἱ εάΠὰ πο αΠεοίο , ἵία 

ΠΟΠ ΙΠπάΙσΗΠΠΗ Πο Πο ηάΐσο. Ώο]οτο {6 απίοπα, ᾳπος ας, πο 

ΠΟΠ ϱχ {ρ5[απποπίο Ἰηδογίαπῃ Γαπηηῖα 6-5ε σωᾳατίς, τὰ φπαῖα 

»ἴέ, πῇ αἰιῖποί ἀῑετα, απαπῃ ἴρςε [αίθατίς, πα ργορ]ασοτα 

Ηενασ]άατηπη σοη5. 

ΧΧ. «Οποά τοτο ἵπ {πο πδας ἀῑνίδε {ο νο]]ο ρδο ΙΙ Π 

αχ ρυ)]ίοο παπα ΦΗ/ηοΥς, ἵη σο Ιαάθτε {6 ρ(αγθία, αἱ 6Γ61]]- 

Ρΐη5 ο55εί, ἴπποτατε {ο (0 ΠΗ οχ]ααξίαπη ραΐετ ἵπης το(πε- 

τί οτατίαπα; (αἱ, Ῥοδί(παπα Ῥεϊποϊραίαπα αἀθρίας οδί, ΠΟΠ 

ο, 584 αἆ γα, α[[ετγῖ τούῖίας τεῖραῬ]]σα» νο]. Εἰ ἱπγεπίθι- 

τας π]οχ Ῥοσυπία ρυ)]ίσυς ἵη Ῥορίς Πλας, απαπάο θ4ΤΗΠΩ ἵπ- 

απἰκιίο ἀεετεία ρει πο Γαθεῖί. ἈΧοο οπίπα ου φπἱάθια ἱη]η- 

ΓΙΟΒΙΙΠΗ ο{ 1η Ο9058ΓΕΠΗ , 40 πΙοτία πα, εί, δἱ γἰτοτεί οἵσπε, 

ποῦ Πθσα{ΓΙΠΙ 4 1ΗΠ1 6556 Τα{ἱοπος τοάᾶστο ρο5(π]απίῖ 56- 

παυῖ, Ῥτῶίογδα πο α ρεἱνα{ογαπα φυἱάεῃ οοπ{οςίαοπίρας, 

απῖ 4ο ςἱηση]5 Ρατ ρας ΒοπογΙΠΙ Πίος πιογεβηί, ροββοςςίο- 
ΠΘΙΗ Ἠαπο ΗΡί ΠβογαΠα [οτο, εοβΏΟ5665.. ΟΦίεναη ρεουηία ᾱ 

πῃθ {Ταηδ]αία) ΠΟΠ {απία5 οδί ΠΙΠΙΟΓΗ5, (ΠΠ{ΗΠά ρυ(α5; πος 

οἷας απἰάφπαπα ρομθς πο ΠΗΠΟ οδί γοϊσ πας απαπάοφαἰά θα 

πηααἰςίταία5 οἱ αἱ αλοφαῖη ροίεςίαίο ρο]1οπί, εχοερίο Ώο]α- 

Ρε]]α οἱ [ιαἰτίθας Πηοῖ5, οαποία δα ἴπλ, γο]αί Όοπα (γταπηί, 

Ρα{Η{ ΦηΠ{; Πηδᾶ Υοτο ορογα ΓηΓ5Η5 αἀθποιί αἆ ΦοβαΙδοσ- 

ία ἵπ [αν ογοῦι Οωφατῖς οοπβοἰοπά πα. Ναπι οἱ ας, αλή 

αποά οδί τοἰἱα παπα ἀεοθροτίς, πο ἵπ Ρ]εῦοπη , 5ἱ γουῖο δαρίος, 

«ο ἵπ οο5 αἱ οὔσηςί δέ, οοπίσγος. ΠΠ οπία, 5ἳ αἲ ἴπας 

ῥατίος ογυηί (γαδαο τς ἵπ οοἱορίας πηηοπί ρ]οῦοπη. Ῥ]οῖν 
απίσηα, αποπια πού η οἱ ας, Ογαοῖς τον πυρος Ἱηπυ(εῖ- 

(μς, πο ἵρποτατο ἀοθος, οδῖ τον ἱηκίαυήΐς, οἱ πιο γΙη 

ἱηδίας Πιο ΠΙ πποβί(5 : αοσσᾶ1ί αίας, αίας τουσά, Οσα. 

ῥτορίοι οἱ ποδίτα ἵπ τορυλ]ίοὰ «προ ομ](όγος 8ος ρ]εῦς, ὰ 
αλἰκκίπηαπη ἰαἴἶπα αταά πα δαρ]αίος, ἀο]οοῖε ἵ σεπυα.» 

ΧΧΙ, Πας Απιοηιί ογα(ίοπο, αἱ πλάμηα οκ ρατίο ΠΠ” 

Ιίοκα, ο σηδας 045 ἀῑκορφκίε, ραΐγοπη Οπ09άγοΠη ομαλά επ 

ποια (να ἰπνοσδης.  Μοχαυο Ῥοψα. ΥοΠΗΠΗ ᾿ ρτοροθηξ 

οπηηία, αμα) οἱ οχ Ίνας ντο ]ίαίο οὐ γοπογαης ἱνογίαίαρήο οκ 

ορια, αἱ αἰδί που. ἀθθοδοί, Ῥονἱ [πι ἠηκίρης Ο0α5ἱ5 
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σπουοῆς, φαγερᾶς τε τῆς Ἀντωνίου πρὸς αὐτὸν ἔχθρας 

γενομένης, καὶ τῆς βουλῆς ζήτησιν εὐθὺς εἶναι τῶν 

δημοσίων χρημάτων ΦΨηφισαµένης, οἵ πολλοὶ ἔδεισαν 

περὶ τῷ νέῳ Καίΐσαρι, τῆς πατρῴας ἐς τοὺς στρατιώτας 

καὶ τὸν δημον εὐνοίας οὕνεκα, καὶ τῆς νῦν ἐπὶ τῇ γο- 
ρηγία δηµοκοπίας, καὶ περιουσίας, Ἡ δὴ πάνυ αὐτῷ 
πολλὴ προσελθοῦσα, οὐκ ἐλόχει τοῖς πλείοσιν αὐτὸν ἐν 

ἰδιώτου µέτρῳ καθέζειν: ἐπὶ δὲ Ἀντωνίῳ μάλιστα, μὴ 
τὸν Καίσαρα, νέον ἄνδρα καὶ ἔνδοξον καὶ πλούσιον, 

ἑταιρισάμενος ὑφ ἑαυτὸν εἶναι, πρότερος ἄψαιτο τῆς 

Καίσαρος δυναστείας. Οἱ δὲ τοῖς τότε Ὑιγνομένοις 

ἐφήδοντο, ὡς καὶ τῶν ἀνδρῶν ἀλλήλοις ἐμποδὼν ἐσο- 

µμένων, καὶ τοῦ Καΐσαρος πλούτου τῇ ζητήσει τῶν 
ρημάτων αὐτίκα διαλυθησοµένου ἱ χαὶ σφίσι τοῦ τα- 
µιείου περιουσίας πλήρους ἐξ αὐτῆς ἐσομένου' τὰ γὰρ 
πολλὰ τῶν κοινῶν εὑρήσειν παρὰ Καΐσαρι. 

ΧΝΧΙ. Πολλοί τε αὐτῶν ἐς δίχας τὸν Μαίσαρα 
μα. ων Ἡ ο ολὰ ἄλλα ὑπῆγον περὶ χωρίων, ἕτερος ἑτέρῳ ἐπιλέ ἵοντες» ᾱλ 

τε ἕκαστοι, χαὶ τὸ χοινὸν ἐπὶ τοῖς πλείστοις, ἐκ προ- 

γραφῆς εἶναι τῶν δηµευθέντων 3 φυγόντων Ἡ ἀἄναιρε- 

θέντων. ᾿Ηγόν τε τὰς δίκας ἐπὶ τὸν Ἀντώνιον αὐτὸν, 
ἢ τὸν ἕτερον ὕπατον Δολοβέλλαν. Εἰ δέ τις καὶ ἐφ᾽ 
ἕτέρας ἀρχῆς ἐδικάζετο, πανταχοῦ τὰ πολλὰ ὁμοίως ὁ 

Καΐσαρ ἐς χάριν Ἀντωνίου ἧττᾶτο: τά τε ὠνήματα τῷ 
πατρὶ ἐκ τοῦ δημοσίου γενόµενα ἐπιδεικνὺς, καὶ τὸ τε- 
λευταῖον Ψήφισμα τὸ βεθαιοῦν τὰ Καΐσαρι πεπραγμένα 
πάντα. Ύδθρεις τε πολλαὶ παρὰ τὰς δίχας ἦσαν αὐτῷ, 

μ .ω / Ν ῶ αγ σ ΄ 

καὶ τὸ τῆς ζημίας προὔχοπτεν ἐς ἄπειρον. Ὥστε Πέ- 

διον καὶ Πινάριον { οὗτοι γὰρ τὴν ἐκ τῶν Καίσαρος 
διαθηκῶν τοῦ κληρονόμου μοῖραν εἴχον), πέµψασθαι τῷ 
Ἀντωνίῳ περί τε σφῶν αὐτῶν καὶ περὶ τοῦ Καίσαρος, 
ὧς ἄδικα πασχόντων παρὰ τὸ Ψήφισμα τῆς βουλῆς. 
᾿"Ωοντό τε, αὐτὸν τὰ ἐς ὕόριν ἐκλύειν δεῖν µόνον, τὰ 
ἄλλα δὲ πάντα χυροῦν, ὅσα τῷ Καίΐσαρι πέπρακται. 

“Ὁ δὲ ἁμολόγει μὲν, τὰ πρασσόµενα ἴσως ἐναντίον ἔχειν 
τι τοῖς συνεψηφισµένοις' καὶ τὰ ἐψηφισμένα δ᾽, ἔφη, 
οἷς τότε δόξασιν ἐναντίως γεγράφθαι. Μόνης γὰρ τῆς 
µγηστίας ἐπειγούσης, τὸ Μηδὲν ἀνατρέπειν τῶν προ- 

ιωχημένων, οὐ τοῦ αὐτοῦ γε χάριν, οὐδ ἐφ᾽ ἅπασιν 
πλῶς μᾶλλον, ἢ ἐς εὐπρέπειαν καὶ παρηγορίαν τοῦ 

δήμου, θορυθουµένου τούτοις, ἐπιγραφΏναι,. 1ΐναι δὲ 
δικαιότερον, τῇ γνώµη τοῦ ψηφίσματος μᾶλλον, ἢ τῷ 
ῥήματι χρωμένους, μὴ παρὰ τὸ εἰκὸς ἀντιπράττειν 

ἀγδράσι τοσοῖσδε, ἰδίων Ἡ προγονικῶν κτήσεων χατὰ 

στάσιν ἐκπεσοῦσιν, ὑπὲρ νεανίσκου, τοσόνδε πλοῦτον 

ἀλλότριόν τε καὶ οὐκ ἰδιωτικὸν παρ) ἐλπίδα λαέόντος, 
καὶ οὐκ ἐπιδεξίως, ἀλλ᾽ ἐς θρασύτητα, τῇ τύχη χρω- 
᾿μένου. Ἀφῶν μέντοι φείσεσθαι, τὸ µέρος νειµαμένων 
πρὸς Καΐσαρα. ὋὌὭδε μὲν ὁ Ἀντώνιος τοῖς ἀμφὶ τὸν 

Πινάριον ἀπεκρίνατο. ἸΚκαὶ εὐθὺς ἐνέμοντο, ἵνα μὴ καὶ 
τὸ µέρος ἐν ταῖς δίκαις προσαπόλοιτο, οὗ σφῶν ἕνεκα 

αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τόδε τοῦ Καΐσαρος: ἔμελλον γὰρ αὐτῷ 
μετ’ οὐ πολὺ πάντα χαριεῖσθαι. 

ΧΧΙΙ. Θέας δὲ πλησιαζούσης, ἣν ἔμελλεν ὑπὲρ 
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οἵμα ῥΙοβοΠὰ Πα, 40111 Πλον ἠιαη][ορίο ογΗππροτεί λη- 
ου ΠΠ ο ΠΗ πηηηϊοία, πάπ(6 α δομα(α βἰαι Ρετα{ς]- 
[1ο ροσυμία να ρα ΗΙσανα πα ο55οἳ ἀθοτοίας (ἴμπογο ρΙοίαιιο 
γοἰρα ος α Ο0ρατο σα ροαΠί, οἳΠι οῦ ρα( τίς ἵπ πέος αἱ. 
απο ΡΙοβοη Ῥοπογο]οηίαπη, {πα ῥγορίος ϱγαΓίαπι 11η Ἡ 
ΡΙΕΡΟ πό ἴρδο {αἱἱ ογοραΠομο ο5φοί Ππέμνας, Ριορίοτστιο 
οριπη οἴά δα αὐορζομ(ἴαα ἀπηρΠαά(ποίη, ας ΘΙΜΗ, αἱ Ριέ- 
πήδᾳαο γάσραία, ΠΟΠ ατα ο5ςοί Ἱπίτα Ρήγα ἳ Ποπ η(ς Πνο- 
4µΗ1 50506 οοµ{ίποιο, 564 πιαρί5 ειίαπα ΠΠΙΟΡΟΠ{ Απίοηίάἥι, 
Ἀ6 ΟΗ 09.56, αἱ αδα ΤΕΡΟΠΗ Ργορίος Φἰί6ΙΗ οπτοηίο, ἷς 
Πηαςίνί Ίάγοπο αίαπο ορι]επίο, 5οοἱθ[αίθηι Ιπ]γεί, οἱ, ρο5ί- 
πάπα Παλ 1)ί οῬηοχαπη [οο]φκοί, Ίρ5ο ργῖου ἀοπηλπα πι 
αρετίονῖ5 Οαφατίς οοοαραναί. ΑΠ γοο: ργ εί ΓΘΓΙΠΙ 
δίαΐα ϱαπάεραΠίς δρογαπί65, ΠΟΠ ΠΙοΔο αἰίογάΠΙ οκ Π]ἰς αἰίοι] 
Ἱπιρεδίπιθηίο (α{άγαΠα, 5οἆ οίίαιη ἁἰγί[ας σᾳ1βαΤἱς  ἱπδέμία 
ροουηίο ρα β]ος ροᾳἱςίίοπο, πηοχ ἀῑδο]αίαπι ἱπὶ, οἱ πάς 
ορίρας αριπάαίαναπα. ταγίαπα, ααοᾶ ἵπ Ροηῖς Ο. ΟωρςηΠ]ς 
πηάΡΠΑΠΑ ραγίοα Πας ρεσυηία: εδθθηί ἱπνδπίν]. 
ΧΧΗ. αππ(πς 1 ον. ἱ5 Πίος ἱπίοηίαμαπί σα ρα!ς 4 
νά Ἡς, απ. ἴ Ἰαγοδ[ίαίο ραίθιπα ογαΏί; 6Η) ἰησι]{ 6οιι- 
ἵνα δηρυ]α. ριααἷα, αἴας. αΠαπα, ῥτο[ογθηίος οα15άΙ1, {πι 
ορηίτα ρ]ογάφιο ϱΟΠΙΠΙΗΠΕΙΗ [αμα , ε5ς6 Πία οχ Ροπίς ρα )]ίσα- 
5 ΡυοδοΠρίοΓαῦα απ οχα]άΠ] απ! οοἴδογαπη.  Αίθπε ἆρ μίς 
Ιαάίσθιη ροδοσραπί ἱρδαιή ΑπίοπίαΠΙ, απί εοἰΙθσατη οἶας Ὦο- 
Ιαρε]]αι.. Θποἆ 5ἳ φπἱᾶ εί αριιᾷ αἰίος πιαρἰδίγαί5 ἀῑκεερία- 
ῥαΐαν, ίσα [ογε Οω0δαι Απίοη ἵπ αταζἰαπα οα1δα οαάεραί; 
(πα π](παΠὴ Ργωάῑα Π]α ἀεπιοη»ίταραία ραίΐτο 4ο ρα β]ίσο [αἶφςα 
επία, οἱ αἆ πογΙδδίλαπα Π]αά δοπα{αδόοης Πα Ῥτουγοσαβα:, 
ιο αρία Οπκανῖ5 οπηπῖα οοπβγηαία εταπί.  Τη]αγίαγαπησιο 
Ρ]εηα Τη 1Υ6ΠεΠΙ Ο0α98Γ6Π1 ογαη{ ἵ]α ]πάῑοία; θἱ ΙάοΓΙΤΑΓΙΠΙ 
πλα]οίαῦαη(πε πθσαθ πιοάα5 εγαί πρύπε βηΐ5, Παπιο Ρο- 
ἀἱα5 εἰίαπα Ῥιπαιίαδααε, απἴθας ρογ{ἱο απσάαπα ᾖοργσβί{α[ἷς 
0ααμίαμα ορβδθναί, οοπΦπεδ/ίί δαπί αραιά ΑπΠΙΟΠΙΙΠΙ 4ο Ιη]η- 
τα, Ύα0 οί 5ἱΡῖ εί Οοίανίο ἤθγοί, οοπίτα ἀεοτδίππῃ ἀϊδογίο α 
5εηαία {αοίΠα : οθηδιετιηίσας, ο {απίήπα, Ύπῶ ἵῃ οοη{η- 
πιεαη Ο. Οωδατίς οδεοπί ἀοστοία, γοδείπάϊ αἲ Απίοηιο 
ἀευιῖςδε; οσίενα ομηηῖα, 6ἱ απ ϱ α Ο. 0ῳ5αγο ασία Γαἱκκοι!, 
εοπβνγηιανὶ ο[[εοίασαθ ἀπ. Ἀθπιθ γονο πορανί Απίοηίας, 

Ρσπανε ποάαπληοᾶο Ίο, 4150 πΙΠο ἁραπίια, οπη οἷς ας 
5οπαα50θηδι]{ο σοπ{πειδπίΗΓ; 5εἆ ηθο 1ρί 5επααδεοηδι]ίο, 
αἲί, αποπιαἀμιοάσηα Πα ααἰάειΏ Ἠϊοιί5 οοηκἰσηαίυπη δι, 
οοπνεπῖτο οι 5οηίοηίία ἵῃπ απα ίππο δοηαΐας (μἱςεοί. 
« ΕοπΙΠ ΠΟΠ ΠΙ5Ι ποορείίαία, Ῥγορίει ἀθογείαπα ςἴπη] η]η- 
παντα οΡΙΥΙΟΠΕΠΑ, οοασππα δεηαίαπ αἀ]εσῖςςο Π]αά, Νε 
απ εχ απίεας(1ς τοδοἰπἀετείας : ποῦ. αποᾶ ἴὰ ἵρεαϊη ρου 5ε 
ἵία ρ]ασμονίέ, ααἲ ἵπ οπηηίρα5 Τοῦια5 5ἶπο εχοθρίίοπε ἀθριοσν]ί 
γα]εία; 5εὰ αἀ]θοίαπῃ 14 6556 5ο]ΙηΠΊοάο ἰοπηρονῖς 6αι1δα, οἱ 
αἆ ἀεμηιοπά πα Ῥορυ]απα, οϐ ΡυίογδΠ] Παπ ρατίοπι ἀθοοίῖ 
μαι παπίθίη.  ααδίαΠα απί6ΠΗ 6956, ΠΠΘΩΙΘΙΗ Ροβ15 5οΠᾶ- 
{α5εοηςυ]{ ναἱεγα, παπά γειρα : πες ἴοί οἴνίριας, αἱ ρ6ς {π-- 
Ραΐα ταῖραβ]ίες» (6ιΏροτα, Ῥοβεςδίοπίρι5 νο] οιῖς γοὶ πα]ο- 
ΓΙΠ1 ΦΗΟΓΙΠΙ εχοἰδίςδοη{, {οπιετε αἀγοιςατί; οἱ ἱὰ φαἱά σα ἵῃ 
υπία5 σνα[ίαπι αἀο]εςοθη{α]1, ααἲ, πια]ογος 41.Πά Ῥνο ρεϊναία 
οοπά{ίοπα ἁῑγίίίας Ῥνωίου Ρε πασίας, [ογίαπα ἰδία Ποπ 
Ῥτοιί οοηγοηἰευαί, δε αἲ ααἀασίαπα, αἰοτοίαν. Τρείς {α- 
πΊΕΠ {6 γε]]α Ρατοοία, αθὶ, ἀῑνίδα οὐπι Οῶδατο Ιαγοθίίαίο, 
Ῥογ{ἴοΠαπη 5Πα1ή αὈδίμ]ἰδδθη{.». Ῥο5{]ιου ΑπίοΠΙϊ ΓΕΡΡΟΗΡΗΠΗ, 
δα Ῥ{παγα5 Ῥοάϊαδαια, ἀῑγίδίοπα γε]φιά Ιαγεδία[1» 
[αοία, ΡοςΙΙΟΠΕΙΑ 5Ηαπ1, ηθ οί ας Πάπα οοπίοδίαἰἰοιο 
απ ίογοηί, αὐδία]εναπέ : ααοά απἰάθια ἱρδιπα 4αοΠιθ ΠΟΠ 
ἴαῦι αἱ σα δα (οοργαΠ{, παπα Ο5ατίς, οσ{ ραπ]ο ρο5ί εἰίνο 
ογαηί ουληία Ἰατρίαν1, 
Ὅ ΧΧΠΙ. απιααο ἱηςίαραηί 1141, 4πος ρτο Βγηίο ργα(υγὸ 
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Βρούτου στρατηγοῦντος ἐπιδώσειν Γαΐος Αντώνιος, ὃ | 6αΐπ5, Αποηίϊ [ταίες, οὐίτατας εταί, ααὶ εἰ εὔ:οτῖς ἵη τεὺι» 

ἀδελφὸς Ἀντωνίου, καὶ τἆλλα τοῦ Βρούτου τῆς στρα- 

τηγίας ἐπιτροπεύων ἀπόντος, παρασκευή τε ἣν ἐς αὐτὴν 

δαψιλἠς, καὶ ἐλπὶς ἐν τῇ θέα τὸν δημον ἐπικλασθέντα 
χαταχαλέσειν τοὺς ἀμφὶ τὸν Βροῦτον. Ὅ δὲ Καΐσαρ, 

ἀντιθεραπεύων τὸ πλῆθος, ὅσον ἀργύριον ἐκ τῆς πρά- 
σεως ἐγίγνετο, ἀεὶ κατὰ µέρος τοῖς φυλάρχοις ἀνεδίδου 

νέμειν τοῖς φθάνουσι λαθεῖν' καὶ ἐς τὰ πωλητήρια περι- 

ιὼν, ἀποκηρύσσειν ἐκέλενεν ὅσου δύναιντο πάντα τοὺς 
πιπράσκοντας ὁλιγίστου, διά τε τὰς δίκας, ἀμφίθολα ἢ 
ἐπίφοθα ἔτι ὄντα, καὶ διὰ τὴν Καίσαρος σπουδήν. 
Ἅπερ αὐτῷ πάντα τὸν δῆμον ἐς εὔνοιαν ἦγειρε, καὶ ἐς 
ἔλεον, ὡς ἀναξίῳ τοιάδε πάσχειν. Ὡς δ᾽ ἐπὶ τῇ κλη- 
ρονοµία καὶ τὴν ἴδιον αὑτοῦ περιουσίαν, ὅση τε παρὰ 
Ὀκταουίου τοῦ πατρὸς Ὦ  ἑτέρωθεν ἦν αὐτῷ, καὶ τὰ 
τῆς μητβὸς πάντα, καὶ τὰ Φιλίππου, καὶ τὸ µέρος τοῦ ' 
κλήρου Πινάριον καὶ Πέδιον αἰτήσας, προὔθηκεν ἐς 
τὴν διανέµησιν πιπράσχεσθαι, ὡς τῆς Καίσαρος περι- 

ουσίας οὐδ) ἐς τοῦτο µόνον ἀρκούσης διὰ τὰς ἐπηρείας" 

ὃ δημος, οὐκ ἔτι παρὰ τοῦ πρώτου Καίΐσαρος, ἀλλὰ 

παρὰ τοῦδε αὐτοῦ τὴν ἐπίδοσιν λογιζόμενος εἶναι, ἐκ- 

παθῶς αὐτὸν ἠλέει, καὶ ἐπήνουν, ὧδε πάσχοντα, καὶ 
ὧδε φιλοτιμούμενον’ δΏλοί τε ἦσαν, οὐκ ἐς πολὺ τὸν ἐς 
αὐτὸν Ἀντωνίου ὕθριν ὑπεροψόμενοι. 

ΧΧΙΥ. Διέδειξαν δὲ παρὰ τὰς Βρούτου θέας, πολυ- 

τελεστάτας δὴ Ὑενοµένας. Εμμίσθων γάρ τινων 
ἀνακραγόντων, κατακαλεῖν Προῦτόν τε καὶ Κάσσιον, 
ἐπεὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῖς θέατρον συνεδηµαγωγεῖτο ἐς τὸν 
ἔλεον, ἐσέδραμον ἀθρόοι, καὶ τὰς θέας ἐπέσχον, µέχρι 
τὸν ἀξίωσιν αὐτῶν σθέσαι. Βροῦτος δὲ καὶ Κάσσιος, 
ἐπεὶ σφῶν τὰς ἐλπίδας τὰς ἐν ταῖς θέαις ὁ Καΐσαρ διέ- 

7εεν, ἔγνωσαν εἷς Συρίαν καὶ Μακεδονίαν, ὡς πρὸ 

Ἀντωνίου καὶ Δολοθέλλα σφίσιν ἐψηφισμένας, χωρεῖν 

καὶ βιάζεσθαι. Καὶ τῶνδε φανερῶν γενοµένων, Ἰπείγετο 
καὶ Δολοβέλλας ἐς τὴν Συρίαν, καὶ πρὸ Συρίας ἐς τὴν 

Ἀσίαν, ὡς γρηματιούμενος ἀπ᾿ αὐτῆς. ὍὉ δ᾽ Ἀντό- 

νιος, ἠγούμενος ἐς τὰ µέλλοντά οἵ δεήσειν δυνάμεως, 

χὴν ἐν Μακεδονία στρατιὰν, ἀρετῃ τε οὖσαν ἀρίστην 
καὶ πλήθει µεγίστην (ὲξ γὰρ ἦν τέλη) , καὶ ὅσον ἄλλο 
πλῆθος αὐτοῖς τοξοτῶν καὶ ψιλῶν ἡ γυμνητῶν συνεζεύ- 

Ίνυτο, ἵππος τε πολλὴ, καὶ παρασκευὴ κατὰ λόγον 
ἐντελὴς, δοκοῦντα προσήκειν Δολοθέλλα Συρίαν καὶ 

τὰ ἐς Παρθναίους ἐπ τετραμμένῳ, διότι καὶ ὃ Καΐσαρ 

αὐτοῖς ἐς Παρθναίους ἔμελλε χρῆσθαι, πρὺς ἑαυτὸν 
ἐπενόει μετενεγκεῖν" ὅτι καὶ μάλιστα ἦν ἀγγοῦ, τὸν 
Ἰόνιον περάσαντα, εὐθὺς ἐν τῇ Ἰταλίᾳ εἶναι. 

ΧΧΥ. Ἄφνω δὴ φήμη κατέσκηψε, Γέτας, τὸν θά- 
νατον τὸν Καίσαρος πυθοµένους, Μακελονίαν πορθεῖν 

ἐπιτρέχοντας. 
στρατὸν, ὡς Γέταις ἐπιθήσων δίκην" ἔς τε γὰρ Γέτας 

αὐτὸν πρὸ Παρθναίων Καίΐσαρι παρεσκευάσθαι, καὶ τὰ | 

Παρθναίων ἠρεμεῖν ἐν τῷ παρόντι. ) | 

τὸν φήµην ὑπενόει, καὶ τοὺς ἐπισκεψομένους ἔπεμψεν. | 

! 

Καὶ ὁ Αντώνιος τὴν βουλὴν ἦτει τὸν 

. ι Χ ῃ - 
Η μὲν οὖν βονλὸ 

΄ ΄ αἲ ΄ ’ 4 [ὴ -. . ᾽ «δι  ψ - 

Ὁ δὲ Αντώνιος τὸν φύρον αὐτων καὶ την ὑπογοιαν 

νου αΏδεηίίς εοµεβ ουταβαί. Εταίαπε αρραταίας 8ΗΠΙ- 
ἴποδα5 αἀπιοάσπη , εα 56, υἱ δρεείασι]ἰς ἀοημας ρορυ]ας 
Ῥτηίαπι Οαβδίππιαπε τεγοσατεί. Ο,δατ οοπίτα, αἱ 5ἰῖ ρ]6- 
Ῥοπα οοποἰ]ατοί οΠοῖῖς, απαπίαπα ρεουπῖα οοἩἱσεραίατ εκ 

Ῥοηῖς ἀῑνεπάῖς, αΠαπι ροςί α[ίατα ρτα{εεῖς ὑήρααπι (ταᾶς- 

μαὶ, ἀῑειπραεπόαπα Ππίετ (πήρυ]ες, Ῥτουί απίδαπε ρίας 

ρείατας εδδεί; ονειπάσαπε Ίοσα, υβί Ώοπα γεπαπιάαβαη - 

(ασ, Ρτάεοπες ]αρεραί οπιπία πηΙπίπαο , 4Π8Π{ΗΠΙ τος Ραΐετο- 

ία, Ῥτείιίο Ῥτουἱαπιᾶτε; σπα ΡτορίεΓ Ιποεγίαπη Ρετίου]οδαπῃ- 

απο πάἰοίοταπα ογεπίαπα, {μπα Ῥτορίει {ρδίᾳς 0ᾳΕ5ατῖς ἵπ 

Ρίεμεπα 5έαάἴαπα. Ο 1105 οπηπία αἱ εί αἆ Ῥεπεγο]επίίαπι ρορυ]ΐ 

Ρτοβαθγυηέ, εἰ αἆ εοπηπηϊςεγα ἴοπεΠα, Ἑἱ ἱπάῖσπί ἑαίθας Ἱη]η- 

ηΐδ.  ὉὈί νετο, ριῶίει απο Ἱατεάαίεπι, Ργοργῖαπα δ{ἶαιι 

ραπιπιοπῖαπα αἲ Οείανίο ἱρςί τε]οίυτα, εἰ απϊάσυἷά ααπᾶε 

Παβηθταί, Ιπξ5αρεταις πιαίριπα οπηπῖα εἰ’ ΡΜΗΙρρί Ῥοπα, 

ἀεπίααο εἰ Πλατείας Οαςατίαπο ΡοΓίίοπεπῃ α Ῥϊπατῖο εἰ 

Ρεζϊοτερε[ἴίαπα, ΤοΠΊΠΗ ργοροξυ1!; αἴστε, 5 οίῖαπῃ ορα5 655ε 

αἆ Ῥογςο]γεπάα Ρορι]ο Ἰεραία, εἱρη]βοατϊε, απαπἀοαπἰᾶσπι 

πο αἆ ης σπἱάεπα Πδπῃ Ῥοπα Οασατῖς, Ῥγορίετ ἆαπιπα 

αίάιο Ιπ]ατίας αοεθρία5, 5α/Πσετοπί : ἔπτη γετο Ρ]οῦς Ίναπε 

Πρεταλίαίοπι τερυίαη5 ποῦ απιρ]ίας 5πρετίογῖς, 564 Ἠη]ας, 

εφδα Οωφασίς, πίβεο α[[εοία οἱ οοπηπηϊςετα[ῖοπε οοππρΙθ- 
οἴεραίατ {1Υ6ΠεΠΙ; οοΠαιάαης εἶαβ {πι Ῥραεπίίαπα, Γαπη 

πιαση]βεθη{ίαπῃ, οί αρετίο ]απ1 ΡΥΡ 56 {8Γ6ΠΞ, ΠΟΠ 56 Ἰαἴήταπι 

ἀῑαίῖας Απίοηι αἆγειδας 0α5ατεπα ἱπ]ατίας. 

ΧΧΙΥ. Πας αΏεοίας πποκ 5ρεοίππεη ε[αΙ ρ]ευς ἵπ 
Ῥτη(1 1αάἱ5, πιαχίππο 5υπηία οχλ/ΡΗ 15. Οπή οπίπι απἰάαπι 

αἆ Ίου οοπάαοίϊ οἸαπηίατοπί, τογοςαπᾶος 55ο Βτηαπῃ εί 

Οαδείαπι, ἆππι Ἰας ατίο τεΠαπογΙπῃ 5ροοίαξογυπα απἰπηϊ {δη - 

(απίης, αἱ αἆ πηϊςογιοογάίαπα οχη]απα ππογετοπ{Η, ἴποιτδα 

[γομιοθη(1ςείπιο Ρ]ευῖς 5αβίίο εδί Ἱπλρίίαπι ερεσίασπ]απα, 

ἄοπος ορ5βᾶ55οί ἴ]α Ρροίπ]α[ίο. ΤΗπα γετο Ἐτυίας οἱ 0α5- 

εἵμ5, υὈί γ]άεταπί 5 Ίας 5ρο ἀεπποτειάς» ρε Ἰπάος ΡΙεβῖ 

(Γαδίταίος ες. Οῶδατοπῃ, φίαἰπεταπί, ἵπ Βυπίαπα Μασεάο- 

πίαπησας, αἱ Ρας δἱί, απ Απίοπίο εἰ Ῥο]αβεία, 

ἀθογείαδ, Ῥο6ι Υἶπι ΙηΥαάςτθ. Ουποά οοηδίαπι Ῥοδί(παπι 
εοπηρογ{η ο5{, {ρ5ο ποσο Πο]αβε]α ρτοροτανγ{ί ἵπ Θγείαη 

οὐ]ίος Ἱηγίδυτας Αδίαπι, αἱ ἴπᾶς Ῥεουηίας οο]]σετοί, Αί 
Απίοπίας, ταία5 5ἳδί αἆ ος απ Ἰηδίατοηί ορΗ5 {ους οορίῖς, 
πες Ἱρπατας Μαεθάοπϊσπη οχεγοίαπα ου υἱτίαίο ρτωξίατο, 
(πα. ΠΙΠΠΘΤΟ (οταηί οΠίΠα 5ος Ἱορίοπος, οἴδαιπο αἀ]απεία 

πηᾶσηα ΠΙάΠΗ5 δασἰἑατίογαπη οἱ Ἰονίς ατηλαίατα γείαπισαε, 
οφ αἴα5 Ργαίστοα ΠΙΠΙΘΤΟΣΗ5, τεβαιαδαπο αρραταίης 

αὐφο]ιἰςδίπαας ) τ παπα ἰσίίαν οχογοαπα, απαπηγίς γἰάστο- 

τος ἀευοτί Ὀοἱαῦε]]α: ρτορίοτ ἀθοτοίαα οἱ Ὀο]απα Ῥαγμίουα, 

απαπάσφυάεπα εἰ 0.5. οομίτα Ῥαγἱιος αρραταίας ἴ]ος {δ- 

εοταῖ, α 56 (άπποη Ῥογίγα]οτο οοραν [ές ῬταδογΕΠΙ φποβίᾶια 

Ρτορίος ργορίηφααίοτη δία πω, (κα]οείο πηατί 5µροτο, ἄἀθαδο 
σπα οχοτο (ας ρος5οί ἵπ Πα]ία, 

ΧΧΥ. ΕΙ τορεπίο δρατδα οδἰ [απια, θείας, οορηῖία ποτίο 

Οωρατίς, ἱπουγκίοπίθης Υαδίατο Μαοθάσπίαπη, Απιοηιησηπος 

ἃ 50ΠΑΙ1 οχοτοΙαπα ΡοΓΗ{, απο ἆς Πο58ίρας πιεί ρ0 πας 

ἀΐσρης, οορίτα Οοίας ῆυπα ρείας, απαπι οοπίτα Ῥαγ]νος, 

Ο01γ6 [99ο ΡΑΓΑΓΗΠΗ; οἱ ρασαία 0556 ἵπ ργαςοηίία οππία 

οἶτοα Ῥαγ μίσος πο. δοπαίας, οαἱ εαδρουίης Πίο ΠΙΠΙΟΓ 

τας, πἰκίς ααἲ ργονποίαπα ἰπδρίοστοπί, Απίοηίας ασ, 

άλλα 
υ - 

πα 
ϕ 
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ἐχλύων, ἐψηφίσατο, Μὴ ἐξεῖναι τῷ κατὰ µηδεµίαν αἱ- 
τίαν περὶ Δικτάτωρος ἀρχῆς μήτε ἐπιψηφίζειν, µήτε 

λαθεῖν διδοµένην" Ἄ τὸν ἐκ τῶνδέ τινος ὑπεριδόντα νη- 

ποινεὶ πρὸς τῶν ἐντυγόντων ἀναιρεῖσθαι. Καὶ τῷδε 
μάλιστα ἑλὼν τοὺς ἀχούοντας, καὶ τοῖς ὑπὲρ Δολοθέλλα 

πράττουσι συνθέµενος ἓν τέλος δώσειν, ἠρέθη τῆς ἐν 

Μακεδονία δυνάμεως εἶναι στρατηγὸς αὐτοκράτωρ. καὶ 

ὁ μὲν ἔχων ἃ ἐθούλετο, Γάΐον τὸν ἀδελφὸν αὐτίκα σὺν 
ἐπείζει τὸ δόγμα φέροντα τῷ στρατῷ διεπέµπετο. Οἱ 

δὲ ἐπισκέπται τῆς φήμης ἐπανελθόντες, έτας ἔλεγον 
λ 

οὐκ ἰδεῖν ἐν Μακεδονία" προσέθεσαν δὲ, εἴτε ἀληθες, 

εἴθ᾽ ὑπ᾿ Ἀντωνίου διδαχθέντες, ὅτι δέος ἦν, μὴ, τῆς 
στρατ τις ποι μετελθούσης, οἳ Γέται τὴν Μακεδονίαν 

ἐπιδράμοιεν. Ὥδε μὲν εἷγε τὰ ἐν Ῥόμῃ. 
ΧΧΥΙ. Κάσσιος δὲ καὶ Βροῦτος γρήµατα καὶ στρα- 

ιὰν συνέλεγον’ καὶ Τρεθώνιος, ὅ τῆς Ἀσίας ἠγούμενος, 
. πόλεις αὐτοῖς ἐτείχιζε, καὶ Δολοθέλλαν ἐλθόντα 

ὐχ ἐδέχετο οὔτε Περγάμῳ οὔτε Σμύρνη» ἀλλὰ µόνην 
ἀγορὰν ἔξωτ τείχους ὡς ὑπάτῳ προῦτ τίθει. Ἐπιχειροῦν- 

τος δ᾽ ἐκείνου σὺν ὀργῇ τοῖς τείγεσι, καὶ οὐδὲν ἀνύον- 
τος, ὁ Τρεθώνιος αὐτὸν ἔφη δέξεσθαι Ἐφέσῳ, χαὶ ἐς 

τὴν Ἔφεσον εὐθὺς ἀπιόντι τοὺς ἐφεψομένους ἐκ δια-- 

στήµατος ἔπεμπεν. Οἳ νυκτὸς ἐπιγενομένης ἀπιόντα 

τὸν Δολοθέλλαν ὄρῶντες, χαὶ οὐδὲν ἔτι ὑπονοοῦντες, 

ὀλίγους σφῶν ὑπολ πόντ ες ἔπεσθαι αὐτῷ , ἐς τὴν Σμύρ- 

ναν ἐπαντλθον. Καὶ τοὺς ὀλίγους ὃ Δολοθέλλας ἐνε- 

δρεύσας τε χαὶ αρ. αθὼν, ἔχτεινε, χαὶ ἆλθε τῆς αὐτῆς 

ἔτι νυκτὸς ἐς Σμύρναν" καὶ αὐτὴν ἀφύλακτον εὑρὼν, 
εἷλε διὰ κλιμάκων. ρεθώνιος δὲ τοῖς συλλαμθάνουσιν 
αὑτὸν ἔτι εὐναζόμενον ἡγεῖσθαι πρὸς Δολοθέλλαν ἐχέ- 

λευεν, ἕψεσθαι γὰρ αὗτοις ἕκών. Ναί τις τῶν λογαγῶν 

αὐτὸν ἐπισκώπτων ἡμείψατο, Ἴθι σὺ , δεῦρο τὴν χεφα- 
λὴν καταλιπών' ἡμῖν γὰρ οῦ σἒ, ἀλλὰ τὴν χεφαλὴν 

ἄγειν προστέτακται. Καὶ τόδε εἰπὼν, εὐθὺς ἀπέτεμε 
τὴν κεφαλήν. Ἅμα δὲ ἡμέρα Δολοθέλλας μὲν αὐτὴν 

προσέταξεν ἐπὶ τοῦ στρατηγικοῦ βήματος, ἔνθα. 

Τρεθώνιος ἐχρημάτιζε, προτεθΏναι.  Ἡ στρατιὰ δὲ, 

σὺν ὀργῇ, καὶ ὃ οἰκετικὸς ἄλλος ὅμιλος α αὐτῆς, ἐπεὶ τοῦ 
φόνου Καίσαρος ὃ Τρεθώνιος µετεσχήχει, καὶ χτεινοµέ- 
νου τὸν Ἀντώνιον ἐν ὁμιλίᾳ περὶ θύρας τοῦ βουλευτηρίου 

περιεσπάχει, ἔ' ἔς τε τὸ ἄλλο σῶμα αὐτοῦ ποικίλως ἐνύ- 
6ριζον, καὶ τὴν χκεφαλὴν οἷα σφαῖραν ἐν λιθοστρώτῳ 

πόλει διαθάλλοντες ἐς ἀλλήλους ἐπὶ γέλωτι, συνέγεόν 

τε καὶ συνέτριψαν. Καὶ πρῶτος ὅδε τῶν φονέων δίκην 
τήνδε ἐδεδώχει. 

ἉχΥΠ. Ὁ δ᾽ Ἀντώνιος ἐς τὴν Ἰταλίαν τὸν στρα- 
τὸν ἐκ τῆς Νακεδονίας διενεγκεῖν ἐπενόε. Καὶ προ- 

φάσεως ἄλλης ἐς τοῦτο ἀπορῶν, ηξίου τὴν βουλὴν ἀντὶ 
της Ἀ[ακελονίας ἐναλλάξαι οἳ τὴν ἐντὸς Ἄλπεων Κελτι- 

κὴν, ἧς ἡγεῖτο Δέκμος Βροῦτος Ἀλθινος" εἰδὼς μὲν, ὅτι 
καὶ ὅ Καΐῖσαρ ἐκ τῆσδε τῆς Κελτικῆς ὁρμώμενος ἐκρά--. 

τησε Πομπηίου: ὡς δὲ τὸν στρατὸν δόζξων οὐκ ἐς τὴν 

Ἰταλίαν, ἀλλ ἐς τὴν Κελτικὴν, μετακαλεῖν. Ἡ δὲ 
Κελτικὴν ἀκρόπολιν ἐπὶ σφίσιν; 

| 
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Ἱεροπα (ὐ: : 

Νο απἱδ α]αΠα οϱ «πΗδαπι 4ο Ρἰοίαίοτο οτοαμᾶο τείργτοί, 

4 πιᾶρίς ΠΙΕΓΙΠΙ ας δΗ5ρἱΙοποΠὰ οχίπηοτεί, 

Ἠ6γο απῑς ἀἰσιαίαγαπα οΡ]αἴαπα αεοἰρετοί : απἱ οοπίτα (εοσῖῖ, 

ευ Ἰοετο ἃ 4πογ15 Ἱπρυηο ἰπίοίπϊ, Αίας Ίχου πιαχίπηο 

ἁπΙΠΟΙΟ ἀθορρίΐ5 ραίτίνης, Ρασίας οππι Ώο]αῦεί]α: απηἰοῖς, 

(ταΦΠαγαΠ1 56 Εί ππαη Ἰορίοποπα ἱππροταίου ΜασοάοπίσαΓα Πα 

εορίαγαπη ογθαία5 οί. Οπο ἱππρείταίο, πιος σαΐσπα ΓΓαίτοπι 

Ἐκ- 

ποραραηί απἰάδιη , 5ε ἄεί88 

π11ο5 γἰάίςςε ἵπ Μασεάοπία : αἀθίάειαπί απἴθπῃ, οἶτα εΓθ, 

οσα 5εηα{Η5οοΠΣ]{ο Ῥτορογατθ ᾖη5δίί αἆ οχογοΙίαπῃ. 

ΡΙοταίογες ΎεΓο ἰπάε τογεις!, 

5ἶγε αὐ Απίοπίο ΠΙΟΠΙ1, ΠΙείΗΠΗ 556, Π6, οἱ ἀεάισαίαγ ἵη- 

46 αχογοῖία5, εχοιγγαηϊ είῶ 1ῃ Ργουἱποίαπη. 

ΧΧΥΊ. Ώυπι πας ἵπ Ότροα ᾳοτυπίασ, Οαδδίας Βγυίήδηια 

εχεγοαπῃ 6ί ροουηίας ο] ἠσεραηί : οἱ Ττοροπίας, Αδία ῥτος- 

505, πήρες Ἱη εογαπΙ πδυπι πηηίοραί, Ῥο]αρεαπιαπε, 

έπαπα Τη Αδίαπι αἀγεηίςδεί , ἱάεπι Τγεροπίας εἰ Ῥεγσαπιο ϱἱ 

Βπηνγηᾶ οχο]α5ίέ; [0ο {αηίαπη εχίτα πιωηῖα οἱ ρτα Ρίο, {απι- 

4 απη οοηδυΠ. Οππ](με ἱταίας Ώο]αβο]]α ορρισπαἰοηθιη 

ΓΠηδίτα {εηίαςςεί, Ρολἱοῖίας οσί Τνοροπίας, 5ο ἱπίτοπιῖςιι- 

ΤΠ ευ Ἱπ Ἐρμεςυπας εἰ πες ο ειῖς, σαυϊ εοη5]θῃ 

"μασ Ργοβεϊφοεπίεπι εκ ΙΠίεγγα]]ο 5εηαογοπίαγ. Οπῖ απάτη 

5υΏ ποείθπα Ἰοηρίης 6 Ῥγοργοςςυη γἰάίςςοπί, πΙΙ] απι- 

ΡΙα5 γεν, ραιοῖς αἆ επι 5οᾳθηάπα Γοἱσῖς, ΦΗΥΝΥΠΑΠΙ 

δηπί τεγοτεί. Το]αβε]ία ραεος 1ος, ἰηδίάῖς οἴτεηνθη- 

» ἀεἰενῖέ : εἰ εαάεπι ποοίο ΒΠΙΥΓΠΑΠΗ ἵποιςίοδίαιι 

μασία5, 5οα]ῖς αἆ πιωπία αἀπιοίῖς, οερῃ. Τντεροπίης, ἵπ 

ουΡΏί ἀεργεμδηςις, τοσαραί, τί αἲ οοης]οπα ἀπεθτείατ, 

(το 56 6556 5εομίπτατη. ΤΗΠῃ απἰάαπι οχ εοηίαποπίρα5 

[γΠάεης, Τίς; ἱπαπ]έ, 4ποζππ(Πε γο]ο», 5ο τε]ἰείο εαρῖίε : 

{105 θΠΙπῃ ᾖη55ί 5υΠης5, Πο {6, 5εά εαραῖ, αΠειτε : δί οι 

ἀῑείο οαριαί ΠΠ αΏςοῖαῖι. 

{αβαῖΐ η 5ε]ία ργα{οτία, ἵπ αια ]]ο Ίᾳ5 τοάᾶστε οοΠςθγθγαί. 

564 πημίες, ευπῃ τε]ίσια εαςίγεηςί έανήα,, ἱγαίἶ αἱ οοπ]ατα- 

Ποπῖς ραγΠεἱρί, ααϊ ἆππα Ο..5αγ οσσϊάεγοίαγ, ΑπΠίοΠΙΙΠΙ 56η. 

14 Ώο]αΡε]]α ρεῖπια Ἰπος ρτοροηἱ 

ΠΊΟΠΘ οἴτοα {οτος επτία ἀῑσηπαϊςσεί, τοἴφαΠα οἷας εοτρα5 

νατῃς αΠεεεταπί οοπ{υπε]!ς, οἱ ἱρεαπα εαρΏί Ῥου ία ι- 

Ρἱ5 Ιαρίάο φίγαίας., 5ἱΡί Ιηγίοθπα Ῥτο Ρί]α πηΠίοηίαος Ῥει Πααἵ- 

Ῥπήαπα, Ἱία οοη/τΊγεγαη!, αἱ ποῦ αρρατοτοί {αοῖος, ἸΠαπιο 

Ρηταας ρανποἰάαγαπα Τγεβοπίας {α]επῃ ρ6παπι 1. 

ΧΧΥΠ. Αί Απίοηίας εχεΓεΙίπα ο Μαοσάοπία οοσίία μαι 

ἰταηδροτίατε ἵη Παιίαπα. Ἐί παπα αἰίαπι αἆ τὰ οεσαδΙοΠΘΙ 

ποῃ Ἰηγεπ]νεί, Ρε(Πῖ α δεπαία, αἱ ρογηπία ες Ργονἱηοῖῖς Ἰ- 

εοτθί 5ἱρί ορίίποτε οἴογίογοπα (α]αια, ου Ὀ. Βγαίας ΔΙΡΙ- 

πας {1Π1 ρισρεγαί. Ῥεβ]εθί πο θγαί ΙΠΙΠΙΕΠΙΟΓ Απίοηίας, 

0395αΤΕΠ1 4ποσΙθ αχ θα {ΕΠΙ ργογ]ηοῖα οµπὰ. οχογοῖία ἀῑσιες- 

5υΠ}, ΡοΠΙΡεΙΙΠα 5αροιᾶςςε : ςἴπ]π] Υειο 5ἷο Γογο 5Ρειαβαί, 

υ{ Ίρεο ΠΟΠ 1Π Πα]ίαπα 5οἆ ἵπ (αΠίαπι, τοΥοσατο οορίας Ἠ]ας 

γ]άθτοίατ. Αἲςοπαίας, οαπιάστη Παια σαΗίασι ατοθπι Ὠοὶ- 
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Ίγο μεν, ἐθυσχέραινέτε, καὶ τῆς ἐνέδρας τότε πρῶτον | ΙΙ αἄνοτεις 5ο 6556 γαΐης, Ἱπαϊαηίρείπιο ΕΠΙ : οἱ πιο ρεῖ- 
ἠσθουτο, καὶ τὸν Ἀακεδονίαν δόντες αὐτῷ µετενόουν. 
Ἰδίῳ τε αὐτῶν οἵ ἐυνατοὶ ἐπέστελλον τῷ Δέκμῳ, τῆς 
ἄργης ἐγκρατῶς ἔχεσθαι, καὶ στρατὸν ἄλλον καὶ γρή- 
µατα ἀγείρειν, εἰ πρὸς Αντωνίου βιάζοιτο Οὕτως 
ἐδεδοίκεσάν τε χαὶ ἐν ὀργῃ τὸν Ἀντώνιον εἶχον. ο 
δὲ ἀντὶ μὲν τῆς βουλῆς ἐπενόει τὸν ὃημον αἰτῆσαι νόμῳ 

τὸν Κελτικὸν, ᾧ τρόπῳ καὶ ὃ Καῖσαρ αὐτὴν πρότερον 
εἰλήφει, καὶ Συρίαν Δολοβέλλας ὑπογύως. Ἐς δὲ φόθον 

τῆς βουλῆς, τὴν στρατιὰν ἐς τὸ Βρεντέσιον ἐκέλευε 

Γ)αίῳ τὸν Ἰόνιον περᾶν αὐτίκα" καὶ ὃ μὲν ἔμελλε ποιή- 
σειν ὡς ρα 

ΧΧΥΠΙ. Θέαι δ) ἦσαν, ἃς Κριτώνιος ἀγορανομῶν 
ἔμελλε τελέσειν' καὶ ὁ Καΐῖσαρ ἐς τὰς θέας τῷ πατρὶ 

τόν τε Ἰρύσεον θρόνον καὶ στέφανον παρεσκεύαζεν, 
ἅπερ αὐτῷ κατὰ πάσας θέας ἐψηφίσαντο προτίθεσθαι. 

Τοῦ Κριτωνίου δὲ εἰπόντος, οὐκ ἀνέξεσθαι τιµωµένου 
Καίσαρος ἐν ταῖς αὐτοῦ δαπάναις, ὃ Καΐσαρ αὐτὸν ἐς 

τὸν Ἀντώνιον 7 ἡγενν ὡς ὕπατον. Αντωνίου δὲ εἰπόντος, 
ἐς τὴν βουλὴν ἐ ἐπανοίσειν' γαλεπήνας ὅ Καΐσαρ, Ἆνά- 

φερε, εἶπεν ἐγὼ δὲ τὸν θρόνον, ἕως ἂν ἡ τὸ δόγμα, 
προθήσω. Καὶ ὃ Αντώνιος χαλεπήνας, ἐκώλυσεν. 

Ἐκώλυσε δὲ καὶ ἐν ταῖς ἑξης θέαις, ἔτι παραλογώτερον, 

ἃς αὐτὸς ὁ Καΐῖσαρ ἐτέλει, ἂναχειμένας ἐκ τοῦ πατρὸς 
νά Γενετείρα, ὅτεπερ αὐτῃ καὶ τὸν νεὼν ὅ 
πατὴρ τὸν ἐν ἀγορᾶ ἅμα αὐτῃ ἀγορᾶ ἀνετίθε. Τότε 

δὲ) καὶ µάλιστα µῖσος ἤδη σαφὲς ἐκ πάντων ἐς τὸν 

Ἀντώνιον ἐγίγνετο, ὡς οὐκ ἐς τὸν νῦν Καίσαρα φιλο- 
νεικοῦντα μᾶλλον, Ἡ ἐς τὸν πρότερον ὑβρίζοντα ἆ ἁγαρί- 
στως. Αὐτός τε ὁ Καῖσαρ, μετὰ ον οἷα Φρον- 

οὐ μὲν αὐτοῦ τοιάδε καὶ ων, πάσγοντος 
υ. ων. 4 ο -. 

ὑπερορᾶν καὶ ἀμελεῖν ἑκόντες' Καίσαρι δὲ τῷ σφῶν 

αὐτοκράτορι καὶ εὐεργέτη ἀμύνειν ἀτιμουμένῳ πρὸς 
3 / 3 ή ανν / ο ο» ὐδὲ εα Ἀντωνίου: ἀμύνειν δὲ καὶ σφίσιν αὐτοῖς, οὐδὲν ἔξουσι 
βέβαιον ὧν εἰλήφασι παρὰ Καίΐσαρος, εἰ μηδὲ αὐτῷ 
Καίσαρι μενεῖ τὰ ἐψηφισμένα βέθαια. Ἀντωνίου τε 
πανταχοῦ τῆς πόλεως ἐς τὰ ὑψηλὰ ἀναπηδῶν κατε- 

1» / μι / / / 
ῥόα' «Καίσαρι μὲν δι ἐμὲ µήτε ὀργίζεσθαι, μήτε ἐνν- 
θοί” ὀεργέτη σοῦ μάλιστα. ὦ Ἀντώ ἐς τὰ µά- ΟΡ ΕΗΥ ευεργετη σου μ.α στα, ο γτωνιεν ες τ μα 

λιστα γεγενηµένῳ' ἐμοὶ δὲ τῶν μὲν ὕθρεων, ἐς ὅσον 
θέλεις. ἐμφορεῖσθαι' τὸν δὲ τῆς οὐσίας ἁρπαγὴν ἐπι- 

σ/εῖν, μέχρι τ το οὺς 7 πολ ίτας κομίσασθαι τὸν διανέµησιν, 

καὶ τὰ λοιπὰ πάντα ἔχειν" ἀρκέσειν γὰρ ἐμοὶ πενομένῳ 
τήν τε τοῦ πατρὸς δόξαν, ἂν διαµένῃ, καὶ τὴν τοῦ δήμου 

/ 

διχνέµησιν, ἐὰν ἑάσης 
ΧΧΙΧ. Ἐφ' οἷς ἤδη παρὰ πάντων συνεχεῖς ἐγί- 

Ύνοντο καὶ φανεραὶ κατὰ τοῦ Ἀντωνίου βοαί. Ἆπει- 
λησαμένου δὲ αὐτοῦ τῷ Καΐσαρι πικρότερον, καὶ τῆς 
ἀπειλῆς ἐξενεγθείσης ἐς τὸ φανερὸν, ἔτι μᾶλλον ἅπαν- 
τες ὥρμηντο' καὶ οἱ τῆς Φρουρᾶς Ἀντωνίου ταζ ξίαρχοιν 
ἐστρατευμένοι τε Καίσαρι τῷ προτέρῳ, καὶ ἐς τὰ µέ- 

΄ 

ἵιστα ὑπ' 

ῥοθῆναι. » 

ὕβριν Ἀντωνίου τότε προτιμώμενοι, τὸν 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

"Π ηδ]άίας Απίομι οπϊεπίριη ραηίίρτο οαρῖί, οοπ065- 

5ί5ςο εἶ Μασεάοπίαπι. «απιαπε ργϊνα[ἴπη Ἠή ον «οπαἰογίνας, 
απἳ η ΓίαάΠ ΡοίργαΠί, φοτίρδεταπί Ώοσίπιο, ηἱ οοης(απίογ 
γεμηοτεί ργονΙποίαπη, ἄπβοτεί οχθγΟ ια, ροοπηίας οοᾖΗ1ρο- 

το, πο [οτίο νὶ ρτανα]ογοί Απίοηίας: αὖθο οἳ (πιοραπί 

Ἄμπο πια] οἱ οὐθγαπί,  Δά ῬΙεῦεπη Ἠήπο, οπηῄφκο βομαία, 

ΟΟΗΥΕΓΕΗ5 ΑΠΙΟΠΙΗ5 ΤΟΡΑΙΙΟΠΕΙΗ {{ 46 ααΗία; αμα ταβίοπε 

οἱ ο πι Οδατ 4ποφπα ἱπιρείταγεταί εαπη επ ρτουγἱποίαπη, 

οἱ παρεν Ώοἱαβε]]α Αγγίαπι, Αά (πιο ΠΤΙ 5οΠα Γη] ἵῃ 

ομἱοπά πα, ππαπάαγ[ί Οαἱο [γαι οοΠΓΕςΗΠΗ οορία ἰνα]ίος- 

γαι Βρυπάμδίαπα : ααοᾶ ]α [αοίατας τας, ία πί Ίάδςας ο». 

ΧΧΥΠΠ. Ἰπίργεα {εππρις Ἱηξίαραί Ἱαάστηπ, απος εὐ- 

{αγας εγαί ο4ἱ5 ΟγΙοπίας τ εἰ Ο0.δατ ραἰτὶ 5οΊ]απ αἩγθαπα 

ΡΟΠΕΓΕ 6Η οοτοπα ραταβαί, τὰ αποά οκ 5επαἑαςοοηςι]ίο Τη 

ῥογραίααπα 115 οπηίριας ΠΠ{ (αοταί ἀθοτείαπα: Οππππ(πε 
περανεί Οοπία5, 56 Ρᾶ55ΗΓΙΠΙ Ἰοποτατί Ο09084γοΠα ΤΠ 5 

Ἰα4ἱ5 4ος ἵρεα 510 δΗπηία [αοργεί, Οω5ατ Π]απα αἲ Απίο- 

πίαπι ἀμχίέ, αἱ αἆ οοηρι]ση. Οµῖ ροδί(παπα, ο ἄε το αὖ 

ΞοΠα{ΠΙΗ 5ο γο]αίαγαπα, ἀῑχιί, Ιπάϊσηαίας σαν, Ὀείος, ἵῃ- 

απΙτ τ6ρο, ἆμπι να] 5επααςοοηκη]ήπη, 5ε]]απ Ργορο- 

Παπ, Τὰ Απίοπίας οχαδρεταίης ρτο]ή ρα] Ε: πες Ίου εοη{εή- 
{15, Ῥγο μα] { ἱάδπα πιαρίς οξίαπα ργῶ {ου γαΓἴομοηη Πηάϊς Ρτο- 
χίπ]θ 5θομ115, 4ος 6ωδας {ρ5 εο]ερταν1{, ἵπ Ἡοπογοπη Ὑ6- 

ποτῖς (οπείτίοῖς ἱης[(πίος α ραΐνο, απ πα ὀράεπα ἀθίς ἵπ ογο 

αἱ ἱρδαπα ΓογΗΤΗ 1]α ἀθάϊσαγεί. Φος Απο [αε{απα παν ἶηιε 

εχέθρίπα οδί ρα)]1οο οὔἵο , φμαδί ποπ {αιι αἲ απηπ]αἴοποίη, 

ασ ΤΙ ουπα Παπίογα Ιπίοτοεάεραί Ο0ᾳ,5ατδ, απαπη αἲ Ἱπστα- 

Εέπάίπεπα αἆγεγδις 5αρογίογεΠα Οδαἵοία, Ροτίίπεης. {4π1- 

ας 1ρ5ο 0ωκας, πππ]Ππάἶπο Ἱοπηίπαπα ἵη 5α{εΠΙΠΠΙ πο σα 

εΗραίας, ἀἰκοευττοραί Ρον ρ]εβοπι; Ῥεποβοίατίος Ῥγοδοτ{ῖπι 
Ραἰτῖς οἱ γόΐσταπος 5αρρ]εχ Ργεθηδαης αἆ ππογοπάαα α- 
γογρατίο Ἰηγ]άἶαπα , οΓαΠδ6116 ΡΓΙΠΙΠΙ 4μἱάθπῃ « πο 5ο {οἱ ας 

ἰαηίας Φδπποηίεπη Ἱπ]ατίας ἀορρίοσγεπί, αἱίτοσπε πορ]!βο- 
γοηΏί; ΠΠΑΧΙΠΙ6 Υονο, αἱ Ο. Ο954Γ6Π1, ΙΠΙρΡΟΤΑΙΟΓΕΠΗ 5Η0ΠΗ, 

ορ/ίπιο ἆᾳ ἱρδῖς πποαπα, γἰπάϊσατεοπί α- οοππππε]ία, ατα 

ο Απίοπίας α[ῄοσγοί, ἀθπίαπο αἱ οοηςα]εγοηί Τρείς, 

Ρτορυσπατεηί(ο αεθορία α 05416 Ἠοπο[οῖα, αααὶ ταία ο.5ᾳ 

ΠΟΠ Ροβ56Η{, 5ἱ πο σα φμἱάθπα ἀθογεία, απο ἴπ ἱρεῖας 0α,κα- 

ϱ15. ἸΟΠΟΡΕΠΙ ο55εη{ [ποια ταία Ιπαπετοη{.  Ῥαδεϊπιαπο Ρο 
ἩτβοΠα, οχ οὐ ονίρας Ἰουῖς, ραρ]ος νουετα σα ας ἵπ Απο 

παπα τα ΑίοΣατί [απάσα ἀθσίπο Πχος. οβδα 6556 ἱγαίας | 

Ποδίηο Ἱπ]ητίας οοη{αΠΙθΠάξ4 06 ΟΟΠΠΟΤΟΤΟ ΤΠ οἳ πα, 01 ἴο 

ΙΙΧΊΠΟ, Απίοηϊ, πιανἰηιὶς οαηλη]αξἰδεἰηιίδαιο Ἠρηθβος 

οτπανί, Τπ ππο οοη{απχο]ας {μας αἲ εαοίαίοπη, πο σασο 

Προ, ο πάς! Μοᾶο α Ῥοπογυπα οἶας ἀΓερίίοπο {οπαροτα 

(απ{ἱδρος ἁππαι οἶνίρας, ασ. Ες Ἱορπία εαπέ, ἀῑκτ ατα 
ον. Ποια οπηπία ΠΗΡί ίοποί ΜΒ, απαπέυπηνἰς ἱπορί, 

ε[]οίοί ρα[τίς ρ]ομία, δἱ πιοᾶο ρου {ο ος πΙαηΣητα οἱ, οἱ 

(απίυπα, παη{ πα ογομαγο ἵπ ρορ]απα ἀθβεο, πιούς ἴα πιο 

Ίνου βοἶνογο ἀοίέαῦα ρα ἰασῖς τν 

ΧΧΙΚ, ζαπι(πο ροδί πῶς να]σο οβηΠΙΙΠα γουος αροτίο οἳ 

αἶπο Ππίογηίςδίοπο οοηίνα Αποηίασι Ιασίαραπίας. ΟΠΗ: 

απ αοπίας οἵαπα Γπίοτηαηαέας 655 Ληομίας 0 κατ! οἱ ους 

ππίπας γπ]σαία) οφδοπ{ς ππαρῖς αοοσηςί ΕΠΙ οΠΙΠΙΕΙΠΙ ΠΙΠΗ 7 

οἳ (η πί Απομιαμι ργακἰδἰ, απ κα Ο0φαγίς ραΐγο πη- 

(παπί, οἳ αρηά ἱρδαπι οοηδ]οπα τα «ΗΠΙΠΙΟ ογαπί ρτοίο, 

Πο απ! ομὰ οροταπές, αἱ Γοππροταγεί αγία, ΦΠΑ υπ 
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αὐτὸν ἐπισχεῖν Ἀξίουν καὶ διὰ σφᾶς καὶ δι) ἑαυτὸν, ὑπὸ | 

Καίσαρι στρατευσάμενον, καὶ τῶνδε τῶν οἵ παρόντων 

ἀγαθῶν παρ᾽ ἐκείνου τυχόντα. Συγγιγνώσκων οὖν ὁ 
Ἀντώνιος ἀληθέσιν οὖσι τούτοις, καὶ τοὺς προφέροντας 
αὐτὰ αἰδούμενος, ἤδη δέ τι καὶ τοῦ Καίσαρος αὐτοῦ 

διὰ τὸν ὅημον ἐς τὴν ἀλλαγὴν τῆς Κελτικῆς δεόµενος» 
ὡμολόγει τοῖς λεγοµένοις: καὶ ἐπώμνυεν, αὐτὰ καὶ οἵ 

πάνυ ἀθούλητα εἶναι, τῆς δὲ γνώμης τοῦ γεανίσκου 

ἕνεχεν μετατίθεσθαι, ἐπηρμένου τε ἐπαχθῶς, ἔτι τηλι- 

χοῦδε ὄντος, καὶ οὐδὲν ἔχοντος αἰδέσιμον ἢ τίµιον ἐς 
πρεσθυτέρους τε καὶ ἐς ἄρχοντας. Ἅπερ αὐτοῦ μὲν 

χάριν τοῦ νεανίσχου χρήζειν ἔτι νουθεσίας' ̓ σφῶν δὲ τῶν 

ταῦτα ἀξιούντων ἕνεχα αὐτὸς χαθέξειν τῆς ὀργῆς, χαὶ ἐ ἐς 
τὴν προτέραν ἑαυτοῦ φύσιν τε καὶ γνώμην ἐπανήξειν, ἣν 

κἀχεῖνος ἀπέχηται τῆς ἀμετρίας. 

ΧΧΧ. Ταῦτα οἱ ταξίαρχοι ἀσπασάμενοι, συνΏγον 
ἁμφοτέρους. Οἱ δὲ ἐπεμέμφοντο ἀλλήλοις, καὶ συνέ- 

έαινον ἐς φιλίαν. Ὅ τε νόμος ὅ περὶ τῆς Κελτικῆς 

προὐγράφετο αὐτίκα, ὀῤῥωδούσης πάνυ τῆς βουλῆς' καὶ 

ἐπινοούσης, εἰ μὲν ὁ Αντώνιος αὐτὸν προθουλεύοι, 
χωλύειν προθουλευόµενον, εἰ δὲ ἀπροθούλευτον ἐς τὸν 

ὀτμον ἐ σωμα έροι, τοὺς δημάρχους ἐ ἐχ χώλυσιν ἐ ἐπιπέμπειν. 

Ἠσαν ὃ᾽ οἳ καὶ τὸ ἔθνος ὅλως ἐλευβεροῦν ἡγεμονίας 
ἠξίουν: οὕτως ἐδεδοίκεσαν ἀγγοῦ τὴν Κελτικὴν οὖσαν. 
Ὅ δὲ Ἀντώνιος αὐτοῖς ἄντενεκάλει, εἰ Δέκμῳ μὲν 

αὐτὴν πιστεύουσιν, ὅτι Καΐσαρα ἀπέχτεινεν, αὐτῷ δ᾽ 

ἀπιστοῦσιν, ὅτι οὐκ ἀπέχτεινε τὸν καταστρεψάµενον 
αὐτὴν καὶ χλίναντα ἐς γόνυ" ἀποῤῥίπτων ἤδη ταῦτα 
φανερῶς ἐς ἅπαντας, ὥς ἐφηδομένους τοῖς γεγονόδιν. 

᾿Ελθούσης δὲ τῆς κυρίας ἡμέρας, ἡ μὲν βουλὴ τὴν 

φυλέτιν ἐνόμιζεν ἐκκλησίαν συλλεγήσεσθαι" οἳ δὲ νυκτὸς 

ἔτι τὴν ἀγορὰν περισχοινισάµενοι, τὴν λοχῖτιν ἐκάλουν, 
ἀπὸ συνθήµατος ἐληλυθυῖαν. Καὶ ὁ δημότης λεὼς, 
ἀγθόμενος τῷ Ἀντωνίῳ, συνέπρασσεν ὅμως, διὰ τὸν 

Καίσαρα, ἐφεστῶτα τοῖς περισχοινίσµασι καὶ δεόμενον. 

Εδεῖτο δὲ µάλιστα μὲν, ἵνα μὴ Δέχμος ἄρχοι χώρας 

ε ἐπικαίρου καὶ στρατιᾶς, ἀνδροφόνος ὢ ὢν τοῦ πατρός: 
ἐπὶ δὲ τούτῳ, καὶ ἐς χάριν Ἀντωνίου συνηλλαγµένου. 

Προσεδόκα δὲ ἄρα τι καὶ αὐτὸς ἀντιλήψεσθαι παρὰ 

Ἀντωνίου. Διας φθαρέντων δὲ ̓Χρήμασι τῶν δηµάρχων 
ὑπ Ἀντωνίου, καὶ κατασιωπώντων, ὃ νόμος ἐκυροῦτο" 

καὶ ὅ στρατὸς Αντωνίῳ μµετ᾽ αἰτίας εὐπρεποῦς ἤδη τὸν 

Ἰόνιον ἐπέρα. 

ΧΧΧΙ. Τῶν δὲ δηµάρχων τινὸς ἀποθανόντος, ἐς 

τὸν αὐτοῦ γειροτοίαν ὅ Καῖσαρ συνέπρασσε Φλαμινίω" 
καὶ ὁ δημος, οἰόμεγος αὐτὸν ἐπιθυμοῦντα τῆς ἀρχῆς διὰ 

«τὸ νεώτερον τῆς ἡλικίας οὐ παραγγέλλειν, ἐπενόουν ἐν 
ταῖς χειροτονίαις δήµαρχον ἀποφῆναι τὸν Καίσαρα. 

Ἡ δὲ βουλὴ τῆς αὐξήσεως ἐφθόνει, καὶ ἐδεδοίκει, μὴ 
δημαρχῶν τοὺς φονέας τοῦ πατρὸς ἐπὶ τὸν δῆμον ἐς 

δίκην ἀπαγάγοι. Ἀντώνιός τε, τῆς ἄρτι συγκειµένης 
πρὸς τὸν Καΐσαρα Φιλίας ὑπεριδὼν, εἴτε ἐς χάριν τῆς 

βουλῆς 7 ἢ παρηγορίαν, ἀχθομένης τῷ περὶ τῆς Κελτικῆς 

νόμῳ, εἴτε ἀπ᾿ οἰκείας γνώμης, προὔγραφεν ὡς ὕπατος, 

«ἲ 

| 
| 

4395 

{ρρουιπη οσα, ἴππα εί ἱραῖας, αἱ πο Ιηίπας, απαΠη ἱραῖ, 

500 05.56 πλ (α»5εί, οί αἱ οἶάειι 005. ἳ Πα [οίπορ 

[αδϊρίαπα, ἵπ απο (απο θ58εί οοηρ Μπέης, αοσαρ6ΗΠὴ [ογγος, 

Ου νεο ἀῑεία Ἰπίε]]ήσοις Απίοηίας, οί ρπάογο θιρα Ίος 

συἱ οὐ Πα πιοποβαπ{ ἀποίας,, εθβδ]ΐ οο [αοἶμας, ααοά Οα-α- 

τς αριά Ῥ]ερεπα στα[ῖοςί Ιπάϊροτοί ορετα ἵπ ρετπιη(απάἰς 

ΡτουΙποῖῖς, ανδογεταραίαας Παγο[αταπάο, πθο ΒΗΗΠΗ ρ]αΠο 14 

έ556 οΟΠΡΙΗΗΠΗ , 5οά. ἱρείας {απίυπι Οαᾳ:ςαΓἱ5 οΆδα πα ΤΠ] 

ΔΡ 56 6556 αΠΙπΙΙΠΗ; Ἡ{ αἀοίοδεθῃης απίο ππαίΗταΠΙ «[βίδΙῃ 

[εγοσμ]ας, εί σταπάἴογαα ας ππαρἰκίγαἴα πα ΡᾶΓΙΠΙ Γ6Υδτθης, 

[ία αἱ ορις Ἠαβοτεί, βογοί οα5Ηραίίος: ἵπ. αι [ίατη απίεπη ἀθ- 

τοσα (απα ΓεηΙΙςδΗ ΓΙΑ. ἵγαπα, ϱἱ τοβιίαταπι αἆ Ππααταπα 

5Ι4Πῃ 4ο γοἱυηίαίοηα ρηϊδίίπαπα, ποᾶο Ἠ]ο Παί πιοᾶρςίϊου. 

ΧΧΧ. Ηου νε5ΡΟΗ5ο σανςί (η ρπῖ, απΏηῃΏος ἀθάμχοιαπέ 

44 οοΠοφασΠα : 6{ ροδί πηπίαας οχρος{μ]αίίοπος, τουσποἰΠα!ῖ 

5υηΐ Οωδας 6ἱ ΑΠίΟΠΙΗ5. Ας Πποκ ἆθ (α]ία ργονἱπεία Ίοχ 

Ργομλη]ραία εδί, πηᾶρπο Ππεία 5οπαία5 : οορϊίαηίϊς, οἱ απ- 

4εΠ1 4ος οἩ αἲ 5ο το[οναί Απίοπίας, Ῥτοϊήβογα τοι, αιιοᾶ 

5ἳ, Πποοηδη]ίο 5επαία, Τοβαιίοπεπα {π]εγῖί αἆ Ῥρορι]απα, ρος 

(ἴρυπος ΡΙείς πίογοθάσταο. Ἀοο ἀθεταπί , απὶ οεΠ5ογθη{ Ἱ]- 

Ῥογἰαἰαοπηπίπο ἀοπαπάαια οᾶπ ῥΡγογ]ποῖαπα: ίαπι Γοππ]άοἶοδα 

εναί Πας γοηίίας. Απίοπίις Υετο οχρτοβταβαί οἱ, ος 

οοπληἰδίδδθηί 6απῃ Ιπ{ου[οε{ονϊ 0α.5ατῖς Ώοςίπιο, εἰ 5ἱΡί εοπι- 

η {{οια ϱΓαγατθΠΙΗ, 6ο απος πο Ἱπίοι/οσθΙέ ]αΏε[αε(ίαἴίογεΠι 

σα] «υβγογςοΓεπι(αθ : Ππαπί[εσία Πα {αχαης Πνθγσος, 

αἱ Ἰωίαηίες ἴς απ αοοἰἀΐπδεπέ. Ῥοδίαπαπι απίειη ἆῑες 

Ρυω5πία γοπ]ί, 5οπαία5 γο]εραί αἱ ο5δεηί (πραία Γρούί., 

οεπ(απίαία] οοπη Πα: 5εὰ Απίοπίας οπΏ1 κας, Πίο 16611 

απίρας οἰπουπιδερίο Γ{ονο, ορηίατίας [ρούίας, (πριας] ον 

εοπηβοΡίίο νοσαβαί αἆ »ι([ιασία. ΤΠ ρ]εῦς, απαπηνίς Πῃ- 

[εηδα Απίοπίο, ἵπ εις [αγογθη {αΙπεη 5[[γαρία (ΠΕ, ΡΓο- 

Ρίευ 09054161 ἁαἀδιαπίοπα 5ορίϊς αἱ Ῥτο 1ο ἀοργεσαπίθπη; 

απί 14 [αεἴεραί ϱα ροβ5ΣἴπΙΙη. ἆς 6αΗ5ᾶ, πο Ώοοίπηας Ῥτο- 

'γΙποία {απ ορροτγίαπα ου. οχοτοῖία Ῥτωοςςοί, ΙΠΙ5 οκ 

ραΐνῖς ρεγοιδδοπίρα5 : Ῥγωίθγοα αἱ Αηίοπίο παροι Τοσσπςῖ- 

Παίο ϱναΠεατείαςς παπα 6{ {ρ5ο αΏ Ἠ]ο γἱοϊςςίπα οχδρεεία- 

Ραΐ αἰίσπαπα ππηίπαηι ργα[ίαπι. Ἐί απἷα (πήραπος Ρρ]ορῖς 

ΑπίοΠΙΗ5 οοιγαρεταί, 5Πεπβις αἱ, Ροτ]οία Ίοχ ανί : οί 

εχετοία5 πιοκ, Ἰοηεςίο Ίαπ ρτα{εχία, (ταπδροτίαίας ο5ί 

Απίοπίο ἵπ Πα]ίαπῃ, 

ΧΧΧΙ. Ῥο[υπείο ἀεῖπᾶε απο οχ (πΙΡΗΠοτΙΠὴ ρ]οῦῖς οο1]ο- 

είο, εοπης (ρυπϊῖς Οᾳ,δας Ἐἰαππίο {αγεραί :. Ρ]εῦς 

γετο, ἱρδαπα ταία εἶας Ἰοπουῖς οπρίάαπα, (παπηγῖς Ρτορίος 

Ἱπππιαίηναπα ορίαίοπι Ποῃ Ῥτοβίογδίατ ΏΟΠΙΘΗ {πίου οαπαἶάα- 

105, Υο]εραί Οᾳ5αγ6πα (πραπαπῃ ἀθο]ατατο ας 5 [γασίϊς. 

Βοπαίιις5 γογο Πηγ]άεραί αἱ απο Ἰοπογί αοοθδ5ίοΠσΠΙ ; {1πποιις, 

πο, Ροίεείαίεπη αἀερίας, ἱπίπιίσος οὐρᾶἶς ραίοτπο» τθος ο(α- 

τοί ἵη Παάἱείαπα ρορι,  Απίοπίας 4ποσαε, οοηίοιηία Ώονα 

Οᾳκαγῖς απηϊοἰίία , 5ἶνο ἵῃ ργα(ἴαπη φοπα(ας οΟΠςΟΙαΠΙΟΠΕΙΆΥΟ, 

πιο]οςίε Γογθη[15 Ίοροιῃ ἆᾳ (αλα, ἶνα οχ Ρτορτία 5οπ[εη[ία, 

᾿ ῬτοροραΙς οὐΙσίαπα οοης]ατθ : ης οοπίτα Ίομος φᾳπαΠα 
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μηδενὶ Καίσαρα ἐγχειρεῖν παρανόμως, ἡ γρήσεσθαι 
κατ᾽ αὐτοῦ παντὶ µέτρῳ τῆς ἐξουσίας. Ἀχαρίστου δ᾽ 
ἐς τὸν Καίσαρα, καὶ ὑθριστικῆς έμα. ἐς αὐτὸν καὶ τὸν 
δημον τῆς προγραφῆς γενομένης, ὅ μὲν δημος διώργι- 
στο, χαὶ μφιλονεικήσειν ἔμελλον ἐς ταῖς χειροτονίαις: 

ὥστε δεῖσαι τὸν Ἀντώνιον, χαὶ ἀνελεῖν τὴν χειροτονίαν, 

τοῖς ὑπολοίποις τῶν δηµάρχων ἀρκούμενο. Ὅ δὲ 

Καΐσαρ, ὁ ὡς σαφώς ἐπιδουλενόμενος ἤδη, πολλοὺς πε- 
ριέπεµπεν ἔς τε τὰς τοῦ πατρὸς ἀπουκίδας πόλεις, 

ἐξαγγέλλειν ἃ πάσχοι, καὶ τὴν ἑκάστων γνώμην κατα- 
μανθάνειν' ἔπεμπε δὲ καὶ ἐς τὰ Ἀντωνίου στρατόπεδα 
ἐπιμίγνυσθαί τινας ἀγορὰν Φέροντας; καὶ ἐντυγγάνειν 

τοῖς θαῤῥοῦσι | μάλιστα, καὶ ἐς τὸ πλῆθος διαῤῥιπτεϊν 

ἀφανῶς βιθλία. Καὶ ὅ μὲν ἆ ἀμφὶ ταῦτα ἦν. 
ΧΧΧΗΠ. οἱ ταξίαρχοι δὲ αὖθις παρὰ Ἀντωνίου 

χαιρὸν αἰτήσαντες, ἔλεγον" « Ἡμεῖς, ὦ Αντώνιε, καὶ 
ὅσοι ἄλλοι μετὰ σοῦ Καΐσαρι στρατευσάµενοι τήν τε 
ἡγεμονίαν αὐτῷ συνεστησάµεθα, χαὶ ἐς τὰ καθ) αμ ρα 

αὐτῆς ὑπηρέται γι Ὑνόμενοι διετελοῦμεν, ἔχθει μὲν ἴσῳ 
καὶ ἐπιβουλῇ, τοὺς φονέας αὐτοῦ γιγνώσκοµεν εἲς ὁμᾶς 
γρωμένους, καὶ τὸν ῥουλὴν ἐκείνοις ἐπιτρέπουσαν. 

Τωῶ δήμου δ᾽ ἐξελάσαντος αὐτοὺς, ἀνεθαῤῥήσαμεν, οὗ 

πάντη τὰ Καίσαρος ὁρῶντες ἄφιλα, οὐδὲ ἀμνήμονα, 
οὐδὲ Αχάριστα. Τὸν δ᾽ ἐς τὸ μέλλον ἀσφάλειαν εἴχο- 

μεν ἐν σοὶ, φίλῳ τε Καίσαρος ὄντι, καὶ ἡ Ὑεμονικωτάτῳ 
μετ) ἐκεῖνον ἐκ πάντων, καὶ ἄρχοντι νῦν ἡμῶν, χαὶ ἐς 
τὰ μάλιστα ἐπιτηδείῳ. Ἀναφνομένων δὲ τῶν ἐγθρῶν, 

καὶ θρασέως ἔς τε Συρίαν καὶ Μακεδονίαν βιαζομένων, 

καὶ Γρήµατα καὶ στρατιὰν ἐφ ἡμᾶς συνιστάντων, χαὶ 
τς βουλῆς σοι Δέχμον ἐπαλειφούσης, χαὶ σοῦ τὰς ς Φρον- 

ἴλας ἐς τὸν Καίσαρος τοῦ νέου διαφορὰν ὃ δαπανῶντος, 

δέδιμεν εἰκότως, μὴ ἐς τὸν μέλλοντα καὶ ὅσον οὕπω 
παρόντα ολκιώ ᾗ στάσις ὑμῶν τῷ πολέμῳ συνεπι- 

ῥὔὗται, καὶ διαπραχθῇ τοῖς ἐχθροῖς καθ ἡμῶν, ἃ βού- 

λουται.  Ὡν ἐνθυμηθέντα σε ἂξ ξιοῦμεν, ὁσίας τε χάρυ 

ἐς τὸν Καίσαρα, χαὶ φειδοῦς ὑπὲρ ἡμῶν οὐδὲν ἐπιμέμ- 

πτων σοι Ὑενομένων, χαὶ πρὸ ἡμῶν αὐτοῦ σοῦ τῶν 

συμφερόντων οὕνεκα, ἕως ἔτι δύνασαι, Καΐσαρι μὲν, 
ὅπερ ἀρκέσει µόνον, συνεπαμΏναι τοὺς φονέας τιµωρου- 
µένῳ' σὲ δὲ αὐτίκα Αλ ίός ιν, ἐν ἆ ἀμερίμνῳ. Ὑενόμενόν 

τε, καὶ ἡμᾶς γενέσθαι φολκ. τοὺς ὑπέρ τε 
σνῶν αὐτῶν καὶ ὑπὲρ σοῦ δεδιότας. 

ΧΧΧΗΠΠ. Τοσαῦτα τοὺς ταξιάρχους εἰπόντας ὅ 

Ἀντώνιος ὧλε ἡμείψατο' « « Ὅσῃ μὲν εὐνοίαᾳ καὶ σπουδῇ 

πρὸς Καίσαρα περιόντα ἐχρώμην, φιλοκυνδυνότατος, ἐκ 

πάντων ἐς τὰς ἐχείνου χρείας Ὑενόμενος, ἴστε σαφῶς, 

συστρατευσάµενοί τε καὶ Ὑιγνομένοις παρατυ/όντες. 

Ὅσι ὃ' αὖ κἀκεῖνος εἷς ἐμὲ Ἱάριτι χαὶ προτιμήσει 

χρώµενος ὃ διετέλει, οὐ μαρτυρεῖν ἐμὲ δίκαιον. Ἄμφω 

δὲ ταῦτα καὶ οἵ Φονεῖς εἰδ λότες, συνετίθεντο κἀμὲ 

Καίσαρι συνανελεῖν, ὡς ἐμοῦ περιόντος οὐ καθές ἔοντες ὧν 
ἐπενόουν. Καὶ ὅστις αὐτοὺς µετέπεισε τῆς Ἰνώμης, 

οὐκ εὐνοία τῆς ἐμῆς σωτηρίας ἔπεισεν, ἀλλ' εὐπρεπεία 

τυ ρπνγοκτονίας, ὡς μὲ βοκῶσι πολλοὺς, ὥσ 

Οω5ατ αρατοάρτεία; δἱ 5605 [οοίςςεί, απΙΠιαἀτεΓβΙΓΙΠα 5ο 

ἵπ 6υΠ1 Ῥτο Ροΐορίαίο,. Ἰά εἀῑοίαπι, ἱπρτααάίπεπι ετβα 

Οᾳ5αγεπα οππα ἱη]απία Ρ]είς οοπ]ποίαπα ΡΓΦΙΟΓΕΠ5, Ἰναιά 

Ίεγεπῃ πάΙρπαοπεπη ππονΙ{ πππ] Μα δἰπῖ : οἱ αρρατερα!, πιᾶ- 

ΕπαΠΑ εοΠ{οη{ίοπεΠα Ἱπηπηίπετε ργοχἰπηίς οοπηΗΐ5. ΟαΡτο- 

Ρίο ἴππεης Απίοπίας, 5αδίυέ οοπηξῖα, οοπἰεπίης τε]ίααο 

(ΠῬπογατη ΠΠΠῃοτο. Αἱ σας, πιαπί[εςίε ]απη Ἱππρασπα τί 

5ο Υἰάθη5, πη{εραί εἴτεα ρα(τῖς 5αἱ οο]οπίας, απἰ ππείαγεη! 

απαπίαπα Ῥααίατ, αἱ εἰπρι]αταπι γοἰαπίαίετη εχρ]ογατεῃέ. 

ΜΙΦΙἰ απίοπα αἆ Απίοπ 4ποππε αχετοϊίηπι ποπηυ]]ος, απ 

«ρεοῖο Ιη[εγεπά{ εοπιππεᾶίέα5 Πιίοεγεη{ 56ΓΠΙΟΠΕ5 οσα πη]{- 

Ερας, εἰ ααἀαοἰβδίππαπα άποπισδ᾽ παχίπιε 5ο]ἱοϊατεπί, Ἱῖ- 

Ῥε]οδᾳπε ἵπ {ατραπα οσομ]ίο «ρᾶτρεγεπί. 

ΧΧΧΗ. Ομίρη5 τερις ἆππι Οω5ατ οεουραίας, ραπί 

πηϊΠαπα γα ή 515 αἀἰθτιηί Απίοηίηση, εΠπ(Π6, ἱπιρείταία ᾱἷ- 

ερπᾶϊ οορία, Ἠμπο ἵπ πιοάπῃ αἰοσιῖ δαπέ: « Νο5, Απίοηϊ, 

οἱ απαπίαπα ὙείοταποΓΙπη ο5ί, απἰ, σαδατῖς ααςρίδία 5ου, 

εί ἀοπηϊπαίαπι οἳ ρατανίπιας, εί αἆ αποἰἰάΙαπηπα ο]αςάσηι 

πηηϊκ(θγῖαπα ΟΡΘΓΑΠΙ οοη{ΘγΓθ Ποδίταπα ΠΙΠΙ(αΠΙ π[θγπηϊ- 

«ἴπῃας, 5οἵπιας Πο ὤσαιε Ιηγίςσος αἶας Ῥετουςεοτίρας, εἰ 

ἱηδ]ά1ΐ5 ΙΠοταπῃ ορποχίος, Ιάᾳπε εοπη]γεηίε 5οµαία. δεᾶ 

Ροδίαπαπῃ Ρορυ]Ης οο5 ε]εοῖε, τεερρίπιας απίπιος, ἄππι τ]- 

ἀἴπιας τος 6Πφατῖς ΠΟΠ οπιπίπο ἀοςβίαίας απηϊοῖς εἰ σταία 

ο]αςάσπα πποπποτία. Βδεουγίαἶς απίοπη ἵπ ΡοδίθγΗΠα 5ΡΕΠΙ 

ἵη {6 τορο5Ηἴπ]α5, Ρτο οα (πο ΕΡί ουπα Π]ο Ιπίοτορδςίί απῃ - 

οἶδία, οί Ρτο ταῖ πηΠίατίς Ροτίίία, απα αἆ παπα ἔα ργοχίπιε 

ποσθάῖς, Ἱπιρεταίογ πορῖ5 εχορίαἰδδίπιας. ΟαΦίεταπι απῖα 

Ιπ]πηϊοί τεπαδειπίαγ οἱ οοοπβρᾶτε οοπαπίαγ ΘΥτίΑΠΙ 8ο Μασθ- 

ἀοπίαπα, ραταπίαιθ οοπίτα πρς ρεουπίας οἱ οχεγοῖέα5, δεμα( 

εΡῖ ορροπεηίο Ὠοδσίπαπα, {ο ουΓάΠΙ ΟΠΊΠΟΠΑ ἱπδαππθη{ε ἵη 

οοπ{οη{ίοπος ΟΙΠΩ Ί1ΎοΠο 0546, Πηθείο ΥΕΤΕΠΙΗΣ, 6, δἱ 

αᾱ Ἱπηπιίποης Ῥο]]απα, αποᾶ απ πππο Ῥτο Γοίβας οδί, 80- 

ερᾷαί οἰίαπα Ἰπέος γος ἀῑδοοταϊα , Ιπϊπηϊοῖς ποςίτίς 5αοεθᾶσηί 

οπηπία απ ΠΠ οοπίτα πος πιολυπίας. Ου, οΏβθεγαΙς 
ία, αἱ οοηρίάθτες, οί, νοὶ ρἱεία(ἶς 6ιρα Ο9054ΓεΠΙ ρταίἶα, τεῖ 

ἱπου]απηϊ(α(ἶς ποδίταπα, 4ο φπἴθας πΕ1 Ἠαείοπας ααοᾶ «0Ἡ- 
απογοεῖς Ἰναβαϊςεϊ, απίαο οπιπία Ὑοτο ο Π(αῖς ἔαα Ῥτορτία 

οαμδα, Ολα, ἆππα Ποσί, αἀςίς η οχίσοπᾶα ἀππίαχαί ρω πα 

ἆ Ῥογοικοτίθας, «παπίαπα δαἶς οί : ἀοίπάς 5οοΓα5 ρο- 

(οηίία Παατῖς, δοουπαίο Εδί ρατία πορίκασαε, αὐἱ πυπο οἱ 

το ποβῖς {ρ5ί5 οἱ Ρτο {6 5Ηπη5 φοἱἱο Εν 

ΧΧΧΠΙ. λά μασ Απίοηϊας ία τοδροπά(ς : « Οπαπία Ὦο- 

πογο]οπίία, αααηίοσαο δίμάΐο 0αβατεπα γίναπα ργοδοουίης 

αἱπα, η {ποιάα οἷας ἀἰμηίίαίο αἲ οπηπία ρογίον]α ρου ςί- 

πας οπημίαπα; τὰ απἰάσπα ο πἰηίπιο ἰρηοταΐς, οσο ί- 

ἴοπο5, αἱ οχροδἡοπίθς οἷας οἱ τοὺς ποφίῖ5 ἱπιογη(»Ηί5, 
Οµυσπία γοτο ΤΗΥΡ5 Ἠ]ο πιο ρταίία, απαπίοφαα Ἠοπογος, Ρα) 

οπο[οτῖς οί Ός, ΠΠΙΦΠΑΠΗ Πο ἀἱρπαίας αἳί, πο οοηγεηῖ 

αἱ {ρ8ο (οδβοσν, Οπάγαπα τογήπα πΗΠΙ πουίγα Ἰαεγεί 

Ρα γπἰοἰδας., οομ»ΕπογαΠέ, πηο (πού ουσ Π]ο {οἴ]ογε; φας, 

πο αρογλβίος ΠΠ άΠΑ δροταγοηί 56 Γογ6 νοιί οοπιροίο». 

Φιιοὰ απ οἱ ἀἰκκαδίε, τά ποῃ 4ΠποτΟ ηαοί Γοοἱξ, 5ο απο πλη- 

αἷκ ΠΙ πά ἐνταπηίοἱἁ αγαπη ποσσάστοηί δροοίσπη, αἳ γιάογοπας 

περέ ἐγθροὺς, Γ ΠΟΠ {απ νοληίαςο ρ]ητος ηδοοίαν!, απ δα [πήηίσος, 4ὐ 8η 

ρα 
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ἀλλ᾽ ἕνα ἀνελεῖν ὡς τύραννον. Τίς ἂν οὖν πιστεύσειεν, 

ἐμὲ Καΐσαρός τε ἀμελεῖν, εὐεργέτου µοι γεγενηµένου, 
καὶ προτιμᾶν τοὺς ἐχθροὺς ἐκείνου, καὶ τὸν Φφόνον 

ἑχόντα χαρίζεσθαι τοῖς ἐμοῖς ἐπιθούλοις, ὣς οἴεται 

Καΐσαρ ὅ νέος; Πόθεν οὖν αὐτοῖς ἀμνηστία τοῦ φόνου 
καὶ ἡγεμονία; ταῦτα γὰρ ἐπικαλεῖν, ἀντὶ τῆς βουλῆς, 
ἐμοὶ βούλεται. Μάθετε, ὁ ὡς ἐγένετο. 

ΧΧΧΙΥ. Καίσαρος ἐν τῷ εβουλευτηρίῳ σφαγέντος 

ἄφνω, δέος ἐπέσχεν ἐκ πάντων δὴ μάλιστα πλεῖστον 
ἐμὲ, φιλία τε αὐτοῦ Καίσαρος, καὶ ἀγνοίᾳ τοῦ ἀκριθοῦς: 
οὐ γὰρ πω τὴν συνθήχην ξώρων, οὔτε ἐπὶ ὅσοις. 
Ὁ δὲ δῆμος ἐθορυθεῖτο' καὶ οἳ σφαγεῖς σὺν µονομάχοις 
τὸ Καπιτώλιον καταλαθόντες, ἀπέχλειον' καὶ ἡ βουλὴ 
σὺν ἐκείνοις ἦν, ᾗ καὶ νῦν ἐστι φανερώτερον, γέρα τε 
τοῖς ἀνελοῦσιν ὣς τυραννοχτόνοις ἐψηφίζετο. Καὶ εἰ 

τύραννος ὁ Καΐσαρ ἐφάνη, ἡμῖν ὑπῆρχεν ἀπολέσθαι 

πᾶσιν, ὥς τυράννου φίλοις. Ώδε : δή με ἔχοντα θορύθου 

χαὶ μερίμνης καὶ δέους, ὅτε οὖκ ἣν γνώμης παράδοξον 
οὐδὲ ἀπορῆσαι, σκοποῦντες εὑρήσετε, ἔνθα μὲν ἔδει 
τόλμῆς, θρασύτατον, ἔνθα δὲ ὑποκρίσεως, εὐμήχανον. 

Τὸ μὲν δὴ πρῶτον ἐκ πάντων καὶ τὰ λοιπὰ συνέχον 
ἦν, ἀναιρεθῆναι τὰ Ύέρα τὰ ψηφιζόμενα τοῖς ἀνδράσιν' 

ὅπερ, ἀντιτάξας ἐμαυτὸν ἐγὼ τῇ τε βουλῇ καὶ τοῖς σφα- 
γεῦσιν ἐγκρατῶς, ἔπραττον σὺν θράσει παραθόλῳ χαὶ 
ἐπικινδύνῳ" τότε µόνον Ἠγούμενος ἡμᾶς τοὺς Καίσαρος 

ἀσφαλῶς περιέσεσθαι, ὅ ὅταν μὴ Καΐσαρ εἶναι δόξ ξῃ τύ - 

ῥαννος. ΄ Τῷ δ᾽ αὐτῷ δέει τῶν ἐ ἐχθρῶν καὶ τῆς βουλῆς 

αὐτῆς ἐχομένων, τε μὴ Καΐσαρ εἴη τύραννος, ἄνδρο- 
φονίαςο αὐτοὺς ἁλώσεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο φιλονεικούντων ς 
εἶξα. τῆς ἀμνηστίας διδοµένης ἆ ἀντὶ τῶν ̓ γερῶν, ἔν᾽, ὅσων 

ἔχρη ζον, ἄντιλάδοιμι. Τὰ δὲ ἦν πόσα καὶ πηλίκαν 

µήτε τὴν ἐπωνυμίαν τοῦ Καίσαρος ἁπηλαφίας» τὴν 

ἐμοὶ µάλιστα πάντων Ἠδίστην, μήτε τὴν .περιουσίαν 

δεδημεῦσθαι, μήτε τὸν θέσυ ἐφ ᾗ νῦν οὗτος Ὑαυριᾷ 
διαλελύσθαι, μήτε τὰς διαθήκας ἀκύρους γενέσθαι, τό 
τε σὔμα τεθάφθαι βασιλικῶς, καὶ τιμὰς αὐτῷ τὰς πάλαι 

δεδο μένας ἀθανάτους διαμενεῖν, καὶ τὰ πεπραγμένα 

πάντα χύρια εἶναι, καὶ τὸν ἐκείνου παῖδα καὶ τοὺς φίλους 
ἡμᾶς καὶ στρατηγοὺς καὶ στρατιώτας ἐν ἀσφαλεῖ γε- 
γέσθαι σωτηρία, καὶ ἐνδόξῳ βίῳ ἀντὶ ἐπονειδίστου. 

ΧΧΧΥ. Ἆρ' ὑμῖν ὀλέγα ἢ σμικρὰ τῆς ἀμνηστίας 
τὸν βουλὴν ἆ ἀντχιτῆησαι δοκῶ; ν ἡ δοῦναι ἂν αὐτὰ ἡ βουλὴ 

χωρὶς τῆς ἀμνηστίας; Ἐν μὲν δὲ καὶ χαθαρῶς ἄντι- 

δοῦναι τάδε τῶνδε ἄξιον, καὶ φείσασθαισὺν ἀληθεῖ γνώμη 
φονέων ἀνδρῶν, ὑπὲρ ἀθανάτου Καΐσαρος δόξης, καὶ 

σωτηρίας. Οὐ μὴν ἐγὼ μετὰ τῆσδε 

τῆς γνώμης ἐποίουν, ἀλλ᾽ ἀνατιθέμενος τὴν δίκην. Ἔπεί 
γε τοι τῆς βουλῆς ἐς ἃ πρῦτα ἔχρηζον ἐκράτησα, καὶ 
οἳ σφαγεῖς ὡς ἐν ἀμερίμνῳ μεθεῖντο" ἀνεθάῤῥησα, καὶ 
τὴν ἀμνηστίαν παρέλυον, οὐ Ψηφίσμασιν Ἡ ) Σόγμασιν 

(οὐ γὰρ ἦν), ἀλλ ἀσήμῳ δηµοχοπίᾳ: τὸ σῶμα τοῦ Καΐσα- 
ρος ἐπὶ προφάσ άσει τῆς ταφῆς ἐς τὴν ἀγορὰν ἐκφέρων, 
καὶ τὰ οσον τα ἀπογυμνῶν, καὶ τὸ πλἼθος αὐτῶν καὶ 

τὴν ἐσθῆτα ἐπιδεικνὺς ἡμαγμένην τε καὶ καταχεχοµµέ- 

ἡμῶν ἀσφαλοὺς 

| 
| 

427 

ππυη {οἱ]στο, Υο]α( (γταηυία, Ομἱς βία οοάαέ, πιο 

πορ]εοίο Ο,φατα, ρΓα6Ἰαγ6 4ο ης Ππιδγίο, ρτα{ογνο οἳ γο- 

Ἰαΐδδο ἱπίπιίεος Πλας, οἱ οσ4ΐν ρπαΠη πἰίγο ἱηδίδἰα(οτί θες 

πο φα]α{ἱς τεπηίογα, αἱ ορίηαίαν Ο.0βας [ππίογ2 πάς 

Ιρίίαν ἰ5ίΐς αἱ ἱπ]αίαγαα ἀθοτεία οδί ορ](γίο, οἱ ρτα[οσίατα. 

ἀπίῶ υΠ{Ρ Ἠαπο οπίπι οἱραπι α- δεμαία ἵπ πιο ἴ]ο το]ίοίς. 

«ιο ρασίο 1] αεοἰἀονί, α πιο ππο αεοἰρίίο ! 

ΧΧΧΙΥ. « Οωφατο οχ ΙΠΙρΤΟΥΙ5Ο ἵπ ομγῖα ο0ϱἴδο, {θιΓος 

ἱηγαςίί οκ οπηπ/ρ5 Πιο ππαχίπηο; αἱρρο αἱ εἰ απιῖοι5 ΘΓ8ΠΙ 

Ἠμης, ποια αοοιταία ἸπίοΙρεραπα απἰάπαπα τοὶ ο55εί, 

ἱποστίας αι! οοΠδρίΓαξδεΠ{ οἵ απα ϐρϱο νο] οοηίγα 64Π05Π4ΠΙ, 

ΤαπηαΠαπαβΡαίασ΄ ρ]εῦς : ραιτίοίάα», οοσμραίο Οαρίίο]ίο αἆ- 

πη(ιεραπί πεπηίπεπα : 5εμαίας εἶς [αγεραί, απεπηα πιο άμα 

ηΗΠΟ δἶἴαμα πηααίς αρενία ΗΠΑ εἰς [αοἳς : Ππίεγ[εσίοηί δις, αἲ 

(γταπη]οϊᾶΐς, Ῥτῶπιία ραταβαί ἀεοσγπστε: αοά απίάειι οἱ 

[ασίαπα ε5δεί, ρεγοιπάσπα ογαί πορῖς οππηίρας, αἱ {γταπηί 

πηΙοῖς. Τη οα ἱπερίάα[οπθ ππείαφιθ ας 5οΠσ(αάΐπε, ᾳπαπάο 

ΠΗΙΓΙΠΑ Πο ενα θα{αγάπα, 5ἱ Ρίαπο ἀρςαίης Γαἱδδρπι 60Π- 

5Η10: {απιοπ, δί Τασία τθπι Ρεγρεπάα[ίς, Ιπίε]Ηροίῖδ, που 

αιαεῖαπα πηηῖ ἀεβαίςδα Ιπ ροι]οπ]ῖ5, που ατίος αἆ 5ἱπιπ]α- 

ἆππι απο[ίες ορια Γα. Ρναοῖρυπῃ απίθτη οβΠ(αΠΗ, οί {ο 

τοσα ουποία οοπΗπεβαπίατ, Ίος ογαί, αἱ οὐρίατοιι Ύθ- 

π]μας. ἀαοθγποτεπίασ ρεγοιςεοτῖρα5 Ῥτωπηία, Αίαιπα Π]πά 

ρεγήπασί οοπίεπ/ίοπο ορπαϊ; πο παῖπας 5επα{αῖ, 4 παπι 

ΡαΤγ]οΙΔἱ5, Πιο ΟΡΡΟΠΕΠ5, ἨΟΠ 5ἱΠ6 ΠΠασηΠο ΠΊθο Ῥογίομ]ο : 

σοᾶ πε(παφαᾶπα 05 {πΐο 5αρογς{1{ο5 [οτο Ο05ατί ΡΙΙΑΤΕΠΙ; 

5ἱ Πο (γναπηας ἀεο]αγατείατ. ΟµἱππΠ Υογο ρατὶ πιθίη 5οηᾶ- 

ας αἵ Ιπϊπι]οί {επετεπίατ, πί δαν Ρτο {ΨΤΑΠΠΟ Παβθαίας, 

{ους αί ῬαΠᾶ ππαπεαί ραγηείάας, εφαἰάεπα 115, {απίο πια]οτί 

εοπ{επ[Όπε αφοηθα5, ία ορςΙ; τί ποπ Ῥταπηῖα ἀθέθΓῃθ- 

τοπία! 5εᾷ ορ]ϊνίο :. δεἡ]σθί, αἱ γἱοςδίη 1ρ5ο Ιπιραίταγθιη 

απο οριας εταηί. Αί οὰ απαπία 5αη{ οἱ απα]ία! πο 0ωδατίς 

ΠΟΠΊΘΠ αΛο]εγσίατ, πηϊΠί οπηηἵαπη {πουπάἱβ5ΙπΙΙΠη : Πο Ώομᾶ 

εἶας Ῥαρ]εατεπίυΓ : πο αἀορίίο, απα πιπο Ιδία Ιηςο]εςοίί, 

Ἱππία βοτοί : αἱ {αδίαππεπίαΠα ε]α5 ΤαίαΠα ππαποτοί : αἱ τορα]ί 

{πειο οοτρα5 ογπανείας : Ἡ{ Ἰοπογ65, 5επιεῖ εἶ ἀεεγείῖ, 

πιαηετοηί ἵπ ῬογρείαΠα: αἱ αεία οπηπῖα γαία οβδδηί : αἱ Αἰίας 

ο]α5, ποδαΠ6 αππ]οί, ἆπσες αἱ παΗίας, 5α]αίοπα ἵπ {αίο Ἰπαβο- 

ΤΕΠΙΙ5, 6 Ργο Ισποπαϊπία σ]ογίατη. 

ΧΧΧΥ. «Ἐοφπῖά ραι1σα Ίος απί ραννα γἰάρηίαγ ρτο Ιπ[ιι- 

τίαταπα οβ]γίοπο α 5δοπαίι π]μῖ γΘρεηςα 2 αιί οοΠ6ΘΡΡΙΓΙΙΠΙ 

{αἱ556 Ἠσρο ριία 5 5οηα(απη, ηἶςί ο] γίοηα Π]α Ἱπιρείταία 

Ἐ{ Ίο ααἰάεπα Ῥονηλη{α {ο πο Ἱπίσαα οταί, οιίαπα 5ἱ [αοία 

655ε{ 5ἴποετα, 6{ 5οπίο γεπία Ποπηϊεῖαἰς νοδδ]ία ο55οί, Ῥτα 

πηπιον{α] 6ωδατίς σ]ογία, Ῥτοσι6 Ιποο]ατη]{α(1ς ποςίτα 5οει]- 

παίαο.. Αίσααί ΠΟΠ Ίου αΠΙΠΙΟ 1 α πιο [αοίαπα ο5ί, 5ο αἱ 

ἀπΠειτείατ Ῥαπα.. Οοτία, απαπιρτπη Πα α δοπαία ομίπι 

απ γο]ασταπη , Ποπηϊο]αῖς ]απα γασμῖς οΠοΙπάίπο, αἲ ρτϊςί]- 

ΠΑΠΑ απζασἶαπη τογθίςΗ5, ορ] νίοποπι απ(ἰαπανί, ποπ ρ]οί- 

5015 απ{ δεπαἰα5οοηδα]15, αποά ποπ Ποσίαί, 5εά ἀῑδείπι- 

Ιαπίευ οοποἰίαία πηηί Ρ]ερῖς Ῥοπογο]οπίία; ῥτο]αίο [η ΓΟΤΗΠΗ, 

γο]αί αἆ 5ορυ]ίαγαα, εοΓροτο Οᾳ5αρῖς, ἀείεσίίδᾳια γιπηοτί- 

Ῥα5, οἱ πι](αάίπεια ΠΙογαπα οἱ ογαθηίαΠα. ἀἰδοίδδαπιαιε 
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νην, καὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὸ φιλόδηµον αὐτοῦ παλιλλο- 
γῶν ἐκπαθῶς ἐν µέσῳ, καὶ ὀδυρόμενος μὲν ὡς ἄνηρη- 

µένον, κατακαλῶν ὃ᾽ ὡς θεόν. Τάδε γάρ µου τὰ ἔργα 
καὶ ῥήματα ἠρέθισε τὸν δημον, καὶ τὸ πΌρ ἦψε μετὰ 
τὸν ἀμνηστίαν, καὶ ἐς τὰς οἰκίας τῶν ἐχθρῶν ἔπεμψε, 
καὶ τοὺς ἄνδρας ἐξέθαλε τῆς πόλεως. ἘΤοῦτο δ' ὅπως 
ἀντιπρασσούσης καὶ λυπουµένης τῆς βουλῆς ἐγένετο, 
αὐτίχα ἔδειξαν' ἐμὲ μὲν αἰτιώμενοι τῆς δηµοκοπίας, 

τοὺς δὲ φονέας ἐκπέμψαντες ἐπὶ τὰς τῶν ἐθνῶν ἦγεμο- 

νίας Ἡροῦτον δὲ καὶ Κάσσιον ἐς Συρίαν καὶ Μακεδο- 

νίαν, αἳ μεσταὶ μεγάλων στρατῶν ἦσαν, ἐπείγεσθαι καὶ 
πρὸ τοῦ δεδομένου χρόνου διδάξαντες, ἐπὶ προφάσει 

φροντίδος σίτου. ὝἝτερον δή µε δέος ἔτι μεῖζον ἔπε- 
λάμθανεν, οὐκ ἔχοντά πω στρατὸν ἴδιον οὐδένα, μὴ 
πρὸς ἐνόπλους τοσούσδε ἄνοπλοι χαθιστώµεθα. Καὶ ὁ 

σύναρχος ὕποπτος ἦν, ἐμοί τε διάφορος ὢν ἄεὶ, καὶ 

ὑποκρινόμενος ἐπιθουλεῦσαι τῷ Καίΐσαρι, καὶ τὴν ἡμέ- 

ραν τοῦ φόνου γενέσιον τῇ πόλει τιθέµενος. 
ΧΧΧΥΙ. Ὦδε δὲ ἀπορῶν, καὶ ἐπειγόμενος ἐξοπλίσαι 

τοὺς πολεµίους, καὶ ἐς ἡμᾶς ἀντ᾽ ἐκείνων τὰ ὅπλα µε- 

τενεγχεῖν, Ἀμάτιον ἔκτεινα, καὶ κατεκάλεσα Πομπήϊον, 
ἵνα τοῖσδε αὖθις ἁλοῦσα ἡ βουλὴ πρὸς μὲ µεταθῥττο. 
Καὶ οὐδ) ὣς αὐτῇ πιστεύων, ἔπεισα Συρίαν αἰτεῖν Δο- 
λοθέλλαν, οὐ παρὰ τῆς βουλῆς, ἀλλὰ παρὰ τοῦ δήµου 
νόµῳ, καὶ συνέπραξα αἰτοῦντι' ἵνα τοῖς τε σφαγεῦσι 
Δολοβέλλας ἐχθρὸς ἀντὶ φίλου γένοιτο, καὶ τοῖς βονλευ- 
ταῖς αἰσγρὸν ᾖ μετὰ Δολοθέλλαν ἀντειπεῖν ἐμοὶ περὶ 
Μακεδονίας. Οὐ μέντὰν οὐδ ὥς µοι Μακεδονίαν 

ἔδοσαν, οὐδ᾽ ἐπὶ Δολοβέλλα, διὰ τὴν ἐν αὐτῇ στρατιὰν, 
εἰ μὴ τὴν στρατιὰν προμεθῆκα τῷ Δολοβέλλα, ὡς Σν- 
ρίαν καὶ τὰ ἐς Πάρθους διαλαχόντι. Τοὺς δ” αὖ περὶ 

τὸν Κάσσιον οὔτε Μακεδονίαν ἀφείλοντο ἂν, οὔτε Συρίαν, 

μὴ ἕτερα αὐτοῖς ἐς ἀσφάλειαν ἀντιλαθόντες ἔθνη. 
Δεῆσαν οὖν ἀντιλοῦναι, θεάσασθε, οἷα ἀνθ᾽ οἵων καὶ ὡς 

στρατοῦ γυμνὰ ἐδόθη, Κυρήνη τε καὶ Κρήτη" ὧν καὶ 

οἱ ἐχθροὶ καταφρονοῦσιν, οὐκ ἀσφαλῶν σφίσιν ὄντων, καὶ 
ἐς τὰ ἀφηρημένα βιάζονται. Οὕτω μὲν δὴ καὶ ὃ στρα-- 

τὸς ἐς Δολοβέλλαν µετενήνεκτο ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν, τέχναις 
καὶ μηγαναῖς καὶ ἀντιδόσεσιν ἑτέρων' οὐ γάρ πω τῶν 

ὅπλων φανέντων, ὑπὸ τοῖς νόµοις ἔδει πράσσειν. 
ΧΧΧΥΠ. Τεγενηµένων δὲ τῶνδε, καὶ τῶν ἐγθρῶν 

ἕτερον στρατὸν ἀγειράντων, ἔδει µοι τοῦ περὶ τὴν Μα- 
κελονίαν στρατοῦ καὶ προφάσεως ἠπόρουν. Φήμη δὲ 

Ἀπιστουμέ- 

νης δὲ καὶ ταύτης, καὶ τῶν ἐπισκεψομένων ἀπεσταλ- 

µένων, εἰσηγησάμην ἐγὼ, περὶ τῆς δικτάτωρος ἀρχῆς 

μὴ ἐζεῖναι µήτε εἰπεῖν, µήτε ἐπιψηφίσαι, µήτε λαθεῖν 

διδοµένην. ρ δὴ µάλιστα ὑπαχθέντες, ἔδοσάν µοι 

τὸν στρατόν. Καὶ ἐγὼ τότε πρῶτον ἐμαυτὸν ἡγησά- 
μην ἱσόπαλον εἶναι τοῖς ἐχθροῖς, οὗ τοῖτδε τοῖς φανεροῖς, 

ὡς οἴεται Καΐσαρ, ἀλλὰ τοῖς πλέοσί τε καὶ ὀυνατωτέ- 

βοις, καὶ ἀφανέσιν ἔτι εἶναι θέλουσι. Ταῦτα δ᾽ έργα- 
σαμένῳ µοι ἕτερος τῶν σφαγέων ἔλειπεν ἐν πλευραῖς, 

κατέσκηψε, Γέτας Μακεδονίαν πορθεῖν. 

Βουῦτος ὃ Δέχμος, ἠγούμενος καὶ ὅδε χώρας ἐπικαίρου | 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

γορίθπη ορίοµίαπάο, γα ραςσπο μας οἱ ἵπ ρηρηίς οαε](αία 

οιρα Ρα(πίαπη οοπηπησπηοΓαμά(5, ππογεπάο αἲ[εοίας μπα] ἴα- 

ἀῑπίς, αἆ Ἠσο ἀερ]οταπάο αἱ οἜδαπα, εἴ ργεείθης Ἱηνοζαπόο 

υἱ οα]Πσιη. Ηἶ5 επίπα [δείίς ἀῑσιίςααο Ἱεηίαία ρ]εὺς Ισηοιι 

αεορπ(, εί, πΙΗΙ] πιοταία ομΗνίοπεΠη , ἵη ολες ΠπήπηΙοογ ατα 

ἵσποιη Ἱππαϊςίε, {ρδος Ότρο εχρυ]{. Ἠοο απἴεπα ατῃ Γηγ {ο 

ἀο]εηίο(πο 5οπαία δι [αείαπα, αι αρρατές ἆππα ην 

οτἰπαϊπαπίας υἱ [ανοτίς Ῥορυ]ατίς εαρίαίοτεπα, Ἰοπήείάας 

απίεπα 6ΗΠΗ Ροίρείαίο πλ απ η Ῥτον]ποίας, Βγυίαππφαο εἰ 

Οαδδίσπι ἵπ Βυτίαπη οἱ Μασοσάοπίαπα, πηασηῖς γεοτίας εχεγεῖ- 

Έδρας, Ῥτορετα εί απίο Ρις αίαπα {επαρις 5ποσεάετο Ἱι- 

Ῥοηέ, αΠΠΟΠΟΡ Ρτουυταπά Ῥγα{εχία. Τ9ί τετο οηἶάεπα, 

ποπάμΏη Ρτοργίο πο πηηηϊέας οχετοῖία, πιαρῖς οίίαπα πιετο 

οαρῖ, πε {οί αγηπαϊῖς ΙΠΕΓΠΊΕ5 Πος ομ/ἱορτοηΙς : Ῥταδειίπη, 

αππη «ο]]εσα οδοί πη]μῖ 5α5ρεοίαςξ, αἱ α ΠΊε 56ΙΠΡΕΓ ἀῑςδεῃ- 

εοταί, εί οοπ]ηταἰοηίς θἶας 5οάᾳ5 το]πεγαί γἱὰοτί, εἰ ἀῑεπι 

οσἱς αἱ Ναίαίοπα τοῥρ]ίοα" ρτοροξπεγαί οε]ερταπάπη, 

ΧΧΧΥΠ. «Τη {απι ἀμδίο ΤΕΓΙΠΗ ΠοδίταΓΠη δίαΐα, εαρίεης 

εχατΠιᾶΤΕ ἀ4γεΓδαΓΙΟ5, οί θογΙΠΙ αΓπ]α ποβῖδ αδήτρατε, 

Αππααπι οσσοἰᾶϊΙ, τογοσανίαπο Ῥοπιρεϊαπας αἱ Ἰου πιοῦο 

τήήδ5 ἀθγίπείας 5οπαίας η Ρανίος ππεας [ταηδίτοί, Ας πε 

«ἷο απ]άεπα αἱ βΠάθΗς, Ῥοι5ηαςῖ Γοἱαβο]ία:, αἱ Βγτίαπα ρείε- 

τοί, ΠΟΠ 4Ώ ἴρ5ο, 564 α ΡορΠ]ο; Ῥεϊοπ/ίαπε [ανί, αἱ Ἰνοπυἱςῖ- 

4ἱδ οκ απηίοο ἱπ]πηϊοι5 Π]α τοάδετοίας, οἱ δοπαίαπα ρηάετοί, 

Ρο5ΐ τα(ἴοπεπα εο]]εσο» Ἰαβίίαπηα , παΙλΙ τορυ]σαπη ἆατο 4ε Μα- 

ερἀοπία. ΑΙίαπΙΟΠ πε 5ἷε απἱάεπα 68Πά πηῇ, γε] ρο5ί Ώοῖα- 

Ῥο]απα, οταηί ἁαίατί, Ῥτορίες οχογοϊσπα, αῖ ἴῃ εα ειαί; 

ης! ρτίας οχοετοϊίηπα {]απι οοΠορα. οοπορδξίςςοπη, οπῖ ΟΠΗ 

Ἁγτία ο] απα Ῥαγιπίοπι Γαεταί ἀθονοίππη. δε ποαπε 0ᾳςςδῖο 

Ῥνηίοσαο αὈςία]ίςεοηί γε] Αγτίαπα γοὶ Μασθάσπίαπα, Πϊςὶ 

15, 5εουγΙ(αεἶς οαηδα, Ῥγοδβροσίαπα Γηἱςςεί 46 αῖς Ίοςο 

αἀεπλίατυπα Ῥτονἱηοῖῖδ. Τὰ απ πά ορ5 οςδοί [αεία, γάείο, 

απα]ες ρτο σας ἀαία! Οντοπεηςίς οἱ Ογοίοηςίδ, πας 

Ριωφίά 5. Ύπας 1ρ5ὶ αποφαθ Πππηοί, αἱ ραΓάΠά 51] σίας, 

εοπίαπΙηη{, οἱ ἵπ αἀθηιία5 οοπαπία Ρο γίπα Ἰηναάετο, 

Αίάιο ἴία φπἱάσπα οχογοῖίας οἵαπα αἲ Ἰηϊηϊοῖς αἆ Ώο]αβο]]απι 

{ταηβ]α(ας ο5ί, αγίῖθ5 οἱ αξία αἴπο ροτηαίίοπο : ποπά μπι 

οπίπα ργο]α(ῖς αγηαὶς, ορογίευαί αὐο] Ἱορίρα». 

ΧΝΧΥΙΗ. «Ρο5ἱ Ίος Ππἰηιϊοῖς πόνος ἀθοσίας Ἰαοηνας, 

ορι5 η η ογαΙ Ἱορίοπίρης Μαοσδοηίοίς : 5οά οσσαςίο ἀθοταί, 

Ἱποτοριεταηί απἰάθηα ΤήΠΊοτος, Υαδίαί α 0ος Μασρᾶο- 

πίαπα :. δοᾷ Ύππα μἱ5 πο οτοδογείάτ, παογοπίυτα ο απ] 

το. οχρ]οταγοηί, Ίοροπα ἱπίοτίηι (π]ί 4ο ἀἰοίαίητα, ης φαἱς 

οςΠ1 νοὶ ποπηΙποί, Υοὶ ἀεοστηαί, νο ορ]αίαπα αεοἱρίαί, Οσα 

το Ιακίπιο οαρίας 5οπαία5 4ος { πμ οχοτοΙαπα. Λο σης 

ἀθΠάΠΑ οὐ πάσα τη] ἱ νίδας ΣΗΜ Ρας 6556 αὐνογδαΠῖςτ ΠΟΠ 

Ἠ5 ππη[οφίς, αἱ ρυίαί κας, δοᾷ αλῖς, οσα ρα νης, 

μπα ροοη ον νας, οἱ Ἰαΐίοτο αὐ μας νοἰορίθας,  Ηἶς απίοπι 

τοῦ οοη [ου ς, προτογαί π Εῖ πας Ἰνουηίοίά αγαπη , ντος 

ἱπουνίοίθης, Ώου πας Βίας, ορρογ{ηπα” ργου ἰποῖα) ππαμηο” 



ΡΕ ΒΕΙΙ5 ΟΙΝΗΙΡΙ5 ΠΡ. ΠΠ, 

χαὶ στρατοῦ πολλοῦ. Ὃν ἐγὼ, καὶ θρασύτερον εἰδὼς, 
τὴν Κελτικὴν ἀφηρούμην' ἐς εὐπρέπειαν ἐπι τῆς βου- 
λῆς Μακεδονίαν ὑπισγνούμενος ἀντιξώσειν, γυμνὴν 

στρατοῦ Υενομένην. Ἀγαναχτούσης δὲ τῆς βουλῆς, 

καὶ τὴν ἐνέδραν ἤδη καθορώσης, καὶ ἴστε οἷα καὶ ὅσα 

Δέχμῳ πολλῶν γραφόντων, καὶ ἐπαλειφόντων ἤδη τοὺς 
ἐμὲ ὑπάτους: ἐγὼ, θρασύτερον ἔτι, τὸ μὲν ἔθνος, 
τῆς βουλῆς, νόµῳ παρὰ τοῦ δήµου λαθεῖν ἐπενόησα" 

στρατὸν ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ἐς τὸ Βρεντέσιον 

. ων, ὡς γρησόµενος δὴ ἐς τὰ ἐπείγοντα. Καὶ, σὺν 

ς εἰπεῖν, χρησόμεθα, ὡς ἂν αἵ χρεῖαι χαλῶσιν. 
ΧΧΧΥΠΙ. Οὕτως ἐκ πολλοῦ δέους τοῦ πρὶν ἡμᾶς 

ἐπισχόν ντος, µετεθάλοµεν ἔς τε ἀσφάλειαν ὑπὲ ο δν ἡμῶν 

τῶν ἐ ἐγκρατῆ, καὶ ἐς βάρσος ἐ ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς" ὧν ἐκφα- 
νέντων, ἀνεφάνη καὶ ἡ τῶν πλεόνων ἐς τοὺς πολεμίους 
σπουδή. “Ορᾶτε γὰρ, ὅση μὲν αὐτοῖς ἐστι µεταμέλεια 
τῶν ἐψηφισμένων, ὅσος δὲ ἀγὼν ἀφελέσθαι µε τὴν Κελ- 
τικὴν ἤδη Σεδοµένην. Ἔστε ἃ γράφουσι Δέχμῳ, καὶ 
ὅσα τοὺς ὑπάτους μετ ἐμὲ πείθουσι περὶ τῆς Κελτιχῆς 

μεταφηφίσασθαι. Ἀλλὰ σὺν θεοῖς τε πατρώοις, χαὶ 

σὺν εὐσεθεῖ Ἰνώμη, χαὶ σὺν ταῖς ὑμετέραις ἀνδραγαθίαις, 
μεθ) ὧν καὶ ὁ Καϊσαρ ἐκράτει, ἀμυνοῦμεν αὐτῷ, τῷ 
τε σώματι έπε ξιόντες, καὶ τη γνώµη { βοπθοῦντες, Ταῦτά 

μοι, Υγνόµενα μὲν, ῶ συστρατιῶται, ἔτι ἔχρηζον 
ἀπόῤῥητα εἶναι" Ὑενόμενα δὲ, ἐξενήνεχται πρὸς ὑμᾶς, 
οὓς ἐγὼ καὶ ἔργου καὶ λόγου κοινωνοὺς ἐς ἅπαντα τί- 
θεµαι. ἸΚαὶ τοῖς ἄλλοις, εἴ τινες αὐτὰ οὐ συνορῶσι, 

μεταφέρετε, πλὴν μόνου Καίΐσαρος, ἀγαρίστως ἐς ἡμᾶς 

ἔγοντος. » 
ΧΧΧΙΧ. Τοιαῦτα τοῦ Ἀντωνίου διεξιόντος, παρέστη 

τοῖς ταξιάρχαις; αὐτὸν ἅπαντα μετ ἔχθρας ἀκριθοὺς 

ἐς τοὺς ἀνδροφόνους, ἐ ἐπιτ εχνάζοντα τῇ βουλἩ, πεποιη- 

χέναι. ᾿Ἠζίουν δὲ καὶ ὣς, τῷ Καίσαρι συναλλαγῆναι. 
Καὶ πείσαντες αὐτοὺς, αυνήλλασσον αὖθις ἐν τῷ Καπι- 

Οὐ πολὺ δὲ ὕ ὕστερον ὁ Αντώνιος τῶν σωµατο- 

φυλάκων τινὰς ἐς τοὺς φίλους παρήγαγεν, ὡς ὑπηρέτάς 

γενοµένους ἐπιθουλεύοντος αὐτῷ τοῦ Καίσαρος: εἴτε 

συκοφαντῶν, εἴτε τῷ ὄντι νοµέίσας, εἴτε περὶ τῶν εἰς τὰ 
στρατόπεδα περιπεμφθέντων πυθόµενος , χαὶ τὴν ἐς τὸ 

ἔργον ἐπιθουλὴν μεταφέρων, ἐς τὸ σώμα. "Ο τε λόγος 
ἐκδραμὼν, αὐτίχκα θόρυθον ἤ ἤγειρε πάνδηµον, χαὶ ἀγα- 
νάκτησ. ιςἠν. Ὀλίγοι μὲν γὰρ, οἷς τι λογισμοῦ βαθέος 

ἦν, Ίδεσαν, Καΐσαρι συμφέ ἔρειν, Αντώνιον καὶ βλάπτοντα 
ὅμως περιεῖναι, ἐπίφοβον ὄντα τοῖς φονεῦσιν' ἀποθα- 
γόντος γὰρ, ἀδεέστερον ἐκείνους ἅπασιν ἐπιτολμήσειν, 
βοηθουµένους µάλιστα ὑπὸ τῆς βουλῆ.  Ὃδε μὲν 
εἴκαζον οἵ συνετώτεροι. Τὸ δὲ πλέον, ὁρῶντες οἷα καθ’ 
ἑκάσφην ἡμέραν ὃ Καΐσαρ ὑθριζόμενός τε καὶ ζημιού- 
μενος πάσχοι, οὐκ ἄπιστον ἐτίθεντο τὴν διαθολὴν, οὐ- 
δὲ ὅσιον ἢ ἀνεκτὸν ἐνόμιζον, Ἀ 

τὸ σῶμα ἐπιθεβουλεῦσθαι. 

οὕτως ἔχοντας ἐξέτρεγε σὺν ὀργῇ μανιώλδει, χαὶ ἐρόα, 
αὐτὸς ἐπιθουλεύεσθαι πρὸς Ἀντωνίου ἐς τὴν παρὰ τῷ 

δήµμῳ φιλί ίαν, ἔτι οἱ μόνην οὔσαν" ἐπί τε τὰς θύρας τοῦ 

π 
Ν αἲ 

ον οξ 

τωλίῳ. 

ντώνιον ὑπατεύοντα ἐς 

Ὅ δὲ Καΐσαρ καὶ πρὸς 

-655ε αἆ οἰτουπηνεπίσπά απ] 5επαίπη. 
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απο οχογοαἱ ρτα[οοία5. Ο16Π1 ορο 4 ΗΠΗ ἀπ 4αοἱοΥΘΠΗ ε[[αι 

το]φαῖς ε.δο 5οἴτοπα, ρηνανί ααΠία: οἱ, αἱ δροείε ασια 

αίοτογ αριά ΦοΠαίΗΠ, Ῥολἱοίας 5ΗΠ1, πε Μασεάοπίαπη 

οχοτοῖία πιδαίασα ἵπ γίεσπα ΠΠ ἀαανη,  Ππάϊρησηίε Υοτο 

εοπαία,, αἱ σαἱ 5αβοθγεηί ἱηδίάΐα., πιπ]ἴδαπα, αἱ 56Ηΐ5, Ρε 

Πίογας πηη]ία. Ώεείπιο φἱρηίβοαη[ίνας, εἰ οοηδΗ]ε5 ἀεδίρηα- 

{05 ΠΠΘΟΙΠΗ σοπηπη/εθτο ραγαπίΐρις; 6ρο Ίάπι ἀιδασἷοΓί τᾶ- 

[σπα φαί, Ῥτογϊποίαπι απἰάσαι Ροδίμαβίίο 5επαία ρε 

τοβα(ΙοΠθΙΗ α ρορι]ο ασοἴρετε, εχογοϊ(απη Ύοτο ϱ Μασεζο- 

πία Βγαπάαδίσπη (γαηδρογίατθ, πἴοπάντη αἆ τες πεεεςδα Τα» : 

απο οιίαπη μίαν, ἱΐ5 γο]οπίίρης, αἆ αάσαἷᾶ Γαεγῖί ορα5. 

ΧΧΧΥΠΠ. « 8ίε, οχ πιᾶσπο Πἴππογο Ῥεϊδίπο, ΠΟΠ πού 
αἆ οθτίᾶπη 5οευ(αἴοπα τοάΙπηας, 5ο οίίαπα 6ο 1000 5ΗΠΗΗ5, 

αἱ αμ Ίθγο ρορδῖπιας οοπίγα Ἰπ]πηίοος; α] Ροδίαπσα οχογίί 

5μηί, αἀρατιί «πηυ] πάση οισᾶ Ιοδίο5 Ρα γΙππογα η. Ὑἱ- 

ἀθιῖς οπίπα, απάτη ϱ05 ργαίογίογαπη. Φεπᾶ(α5οοπδ]ίογυΠΙ 

Ρωηίίθαί, απαπίαήπε οομίθη[ίοπε Ἠου ασαηί, αἱ εοπεεδδᾶ 

Ίαπα πεί αἀϊπαίας οσΗΐα : δοΐς, απῖά φετίραηί Ώεσίπιο; 

απῖά εοηςα]ῖθης ἀοδίσηα[ίς ρεγςμαάἆθτε σοπεηίητ, 4ε πιπίαπάο 

ς, 6, Οιποᾶ αἲ Π]απι ργονϊπείαπα αἀῑῑΠοί. Ἐπο γετο, 415 

μα]ας ατρίς ρταἰάΐρας πιδογΙπηΠε οοηβΙΗογαπη Ρίείαίε 

[ιδίας εί (ογ(πάΐπο Υοδίτα, πα Ο0ὔρδαχ 56ΠΡΕΓ ΥΙΟΙΟΓ εΥ8- 

εἵί, ορδγαπῃ ἀ4βο, πο παπα οΏ1 5ΙπαπΙς, 4πΔΠΙΙΙΗ τε] 

γατα ποῬῖς Υ6ὶ εοηςΙῖ 5αρροίοι. Εί ας απἰάεπα τε», 

ἀαπα ἵπ πιοἰπηίπο οταπ{, οε]ατί αάμαο ορον{η(έ: ΠυΠΟ γετο, 

Ροδίαπαπα ε[δεί 5ΗΠΙ, ΥοῬίς δα5άεπη εχρος, ΟοπιπηΗ{ο- 

ηθ5]! ᾳπος οσο οἱ ΓΕΓΙΠΗ σεγοπάατΙΠὴ εἰ οΟΠΣΙΠΟΓΗΠΙ ΠΙΕΟΓΗΤΩ 

«οοἵο5 ατυἰίτοδαπα Γασίο.. Ὑοἱοσπε, οοπιηιηἰοείῖ5 Πῶο ε- 

ἀεπα αλῖδ, απϊ Παγαπα ΤΕΓΗΠΑ ΓΑΙΙΟΠΘΙΗ πηῖπας Ρεγδρίοϊαηί; 

θχοθρίο πο Οφσατε, αἱ {απ ἱηρταίαπῃ ειδα Πος δεί αΠ]- 

ΠΙΙΤΗ. » 

ΧΧΧΓΧ. Ηαο Απίιοπίϊ ογαίίοπθ ρειςιᾶςιΠῃ θδί ΡΓῶ{εο({5 

πα Πέαπα, οπηπία Ρογἱηασί θ15α ρατγϊοῖᾶα» οὔἱο αὖ ϱο [αεί 

5οᾶ πΙ]]ο 5οεῖας Ἰου- 

(ας 5απέ, Ρογνίοετυπίαα6, υἱ τουοποἠἰατοίητ 05. : εί 

Ἱίσγαπα τούαχοταη{ 605 1η στα{ίαπῃ ἵη ΟαρίίοΠο.  Άοσιαε Υετο 

ία πηυ]ίο Ρροδέ Απίοπίας ος φα{θ](ῆνης 55 αἰᾳποί ἀειπ]ί 

αριά απιίσο5,, {απιαπαΠα ορεταϊη ἃά 5ο {ομεπάππη Ροµ/άίο5 

0ᾳ0ςαιῖ : ἶτο σα]αππία Εα1ί Ίσοο, 5ἶνε το τετα 4 εγεδῖάΙ!; 

εἶνε, απἷα πιῖςςος αποςάαπα αἆ 5οἹοϊζαπάσπα εχεγοΙἔαπα 0: 

σπογοταί, ἰηδίάῑϊ5 Ῥεῖιῖ οορας «παπι ριίανί. Οποά αί 

τυ]σο ἱπποίπ]έ, ἰοία ατθο (πηἰααίαπη οδί πιασηα ΙΠπά[ρηᾶ- 

οπο. Ἐἰοεπίη ραιο απἰάεπα, ααὶ αἰῖας τοῦ ΙΠίΓΟΡΡεχε- 

ταπί, πίο]Ησοραπί, τη [έάπη πίθγες5ο Ορ5αγί5, αἱ ΑΠίοΠΙΗ5, 

αααππ( παπα ἵπ θυπι πίᾳαα5, Φαἶγιας δἷί, εο αποά {ογπηΙζ[ηῖ 

ο5δεί ρογουςεοτίρα5 : απο 5αῦ]αΐο, 1ο πμ που 4Π51Γ05, 

Ρα 5θι(ἶπι αἀ[αγαηίε 5οπαία. » Εί ο απἰάεπα εταί Ργαάε- 

Πογυπα εοπ]θοίητα. 56ᾷ ππα]ος Ρρατς, γἰάεης, αααπία ἀείτ]- 

πηρηία απαπίαδαο Ἰπ]ατίας αΏ Απίοπίο Οαρδας απο[ἷάΙε ρᾶ- 

(οτείας, [αοῖας ογοᾶεραί οα]απηηῖϊς : 5εά ΙπάΙσπιηα {αΠπΕΠ 

ἃο πε[αγίπτη {αάϊσαραί, ΑπΠίοΠΙΙΠΙ, 5ΙΠΩΠΙΟ Ππιασίϊσίτα ία μη” 

σοηίοπα, ρεηϊοΠ(ατὶ ἂε γ]ία. Ταπι Οω5αν οἱ αἆ ος εχει 

αεήρηπάα5,, ἴπιο ἲδί Απίοπίώση ἱηδίά[ας 5ίτπετε, Υοίεγαης, 

απαπἆο αἰἰοπατοί ἃ 5 Ρορυ]π, ου]5 απία5 [ΑΥΟΓ 8ἱρί αἆμυςο 
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Ἀντωνίου δραμὼν, τὰ αὐτὰ ἐθόα, καὶ θεοὺς ἐμαρτύρετο, 

καὶ ἀρὰς ἡρᾶτο πάσας, καὶ ἐς δίκην ἐλθεῖν προὐκαλεῖτο. 

Οὐδενὸς δὲ προϊόντος, Ἐν τοῖς φίοις, ἔφη, δέχομαι 

τοῖς σοῖς κριθηναι΄ καὶ εἰπὼν, ἐπέτρεχεν ἔσω. Κωλν- 

θεὶς δὲ, αὖθις ὤμωζε, καὶ ἐλοιδορεῖτο αὐτῷ, χαὶ τοῖς 

περὶ θύρας ἠγανάκτει, χωλύουσι τὸν Ἀντώνιον ἐλεγ- 

Ἰθῆναι. Απιών τε, τὸν δῆμον ἐμαρτύρετο, εἴ τι πάθοι, 
πρὸς Ἀντωνίου δολοφογεῖσθαι, Λεγομένων δὲ τῶνδε 

σὺν πάθει πολλῷ , µετέπιπτε τὸ πλΏθος, καί τις αὐτοῖς 
τῆς πρὶν δόξης μετάνοια ἐνεγίγνετο. Εἰσὶ δὲ οἳ καὶ 
τότε ἀπιστοῦντες, ὤκνουν ἑκατέρῳ τὸ πιστὸν νέμειν. 
Κα τινες ὑπόκρισιν ἀμφοῖν τὰ γιγγόµενα διέθαλλον 
εἶναι, συνθεµένων μὲν ἄρτι ἐν ερῷ, μηγανωμένων δὲ 
ταῦτα ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς. Οἱ δὲ αὐτὰ τὸν Ἀντώνιον 

ὁγοῦντο ἐπινοεῖν, εἷς ἀφορμὴν φρουρᾶς πλείονος, Ἆ ἐς 

ἀλλοτρίωσιν τῶν κληρουχιῶν Καίσαρι. 

ΧΙ,. Ὡς δὲ τῷ Καίσαρι ὑπὸ τῶν χρύφα ἀπεσταλ- 
µένων ἀπηγγέλθη, τὸν ἐν Βρεντεσίῳ στρατὸν καὶ τοὺς 

ἀπωκισμένους ἐν ὀργῇ τὸν Ἀντώνιον ἔχειν, ἀμελοῦντα 

τοῦ Καίσαρος φόνου, καὶ σφᾶς ἐπικουρήσειν, ἂν δύνων- 

ται" ὁ μὲν Ἀντώνιος ἐς τὸ Βρεντέσιον ἐξήει διὰ τάδε. 

Δείσας δὲ ὁ Καΐσαρ, μὴ μετὰ τῆς στρατιᾶς ἐπανελθὼν 

΄ ᾽ 
” ’ 

πατρὸς ᾠκισμένας, Καὶ ἔπεισε Καλατίαν πρώτην, 
πὶ δ᾽ ἐκείνη Κασιλίνον, δύο τάσδε Καπύης ἑκατέρωθεν" 

- / .. 
ἐπιδοὺς ὃ) ἑκάστῳ δραχμὰς πενταχοσίας, Ίγεν ἐς μν- 

ρίους ἄνδρας, οὔτε ὡπλισμένους ἐντελῶς, οὔτε συντε- 
ταγµένους πω κατὰ ἴλας, ἀλλ᾽, ὡς ἐς µόνην τοῦ σώ- 
µπτος φυλακὴν, ὑφ᾿ ἑνὶ σηµείῳ. Οἱ δὲ ἐν ἄστει, τὸν 
Ἀντώνιον δεδιότες μετὰ στρατιᾶς ἐπαννόντα, ὡς ἐπύ-- 

ῥοντο καὶ τὸν Καίσαρα μεθ ἕτέρας προσιέναι, οἱ μὲν 

διπλασίως ἐδεδοίκεσαν, οἳ δ᾽ ὡς γρησόµενοι κατ᾽ Ἂν- 

τωνίου Καΐσαρι ἠσμένιζον" οἳ δὲ, αὐτῶν τὰς ἐν τῷ Κα- 
ας / η 1 ο . 

πιτωλίῳ διαλλαγὰς ἑωρακότες, ὑπόκρισιν ἐνόμιζον εἶναι 
9 / /Ν 3 / Ν δ / 

τὰ γιγνόμενα, καὶ ἀντίδοσιν Ἀντωνίῳ μὲν δυναστείας, 

Καίσαρι Σὲ τῶν φονέων. 
ΧΙΙ. δε δὲ αὐτῶν θορυβουµένων, ἸΚανούτιος ὁ 

Σύμασχος, ἐμθρὸς ὢν Ἀντωνί ἁ παρ) αὐτὸ Καίΐσαρι .2ήμαρχος, ἐγθρὸς ὧν Ἀντωνίῳ, καὶ παρ ρ 
-- ’ 3 Ν 

φίλος, ὑπήντα τῷ Καίΐσαρι" καὶ τὴν γνώμµην ἐκμαθὼν, 
ἠπήγγελλε τῷ δήµῳ, μετ ἔχθρας Ἀντωνίου σαφοῦς 
2 - Αα 3 ἐπιέναι τὸν Καΐσαρα, καὶ χρΏναι δεδιότας ᾽Αντώνιον 

ἐπὶ τυραννίδι τόνδε προσεταιρίσασθαι͵, στρατὸν ἄλλον 
οὐκ ἔχοντας ἐν τῷ παρόντ. ἘΤαῦτα δ᾽ εἰπὼν, ἐσῆγε 

. ο, 3 - / 3 - / 

τὸν Καΐσαρα, αὐλισάμενον πρὸ τοῦ ἄστεος ἀπὸ σταδίων 
πεντεκαίδεκα ἐν τῷ τοῦ Ἄρεως ἱερῷ. Ὡς δὲ εἰσῆλθον, 

ὁ μὲν εἷς τὸν νεὼν τῶν Διοσκούρων παρΏλθε, καὶ τὸν 

γεων περιέστησαν οἵ στρατενόµενοι, ξιφίδια ἀφανῶς 

περιεζωσµένοι. ἸΚανούτιος δὲ πρότερον ἐδημηγόρει 
κατὰ τοῦ Ἀντωνίου. Ὁ δὲ καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοὺς 

ω 

πες 
πλ .. 

. - 9 4 ͵ , | 
ὑπεμίμνησκε, καὶ ὧν αὐτὸς ὑπὸ Αντωνίου πάθοι, δ 
ἃ καὶ τόνλε τὸν στρατὸν ἐς φυλακὸν εἴη συνειλεγµένος" 

ἔφη τε, ἐς πάντα τῆς πατρίδος ὑπηρέτης καὶ χατήκοος 

ἔσεσθαι ᾳ καὶ ἐς τὰ νῦν πρὸς Ἀντώνιον ἔτοιμος. 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Γαἱςςοί τος : εί αἆ [ογος ἱρείας Απίοπι Ρτοσαστέηςς ας 

οαἆσπα οἸαπηίαβαί, ἆεος οὐίεξίαης, οἱ ἀῑγίς 5ο ἆθγονοῃς, 

5ἱπππ]ιο αἲ ἀῑδοερίαπάνπα Ἰαά1εῖο 6Η πῃ Ῥτογοσθης. ΟΗΠΙ- 

απο Πθπιο ρτοβῖτεί : Το, Ἰπααῖε, απηίοος αγβίίτος [αείο : 

οἳ πα ἀῑοίο, οοπαίης ε5ί Ιπγαπιρεο. 5ο τερτςδης, 

ορηγ]οία ΓΗΙΦΗ5 ἵη ΘΙΠΙ ]εο]ί οαπι σοπηία» Ἱταίας εχε]άει- 

πρας, πο εοατραετείατ Απίοπίας. Ὠείῃ ἀῑδοράεῃς, Ῥορι- 

ΊἸάπ1 οοη{ορίαἴα5 ο5ί, 5ἱ απἱά 5δί αοοἰἀἰςεαί, τὰ ἱππραίαπάππι 

ογποη[ῖ5 Ἰη5]ά15 Απίοπ, Οποᾶ ααππα πλδεταβίΗ τοςο ηια- 

χίπηο οἸαπηϊίατεί, απίππππα πηπίαν{έ νυ]σης, εἰ Ρηοτίς ορῖ- 

πἰοπί5 θπΙ δαΡΗί ραηϊίοπα. Ἐταπί απίεπα, ααἲ θιίαπ. 

απο απιρίπετοηί, τί ογεάοπά πα ε5ςαί : αἲ οπἰπήπαραπίας 

πἰτήπη(αο Πηροιο Ίο ἵπ Ῥογηίεῖοπα ΙΠΙΠΙΙΟΟΓΙΠΑ, απαπάο 

Ἰπίει {ρ5ος τουθῃς ἵπ {οππρ]ο ςατία ςῖί στα(ία : τΙΓΞΗΠΙ αλ 

ετοεβαπί, οοπηπιοηίΗπη Ἀου Απίοη 6556, πί ϱ8 Ο008ΔΙΟΠ6 

Δπφθγοί δΠΗΠ1 5α{θ]Ηππα, απ γείεταπος αἹἱοπατεί α 0,5ατο, 

ΧΙ, Οµἱ Ροδί(παπα αἲ οσου]ίο πηϊςείς τοππεἰαίαπη ο5έ, 

οΠῃ Ἰορίοπες Βνυπάας!!, {απ γείδταπος ἵπ οο]οπίας ἀῑνίδος, 

ἱγαίος ε556 Απίοπίο, απο ἱπη]ίαπι 5ἰπογοί Ώδοεπι Ο05απῖς, 

Ρομἱοριῖαπε 605 οΡθΓᾶΠΙ 5Η8Π1 αἆ Ίος το νῖτῆνας : Απίοηίας 

εα 46 εαιδὰ Εγυπάαδίαπη Ρτο[δοία5 οί. Οὔ5ατ απίθπη, Υθ- 

πας, πο Ἠ]α, οαπα οχογοῖία ΤΘΥεΙςΗς, 56 ορρτϊπιετεί ἀοςίῖ- 

αἴσπα ργδίἀϊο, θα Ροουπ]ῖς ργορεταν[έ ἵπ Οαπηραπίαπα, 

γείοιᾶπος α Ραΐτο ἵπ οο]οπίας ἀεάπείος αἆ πηΠΙαπη 5 

γογοζαίγας.  Ἀἴοχαπε ργίπ]απα αἆ 56 ρε]]εχίί Οαἰαίίαπα, ἀθἵῃ 

ΟαδίΠηυπη, δίία5 οχ π{γοσιο Ἰαΐοτο Οαρυα., τοργςεπἰακαπο 

ἵπ. »ἱησι]ος Ρὶς πι]]α 5ορίογῖς, οοπίταχἰέ οἴτοίίοι ἀεθθίη 

πηβ]ία γἰτογαπα; πο Ἱαδία απ]άσπα ατππαίητα Ἱηδίγαείοταπα, 

ποσάππη ἀῑβεξίογαπα ἵπ πηϊίατος οτάΐπες, 5οἁ οπΊΠες 50 

υπο δἱρπο ἀπείαης {απιαπαπα φα{ε] σπα. Αἲ αγ απί, 4πΗΠΙ 

Ίαπα. Επιιῖςςοηί τοὐσιπίοπι ου οχοτοῖα. ΑπίοπΙαα, αλὶ 

0ᾳ154γ6Π1 4ποσιθ οΙΠ1 α1ἱο αἀγοπίατε οχοτοῖίὰ οοσπογεταΠί, 

αηί ἀαρμσαγοταηί ππείαπη, αλ Πομίοτ 14 αοοερετυηΕ, φπαςὶ 

αδαιῖ 05αγο οοπίτα Απίοπίαπις αἲ ἀεπίαπα, απὶ γἰάεταηε 

οο5 ἵπ Οαρίίο]ίο γοβ55ο η σναίἶαπα, Πείο ους Πουί ρα αηῖ, 

πηπ{αδα 16 δἱ)ί ᾖ]ος Ρταδίανο ορογα5, πἱ Αποπίας ροιἵγοίης 

οπρίία ροίοηίία, 0δαγ 4ο ραιγίοϊάϊς ρώπας 5αΠηοτο. 

ΧΙΙ. Τη Ἰας ἱτορίάαίίοπο Οαπυίας, (πραπας ρ]ευίς, Πηῖ- 

πηἰσμ5 Αμῑοπίο, 6οσ.6 Οωφαί απηίοας, ουγίαπη 0ᾳ5αγῖ Ρτο- 

[ουία5, γο]υπίαίο ο]α5 οορηίία, τοπυποϊαγΙε ρορυ]ο ας Απίο- 

ΠΠ ργοΓοςκἰς πμ οἶ Εῑ5 α 095ατο ρεί1, οἱ οροτίογο 0109ΓΕΙΗ 

οοπίτα Απιομίασις, ππδία (γταπη]αἰς, αἀςοῖκοὶ α Ρορα]ο Τη 5ο0- 

οἰθίαίοπα, αποπίαπα πας α]ίας ρτῶδίο 5 οχογοα5, ν Ηϊ5 

ἀοιίς, ἰπιτοδανἰς 04η, αἱ σπα αἲ Ματίς εοζππάο αἲν 

Ὀτηο Ἱαρίάο ἀῑνογίοταί, 0.5.5, 1 δή ἱήρτθδδας, αἲ «άοπα 

Οᾳα5ίΟΓΕΠΗ 56 οοπ{ο ΗΕ, ΎπαΠη. πλον. τοσα! οἰγουπης[είογαηί 

οσπι οσσμ]5 ρυρίοπί ρα», Πἱ ρου Οαπα5 ῥτο οοΠείοπο 

ἱπνοοίας οδί ἵπ Απίοηία,  ΤήΠα {ρεο ας ἀῑσοτὸ οΓ548, 

τοποναν{ἳ ραἱτ15 πποπηοτίαπα ς Ἱπ]υτίαδοιο αἲ Αηομιο αοσδ- 

Ρίας οὐπηπησοποταν{έ, Ρτορίοτ φας οσα οχοτοαα παπα, 

δη. ομδίοδίαν οπηδα, οοπ(γαχ{κδοί, ἀοπίααο ραίτῖαν οΡεΓΑΠΗ 

ΗΠΑ οἱ οὐ δοηίασα, ου πα τη αἲῖς πεβας οί θας, ΕΠΗ ἵη 

ΡΓΦ)ΟΗ5 οομ {Τὰ ΑΠΙΟΠΙΗΠΗ οδί ρο] οί». 



ΡΕ ΕΙ ο ΥΝΗΠ ΡΟ 15. Η, 

ΧΙΙ. δε δ) εἰπόντος αὐτοῦ, καὶ τὴν ἐκκλησίαν 
διαλύσαντος ἐπὶ τῷδε, ὁ στρατὸς, ἠγούμενος ἐς τὸ ἐναν- 

τίον ἐπὶ διαλλαγαῖς Ἀντωνίου καὶ Καίσαρος ἀφί- 

Ἴδαι, ἢ ἐς µόνην γε φυλαχὴν τοῦ Καίσαρος, καὶ τῶν 
φονέων ἄμυναν, ἤ ἠχθοντο τῇ κατὰ Αντωνίου προαγορεύ- 
σει, στρατηγοῦ τε σφῶν γεγονότος, καὶ ὄντος ὑπάτου. 
Καὶ οἱ Ἰὴν αὐτῶν ἐπανελθεῖν ἤτουν εἰς τὰ οἰκεῖα , ὡς 

ὁπλιούμενοι, οὐ γὰρ ἄλλων } τῶν ἰδίων ὅπλων ἀνέξε- 

σθαι; οἱ δὲ καὶ τὸ ἀληθὲς ὑπέφαινον. Ὅ δὲ Καΐσαρ 

ἠπόρητο μὲν, ἐς τὸ ἐναντίον ὧν απλράμμος μετενε- 
γθείς; ἐλπίσας ὃ δ) αὐτῶς πειθοῖ μᾶλλον, ἢ βίᾳ, περιέσε- 

σθαι, συνεχώρει ταῖς προφάσεσι, καὶ τοὺς μὲν ἐπὶ τὰ 

ὅπλα ἔπεμπε, τοὺς δὲ ἁπλῶς ἐς τὰ οἰκεῖα. 

ϕ ἐπικρύπτων τὴν ἀχθηδόνα ., ἐπήνει τῆς συνόδου , καὶ 
ἐδωρεῖτο ἑτέραις δωρεαῖς" καὶ, δαψιλέστερον ἔτι ἀμεί- 
ψεσθαι, ἔλεγεν, ἀεὶ χρώμενος ἐς τὰ ἐπείγοντα, ὡς 

πατρικοῖς φίλοις μᾶλλον, ἢ στρατιώταις. Χιλίους μὲν 

δὴ µόνους Ἡ τρισχιλίους, τάδε λέγων, ἐπέχλασεν ἐκ 

-- 
νο 

µυρίων οἵ παραμεῖναι' διαφέρονται γὰρ περὶ τοῦ ἀρι- 
θμοῦ. Οἱ δὲ λοιποὶ τότε μὲν ἐξήεσαν' ἀνεμιμνήσχοντο 
δ) αὐτίχα Ὑεωργίας τε πόνων, καὶ κερδῶν στρατείας, 
καὶ λόγων τῶν Καΐσαρος, καὶ εὐπειθείας αὐτοῦ πρὺς ἃ 
ἐθούλοντο, καὶ χαρίτων ὧν τε εἰλήφεσαν καὶ ὧν ἥλπιζον 
ἔτι λήψεσθαι” οἷόν τε ὄχλος ἀνώμαλος, µετενόουν, καὶ 

τῆς προφάσεως ἐς εὐπρέπειαν ἐπιθαίνοντες, ὠπλίζοντο, 
καὶ πρὸς αὐτὸν ἐπανήεσαν. Ὁ δὲ ἤδη μετὰ χρημάτων 
ἄλλων τήν τε Ῥάθενναν καὶ τὰ ἀγχοῦ πάντα περιῄει, 

/ / ας 4 λ / 3 3 3 / 

στρατεύων ἕτέρους ἐφ ἑτέροις, καὶ πάντας ἐς Ἀῤῥη- 

τιον ἔπεμπεν. 
ΧΙ.ΠΙ. Ἀντωνίῳ δ᾽ ἀφῖκτο μέσον ἐς τὸ Βρεντέσιον 

ἐκ πέντε τῶν ἐν Μακεδονία τ ελ τέσσαρα" ἐπιμεμφό- 

µενοι δ) αὐτὸν οὖκ ἐπεξελθόντα τῷ φόνῳ Καίσαρος, 
χωρὶς εὐφημίας ἐς τὸ βηµα παρέπεμπον, ὥς περὶ τοῦδε 

σφίσιν ἐκλογιούμενον πρώτου. Ὁ δὲ αὐτοῖς χαλεπό- 
µενος τῆς σιωπῆς,; οὗ κατόσχκονι ἀλλ) ὠνείδιζεν ἄχα- | 

ριστίαν ἐκ Παρθυαίων ὑπὸ οὗ "μετενεχθεῖσιν ἐς την 

Ἰταλίαν, καὶ οὐκ ἐ] πιμαρτυροῦσι τοιᾶσδε Ἰάριτος. 
Ἐμέμφετο δὲ, ὅτι καὶ παρὰ μειραχίου προπετοῦς (ὥδε 
τὸν Καίσαρα καλῶν, ἄνδρας ἐπιπεμπομένους σφίσιν εἷς 

διαφορὰν οὐκ αὐτοὶ προσάγουσιν αὐτῷ. Αλλὰ τούσδε 
μὲν αὐτὸς εὑρήσειν, τὸν δὲ στρατὸν ἄξειν ἐπὶ τὴν ἐψη- 
φισµένην οἳ γώραν εὐδαίμονα Κελτικὴν, καὶ τοῖς πα- 
ροῦσιν ἑκάστῳ δοθήσεσθαι δραχμὰς ἑκατόν. Οἱ δὲ 
ἐγέλασαν τῆς µικρολογίας" καὶ γαλεπήναντος αὐτοῦ, 
μᾶλλον ἐθορύθουν καὶ διεδίδρασχον. Ὁ δὲ ἐξανέστη, 

τοσοῦτον εἰπών' Μαθήσεσθε ἄρχεσθαι. Αἰτήσας δὲ 
παρὰ τῶν γιλιάρχων τοὺς στασιώδεις (ἀνάγραπτος γάρ 

ἐστιν ἐν τοῖς Ῥωμαίων στρατοῖς ἀεὶ καθ’ ἕνα ἄνδρα ὁ 

τρόπος)" διεκλήρωσε τῷ στρατιωτικῷ νόμῳ" καὶ οὗ τὸ 
δέκατον ἅπαν, ἀλλὰ µέρος ἔκτεινε τοῦ δεκάτου, νοµίζων 
σφᾶς ὧδε χαταπλήξειν δι’ ὀλίγου. Οἱ δὲ οὐκ ἐς φόθον 

μᾶλλον, ἐς ὀργὴν ἀπὸ τοῦδε καὶ µῖσος ἐτρέποντο. 
ΧΙΙΥ. Ταῦτα δ) ὁρῶντες οὓς ὁ Καΐσαρ ἐπὶ διαφθορᾶ 

ο”. .. 3 / 
τῶνδε προπεπόµφει, βιθλία πολλὰ τότε μάλιστα διεῤ- 
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ΧΙΙ. Ου οΗΠὰ Πα ἀῑκίμδεί, ἀϊβιορδα σοποίοπο, η έοι, 

ααἰ οοηίγα αἀγεῃίςδο 5ο ριίαταη{ αἆ οοποσγάίαπη Ππίος ζ- 

βα10ΠΗ οἱ ΑπίοΠΙΗΠΗ τοδη{οσναπάαπα, απ οστίο αἲ οας5(οἵαπω 

Οᾳρατῖς οί αἲ πΠοποπ ἆο ρογομρβεοτίρας, ὤστο (οτεραπέ 

Ῥο]απι ἴία ἀθπιποίαίαπα Απίοπίο, ἀμοῖ αποπᾶαπα 51ο, 6ί 

{απο είαπα οοπδυ.  Πογαπαια αἲῆ ρείοραπί τοὔῖία αἲ 

8105, {αππ( παπα γη ΡαΓα{ΗΤΙ: ΠΟΠ οΡΙΠ 56 αἰία, Πἰδί 5ηα 

απἴθιας αβδαθςςθη{, ΑΓΙ {67γ6 0556. ΑΠΙ νετο, ἷ4 απο 

εγαί, Ῥγῶ 56 {ογοραηπί. Οαρας, αἱ γἰάϊε νο ἵπ ἀἴνοιςΠα 

οεάστο, {πι ραίας αἱ σπα Ἠαιά ραπ]ο, 6ΡοτᾶΠ5 {απΠ1ΟΗ, γοιβῖς 

Ροβα5, 4παπα υἱ, 56 605 γείτασίάγαπη; 6ΟΠ6ρΡΦΙ{ ΘΟΓΗΤΗ ϱθ- 

Π1ἱ5, αἰίογος αἆ αγηπα ραταπάα πλ (ίοης, βΙίογος 4οΓηΠΗ οἵπι- 

ΡΙΙο{6υ : ἀῑπειπππ]αίοσπα ἀἆο]ογε ΙαμάαγΙ{ απίγεγςος, αποᾶ 5ο 

ἀεάαχίδεοπί, αἱδᾳια ἆσπαο πππποπίρας ἀοπανίέ, Ἰανρῖις 

αιίαπι ἀοίπεορς απαγίς αἶία οσσα5ίΟΠΘ 56 ο05 ἀοπαίαγάπα, ᾱἷ- 

66Π5, αιο[ῖες αἱ ποοεβεαγία ο[ῃοῖα οροτα Ππογαπα, Υε]α{ ρ- 

{6ΓΠΟΓΙΙΠΙ ἀΠΙΙΟΟΓΗΠΑ Ροίἵα5, παπα παπα, (ιοί Ἠδας. 

Ἠ!5 τονρίς Παχ! πη]]]α {απίαπη , νοὶ {πία πη]]ία, οκ ἀασθίη πηϊ]- 

Ἰῆρα5 (6 ΠΠΠΊΟΤΟ απῖπι πο σοηγοη{), αριά οΙΠΙ ΡεΓΠΙΚΗ- 

εογπί.  Οσίετί έαπο ᾳπἴάεπα αβίεγαΠ{.  δοᾶ πιοχ Πάδια, 

τορπἰαπάο Ίαβογος ασγ]οπ]ίαγας οἱ Ἱασγα πα ία», (ανα ργοπηίςεα 

Οαραμῖς, οἱ [ασ] ίαίοπι α]αςάσπα ἴπ οοποδάσπἶς απα Ροξί- 

Ἰαυεναπί, οἱ συα{ῖαπι οπΠ1 Ίαπα τοᾶάΙίαπα 5) {1πι 5ΡΟΓΩἴΑΠΙ 

ἵῃ ῬοδίογΙπα, αἱ 5υΠί πηογος τη]σὶ πππίαρῖες, ρῳητεπίῖα 

ἀμοίῖ, Ποποκίαπα οσσαδίοποπα αγπραεΓαΠέ, αἱ, αιιαςί ἵη Ίος 

(απίαπα. ἀῑορςςίποπί αἱ Ἱηδία ΑΓΙΑ ΟΔΡ6ΥΘΠΕ, ΟΠ ἀγηιῖς 

π]ίνο αἆ ΟΦ58Τοῃ τογογςί δυηί : απῖ Ίαπα, ΒανθηΠαπη οἱ ϱγο- 

Ρίπαπα Ίουα οῬειπάο 6ΙΠΙ αἰία ροευπία, οοπ(πιαίἰς 4ε]οσ[ίρ5 

ἵη ἀῑες απσεβαί εορίας, ]α95ᾶς οοἶγο ΑΥΓΟΙΙΠΠΙ. 

ΧΙΤΗ. Απίοπίο πίθιίπι, οχ απίπαπαο Μασθάοπίοϊς ]οδῖο- 

πίρας, αμαίπος Ἱερίοπες Εγυπάμσίαπα αἀνοποναπέ: (πας ἵη- 

ομδαπίες 6Π1 οϐ 66558ΙΙΟΠΘΠΗ ἵη ρογ5ο(ιιοηαἰς ηίεν[εσίοι σας 

Οωδατῖς, δίπο αοε]απιαἰοπίρας ἀοάακοταπί αἲ ρήμα], 

απἱρρο ταίοπεηι Πας οαβδα(1οηῖ5 απαἰ(ατί απίο οπηπία, Τα 

Ποηίαηα Απίοπίας μίάιο απΠίΠιο Γ6ΓΘΗ5, ἨΟΙ σομΗΠιΙ{ 5ο, 

απῖη αἶς αχρτοβνατεί Ιπσναπάϊπαια, Ποπ ασποςσθεη[ῖρι 
σπαπίο ργῶςίατοί ἵπ Πα]ίαπα ἴτα, απαπη ἵῃ Ῥαταπα, ποο α]- 

Ἰὔή βἰσηπα. στα(ἶ απϊπηϊ οὐἀεηπίίρας. Ῥταίοτοα απετεραίατ, 

σπος Πῃ]δδο5 α Ρείπ]απία αἀο]αςοσπίπ]ο (5ἱο οπῖπι αρρε]α]αί 

Οποςαγοπη) οοπεοτάῖα. (πνραίογσ5 πο αἀάπεθιοπί αἲ ἵρειηι. 

5εὰ Ίος απἰάθη 56 ΙηΥαπίΙγατη : οχαγοΙίαπη γογο ἀποα γα Πα 

«α ἀεοτοίαπῃ 51Ρί Ργον/ποῖαπη, [ουαπαίαΠα Π]απα σα Πάπα; οί 

νιηπι 5, απῖ αἀθδςεηί, αααἀν]ησοπίος 5αρίεγ[ῖος ἀῑδίν]- 

Ῥυίαναπα, » Έαπι ἵπ Ῥγοπηίίεπάο ρατοϊίαίειη Απίοπ δα 

αχοερεγηί{ πη]ίο5; αἱ ἱναδοσπία Ἠ]ο, πιασίς αἑἴαπη (π]- 
(ααηίας, ἀἰπεαδδετιπί{, ΤάΠα 5αγτοχῖέ οἱ ἴρ5ο, αἱ, Ίος {απέΙΤΗ 

Ῥτοίαίας, Ὀϊδοείϊς Ἱπαρεταία [αο6ἱο! αρΗί. Μοκ τοτο {π]- 

Ῥαπος. (Γαάθνο 5ἳρί 5οἀ[ίίοδος {ηςδίέ, (παπῃ 1Π ΒΟΠΠΔΠΟΓΗΠΗ 
πα έαπα οπ{α]οαίς, αἆ ΠΟΠΠΘΗ ου] αδατθ πηϊ]{15, πΊοΓε5 οἴαπα 

4ηποίατῖ 5ο]επί); 6 ααἱρας, ον παϊΠίατῖ ἀἱςοῖρ]ίπα, ἀθοίπιάπα 

άπεππ(Πθ 5ογία ἀαχίέ : πθο {ΠΊΘΠ Ἰ105 ΟΙΠΠ65, 5οᾶ Ρ4ΤΙΕΠΙ 

ἰαπίαπη α[οοῖε καρρΙοῖο; ΑΡΟΤΑΠΕ, 56 6Ἡ Ταίἴοηε Ῥγενί Γο]]- 

απος {οίπγαπη. Εο απίσπι [αοίο Πεηαιῖ πιασῖς εί αἆ ἵταπα 

ἵη Απίοπίαπι αεοθηςί, απαπη (ο δαη{, πιηΙ{ο5, 

ΧΙΙΥ. Οποᾶ αὈί γίάστο Οᾳ5απίαΠῖ, αἱ αἆ οογγαπηρεηήος 

Απίοπίαπος ΓΠπογαηί οπηἱςςῖ, παρ Πα {παπα ΠΙαΧΙης ΠΙΠΠΕΓΗΠΟ 
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ί ἐς τὸ πεδον, ἀντὶ τῆς Ἀντωνίου µικρο- ῥίπτουν ς τὸ στρατόπεδον, ἀντι τῆς ω μικρ 
/ / -- 

λογίας τε καὶ ὠμότητος ἐς τὴν Καΐσαρος µνήµην τοῦ 

προτέρου, καὶ βοήθειαν τοῦ νῦν, καὶ χορηγίας δαψιλεῖς 
/' 

μετατίθεσθχι. Οὓς ὁ Ἀντώνιος μηνύμασί τε µεγάλοις 

ἐζήτει, καὶ ἀπειλαῖς, εἴ τις ἐπικρύπτοι. Οὐδένα δὲ 
-- -- ο ΄ 

συλλαθὼν, ἐχαλέπηνεν, ὡς τοῦ στρατοῦ σφᾶς ἐπικρύ- 
πτοντος. Ἀπαγγελλομένων δὲ καὶ τῶν ἐν ταῖς ἀποιχί- 
αις τε καὶ ἐν Ῥώμῃ Καίΐσαρι πεπραγμένων, ἐθορυθεῖτο. 
Καὶ ἐπελθὼν αὖθις ἐπὶ τὸν στρατὸν, ἔφη, χαλεπῆναι 
μὲν τῶν γεγονότων ὑπὸ ἀνάγχης στρατιωτικῆς ὀλίγοις, 
ἀντὶ Αλεόνων ὧν ἐκόλαζεν ὅ νόμος" αὐτοὺς δὲ εἰδέναι 

4 Μ ] . ή λ / ν] ” ΛΑλλ’ 

σαφῶς, οὔτε ὠμὸν οὔτε µικρολόγον Ἀντώνιον. « 
ὃ μὲν φθόνος οἰχέσθω, κεκορεσµένος, ἔφη, καὶ τοῖς 

-. ᾿ κ 

ἁμαρτήμασι καὶ ταῖς χολάσεσι. Τὰς δὲ ἑκατὸν δρα- 

χμὰς ὑμῖν οὐ δωρεὰν, οὐ γὰρ τοῦτό γε τῆς Ἀντωνίου 
τύχης, ἀλλὰ τῆς πρώτης ἐς ὑμᾶς ἐντεύξεως προσαγο- 
ρευτικὸν μᾶλλον, ἢ δωρεὰν, ἐκέλευσα δοθῆναι" καὶ γρὴ 
νόµῳ πατρίῳ τε καὶ στρατιωτικῷ, καὶ ἐς τάδε αὐτῷ, 
καὶ ἐς πάντα, εὐπειθεῖς ὑπάρχειν.» Ὁ μὲν οὕτως εἶπεν, 
οὐδέν τι ἔτι προσθεὶς τῇ δωρεᾷ, τοῦ μὴ δοχεῖν ὅ στρα- 

κ. ων «0 κ ο. ’ 
τηγὸς ἡσσῆσθαι τοῦ στρατοῦ. Οἱ δὲ ἐλάμθανον, εἴτε 
µεταγνόντες, εἴτε καὶ δεδιότε. “Ὅ δὲ αὐτῶν τοὺς μὲν 
ταξιάρχους, εἴτε µηνίων ἔτι τῆς στάσεως, εἴθ᾽) ἑτέρως 
ὑπονοῶν, ἐνήλλασσε" τοὺς δὲ λοιποὺς, καὶ τἆλλα ἐν ταῖς 
γρείαις ἐδεξιοῦτο, καὶ προὔπεμπεν ἀνὰ µέρος, τὴν πα- 
ραθαλάσσιον δδεύειν ἐπὶ Ἀριμίνου. 

ΧΙΙΥ. Αὐτὸς δ) ἐπιλεξάμενος ἐκ πάντων ατρατηγίδα 

σπεῖραν ἀνδρῶν ἀρίστων τά τε σώματα καὶ τὸν τρόπον, 
{ν ε ’ 4 3 ο . ν / / 

ὥδενεν ἐς Ῥώμην, ὡς ἐκεῖθεν ἐπὶ τὸ Ἀρίμινον ὁρμήσων. 

Ἐσήει δὲ ἐς τὴν πόλιν σοθαρῶς, τὴν μὲν ἔλην πρὸ τοῦ 
ἄστεος στρατοπεδεύσας, τοὺς δ᾽ ἀμφ) αὑτὸν ἔχων ὑπε- 
ζωσμένους, καὶ τὴν οἰκίαν νυχτοφυλακοῦντας ἐνόπλους" 

συνθήµατά τε αὐτοῖς ἐδίδοτο, καὶ αἵ φυλαχαὶ παρὰ 
έρος ᾖ ὡς ἐν στρατοπέδῳ. Συναγαγὼν δὲ τὴν µέρος ἦσαν, ὡς τρατοπέδῳ. γαγ τὴ) 

ιά / / Λ -” / 

βουλὴν, ὡς μεμ.νόμεγος Καΐσαρι περὶ τῶν πεπραγµε- 
Γ -” -- 

νων, ἐσιὼν ἤδη, µανθάνει τῶν τεσσάρων τελῶν τὸ 
’ ΄ η) αλ .] { 

καλούμ.ενου Ἄρειον κατα τὸν ὁδὸν ἐς Καίσαρα µετατε- 

θεῖσθαι. Καὶ αὐτῷ τὴν εἴσοδον ἐπισχόντι τε καὶ δια- 
ποροῦντι ἀγγέλλεται, καὶ τὸ καλούµενον Τέταρτον 
. / -. 3 ’ ” - 
ὁμρίως τοῖς Ἀρείοις ἐς Καίσαρα µετατεθεῖσθαι, Δια- 

στ -- 

ταραχθεὶς οὖν εἰσῃλθε μὲν ἐς τὸ βουλευτήριον' ὡς δ᾽ ἐφ᾽ 
” - 3 3 4 κ ο] 

ἕτερα αὐτοὺς συναγαγὼν, μικρὰ διελέχθη, καὶ εὐθὺς 
ἐπὶ τὰς πύλας ἐχώρει, καὶ ἀπὸ τῶν πυλῶν ἐπὶ Ἄλθην 
πόλιν, ὡς µεταπείσων τοὺς ἀποστάντας. Ἀαλλόμενος 

ὃ ἀπὸ τοῦ τείχους, ἀνέστρεφε" καὶ τοῖς ἄλλοις τέλεσι 

προσέπεµπεν ἀνὰ πεντακοσίας δραγμὰς ἑκάστῳ' καὶ 
σὺν οἷς εἴγεν αὐτὸς ἐς ίθυρον ἐξήει, σκευὴν ἔχων τὴν 

.. . 3 . / - -- ΄ 

πυνήθη τοῖς ἐπὶ τοὺς πολέμους ἐξιοῦσι. Καὶ γὰρ ἤδη 
σαφὶς ἦν ὁ πόλεμος, Δέκμου τὸν Κελτικὸν οὐ µεθιέντος. 

ΧΙΙΥΙ. Δεῦρο δὲ ὄντι, ἤ τε βουλὴ σχεδὸν ἅπασα, 
καὶ τῶν ἵππέων τὸ πλεῖστον, ἀφίκετο ἐπὶ τιμῇ, καὶ ἀπὸ 
τοῦ δήµου τὸ ἀξιολογώτατον. Οἳ καὶ, καταλαθόντες 

αὐτὸν ὁρχοῦντα τοὺς παρόντας οἵ στρατιώτας, καὶ τοὺς 
ἐκ τῶν πάλαι στρατενσαµένων συνδραµόντας (πολὺ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ΙεΙογη 5ραγρεβαηί ρετ εχεγοΙαπα ϱτο Απίομιϊ ΑΥΓ 

εἰ ογαάεΠἰαίο τεγοσβηίες 5αρενίοιί5 Οωεατῖς πποπογίαπη, 

εἰ αἆ ᾖηπίοτί Οῳβατίδ ΟΡΟΠΙ Ἰαγμίοτα(πα ἆοπα ην {ίαηίες. 

Οµ105 απ}, πιᾶσπο Ρτοροδίίο Ἰπάϊοίθης ρτα πο, οἳ ερ]θη- 

δα Ῥώπας ἱπίεγηηϊπαία5, οοπαἱενίςδεί Απίοπίας, ΠΘΠΙΟ 

{αΠΠΕΠ ο5ί ΟΠΙΡΓΕΜΕΗΣΗ5. Οµο0 πιασίς 16 ἵγαίας οςί πη]- 

ρα εμἱ5, ααοά αὖ Ες 1ος ἱερὶ Ιπίε]βετοί. ΟὐΠΙ Υθτο 

τοπυπεἰατοηίητ αἱ εἰἶαπι ααα. οσα ἵπ οο]ομίΐ5 ἔππα ἵπ το 

δα αδεραί, [δγγίας Απίοπίας, αἲ πηΠίες γαγ5α» ΡτούΗ : 

« ἀοἶετε 56, ἀἴοθῃς, τὰ ααοᾶ πεσεςΣ]αίο εκ ἀῑδοιρίίπος η α- 

τὶς τα[ίοπο οοαεία5 Γεεῖδδεί; απαππ( σπα ἵη ραπείοτος απὶ- 

ΠΙΑΔΥΘΙΣΗΠΙ [πδγῖέ, απ απα ρ]αγος ρυηίγο Ἱεχ {η5δίςςεί : ἴρ9ος 

απίθπη Ῥγέ]ατο Ἠ0556, 6418ΠΠ Πες 5ογάἶάα5 πες 5 βγς 5 

Απίοπίας, 5δεᾷ [αερδδαί, παμί, Ἰηνάία, εἰ καΐς 5 ἴασι 

εταίογυη {απ Ρα πατΙΠῃ. ΟΦίεταα οεΏίεπος Ἠ]ος ἀεπα- 

τ05, ΠΟΠ {άππ(ΠαΠΑ ἆοπησι νουῖς ἀαιί Ἰη5δί, πδο οπία ἷὰ 

ἀἱρηυπαι Αποπι Γογίυπα [ογεί; 5ο {αμίσπι ρτίπις νοβίδουΠι 

εοηρτεςδἰοπῖς οοσαδίοπθ, οἱ 5α)η{απά1 οπηδα: ορογίεί απίθΠα 

ἵπ Ίου ἴρ5ο ΠΟΠ ΠΙίΠΗ5, 4 παπα ἵη οορίοτῖς οπηηίρας τες, 

ΠΊΟΤΕΠΙ Ραΐγίαπα πηἰΠίατοπησιε οΏδοινατθ.» Ἠῶο Ιουυέή5 Λη- 

(οπῖας, πΙΠΙ] αἆ ἀοπαΙγαπι αἀάΙα1ί; πο γἱάστοίαγ ἱπωρεταίος 

ορβδῖ556 πηη(ἴοις : οἱ ΙΙ, γε! ραπίοηίία [αοί, το] πιεία, 

οοπ{επ{{ πογυπί ομ]αίο. Ὠεϊπάο τετο, 5ἶνε οϐ 5εὐΠΙοπθπι 

οιίαπα πυπο Ἱταίας Απίοπίας, 5ἶνε αἰίσπα 5αβρίεῖοπο πποία5, 

(ή ραπος οἷς πημίον{ί: πηΏίίες απίοπα , υὈί α5ης Γεγεραίς ἱτα- 

οἰαγίί εοπηίος, οἱ α[ος ροςί αἰῖος Ῥετ πιαγηῖπιας τεβίοιος 

ΑππΙΙΠΗΠΗ πηἰςίτ, 

ΧΙΙΥ. 1ρ5ε Υετο Απίοπίας, Παδίίο ἀε]εσία ργαςίαη Εἰςς]αιή 

οπ/ήδαπε γεἰ οογροτί5 ἀοίίδας γεὶ απ, οοη[οοίαφσο εκ 

Ἠὶ5 Ρτα{οτία οο]ιοτία, Ἡοππαπα {ευ Γεοῖε : ἴπάς ροττο Ἱπτιας 

Απηιημμη ἸΠηίτανἰί ααίεπα Ὀτρεπα πιασπο [αδία, δη σπα 

αὐἰάθιη αἷα ἵη δα ρατρῖῖς τελεία, 5ο 5Ηἱραίας αοοἰηο(ἰς πηῖ- 

Πήρα, ο φπίρας οίαπα οαδίοδίαπη εἶτοα αάες 5ᾶς «ἱδρο- 

εί, ας Τρί 5.0 ατηιῖς οχουρίας αροθαί, ἀαία οαδίτεηςὶ 

ΠΊΟΓΟ {εβδογα, εαδίοά(ραδαπε Ῥετ απαίπογ γἱαϊας ἀῑκιννα- 

Π5.. Οοηγοεαίο ἀείπάε 5οπαία οἱ αποτεγείατ 4 0α1ῇ5 

εοπαρης, ἵπ {ρ5ο αἁ[ία ουγία παποῖαπα Απίοηίης αοοερίῖ, 6 

απαίπου Π]ῖς Ἱορίοπίρας ππαπα, οορηοπηίπο Ματίίασα, ἵπ Πῖ- 

ποτο θἱρηα αἲ Οᾳ054Γ6ΠΗ (ταηδίμ]ί ο. Ομ π(σο ορια Ῥη- 

ἆμ5 οοη5 (1 5δοί, 60ος αας παπεῖας αΠοτί, Οµατίαπα 4:ο- 

ας, απ νοσββαία, ἹομίοΏεπι ρατίίοτ αἲ λαπα (γαμςήκο, 

Οµατ6 {ογηίέας, Ππίτανϊ φπἱάσπα οπγίαα; 5εὰ, αααδὶ αῑία ἆὲ 

επ δα ραΐγος οοηγοσα»δοί, Ραυοα Ἰοσμίης, αἆ ρογίαΠα τουίᾶ 

Ρτοροταν{έ, οἱ Ιπάς ροττο Αἱναπας νους, οἱ ρυίαλαί, ἆς- 

φογίογο» το οίυτας αὖἲ οβἱοίσπα. 5οὰ απσπα ροίετοίας [δν 

ο μπα πίρας, του ρούσπα, τοἰααίδαπο Ἰορίοπίθας γην 

Εἱ5 πα] Πα) δὴ οδίογίίος : φαᾶς γογο οἶτοα 56 αἰνο]ναί οορίας, 

τας ἀακ, ο αρραταία Ύπο αἆ Ῥοἱαπα ἱπὶ δοἱεῖί, πι 

πίτα οργίσα οταῖ Ῥοσπα, Ύποὰ Ώεσίπιας ΟαΠίαπα ποιοί 

(γαάστο, 

ΧΙ ΥΠ. Τρί απίοιη Αροηιι Απιοπίο φοπαίης {Γης απ” 

νοσΗς ργδίο ΓΗἱ Ἰοποτίς οπαδα, οἱ οὐ ΓΗ ΠοπΙαΠογάΠ 

15 Ππακίπλα, {ΗΠΗ 6 ρ]οίνο ρεαναη(ἱδοίσιας φπἱκᾳας. Ομ, 

αὔσηὰ βαροινοπίτοηί οχ{μοη{ καογαπηοηίαπα α η ΜΗ ας 4.ος 

οἶτοα. 86 Ἰναροίαί οἱ α γεοταπίς οπηοἶ (πάπα οἱ Ίο 



ΡΕ ΒΕΙΙΙ5 ΟΙΥΠΗΙΡΟ5 Π1Ρ. ΠΗ, 15 -- -Α. 
γὸρ καὶ τοῦτο ἦν), συνώμνυον ἑκόντες, οὐκ ἐκλείψειν 
τὴν ἐς Ἀντώνιον εὔνοιάν τε καὶ πίστιν’ ὡς ἀπορῆσαι, 
τίνες ἦσαν οἳ πρὸ ὀλίγου παρὰ ας Καίσαρος ἐκκλησίαν 
τὸν Αντώνιον ἐθλασφήμονν., Ὁ μὲν δὲ λαμπρῦῶς οὗ-- 

τως ἐς τὸ Ἀρίμινον προεπέµπετο, ὅθεν ἐστὶν ] τῆς 

Κελτικῆς ἀρχή. ἕΝαὶ ὁ στρατὸς ἦν αὐτῷ, χωρίς γε 

τῶν νεολέκτων, τρία τέλη τὰ ἐκ Μακεδονίας µετάπεμ- 

πτα (ἤδη, γὰρ αὐτῷ καὶ τὸ λοιπὺν ἀφῖκτο) έξεστρα- 
τευικένοι δὲ ἔνιοι χαὶ Υηρῶντες» ὅμως ἐδόκουν νεοσυλ- 

λόγων ἀμείνους ἐς τὸ διπλάσιον εἶναι. Οὕτω μὲν 
τέσσαρα ἐγίγνετο τέλη γεγυμνασμένων ἆν- 

δρῶν, καὶ ὅσον ἐξ ἔθους αὐτοῖς ἐπίχουρον ἄλλο ἔπεται, 
καὶ ἡ τοῦ σώματος φρουρὰ, καὶ τὰ νεόλεχτα" Λέπιδός 
τε ἔχων ἐν Ἱθηρίᾳα τέσσαρα τέλη, καὶ Ἀσίνιος Πολ- 
λίων δύο, καὶ Πλάγχος ἐν τῇ ἑτέρα Κελτικῇ τρία, 
ἐδόκουν αἱρήσεσθαι τὰ Ἀντωνίου. 

ΧΙΙΥΠ. Καίσαρι δὲ ἦν δύο μὲν ὁμοίως τὰ ἀξιολο- 

Ὑώτατα, εἷς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ἀντωνίου µεταστάντα, ἓν 

ὸ γεοσυλλόγων, δύο δὲ ἐ 

Αντωνί φ 

ἐ τῶν πρότερον ἐστρατευμένων, 

οὐκ ἐντελῖ μὲν ταῦτα τοῖς ἀριθμοῖς οὐδὲ ταῖς ὁπλίσεσιν, 

ὑπὸ δὲ τῶν νεοσυλλόγων καὶ ταῦτα ἀναπληρούμενα. 

Συναγαγὼν δ᾽ ἅπαντας ἐς Ἄλθην, ἐπέστελλε τῇ βουλῇ. 
Ἡ δὲ ἐφήδετο μὲν αὖθις Καΐσαρι, ὡς ἀπορεῖν καὶ τότε, 
τίνες ἦσαν οἳ προὔπεμπον Ἀντώνιον ' ἤχθοντο δὲ τοῖς 

τέλεσιν οὐκ ἐς τὴν βουλὴν, ἀλλ᾽ ἐς τὸν Καΐσαρα, µε- 

τελθοῦσιν. 

Καίσαρα, ἔφασαν, ὀλίγον ὕστερον ὅ τι χρὴ ποιεῖν αὖ- 
τοὺς Ψηφιεῖσθαι, ὅταν αὐτοῖς αἱ νέαι ἀρχαὶ ἐς τὰ πρᾶ- 
ἵματα παρέλθωσιν. ν δὲ σαφἒς» ὅτι χρήσονται | μὲν 
αὐτοῖς κατὰ Ἀντωνίου" στρατὸν δὲ οὐδένα πω ἔχοντες 

ἴδιον, οὐδὲ καταλέξαι χωρὶς ὑπάτων δυνάµενοι, ἐς τὰς 

/ ." Δ 

Ἐπαινέσαντες ὃ) ὅμως αὐτούς τε καὶ τὸν 

/ 3 Ν / 3 / νέας ἀργὰς πάντα ἀνετίθεντο. 
ΧΙΥΠΙ. Τῷ Καίσαρι δ᾽ ὃ στρατὸς πελέχεάς τε καὶ 

ῥαθδοφόρους ἐσκευασμένους προσαγαγόντες, ἠξίουν 
΄ . / -ω / 

ἑαυτὸν ἀντιστράτηγον ἀποφῖῆναι, πολέμου τε Ίγεμο- 

γεύοντα καὶ σφῶν, ἄεὶ ὑπ ἄρχουσι ταχθέντων.. Ὁ 
Ἡ ἳ  ὐσνν ν Αν 3 αν ολ 1 

τὴν μὲν τιμῆν ἐπῄνει, τὸ δὲ ἔργον ἐς τὴν βουλὴν 

ου καὶ βουλομένους ἐπὶ τοῦτο ρα ἀθρόους 

ἐκώλνε, καὶ πρεσθευοµένους ἐπεῖχεν, ὡς καὶ τῆς βου-- 
λῆς Ψηφιουμένης ταῦτα καθ) ἑαυτὴν, καὶ μᾶλλον ἣν 
αἴσθωνται τὴν ὑμετέραν προθυµέαν, καὶ τὸν ἐμὸν ὄχνον. 

/ Αλ ο τν / μα ὁ 
Διαλυθέντων δὲ μόλις οὕτω, καὶ τῶν ἡγεμόνων ἐς ὕπερ- 

οψίαν αὐτὸν αἴτιωμένων, ἐξελογεῖτο αὐτοῖς, τὴν βου- 
- ν ” 3 / μ » 4 3 / -ω Ἀ 3 λην οὐκ εὐνοία πρὸς αὐτὸν ἀποχλίνειν μᾶλλον, ἢ Ἂν- 
τωνίου δέει καὶ στρατιᾶς ἀπορίᾳ, « µέχρι καθέλωμεν 
ἡμεῖς Ἀντώνιον, καὶ οἳ σφαγεῖς, φίλοι τε τῇ βουλῆ καὶ 

συγγενεῖς ὄντες, δύναμιν αὐτοῖς συναγάγωσιν :ὧν αἴσθα- 
νόμενος, ὑπηρετεῖν ὑποχρίνομαι. Μ) δὲ πρότεροι τὴν 

ὑπόχρισιν ἀποκαλύπτωμεν, ὧν προλαξοῦσι μὲν ἡμῖν 
τὴν ἀρχὴν, ἐπικαλέσουσιν ὕθριν ἡ βίαν, αἰδεσθεῖσι δ 
ἴσως ἐπιδώσουσιν αὐτοὶ, δέει μὴ παρ᾽ ὑμῶν λάδοιµι. » 
Τοιάδε εἰπὼν, ἐθεᾶτο γυµνάσικ τῶν δύο τελῶν τῶν 

3 / 3 ἁς / / 3 

αὐτομολησάντων ἀπ᾿ Αντωνίου, διαστάντων τε ἐς ἆλ- 
λήλους, καὶ δρώντων ἀφειδῶς ἔργα πολέμου πάντα, 

ΑΡΡΙΑΝΙ5. 

9 
ο 
α 
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πιαβηΙ5 ΠΗΓΗΣ ά 6Η οοπΠαχετα{), πἰίγο οΠη [ήν Ἱα- 
ταναη{, ΠΙΔΠΡΙΤΟΡ 56 ΤΠ απηϊο[ία οἱ πάς Απίοπ : αἱ ἀπ υιίωνί 
Ρο85εί, αβίηαΠα οβ8οηί, απὶ ραπ]ο απίο, εοποίοηαπίο Οὔσαγο, 
οοηγ]οἷα ἵπ Απίοηίαπι ἸασργαΠί, Ἱαφπο, ερ]επάϊάο οοπῖ- 
ἰαία ἀθάποσηίε, ΑπΙΙΙΠΗΠΙ ρείοῦας Απίοηίας, ΑΙέπΠΙ ἵῃ 
Ρνῖπιο αθ[ία Κας Ἰαῦοης, ργοίου ἴτοηες, Ἰορίομος Μα- 
ορᾶοπίθας ἴπος (]απα ομίπι οἱ Το (ΗΠΗ ΘΑΓΙΙΠ1 οἱ αἀνοποια), 

υΠαΠ1 απίεΠ1 Υαίεγαπογα, απἰ, (πα ΠΠΦΠάΠὰ 5οηίοτο»,, νἱάθ- 
Ραπίαῦ {άΠ16ῃ ἀπρ]ο ργαρίατο Ετοπίρης. Αίήπο ἵνα απαίπου 

Ἱερίοπος αἀβαοτιπ! Απιοπίο Υίνογπα οχθγοΙαίοΓΠΗ, ΟΠΗ 
5ο]ἱ5 οα5 5οηαἱ απχ1ῖς, Ῥγῶίογοα μνα(οε]αη!, οί τοπες. 
η Ηιβραπία πίστη Τδρίάα5 οππη (παίπος Ἰορίοπίρης, οἱ 

Αδιπίας Ῥο]ίο οσα ἆπαβας, οἱ Ῥ]αποις ἵῃ υ{οίογο Οα]ία 

ουσ {Πρα5, γἰἀσβαπίην φοομ{ατί ρατίος Αποηϊ, 

ΧΗΥΗ. Τη Οακατῖς οχονοῖα τοῦιγ εταπί ἀπ Π]αω Ἰοσίο - 
η65, απ αἆ αυπη {ταηβίοταηί; οἱ ργαίου Ί]ας πα {ἱγοπΙΠΗ, 
4πσθᾳα6 ΥοίθΓαΠΟΓΙΠΑ, Ἰ0 φπάπη Πθαιθ ΏΠΠΙΘΓΟ Ἱπίδργας, 
ηδύα απηῖς σα: ἱηςίγασία», 5οᾷ 5αρρ]οία οχ (ἰτοπίρας. Ουῖ- 
Ρα5 οπηηίρας Αραπα οοηγοηίτο ᾖη5»ίς, ἀθάῑί αἆ οηαίμπι ἆς 
τερας φυἱ5 ίνα, Ε{ 5οπαίας απἰάθηα ]απ1 γἱοῖςδίπι 00541] 
οοηαναιαἸαβαίαςς αἱ παπο γήΓδ5 πθςςἴτος, απίπαιη ο55ρηί 
απ! πποᾶο Απίοπίαπι ἀθάαχ]δδοηί; ἀο]εραί (αππεῃ, Ἰερίοηος 
ξὰ Οα’54Γ6Π1 Ροῦ5, αᾶπι αἆ 5ο, {γαηςίίςσδ,  Οο]ἱαιᾶσία 

πΠμ]οπιίπας οΠα ἱρίας Οωδατῖς {ππα Ἱερίοπαπ γο]αμίαίο; 

Ῥνον1, ἀῑκονιηί, οοη[θοίαπα ἴπὶ 4ο τοῦας σογθηάἰς 5οηαίης- 

εοπδυ]ίαπα, απαπαρτίπηΙ η που] πιααἰςίταίας αοοθςςίδεεη{ αά 

γοπιριβ]σαπι. ΎΝθο ἀπρίαπη οναί, απἰπ αφατῖ ο55οηί ή 

οορίϊ5 εοπίτα Απίοπίαπη : 56 αποπίαπα πεζόαπα Ῥτοργίαπη 

πάπα Παβεβαπέ οχθγοΙίαπα, που αΏδαιο σοηκη]ίθας Ροίεταηί 

ἀε]εείας [ασθγο, 16ο 1π ΠοΟΥΟ5 Πιαρίςίναίας ἀἰ[ογοραπί 
οπηηία. 

ΧΙΗΥΤΗΙ. Ταπι 0ᾳδατ! οχογ(ας 56ουτος οπΠα Ποίοιῖριις 

οί ές τοσαῇ5, αἱ ῬγορΓαίοΓοΏΙ 5ο Ίρ5ο τοπιποῖανοί, αἰ- 

απς 60 {Πἱπ]ο εί Ῥοἱαπι αἀπ]πϊςίτανεί οἱ Ίρ5ος ἀπσσγοί, ἃδ- 

5ηοίος ΡάΓ6γο η]αρἰςίτα(ἴρας.. Οπος Οωςαν Ιααάαγ]έ απἱάθηη 

Ῥτο Ποπογθ δἱρί ΠαΡίίο, 56ᾱ τοπ οίαπα ἵπ αγρή(γῖαπα 5επαίας 

γο]εο. Θπππαπο ππἰγοιςῖ γα]]οηί οἶας το οααδα Βοπιαα 

Ρτοβοῖςοῖ, Ιπ]ΙΡιΙ{ ο0ς Οωδατ, οἱ Πο Ἰοσαίος απἱάθπη αἆ 56: 

ὨδίΠΤΑ ρα55115 οδί πίεγα; (ιἱρρο άθια Πέγο 5ἱΡί ΘΠΙ 11ο - 

ΠΟΤΕΠΙ 4εἰαίαγΙπῃ 6556, αἰεραί, « ἰάσπαε 6ο τηαρίς, Ἱπαπίέ, 

{ασίαί, 5ἱ 6ἱ γοδίταπα δ(αάΐαπα, θἱ ΠΊΘᾶΠΙ ο Πο(α{ΙΟΠΟΠΙ Πη{ε]- 

Ἰαχετί.». Ρίο ὥστο Π]]ς 5αΏηλοίί5, σα απα ἆπσςθς οοπίθη]ίος 

56 ἁΏ ϱο ἄιετοΓθηίτ, ταΙοΠδίη {αοίί 5αῖ Ἰαπο τοδῖαΙί : 

5εμαίαπα ΠΟΠ {4Πῃ π]]α 6υσα {ο Ῥοπεγο]επίία αἆ ρατίος 5.5 
Ἰπο]ίπατα, απαΠα Απίοηϊ πιεία, οἱ ΠΠ η Ἱπορία, « Ἰάᾳπο 

{απΙδρου, Ἰπαπέ, φυηί [αοαί, ἆσπα Απίοηίας α ποὺῖς Γαθγῖϊ 

εηη]αία5, οἱ Ρογοβδογες, απηῖοί 5οΠΔίΟΓΙΠΙ οἱ οοσπα({, 

οορίας εἰς εο]εποτίπί. Ο155 66ο Ιπίο]ίσοης, π]ηίςίγαπα 1]ο- 
ΤΗΠΗ Π]θ ΙΠΙΠΙΟ.. Οανθαπηας ἰρίίαν, πο Π]αῦη ςἴπηπ]α{ἴοηθιι 

Ῥτίογες Πο5 ἱρδί ρα(ε[ασίατη5; 4πος, οἳ πιαρἰςἰταίαπα α5)- 
ΤαΓΘΠΙΗ5, αοοαδαγθηί 111, αἱ π]αρίος οἱ νἰο]οπίο5; 4ος 5ἱ 

πιοάσξί6ο Ππος ο όν υ]ίτο [οτία»ςο ἀαθαπί, Γππεηίος, 

πο ἃ νορίς αοοἰρίαια.». Πως Ἰουμίας Οωρας, 5ρεοίαν]ί ἀθ-. 
"οπττρηίες ἀπ μποβ (ναηδ{αρα5, Ἱπίοι 56 ϱοΠΙΠΙἰδδᾶ». οἱ 

οχατο] οαάξα τοργρςοη{απίος οπΙπία οΙΠΠίΠο, απτα πένα 
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πλὴν ἐς µόνον θάνατον. ᾿Ησθεὶς οὖν τῇ θέᾳ, καὶ τῆς 
πουφάσεως ἐπιθαίνων ἄσμενος, ἑτέρας αὐτῶν ἑκάστῳ 

πεντακοσίας δραχμὰς ἐπεδίδου, καὶ, εἴ τις πολέμου 

χρεία γένοιτο, νικήσασιν ἐπηγγέλλετο πενταχισχιλίας. 
Ώδε μὲν ὃ Καΐσαρ δαψιλεία δωρεῶν τοὺς μισθοφόρους 
ἐκρατύνετο. Καὶ τάδε μὲν ἦν ἀνὰ τὸν Ἰταλίαν. 

ΧΙΙΧ. Ἐν δὲ τῇ Κελτικῇ τὸν Δέκιον ὃ Ἀντώνιος 
ἐκέλευσεν ἐς Μακεδονίαν µετιέναι, πειθόμενόν τε τῷ 
δήµω, καὶ φειδόμενον ἑχυτοῦ. “Ὁ δὲ ἀντέπεμπεν αὐτῷ 
τὰ παρὰ τῆς βουλῆς οἵ κεκοµισµένα γράµµατα, ὡς 
οὐχὶ διὰ τὸν δημον εἴκειν οἵ πρέπον, ἢ διὰ τὴν βουλὴν 
Ἀντωνίῳ, μᾶλλον. Ἀντωνίου δ) αὐτῷ προθεσμίαν 
ὁρίζοντος, μεθ᾽ ἣν ὡς πολεµίῳ χρήσεται, μακροτέραν 
ὃ Δέχμος ἐκέλενεν δρίζειν ἑαυτῷ, μὴ θᾶσσον Ὑένοιτο 
τῇ βουλΏ πολέμιος. Καὶ ὃ Ἀντώνιος, εὐμαρῶς ἂν 
αὐτοῦ κρατήσας ἔτι ὄντος ἐν πεδίῳ, ἐπὶ τὰς πόλεις 

ἔκρινε προελθεῖν. Αἱ δὲ αὐτὸν ἐδέχοντο. ἸΚαὶ δείσας 

ὃ Δέχμος, μὴ οὐδ' ἐσελθεῖν ἔς τινα αὐτῶν ἔτι δύνηται, 
πλάσσεται γράμματα τῆς βουλῆς, χαλούσης αὐτὸν ἐς 
Ῥώμην σὺν τῷ στρατῷ' καὶ ἀναζεύξας ἐχώρει τὴν ἐπὶ 

τῆς Ἰταλίας, ὑποδεχομένων αὐτὸν ὡς ἀπιόντα πάντων" 

µέχρι Μουτίνην παροδεύων, πόλιν εὐδαίμονα, τάς τε 
πύλας ἀπέχλειε, καὶ τὰ τῶν Μουτιναίων ἐς τὰς τροφὰς 

συνέφερεν, ὑποζύγιά τε ὅσα ἦν κατέθνε, καὶ ἐταρίχευε, 
μὲ Ὑρόνιος ἡ πολιορκία Ὑένοιτο" καὶ τὸν Ἀντώνιον 
ὑπέμενε. Στρατιὰ δ᾽ ἦν αὐτῷ μονομΆγων τε πλΏθος, 
καὶ ὁπλιτῶν τρία τέλη" ὧν ἓν μὲν ἦν ἀρτιστρατεύτων 
ἀνδρῶν ἔτι ἀπείρων, δύο δὲ, ἃ καὶ πρότερον ὕπεστρα- 
τευµένα αὐτῷ, πιστότατα ἦν. “Ὁ δ' Ἀντώνιος, ἐπελ- 
θὼν αὐτῷ σὺν ὀργῇ» τὸν Μουτίνην ἀπετάφρευέ τε καὶ 

ἀπετείχιζε. Καὶ Δέκμος μὲν ἐπολιορχεῖτο, 
Ι,. Ἐν δὲ τῃ Ῥώμῃ κατὰ τὴν ἐτήσιον νουμηνίαν 

ὕπατοι γενήµενοι Ἱρτιός τε καὶ Πάνσας, τὴν βουλὴν 
εὐθὺς ἐπὶ ταῖς θυσίαις ἐν αὐτῷ τῷ ἱερῷ συνηγον ἐπὶ 
Ἀντοωνίῳ. Κικέρων μὲν δὲ καὶ οἵ Κικέρωνος φίλοι 

πολέμιον αὐτὸν ἠξίουν ἤδη ψΨηφίσασθαι, τὴν Κελτικὴν, 

ἀκούσης τῆς βουλῆς, ἐς ἐπιτείχισμα τῆς πατρίδος βια- 

ζόμενον ὅπλοις, καὶ τὸν ἐπὶ θρΏκας αὐτῷ δεδοικένον 

στρατὺν εἷς τὴν Ἰταλίαν διαγαγόντα' ἐπελέγοντο δὲ 
αἱ τὴν ἄλλην αὐτοῦ μετὰ Καΐσαρα προαίρεσιν, ἔν τε 
τῇ πόλει φανερῶς δορυφορηβέντος ὑπὸ τοσῶνδε λοχα- 
«ῶν, καὶ περὶ τὸν. οἰκίαν ὥσπερ ἄκραν ὅπλοις καὶ συν- 
πήμασι κεγρηµένου, καὶ τἄλλα σοθαρωτέρου σφίσι 
φανέντος, Ἡ κατὰ τὸν ἐτήσιον ἁργήν. Λεύκιος δὲ Ἠεί- 

σσν, ὃ τῷ Ἀντωνίῳ τὴν ἀπολημίαν ἐπιτροπεύων, ἂνλρ 
ἐν τοῖς μάλιστα Ῥωμαίων ἐπιφανὴς, ὅσοι τε ἄλλοι τῷ 

Πείσωνι δι αὐτὸν ἡ δύ Ἀντώνιον ὃ κατ οἰκείαν γνώ- 

µην προσετίθεντο, καλεῖν αὐτὸν ἐς χρίσιν ἠξίουν: ὡς 

οὗ πάτριον σφίσιν, ἀχρίτου καταδικάζειν, οὐδ) εὐπρεπὲς 
τοῦ γθὲς ὑπάτου τῆς ἐπιούσης ἡμέρας, οὗ γε μάλιστα 

συνεγεῖς ἐπαίνους ἄλλοι τε καὶ Κικέρων αὐτὸς εἶπε πολ- 

λάκις. Ἡ δὲ βουλὰ, τότε μὲν ἀγγώμαλοι ταῖς γνώ- 
µαις ἐς νύκτα περίζλβον. "Άμα ὃ) ἔῳ περὶ τῶν αὐτῶν 

ἐς τὸ βουλευτήριον συνελέγοντο" ἔνθα, τῶν Κικερωνείων 

μα -----ξἷξξἷἶἷἶξἶξξ . .. υς, .'-..............ο-..  ἅἕἕἕἕἕἕὃὅἅἅἕἕ--Ἱ.-.. 

--Ὄ-θθθ---- 

ΑΡΡΙΑΛΙ 

Ῥαρπα 5οἱοπί Πετί, Πἰδὶ αποᾶ αὈειϊποβαίατ ορήνης. Όιο 

«ροείασπ]ο ἀε]εοίαίας, οί Ἰοπίετ οοσαςίοπειη Ἰογα ταις. 

αττῖρίεη5, ἆθπιο Ρΐ5 πη]]α φοεἱογίῖος νἱεἶπι οἷς ἀῑςιτ ναί : 

αποά 5 οργίατηϊπο ορΗ5 Γαερέ, νῖαος πα]επος γἱοίοτῖνας 

Ρο]μοϊέας. Αίηπο ἵία ἀοπαἰνί Ἰατρίίαίο πηργεοῃατίος «ος 
εἰρί ο.,5ατ ἀγ]ην]τ. 

ΧΙΙΧ. Ου ἆππι ἵπ Τα]ία σοτηηίας, Ιπίοτίπι ἵπ ΟαΠΐα 

Γοοίπηππη Απίοπίας Παθεβαί πηήρτατο ἵπ Μασεάοπίαπα, απο ο 

Ῥατοτοί ρορι]ο, οἱ 5ἰρίπιεί ἴρ5ο ρατοθτεί. Ἠ]ε αἆ Απίοπῖαπι 

τορηϊς]ί α]αίας 5ἱρί α 5οπαία Ἰήρτας, ἀεπποπείτανίίααα « πῖ- 

Ἰή]ο παῖπας αριιά 56 να]οτο ἀεῦεγε γο]απίαίεπα 5οπαία5, 4ὐαπι 

αριά Απίοπίαι Ρορη]].»  Ἠϊπο Ύπππι Απίοπιας οἱ ργαῇ- 

π]γ]ςδοί ἀἴεπα, πα απαπα, πὶ ρτον]ποία 5ἰδί ἀρορεῖςδοί, Ῥτο 

Ἠορία Παβεγείατ, πιοπυΙέ οππα οσίπιας, αἱ επ ἱρεῖας οααδα 

Ῥγοίουτεί ούπη (ογπηίππα, ης οἶδίης ἔρ5ε Ἰιοςίΐς α 5επαία ᾖη- 

ἀἰσατείατ, Ταπα Απίοπίας, απ στη Ταεί]ο Ροϊαῖςςαί ἀε]οτε εἶας 

εχετοῖίσπα, εἰῖαπα {ππα ἵπ οαςίτεῖς ασοπίεπα , ππα]αῖί ρτῖας αά 

ορρῖαα ΡΓΟΠΙΟΥΟΤΕ εορίᾶς, πος Π]α οχε]πάσβαπί ειπα. Παπιπο 

Ῥοοίπηας, Ὑοτῖίας5, πο π]]απη θογΙη Ρροξί]νας εἰρί ραΐετεί, 

Ἠίεγας ΠηχΙε, τε]αί α 5ομαία αἆ 5ο ἀαίας, απῖθας 1ρ5ο οὐΠα 

εχοτοῖία Ἠοπηαπα γοζατείασ : {πρτοςςΙσδαπο Πε τειδας Τία- 

Ἰίαπη, οπιηῖθια5 αἱ αΏοιηίοπη Πεπίει εχοἰρ]επίρηας, Ροδί(πα πα 

Μιίπαπη, πτΏεα ορα]ομίαπα, Ρευγεπί ορίίετ, Ροτίας οἰαμςίί; 

εί ΠΠΟΠΑΠΙ ΑΠαΠπεηςίαπα αἆ πδης εχοτοῖης 5ηἱ οοπηροτία- 

τί, πιαείαίοταπη(πο ΠαπιοπίογΙπα οπτηθς φαν, ἱ [οτία 

εοπ(Ἱησεγεί ἀἰαίατηίοτ οΏδίάἰο : αἴσαε 1ϱί εχδρεσίανΙέ Απίο- 

πίπη. Ἠαβεραί απίεπα ἵπ οχοτοῖία σ]αάϊαίογος πιη]ίος, εί 

Ἰεβίοῃος {πε5; 414ΓΗΠΙ απᾶ ον {ἰγοπίρας οοηδίαναξ, τεἰί(αα 

ἀπα απίοα 4ποα1ο πηΠἰαταηί οἷας ααςρίοῖῖς, ἐρ5ί Πάῑςείπιο,, 

Απίοηῖας Τογο, οἳΠα Ίτα 6ο ἀοίαίας, Μα παπα οἴτουπηναΠαγίέ, 

Ώεοἱπππππ(ε ομβίάίοπο οἰηχ]{. 

1.. Ῥοιι 0α]οπάϊς Ιπουπ{ῖς απηῖ οοηδα]ο5 πονῖ, Ηϊπίας 

εἰ Ῥαηδα, Πποχ ἃ αογ]Ποῖο ἵπ ἱρδυπα {οπηρ]άπα εοπγοσαταηί 

5επα(Ιπῃ οοπίτα Απίοπίαπι, Τρί Οἴεθτο δἱαδαπο απηϊοῖ ο6Ἡ- 

5ομαπί Ἰοδίοπα θά Ιαάϊσαπά ατα, αποπίαπα αίαπα, Ἱην]ίο 

5εηαία, ο 4ΓΟΠΑ οοηίτα ραἰτίαπα, τί οἱ αγπηῖς οεθαραδςεί, 

οἱ οχοτοϊέαπη αἀνουδας Τήγασας 1ρςί ἀαίσπα (ταηςτοχϊςκοί ἴπ 

Παἰίαπα,  λάάσραηί, πονα θΗΠ1 Ῥοδί 0α,1ς4Γοπῃ ος ἀορηϊπαία 

ασίίατο οοηρ ία, απο ἵπ Ότηο ρτορα]απα π]ασπο οδηΓαΓΙΟΠΗΠΗ 

ΠΙΠΊΟΤΟ 5056 φΗἱρᾳςςοί, ο,εδαπο 5.5 {απη(ηαπα ἄΓΟΘΠΑ Πη- 

πἰν{ςςοί αγηηῖς οἱ {ρβφονῖ5, οπηπίαφηο 5αροτβίης ομίαδεί φ085η 

ἀοσθτοί ΠΗΠΠΗΠΑ πηαρϊκίταίαπα. Δί 1, Ῥΐδο, απἲ αΏδοη[ῖς Λη- 

(οπήἳ γίσοςς οπτα λα ί, τῖτ ου ΠΗ ργϊπηῖς Πλμςίτὶς, αἰα πο Ρ]οηἱ εἶνε 

ῥτορίος {ρδαπα, εἶνο ρπορίος ΑπιομΙΙσα, ἶνε φασᾶ Ρος 5ο η 

εοπ{τουί, πα» ρηαπίος, οεηδορα ΠΕ, ἀπ Ληϊοηιο 6596 ἀἷ- 

ορπά σπα; απαπάοφηἱά ση ΠἰσΏΠΗ ο55οἳ α ΠΙΔΙΟΤΗΠΗ ης εαἶς, 

οἴνοιαι Ἰπα]οία οαησα. ἀπ ηηάτο, οἱ αοσαϊ ΡάΤΙΠΑ ἀθοστοί, 

ουπα αἱ ρηάἶς οοπςη] Γἱςδοί, Ῥτο Ποδίο Ιαλοτί ροφίάΐς, 

Ρο τηα ο ίἷος {αιπήπο απηρ]ο Ἰαμζαίσπα οἱ αν αλίς οἱ αἲν 

{ρεο Οἴορεοπο, Τα εοπα{η5 οὐ ἀἱο, φοηίομἶς ααπα]ος [ορο 

ἀῑγίκίς, αἆ Πποσίσπη "λ0πο ρτοίταίας οί. Ῥοείπάϊο Υοτο 

Ρήπιο ΠΊάΠΟ ραΐγο ΓΙ ΓΣΙΠΗ οοἰογοηί τα ουίαπα; οἳ ργρτα- 

ναπίο Οἰορτοηία Γποίοηο, ος οπαἑαοσηςη]{ο Ἰνοςεΐς ]ηά(σὰ- 
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ἐπιθαρούντων, ἐψήφιστο ἂν ὃ ᾿Αντώνιος πολέμιος, εἰ 

μὴ τῶν δημ.άρχων Σαλούϊος ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκέλευσεν 
ἀναθέσθαι. ᾿"Εστι δὲ ἐν τοῖς ἄργουσιν ὃ κωλύων ἀεὶ 

δυνατώτερος. 

1. Οἱ μὲν δὲ Κικερώνειοι καὶ τούτῳ µάλα φορτι- 
κῶς ἐνύθριζον, καὶ τὸν δημον ἐκδραμόντες ἠρέθιζον ἐπ᾽ 

αὐτὸν, καὶ τὸν Σαλούῖον ἐς αὐτὸν ἐκάλουν. Ὅ δὲ άκα- 
ταπλήχτως ἐξέτρεχεν, ἕως ἡ βουλὴ κατέσχε, δείσασα 
μὴ µεταπείσειε τὸν δημον, ἐς µνήµην ἀγαγὼν Ἄντω- 
νίου. Οὐ γὰρ ἠγνόουν καταγιγνώσχοντες ἀνδρὸς ἐπι- 

φανοῦς πρὸ δίκης, οὐδ' ὅτι τὴν Κελτικὴν ὅ δημος αὐτῷ 
δεδώχει’ ἀλλ’, ὑπὲρ τῶν σφαγέων δεδιότες, ὠργίζοντο 

πρώτῳ μετὰ τὴν ἀμνηστίαν ἀνακινήσαντι τὰ κατ αὖ- 
τούς. Διὸ καὶ τῷ Καίσαρι ἐς αὐτὸν προκατεχρῶντο' 

καὶ ὃ Καΐσαρ οὐκ ἀγνοῶν, ἠρεῖτο καὶ αὐτὸς ὅμως προ 

χαθελεῖν τὸν Ἀντώνιον. Τοιᾶδε μὲν ἡ βουλὴ γνώμη 
τὸν Ἀντώνιον εἶχεν ἐν ὀργῃ. Ἀναθέμενοι δὲ τὴν ψη- 
φον ὡς ὃ δήμαρχος ἐχέλευεν, ἐφηφίσαντο ὅμως, Δέχμον 
τε ἐπαινέσαι, οὐκ ἐκστάντα Αντωνίῳ τῆς Κελτικῆς, 

χαὶ τοῖς ὑπάτοις Ἱρτίῳ καὶ Πάνσα Καίσαρα βναχρα- 

τηγεῖν οὗ νῦν ἔχει στρατοῦ; ἐπίχρυσόν τε αὐτοῦ εἰχόνα 
τεθῆναι, καὶ γνώµην αὐτὸν ἐσφέρειν ἐν τοῖς ὑπατικοῖς 
ἤδη . καὶ τὴν ὑπατείαν αὐτὴν µετιέναι τοῦ νόµου θᾶσ- 
σον ἐτῶν δέκα, ἔκ τε τοῦ δήµου δοθῆναι τοῖς τέλεσι 
τοῖς ἐς αὐτὸν ἀπὸ Ἀντωνίου μεταστᾶσιν, ὅσον αὖτοις ὁ 
Καΐσαρ ἐπὶ τῇ νίκῃ δώσειν ὑπέσχετο. Οἱ μὲν δὴ 
ταῦτα Ψηφισάμενοι, διελύθησαν, ὡς τὸν Ἀντώνιον 
ἔργῳ διὰ τῶνδε εἰδέναι πολέμιον ἐψηφισμένον, καὶ 
τὸν δήµαρχον ἐς τὴν. ἐπιοῦσαν οὐδὲν ἔτι ἀντεροῦντα. 
Αντωνίου δὲ ἡ μήτηρ καὶ ἡ γυνὴ καὶ παῖς ἔτι μειρά- 

χιον, ὁἵ τε ἄλλοι οἰκεῖοι καὶ φίλοι, δι ὅλης τῆς νυκτὸς 
ἐς τὰς τῶν δυνατῶν οἰκίας διέθεον ἱκετεύοντες' καὶ μεθ 

ἡμέραν ἐς τὸ βουλευτήριον ἰόντας ἠνώχλουν, ῥιπτού- 
µενοί τε πρὸ ποδῶν σὺν οἶμωγῆ καὶ ὁλολυγαῖς καὶ µε- 
λαίνγ, στολῇ παρὰ ταῖς θύραις ἐκθοῶντες. Οἵ δὲ ὑπό 

τε τῆς φωνῖς» 3 καὶ ὑπὸ τῆς ὄψεως καὶ μεταθολῆς εἲς 

τοσοῦτον αἰφνιδίου Ὑενομένης, ἐκνάμπτοντο. Δείσας 

δ) ὃ Κικέρων, έβουλη Ὑόρησεν ὧδε" 

ΤΠ. «Ἂ μὲν ἔδει Ἰνῶναι περὶ Ἀντωνίου, ἐχδὲς 
ἔγνωμεν. Οἷς γὰρ αὐτοῦ τοὺς ἐχθροὺς ἐ ἐτιμῶμεν, τού- 
τοις ἐψηφιζόμεθα εἶναι πολέµιον. Σαλούϊον δὲ τὸν 

μόνον ἐμποδὼν Υυνόμενον, ἢ πάντων εἶναι χρὴ συνε- 
τώτερον, Ἀφιλίᾳ, τάδε πράσσειν, ἢ τῶν ἐνεστώτων ἆμα- 
θία. Ὃν τὸ μὲν, βμησόν ἐστιν ἡμῖν, εἰ δόξοµεν 
ας πάντες ἑνὸς εἶναι" τὸ δὲ, αὐτῷ Σαλουΐῳ, 

εἰ φιλίαν τῶν κοινῶν προτιµῴη! ἀμαθῶς δ᾽ αὐτὸν ἔχοντα 
τῶν παρόντων, ἔδει πιστεύειν ὑπάτοις ἄνθ᾽ ἑαυτοῦ, 

στρατηγοῖς, καὶ δηµάργοις τοῖς συνάρ χουσιν αὐτῷ, 
χαὶ τοῖς ἄλλοις βουλευταῖς: οἳ τοσοίδε τὴν ἀξίωσίν τε 

χαὶ τὸν ἀριθμὸν ὄντες, διά τε ἡλικίαν καὶ ἐμπειρίαν 
ὑπὲρ τὸν Σαλούΐον, καταγινώσκοµεν Αντωνίου. Ἔστι 
δ) ἔν τε χειροτονίαις καὶ δίκαις ἀεὶ τὸ πλέον δικαιότε- 

ρον. Εἰ δὲ καὶ νῦν ἔτι χρήζει τὰς αἰτίας μαθην, λς- 

λέξεται διὰ βρχχέος, ὡς ἐν ἀναμνήσει, τὰ μέγιστα 

.) 

ΧΙ 

49 --- 5. 495 

(15 (αἱρδοί Απίοηίας, πὶ δαἰνίας (ήπιας ρ]ουίς τοι Ἰπίο- 

βιαπι ἀ[ουηϊ ᾖαβδίςδοι ἵπ εαςίπαπα,  δεΙρος απο 1η 

πιαρίς(να θα ροίίου οδί νο(αηεῖς ααο[ογίίας, 

1μ. τὰ Οἰοριοπίαμί αἀνποδπη μτανίίος [ργοηίος, ἵπ 8α]- 
γίαπα οἱίαπα. οοη/ἱοοραηί οοηγ]οία; οἱ ῥτουυγγοηίος ἵπ (0- 
ΡΕ, οοποΠαραηί οοπίγα 6Η Τὰ ΡορΙ]άΠὴ, ἱρδαπιιο δα1ν ἵατη 
ἃά 681541 Ρορι]ο το άσπιάαπα θνοσαμαΠέ. Ε{ ρτοδΠςςοί Π]ο 
Ππίτορίάα, πὶ γοίοηέης [ηἱςδοί α δοµαία; γογίίο» πο 60ΠΟΊΟΠΘ 

5ια πιμίανεί απ ρορι]ῖ, τοποναία Απο πιοπιοτῖα, 

ΝοΓαΠ{ ϱΗ , ἀ4Ίπανε 5ο π]αάἰσαέαπα γίγοπα ρου δίτουα, 

ομΙ ρτογ]ποία Π]α αἲὖ ἴρ5ο Ῥορμ]ο ἆαία βαΐςδοί : 5οὰ απἷα {ἷ- 

πηεραηί ρουοιδδοιἴρις, ἱη[οηδί ογαηέ Απίομίο, αποά Ρορί 

ἀεογείαπα οΡ]ἰγίοποΠα Ρεῖπηας γο5 6ογαη. πονῖς (αγδίς ἱπαρ]ῖ- 

ομἱδεοί. Ἰάεοσαε Οᾳ5ατῖς ορετα οοπίτα Πλαπα Ῥηίας αἱ! Υο- 

Ἰεραπί. Οιιοᾷ απαΠ(ΠαΠά πο. Ἰαίοραί Οῳ5α16Π1, {αΠΠΕΠ θί 

{ρ5ε Ρον 56 φυ)]αίαπα Ρυῖα5 Απίοπίανη οαρίεραί. δ8ἱο Ιβάν 

αΠεοίο ο’ρα ΑπίοπίιΠα 5οπαία, 5αΠγασία ἴππο απἰάσπα ϱχ 

πραπί Ρ]ερῖς νοἰαηίαίαο ἁῑαία 5πέ: ἱπίαιῖηα {αΠΠΟΠ οκ 56- 

παζαδοοηςυ]ίο Ἰαμδαίας οί ουσίας, αποᾶ Οα]ία πο ἆθ- 

οαβδἰδοί Απίοπίο : αἀάϊέαπιαπο ἀοοτοίο, πε επι Ηϊγίίο οἱ 

Ῥαησα οπδηΗρας ραγί ἱπιροτίο δαν ριῶεςςεί εἷς «ας 

απ. Ἠαβεραί οορῇῖς, εί απιαία αἱ Ροπογδίαη φἰίαΐμα : αέ(πθ 

βοη{επη{ίαπι Ῥοδί]αο ἰπίοι οοπςμ]αγος Οω05ας ἀῑσριοί; οί τας 

Ρείεπᾶἱ εοπς]αξα» Παῦογοί ἀεοσππίο απέο α{αἴοηα ορ] πια Πη: 

ἀθπίαπε αί ἆπαβιας Ἱορίοπίρας, απ αἆ απ αἲ Απίοπίο 

{ναησίεναηί, ἀοπαἴναπα, απαη{πΠα {ρα δαν Ρος τὶοίο- 

ΠΙ8Πη 56 ἀαέαγιπα Ρο] οἴέας ο55οί, γοζάσγδία οκ ρηη]ίσο. » 

Η!5 [αο[15 φεπα(α5εοηδη]5, ἀΐσιοςςιις οί δοπαΐΙ5; 6ΡοίάΠς, 

14Π1 Τοίρδα Ἰιοδίο Ιπάϊσαίο Απίοπίο, ἵῃ ογαδΗ πα ΠΙΙ απορία 

εοπ(ναΚἰείαγαπα ἐήραπαπη ρ]οΏίς. 56 Απίοπί πιαέοι οἱ 

αχοῦ, 6Η ΠΟ αἀπιοάσηι αἀο]εςορηία]ο, αΠϊκαιο ΓαπαήΠαν- 

Ρα5 εἶας αἱ αποίς, Ῥου {οίαπα ποσίεπι αἆ αἲάθς Ροίεπίπη 

ἀἰκοπτγεραηί 5αρρ]ἰοαηίος; οί Ροβίπά[ο αἰταίω οΏ/ἱεἰεραηί 

50 5οπα{οσίρις 1η ουγίαπα ουη/ήβας αἆ Ρροᾶες 6οΓΙΠΙ αοεἰάθῃ- 

{65 επι Ιαμηθη(ΐς ο]αἰαίασια, εί γοοϊεταπίες ϱιο ουσίας {ο- 

τρις. Φάηαπο αἆ γουθς θΝΓΙΠΙ οί αδρεείαπα, ἰ{αηίαηαια 

τορεπ/ἴπαπα πη{αΠοποπα, Παοίεραπίαχ Παιά ραποί. ΟΠ4ρΡΓο- 

Ρίν αχ[ίαπα γ6ἱ ππείπεῃς Οἴσονγο , ἵη απο 5εηίοηίῖαπη αριᾶ 
Ῥαΐτος οοποϊοπμαίιΙς οδί : 

1. «Οἱς ἀεεειπεπᾶα {αοταπί 4ο Απίοηίο, θὰ οί ἆ6- 

οπετίπια5, Ῥ. Ο. Ναπι Ἠος 1ρ5ο, αποά Ιπ]πηίσεος α]ιῖς Π0Πο- 

γαΥΙΠ6, Πιο5[15 {ρ5ε ]αάϊσαίας ο5ί. δα]νίας Ύετο, αὶ 5ος 

Ιπ{ειοθςςίέ, οροτίοί απί ρ]α5 οσίοτῖς οπιπῖρας φαρίαξ, απ 

Ρνορίον απηϊοϊίαπα Ίος [αοἱαξ, απί ρτορίευ ργα5οη(ἶς ΓΕΓΙΠΗ 

βίαΐας Ισποιαπίίαπι. ΟΠογάΠΙ Τά απἰάσπα (ατρίςςίπΠη 

ποβρῖς αεί, 5ἱ γἱάερίπιαν απἰγογςί πηῖμας αμα ππις κα- 

Ροτθ : Ίος Υεγο 1ρ5ί ῥα]νίο, 5ἱ ρηναίαπα απη]οἰίαπα ρα" [ουί 

γαιραβ]ίες. Ουοἆ 5ἳ ααίσπη 5ίαίαπα ργῶνθηίθΠη Πο {η{ο)]]- 

είέ τοἰραρ]ίου», ἀεθασγαί ΠΟΠ {απ 8ἱρί ἴρςο γούστο, ΠΠα1ῃ 

εοηδηρις, ργῶίοπίρας, αἱ (η ηηῖς οο]]οσίς εαἷς, οπ[οι]ς- 

σας «οπα{οτίρας; ααῑ, (υπ [οί θἵπχας ΠΙΠΠΟΓΟ (απία(αε 

ἀϊρηϊίαία , εί ο ορίαἰο {πα δα ΤοΓΙΠΙ 5αρεγίοτος Φα]νίο, 

εοπάθηπαπάαπα «ΘΗΣΕΙΗΗς ΑπίοπΙΙΠΗ. Εδί απο ἵπ 5[- 

[ταρ]ῖς οί ἵπ {ηά1οῖῖς φεπιρεῖ ΠΙα]ος ρα15 ᾖηδίίου, Οπος ςἱ 

πετο ΏΗΠΟ οίίαπα οαρίί 6αµ5ας 51ρί τοάς{, αατάΠΙ ρτοἴρααᾶς 
ο 
“Ὁ 



4060 ΑΡΡΙΑΝΙ 

αὐτῶν. Τὰ χρήματα ἡμῶν, Ναΐσαρος ἀποθανόντος, : Ραμοῖ οοπεπιογάβίηχα». Ρεουπίας ποδίτας ροςί Πιοτέονη 
ἐσφετερίσατο ᾽Αντώνιος: Μακεδονίας ἄρχειν παρ) ἡμῶν ; Οαφας αδαγραν{( αἱ Απίοηίας :Ἱπιρείταία α ποὺής Μασεάουία 
ἐπιτυχὼν, ἐπὶ τὴν Κελτικὴν ὥρμησε γωρὶς ἡμῶν" τὸν Ρτου/ποία, ἵπ αΠΐαπι Ώσαιο 5. Ο. ἱηναςίί : οχετοϊ αι 

στρατὸν ἐπὶ Θρᾶκας λαξὼν, ἀντὶ Θρακῶν ἐπήγαγεν ΄ οοπίτα Τ]μγασίας αοοθρέαπη ομαροῖς Τηταςῖμις εοπίγᾶ πος α- 
- / / ο. 

ἡμῖν ἐς τὸν Ἰταλίαν" ἑκάτερα τούτων αἰτήσας ἡμᾶς 

ἐπ᾽ ἐνέδρα, καὶ οὐ λαθὼν, ἔπραξε δι᾽ ἑαυτοῦ' σπεῖραν 
- / / 2 ᾿ μα. -. 

ἐν Βρεντεσίῳ βασιλικὴν συνέταξεν ἀμφ) αὐτὸν εἶναι, 
-- ω. --. ο 

καὶ φανερῶς αὐτὸν ἐν τῇ πόλει σιδηροφοροῦντες ἄνδρες 
/ Ν / 

ἐδορυφόρουν τε καὶ ἐνυκτοφνλάκουν ὑπὸ συνθήµατι’ Ἴγεν 
--- λ ο) 

ἐκ τοῦ Βρεντεσίου καὶ τὸν ἄλλον στρατὸν ἐς τὸν πόλιν 

ἅπαντα, συντομώτερον ἐφιέμενος ὧν ἐπενόει Καΐσαρ" 
Καίσαρος Σὲ αὐτὸν τοῦ νέου σὺν ἑτέρῳ στρατῷ φθάσαν- 

Μὰ α 2 λ λτ } Ῥωκμη, « Ν τος, ἔλεισε, καὶ ἐς τὴν Κελτικὴν ἐτράπετο, ὡς εὔχαι- 
νι. ο { ω.Ἡ ὶὴδὁ κας ὀχειηεν ὁ ρον ἐφ᾽ ἡμῖν ὁρμητήριον, ὅτι χαὶ ὁ Καΐσαρ ἐκεῖθεν ὁρ- 

μώμενος ἐδυνάστευσεν ἡμῶν. 
1Η. Τὸν στρατιὰν ἐπὶ τοῖσδε καταπλησσόµενος [ [ ῃ - 

ἵνα πρὸς μ.ηθὲν αὐτῷ παρανομοῦντι κατοχνἩ, διεχλή- 
Φ / 

ρωσεν ἐς θάνατον, οὗ στασιάσαντας, Ἄ φυλακὴν ἢ τά- 
» 9 / εδ στ ο / ς κ. λ 
ξιν ἐν πολέμῳ λιπόντας: ἐφ᾽ ὧν µόνων ὁ στρατιωτικὸς 

[ή 3 ϱ ” ο 

νόμος τὴν οὕτως ὠμὴν ὥρισε τιμωρίαν, καὶ ὅμως αὐτῃ 
αν - κ / ] ον / ’ 3 / 

καὶ ἐπὶ τοῖσδε ὀλίγοι μόλις ἐν τοῖς πάνυ κινδύνοις ἐχρή- 
σαντο ὑπ ἀνάγκης' ὃ δὲ φωνῆς Ὦ γέλωτος Ίγεν εἲς θά- 
νατον τοὺς πολίτας, καὶ θάνατον οὐ τῶν ἐλεγχθέντων, 

ἀλλὰ τῶν διαλαχ όντων. Τοιγαροῦν οἱ μὲν δυνηθέγτες 

ἀπέστησαν αὐτοῦ, καὶ ὑμεῖς αὐτοῖς ὡς εὖὐ πράζασι δω- 
᾿ ιν 2 / / κ ων Ἆ ἠέ. 3 κ / 

ρεὰς γθες ἐψηφίσασθε' οἵ δὲ οὗ δυνηθέντες ἀποζράναις, 

δεδιότες συναδικοῦσι, καὶ χωροῦσιν ἐπὶ χώραν ὑμετέ- 

ραν πολέμιοι, καὶ πολιορκοῦσι στρατὸν ὑμέτερον καὶ 
- ’ Δ .. .. 

στρατηγὸν ὑμέτερον, ᾧ Ὑράφετε μὲν ψμεῖς ἐμμένειν τῇ 
. ’ ο] 3 / 

Κελτική, Ἀντώνιος δ ἐξιέναι κελεύει. Πότερον οὖν 

ἡμεῖς Ἀντώνιον Ψηφιζόμεθα εἶναι πολέκιον, Ἄ Αντώ- 
νιος ἡμᾶς Ίδη πολεμεῖ; καὶ ὃ δήμαρχος ἡμῶν ἔτι 
ἀγνοεῖ: µέχρι ἄρα Δέκμου πεσόντος ἤ τε χώρα, τοσήδε 
- . - ε ” 3 -. ’ / 

οὖσα, καὶ ὅμορος ἡμῖν, καὶ ἐπὶ τη χώρα ὅ Δέχμου 
. 3 3 -- 3 /“Ν ᾽ / / 

στρατος, ές τὰς καθ’. ἡμῶν ἐλπίδας Ἀντωνίῳ προσγέ- 
"τε. / 4 3 Ἡ ΄ Ε/ δ/ . 

νηται. Τότε γὰρ αὐτὸν, ὥς ἔουκεν, ὁ δήμαρχος Ψηφι- 
- - / .-. - ο 

εἴται πολέμιον, ὅταν ἡμῶν γένηται δυνατώτερος. » 
Ι1γ. Ταῦτ ἔτι τοῦ Κικέρωνος λέγοντος, οἱ φίλοι 

θορυθοῦντες ἀπαύστως οὐδενὶ ἀντειπεῖν ἐπέτρεπον' µέ- 
Τρι Πείσωνος αὐτοῦ παρελθόντος, ἤ τε ἄλλη βουλὴ κατὰ 
αἰρῶ τοῦ ἀγδρὺς ἠσύγασε, καὶ οἱ τοῦ Κικέρωνος ἠνέ- 

το, καὶ ἔλενεν ὁ Πείσων' « Ὅ μὲν νό ὦ βουλὸ σγοντο, καὶ ἔλεγ σω μὲν νόμος, ὦ βουλὴ, 
.. . - / . . ΄ --- / νὰ 

δικαιοῖ τὸν εὐθυνόμενον αὐτὸν ἀκοῦσαί τε τῆς κατηγο- 
. - - ’ [4 ᾿ 3 -- / 

ρίας, καὶ ἀπολογησάμενον ὑπὲρ αὐτοῦ κρίνεσθαι' καὶ 
τὸν δεινότατον εἰπεῖν Κικέρωνα ἐς ταῦτα προκαλοῦμαι. 
Ἐπεὶ δὲ ὀκνεῖ μὲν παρόντος Ἀντωνίου κατηγορεῖν, 
ἀπόντος ὃ᾽ ἐγκλήματά τινα εἶπεν, ὡς μέγιστα ἐκ πάν-- 

των καὶ ἀναμφίλογα ὄντα' παρηλθον ἐγὼ, δείξων αὐτὰ 

ψΨενδη βραγντάταις ἀποχρίσεσι. Τὰ γρήµατά φησιν 
Ἀντώνιον τὰ κοινὰ μετὰ τὸν Καΐσαρος τελευτὲν σφε- 

τερίσασθαι' τοῦ μὲν νόµου τὸν κλέπτην οὐ πολέμιον 
ἀποφαίνοντος, ἀλλὰ ὡρισμένη δίκη ζημιοῦντος' Βρού- 

του δὲ, τοῦ Καίσαρα κτείναντος, ἐν τῷ δήµῳ καὶ τότε 
κατηγορήσαντος, ὅτι ὁ Καῖσαρ τὰ γρήµατα διεφόρησε, 

| ἀαχΙ ἵπ Πα]ίαπα : αἴταππἽαο Ἠογαπα, 411Π1 Ἰηδίά[οςα α ποὈῖς 

Ροα[5δεί, πεο ορπαἰςεοί, απεἰογαία ε[εοί ρτοριῖα : 

οο]ιονίοηι τορίαπα ΕΒνγηπαϊς 5Ιρί αἀφεῖνΙε, αἱ ρτοραίαπη ἵπ 

Ότρο 5Ηραν1{ 5ε ἁγπιαίο 5αἴε]Ηηίο, αποά ρτο αάῑθας ποσία 

οχουβατεί αοεθρία ἵδδσετα. ἨεΠαπυπαῃ (πούμε εχετοαπι 

οΠΠοΠΙ τοσυία αἆ τοι ἀμχίε, αβρίταης αἆ επᾶεπι ασα” 

0..θαγ ἀεςπανοταί; 5εὰ α Ί1γεπο 0ῳἼ54Γ6 ΕΙΠΑ 40 εχοτοῖίαι 

Ργαγοπίας, εχΗπηίς γεϊίαπε 5α ἵπ (αἰΠαπα, ἵαπαπαπι 

ορροτίυπαπα 5οἆεπῃ Ρε] αἆγειξας πο σοτεπάΙ, απαπάοα- 

46πη οἱ 0.0.5ας Π]ίπο ογαρίίοηε [αεία, ποβί5 ορρτθδεί5, ΓΕΓΙΠΗ 

εδί Ῥοβΐας. ε 

Ι1Π. «Τη Ἰμο α5ας 5αγ]]α ροτίογτε[οοἰί πηΠίες, 4ο ηλᾶ- 

Βἱ5 αἆ οπηπε {απ Ἱπιρίστος τεάδσνεῖ; ἀεοπιανίίαας, Πο 

5οὐ1{1ο5ο5, απί ργαδΙάΙογΠη οτάἵπαπηνο ἀθεετίοτος, απίρης 

5ο]ἱς Ίοχ πχΠ(ίατῖς {απη 5ΦΥΔΠΗ ΡΩΠΑΠΙ 5εηρῖές α πα Ιαπιοη 

Ῥῶπα α{ ἵπ Ἰχο πο Πἰδἰ ραποῖ, «στα, εί Ἱῃ ροτιοπ]οδίςεἰπης 

χοβας, πθοθςςίίαίο οχἰσεµία, αδὶ 5απί : ἰδίο γετο οϐ ππαη 

απαπηρίαιη γοσπ]απι απί τἱδύπη πποτίο ππ]οίαγ1ί εἴγες, πθ- 

απθ οο5 Ιάἱοῖο οοηγ]σίος, 5εὰ 5οτίο ἀθρτεμεηξος. Ουά- 

Ρτορίες, αἱ ροίπετυπ{έ, ἀε[εοεταπί αἲ εο. απ ας τος, τί 

το Ῥεηο πορία, ἀεεγογῖςίίς Ἠθγί Ργαπηία. Οἱ ΥοΓο ποη ῥο- 

ιπεγιπί α{αφοία, Ππεία οσα ϱταβςαπ{ΗΣ ΗΠΑ Πο, ευ]ας 

ἀποία Ποδίη[ίαι Ιπγαᾶπί γοδίταπη Ρτογἱποίαπα, νεδίγαησυ ο 

εχετοΙίπῃ ορραρπαη{, οἱ γοδίταπα ΡγΦΙΟΓΕΠΙ : 416Π1 Υος ΡοΓ 

Πίανας Πογίαπαϊηῖ, αἱ ππαπθαί ἵη Ῥτονἱησία, Απίοπίας γετο 

1αρεί ἀοεθάοιθ. Ὁταπα Ισί' Ἰοδίθπα πος ἹπάισαὈίηας Λη- 

(οπίαπα 2 4η ἵπ πος Ἠ]α Ποδμίου ἱπναδτὸ Εἰ σος ΓΙ ΗΠΗΣ 

πορίθγ αἀ]πιο Ἰρηοταί; 5οεεί, ἀοπες, εαυ]αίο Ὁ. Ἐνπαίο, 

Ρτογ]ποῖα {απία {απισπαπα πορῖς ΑπίΙπια, οἱ οὐ πα θα οχετεῖ- 

{15 Ῥουϊπιϊ, ἵπ 8Ρ6Π ορρτίπιεπάί Πο αοοθαςεί Απιοηο. 

Νππγηπα {παπα ἀδπάα (ραπας γἰάσία Ποδίθρα θὐπη Ἰηάΐσι- 

{ατας, αΡί ποβῖς Ἠ]α 5ροπίος ογαδο!, » 

Ι1γ. κ ε Ππίσγαί Οἱεστο, ααπΠα (αηία5 αὖ οἷας απήοα9 

ἰγορίας οχοἰαίας οί, υἱ ἀἷα ποπηϊηί οοπίτα ἀἱοίυτο ῥτα- 

Ῥοτοίαν 5οπίίαπα; ἆοπος Ρίςο ἰαπάσια ἴρ5ο ργοδΗ{ ἵπ ηχο 

ἁαπα, ου]ας τογοτοπίία οἱ αῑος 5οµαίοτος οἱ Οἰορτοπίαπος 

(απιίδρου οὐ αν{έ, μπα γογθα Γαοστοί ἵπ Ἠππο Ππούσηα τς Ἐνο- 

πες, ραΐτος εοηδορ!ϊ, ροδίυ]αΠ{ αἱ Τος5 ρςο αοο δα ΠοπεΙ 

απσταί, οἱ ἀῑσία Ρίο 56 οπ15α οχδροσ{οί Παπά ἱοσπι 5οη{οηΓΙαΗ : 

αποᾶ πες Οἱσστο πομαΡΙ, ἀοσοαδαἴος γομοηοηἰδείπιας, Οἱ 

φποπίαπα νους οδί οοπίτα ῥγβοΠίοη ΑπίομΙΙΠΙ ἄμοτο, 

παλ άπο ἴπ αΏδοπίοία ΠοΠΠΙ]α, Υο]αἳ τα ορυα πλαν ᾖηδ- 

46 οοπαροτία, οτηίπα οοἩβοτοτος ἵπ Πποζίαπα οµο ρτοΙὲ, 

αἱ ραποίς, απαπα ο [αἶνα ἶπί, οδίοπάαα. Ῥηηίσας Ῥος- 

πας, αἲξ, Απιοηίασι ροδί 0ακαῖς Πλοία ἰδί Ιδαγρᾶς»ε! 

ιοί. Π]ο αἱ Γοοί, Γαπἱ Ρ ΠΠ 5Η4Π1 Ίσμος ΠποπίαπΕ, ΠΟΠ 

Ἰορίση οὐπη Ἰαδ[σσηί,  Λιααί Ἐτυίας, απ) Ππιογ[ουίκκεί 

Οα11ΓοΠά, Ίπης ἴππα ρτο οὐποίοπο Ο1γος ἀοοηκανἲ, αἲ 

ιο ἁΠαρίασίας ρουπίας ρυμ]ίσας, οἳ νασυσπη γε Έυπη εετα 

| 

ι 
ἱ 



ΡΕ ΡΕΙΙΙΣ αν ΠΡ ΙΗ85. ΠΠ, 

χαὶ χενὰ καταλέλοιπε τὰ ταμιεῖα' Αντωνίου δὲ μετ 
οὐ πολὺ ζητεῖν αὐτὰ Ψηφισαμένου, καὶ ὑμῶν ἀποδεξα- 

µένων τε τὴν γνώμην καὶ κεκυρωκότων, καὶ γέρας τοῖς 
µηνύουσι δεκάτην ὑπεσχημένων, ἣν διπλασιάσομεν 

ἡμεῖς, εἴ τις Ἀντώνιον περὶ αὐτῶν ἔχοι τι διελέγχειν. 

Καὶ τάδε μὲν περὶ τῶν γρημάτων. 
ΙΥ. Ἑὴν δὲ Κελτικὴν ἡγεμονίαν οὐκ ἐψηφισάμεθα 

μὲν ἡμεῖς Ἀντωνίῳ . ἔδωκε δὲ ὁ ὃημος νόµῳ, παρόντος 
αὐτοῦ Κικέρωνος, ᾧ τρόπῳ καὶ ἕτερα πολλάκις ἔλωχε, 
χαὶ τήνδε τὴν ἡγεμονίαν αὐτὴν Καίσαρι πάλαι. Μέ- 

ρος δ᾽ ἐστὶ τοῦ νόµου, τὸν Ἀντώνιον, τὴν δεδοµένην οἱ 
μετιόντα, Δέχμω μὴ παραχωροῦντι πολεμεῖν, καὶ τὸν 
στρατὸν ἀντὶ Θρακῶν οὐδὲν ἔτι κινουμένων ἐς τὴν Κελ- 

τικὴν ἆ ἐπὶ τὸν ἀντιλέγοντα µετάγει. Ἀλλὰ Κικέρων 
Δέχμον μὲν οὐγ ἡγεῖται πολέμιον, ἐναντία τῷ νόμῳ τι- 
βέμενον ὅπλα" Ἀντώνιον δὲ πολέμιον, τῷ νόμῳ σι δαὶ 
γοῦντα. Εἰ δὲ αὐτὸν αἰτιᾶται τὸν νόµον, τοὺς θεµέ 

ἔδει μεταπείθειν, οὐχὶ δρ 
ἣν χώραν Δέχμῳ μὲν πιστεύειν, ὃν ὁ 

νους κοκ ν 

ο. 
δῆμος Ἐλίωξτν Γοἰφὸ τῷ φόνων Ἀντωνίῳ ὃ δὲ ἀπιστεῖν ὅ τι 
ὁ ὃημος ἔδωκεν. Οὐ Ύὰρε εὐ βουλευομέ ένων ἐστὶ, δια-- 

στασιάζεσθαι π πρὸς τὸν ὀημον ἐν καιροῖς μάλιστα ἐπι-- 

χινδύνοις: οὐδὲ ἀμνημονεϊν, ὅτι χαὶ τόδε αὐτὸ τοῦ 
δήμου πρότερον Ἄν, τὸ χρίνειν τὰ φίλια καὶ πολέμια. 

Μόνος Ὑὰρ ἐκ τῶν πάλαι νόμων ὁ δημος αὐτοκράτωρ 

εἰρήνης πέρι καὶ πολέμου σκοπεῖν ὧν μηδὲν ὁ δημος 

ἐπιστήσειε, μηδὲ ἐπιμηνίσειεν ἡμῖν, προστάτου λαθό- πω 

μένος. 
3 ’ ο ο 5 [ 

ΙΙ. Ἀλλ' ἔχτεινέ τινας τῶν στρατιωτῶν ὁ Ἀντώ- 
Ἆ Ν ο. κο 

Αὐτοκράτωρ γε ὢν, καὶ ἐς τοῦτο ὑφ᾽ ὑμῶν χε- 
.ὰ / -”-. κ / ’ 

γξιροτονηµένος. Καὶ οὐδείς πω τῶνδε λόγον ὑπέσχεν 
αὐτοκράτωρ. Οὐ γὰρ ἔκριναν οἱ νόμοι λυσιτ 

ὑμῖν τὸν ἄρχοντα τοῖς στρατευοµένοις ὑπεύθυνον εἶναι: 
3 χ ον / - 3 ο. ν ὧν Α΄ Ἀ 

οὐδ) ἔστιν ἀπειθείας τι γεῖρον ἐν στρατοπέδῳ, δι ἣν 
- ν λ Μ 
ἀνηρέθησαν, καὶ οὖδεὶς ηὔθυνε τοὺς 
ο. -. α .) 3 Λ - 

ἀγελόντας. Οὐδὲ τῶν νῦν συγγενῆς οὖδεὶς, ἀλλὰ Κι- 
΄ 3 / ο» ’ 

κέρων, ἐπιμέμφεται" καὶ φόνου κατηγορῶν, πολέμιον 
ς4 

γιος. 

ελήσειν : 

χαὶ υικῶντές τινες 

. 
-. 

χοινον ἀντὶ τῶν ὥρισμένων ἐπιτιμίων τοῖς φονεῦσι τί- 

θεται. Ἀντωνίῳ δὲ 

ἦν, καὶ ὅπως κατεφρόνει, δηλοῖ καὶ τὰ µεταστάντα 
αὐτοῦ δύο τέλη" ἃ ὑμεῖς μὲν ἐψηφίσασθε Ἀντωνίῳ 
στρατεύειν, αὐτομολήσαντα δὲ παρὰ τοὺς στρατιωτικοὺς 

νόμους, οὗ πρὸς ὑμᾶς, ἀλλ’ ἐς Καΐσαρα, ὅ Κικέρων 
ὅμως ἐπήνεσε, καὶ ἐκ τῶν κοινῶν ἐχθὲς ἐμισθοδότησε" 
καὶ μή ποτε ὑμᾶς λυπήσειε τὸ παράδειγµα. Νικέρωνα 

δὲ ἐξέστησεν ἡ ἔχθρα. Κατηγορεῖ γὰρ 

τὸ στρατόπεδον ὅπως τε ἅταχ τον 

πω δὲ ἐς ἀνωμαλίαν ἐξεστησ 

Ἀντωνίου τυραννίδα, καὶ χόλασιν στρατιωτῶν, ἀεὶ 
τῶν ἐπιβουλενόντων τὰ στρατεύµχτα θεραπευόντων, οὐ 
χολαζόντων. Ἐπεὶ δὲ σεν οὐδὲ τὴν ἄλλην 
Ἀντωνίου μετὰ Καΐσαρα ἆ ἀρχὴν ὁς τυραννικὴν διαδα--- 
λεῖν, φέρε πύθωμαι καβ᾽ ἕκαστον ὧδε. | 

ΙΝΗ. Ἑίνα ἔκτεινεν ὡς τύραννος ἄκριτον, ὁ νῦν 
κινδυνεύων ἀκρίτως:; τίνα δ᾽ ἐξέθαλε τῆς Ἰ πόλεως; τίνα᾽ 

δὲ ἡμῖν διέθαλεν; 3 ἢ καθ) ἕνα μὲν τοιόσδε ἦν, ἐπεθού- | 

3 να 

ουχ ας 
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ὥτααη, Απίοηίας γουο ραμ]ο ροδί οιἵαιη ἆο ἱπη]κ]ίοπο 

6ΧΓΗΠΙ 4ἆ Υο5 γο(]ϊ οἱ γο αγγρη(ςίές οἷας επ (ορ {ἶσμα, ο ΗΠΗ- 

απε οοηβγπιαςίἰς, οἱ ργο Πα ΙαΠη Ἰμδ{οἶρας ρα Γίθη ἀθοΙπιατη ῥγο- 

Ροδηῇςίῖς : ου]ας Ργπηί πος ἀπρ]άπα τοργφοηίαρίμλας, οἱ 

Ροίοςί Απίοπίαπη φπἱδ(πατη α]ας (αμάἶς οοηγίπορτο.  ἨΗαπ- 

οἴοπια5 4ο ρεσμ]α{α ΤΟΣΡΟΠΡΙΠΗ 5{{. 

ΤΥ. α πλ σαΠἱαπα ΡΤΟΥΙΠΟΙάΠΙ ΠΟΠ Πο5 Αηίοπίο ἀροτογί 

Πη5: Ρ]ευἰςοῖίο 6αηα οΏ Επ 1, ΡΓα5εηίο {ρεο ΟΊΕθγΟΠο; 416Η]- 

πποάσπη αἲῆ 5αρο αἰία Ρνον]ηοίας, οἱ Ίναπο ἵρεαπα Οωκας 

ἀπίοα.. ΕΙ ΡΙΕΡΙΡΟΙο αδοηρίαπη οδί ἀεῦεγο ΑπομίΗΠα, ηὶ Ὦ. 

Βνυίης οἵ αἀγοπ[επιῖ ἀεοεβαί ργου]πεῖα, Ρε]]ο Ἠλαπα ρογςοη 1, 

εί, απἷα Τμτασος πΙμΗ πονῖ πιολαπίας, οχογοϊίαπα ἵπ (α|- 

Πάπα οοπίτα Ρογίίπασθία (γαηδροτίατο. 564 Οἶσσογο ΏδςΙΠΙΗΠα 

Ῥτο Ἰιοδίο Πο Ἰαβεί, αγΏ]α [ογθηίθπῃ οοπίΓα Ἱεροπῃ : ΑΠΙΟΠΙΗΠΙ 

Ποδίεπι ]πάϊσαί, αγηιῖς α{οηίοΠα οχ Ἱορῖς ργαςοπίρίο. Οιοά 

5ἱ Ίεσεπῃ αεοιδαΐ, αποίοτος εἶας ασσαδαί : απἴρας οπηι ἀἱξ- 

5παάσγε ἀεβιθγαί; ΠΟΠ, Ροξί(ΠαΠ1 5οπιο] α5δθηςίε, ἱπ]ίατο : 

εί Απίοπίο ροίῖας Ργογἱηοίαπι εΓθετα, αΠαΠΙ Ρορι]ῖ Ώεῃο- 

Ποἱο αεεθρίί, παπα Ὠδείπιο, 4πεΠι Ρορυ]ας Ρτορίοτ Ποηη[εἱ- 

ἀἵαπ] εχρι{.  Χος οηίπα εοηδ]έάΠῃ ο5ί, ἀῑςδίάετε α ρορι]ο, 

Ργῶδογίϊπι Ρρεγίοι]οςίς (οπιροίρα5; ααί ορ] {νἰςοῖ, Ίου ἵρδαπα 

ΠαάΙοῖαπη οἶίπα ροηες Ρρορα]άπη Γηΐςδα, απίπαπι Το] ριο απι- 

5, Τα] ϱτο Ποδίίρας ταϊρυβ]ίεα) ο55επί Ἰαβεπάϊ. Απίίαπο 

επἰπῃ {1γ6 5ο]α5 Ῥορι]ις Ρε]! ραείδαπο ατρίίου οδέ: αμ Ίυτα, 

Π4εἱ πππο Πποδίγ οοπηηηίσσα, ΥΙάθαΠηας, πο ρορι]ας ο εησιις 

ποΡίς τγ5ς οΠρίαί, 5ἱ ἀποεπι αἆ Ίου οί ραίτοπΙΠα αιθεῖί 

Π8ΟΙΗ5. 

ΤΝΤ. « ΑΙ οεσῖά[ί αἰαιιοί πηΠίες Απίοπίας! ΟεοἰάΙί Ρο 
Ιπηρετίο, αποᾶ γεςιῖς οοηςοοµίας ο5ί 5πγασίϊς : που α]]ας 
ἩΠΙ(ΙΑΠΗ ἱπρογαίου Ἰη]α5 {αοίΙ ταϊοπεπα γοάςΙά1ί : πθς ΘΠΊΠΙ 
Ιερῖς]αίοτῖρας τίδαπα οδί ο.5ε αγορι )]ίσα, ΠΠ ρις ταΙΙΟΠΕΠΙ 
τεᾷςί α ἀποίρας : πες οδί απἰάα παπα 1 εχοτοῖία ρο]α5 ο0Π- 
(απιασία: ο (παπα οἰίαπα ΠΟΜΠΗ, Ισαί νΙοίοτες, οοοἶδὶ 

5υΠί; πε(ιε (πἱκ(αᾶπῃ 1ος [εοίΕ Ίο, απ οος οεεἰάργαηί, 
Να πυπο (πἱάθπῃ οκ εοσηα(ἶς αογάπα, αῖ 5αρρΙοῖο α[[οοίί 
5υπί, εοπαπογατ απἰδᾳπαπα; 5εά Οἴεθτο απογίαν; οἱ, οαῖ 
οσαϊς οἴππεη ομ]ῖοῖε, Ἠππο, ποπ οοπίοπίας Ποπηϊοϊάαγα 

Ῥωπα Ἰομῖριας ἀεβηίία, [αοῖί Ποδίοπα ρήση. ΟΜαπινίς, 
απαπα 5οὐ[ῄοδις Γαοηί Απίοπιϊ εχονοῖ(α5, απαπα Ἰπςοῖθης 1η 
ΙπιρογαίοΓείὴ , 5αῖς οδίοπάαη{ ἆπας 1]. ἀαξοτίτῖεος Ἰεσίοπος, 

αιδ» γοδίτο ἀαθγείο Ἱαςςω πηΠίατο Απίοπίο, εοπίτα ἀῑδει- 
Ῥ]ίπαπα ΠΙΙΠΙαΤΕΠΙ αΏ. 6ο {ταης[ασογιηί, οἱ απἰάεπα ποῦ αἆ 

Υο5, 5εἆ αἆ ΟΦ54ΓοΠΙ : αποά {αππθη θογΙΠΙ (αοἴπη Ἰαπάαν Τε 
Οἱεθτο, εί ρυΠπΙαΠη οἱς οχ αγατῖο ἆατῖ Πουί οεηδιί.  Οαοά 

αχεπΙρΙΙΠῃ 5αροίῖ Γαχίηί, πο (παπάο πορῖς Επὶςίο βαί1 Οσί6- 
τάΏὰ. Οἴέθτοπεπῃ αἆ Πτα οἴίαπα ἱποοηδίαπ[Ιαπα {ΓάΠΦΥοΓ- 
5ΙΠΙ οοῖί Ππϊπαοϊία : αοειδαί οΠί Απίοπιι (γταπηϊάσπι οί 
απΙηαάγοΓδίοηθΠα ἴη πηΠίος : απ 56ΠΠΡΟΓ οοΠςΙογθΓίη{ 
Ιηδίάἰαίογος τοῖραβ]ῖοα ορ5εαιῖς αἱ Ιπάα]σοπ[ία Ρο[ίης οπ16- 
τενὶ [ΑΥΟΤΕΠΑ ΘΧΕΓΟΙΠΗΠΙ, 41 Πῃ αΠθΠάΤΟ ἃ 56 ΘΟΓΙΠΗ 4ΠΙΠΙΟΡ 
Ρε νγ]ίαπι. ΟποπίαΠΙ απίεΓὰ ΠοἨ Ρἰσηῖί ΟΙ6θγοΠεΠα, Γ8- 
Πα ία Απομιϊ ρο5ί 6Ωδατῖς οράθηα ΙΠΙΡΟΓΙΗΠΑ 9ΠΗΠ6, 

αἱ (νταπηίουπα, οααπηηίαϊ: ἃρο, ἀἰδαπίταιηα5 Που Ρραςίο 
ἱησι]α ! 

ΕΥΠ. « ΟπΠεππαπι ἰδίίαν Ιπάϊεία οδαδα, αἱ ΓΥΤΑΠΗΠς, 

οσσῖα1ί 5 ουῖ παΠς αΏςοπίῖ Ίου Ἰηίοπίαίαγ ροπίο[απῃ ” 4εῃι 

εκ Ότο οχρυ{2 ἆποπα πππααπα αραιά πος οπαπηπίαέας εςίὁ 
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}208 δὲ πᾶσιν μου; ντε, ο ὦ Κικέρων; ὅτε τὴν ἄμνη- 

στίαν ἐκύρου τῶν γεγονότων» Ἄ ὅτε μηδένα διώκε- 

σθαι φόνου; ἡ ὅτε ζήτησιν εἶναι τῶν κοινῶν ρημάτων! 

ἡ ὅτε Πομπήϊον τὸν Πομπτίου τοῦ ὑμετέρου χατε- 

κάλει, καὶ τὸν πατρῴαν ἐκ τῶν δημοσίων αὐτῷ διέλυε 

περιουσίαν» Ἄ ὅτε τὸν ευδοµάριον. λαθὼν ἐπιδου- 

λεύοντα ἀπέκτεινεν καὶ ἐπηνέσατε πάντες; καὶ τοῦτο 

μόνον δι’ ὑμᾶς οὐ διέθαλε Κικέρων; ἃ ὅτε ἐψηφίζετο, 
μὴ εἰσηγεῖσθαι περὶ δικτ τάτωρος µηδένα, μήτε ἐπν 

φίζειν, Ἆ γηπουεὶ πρὸς τοῦ θέλοντος Αποθνήσκευν 

Ταῦτα Ὑάρ ἐστιν ἃ ἐπολιτεύσατο ἡμῖν Ἀντώνιος ἐν 

δύο μησὶν, οἷς μόνοις ἐπέμεινε τη πόλει µετ τὰ Καίσαρα, 
Μ κ 

ἄρτι μὲν τοῦ δήμου τοὺς Φονέας διώκοντος .αρτ θε 
εἳ 

ὑμῶν δεδιότων ἐπὶ τοῖς ἐσομένοις" οὗ τίνα καιρὸν, ε εἰ 

πονηβὸς ὃν, ἀμείνονκ εἶχεν; Ἀλλ' ες τὰ ἐναντία οὐκ 

ἦρχε. Πῶς: οὐ μόνος Ἴρχεν, ἆ ἆ ἀποδημήσαντος ἐπὶ 

Συρίας Δολοβέλλα: οὐ στρατὸν εἰγαν ἔτοιμον ἐν τῇ 

πόλει, τὸν ὑφ ἡμῶν αὐτῷ δεδομένου; οὐκ ἐνυκτοφυλάκει 

τὸν πόλιν; οὐκ ἐνυκτοφυλακεῖς το διὰ τὴν τῶν ἐχθρῶν 
ἐπιβουλήν; οὗ πρόφασιν εἴγε τὴν σφαγὴν Καίσαρος, 
φίλου τέ οἵ καὶ εὖερ του ὄντος, καὶ τῷ δήµῳ μάλιστα 

ὑπεραρέσκοντος; οὐχ ἑτέ έραν εἶχεν οἰκείαν, ἐπιβεβον- 

λευμένος ἐς τὸ σῶμα ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν ὧν ἔχτ εινε μὲν 

ἐφυγάδευσεν οὐδένα, συνέγνω δὲ ὅσον εἴεει μέτρου 

χαλῶς ., καὶ ν δομ. ένας αὐτοῖς ἡγεμονίας οὐκ ἐφθόνησε 

βοῤήναι; Τὰ μὲν δὴ μέγιστα, ὦ Ῥωμαῖοι, καὶ ἄναμ.- 

ο. 

φίλογα Κικέρωνος ἐς τὸν ΑἈντώνιον ἐγκλήματα ὁρᾶτε. 

ΙΥΠΙ. Ἐπεὶ δέ γε 

τεύµατα ἐπάγονσιν, ὡς ὃ Αντώνιος ἔμελλε μὲν τὸν 

στρατὸν ἄξειν ἐπὶ τὸν πόλιν, δείσειε͵ δὲ : προλ αθόντος 

αὐτὴν ἑτερῳ στρατῷ Καίσαρος” πῶς οὖν, εἰ τὸ μελλῆσαι 

µόνον ἐστὶν ἀνδρὸς πολεμέου, τὸν ἐλθόντα καὶ παρχστρα- 

σαντα ἡμῖν ἀσήμαντον, οὐχ. αν πολέμιον” το 

Πως ν εἴπερ 

” .. / λ 
ἐπὶ τοῖς ἐγχλήμασι καὶ µαν-- 

. εἴπεο ᾖλθεν ὃ Αντώνιος, οὐκ ἀφίχετο; 
/ Ελ ο, 

τρισι μυρίους ἔγων συντ ταγμένους ἔδεισε τρισχιλίους 

τοὺς ἀμφὶ τὸν Καίσαρα ὄντας ἀνόπλους, ἀσυντάκτους, 

ἐς µόνας Καίσαρ διαλλ. αγὰς συνελθόντας, καὶ εὐθὺς 

ὥς ἔγνωσαν πολεμεῖν αἷρο οὐμενον καταλιπόντ ας) 5 Εἰ δὲ 

μετὰ τρισμυρίων ἐλθεῖν ἔδεισε, πῶς ἦλθε μετὰ μόνων 

χιλίων; μεθ) ὧν αὐτὸν ἐς τὸ Τίθυρον ἐξιόντα πόσοι 

κρίκος, καὶ πόσοι συνώμνυµεν οὐχ. ὀρκούμενου 

Πόσους δὲ ὲ Κικέρων 

καὶ ἀρετὴν ἀνάλισχε; Πος δ) αὐτὸς Ἄντώνιος, εἴ τι 

τοιοῦτον ἐγίγνωσκε, τὰ ἐγέ έχνρα τὰ νῦν ὄντα πρὸ τοῦ 

βουλ ευτηρίου. κατέλιπεν ἡμῖν, μητέρα καὶ Ὑυναῖκα καὶ 

δεδίασι νῦν, οὗ τὴν 

ἐπαίνους ἐς τὸν πολιτείαν αὐτοῦ 

μειράχιον υἷόν; οἳ κλαίουσι καὶ 

Αντωνίου πολιτείαν, ἀλλὰ τὸν 

στείαν. 
ΙΧ. Ταῦτα μὲν δὴ 

' 
νι 

τῆς Ἀντωνίουτε ἀπολογίας, καὶ π 
ευ 

τῶν ἐχθρῶν ὄννκ- 

ο κὸ 
πρὸς ὑμᾶς έξε νήνοχα, δεῖνμα 

/ 

ΚΙκέρωνος μεταθολῆς ὃς. 

φσο νοῦσι, Παραίνεσ ιν ὃ) ἐπιθήσω το 
9 4 

οτμον, μήτε ἐς ο ΗΨ ἁμαρτάνευν, μηδὲ ἔχθρας 

τοῖς οινοῖς, νοσούσης ἔτι τῆς 

μήτε ἐς τὸν 

καὶ κινλύνους ἐπά ὁ ον 

τολιτ είας, χαὶ ἀπορούσης τῶν ὁξ έως ἁμννούντων” δύ- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

δἩ ἱησυ]ίς ΠΠ] πποϊοσίας, υαπίνογςογαπη ἰηδίάίαίας εσι 

Πυοτίαί{ρ Οπαπᾶο {απάσπα, Οἴορτο 2 Ὀἴταπα, 40π1 Ίοροπι 46 

ου νίοπο απίθασίογΙΠα ρογ(α {2 απ (πυπη Ἠλαπα ἆε γεῖς ΠΟΠ. 

{αοἱρηᾶ(5 ρεγουδοηίβς 2 4η (υπ. Βοχίσπα, Ῥοπηρείϊ γεςίνῖ 

βαπα, τεγοζαπάππα, οπαφαο ραίοτηα εκ ατατίο εἰ ρευςο]- 

γοπάα, ορηςηε» απ παπα Ρεεπο-Ματίαπα, ἑαγραίοσοπη ρᾶ- 

οἵδ, ΟΟΠΙΡΊΙΘΗΞΙΙΠΗ πηυ]οίαν1{ οαρίία, επποῖῖς γοβί5 ουΠαπάση- 

ερης2 αἱ ος οα]απιηίαιΙ ἴππο Οἶσοτο Ρτορίετ ΤΟ5 5οἱο 

ΠΟΠ οδί απ5ας» απ 4Η0Πῃ Ίεσθιπ ἆς ἀῑείαίατα ἵπ Ῥογρείππα 

Ἱία (οεπάα (ΠΕ, οἱ ἵπιριπο ομ(νῖς Περαί οσσἱάοτο σπα, ααἳ 

ἴ]απα Τεγοσατε ΥΠ Πας οπἶπα 5απὶ εἶας αεία ρυβ]ίσα ἆπο- 

ΓΗΠὰ πηοηδίαπα, απἱρας 5οἱί5 [απ 5οἰας2] {π της πιαηΣ!! Ρο» 
Πδεθια 0ακατῖς :. πιοᾶο Ἰπίοτ[οοίοτες Ρορπ]ο Ρετδεηπεηία, 

πηοῖο γοῬίς 4ς ΓΗ{ηγο 5ο]ἱοΓῖ5 : απο {6Προτε, 5ἱ πηα]ας εἶγίς 

[μἱςεί Απίοηίας, σαοᾶά αἰπά εχδροείατο Ῥοΐοιαί {εππριβ 

εἱρί ορρογίαπίας» Αί οοπίτα αἀνειςατίος, αἲξ, πΙμ ορῖ! 

Ουαῖ, απ ποῃ 5οἶας αἀπιπϊςίταν]ί οπηπία, Ῥτο[εείο ἵπ ΘΥ- 

απ Γο]αβε]]α 2 4η πο αεοθρίαπῃ α τοῖς ργαἰάἵαπα Πα αϊ 

ἵπ Ότο ραταίαπαὸ απ ΠΟΠ ποοίανηῖς Ὀτροπα παππϊγ τί οὐ »{ο- 

ἀἡς 5 απ οχουβίας οἴτοα 56 ἀἱδροδιήί οϐ αἰπά, παπα οἳ, Πηῖ- 

ππἰσοταπα. Ἰηδίάϊαδ2 αηΏ ΠΟΠ δαιῖς οἱ αἆ τὰ εααςα ΡΜ ἵρεα 

οφ άες Οᾳρατῖς, απϊοϊ 5υἱ, ορίῖπιο ἆε ἵρςο ππεγηῖ, οἱ αριᾶ 

Ρορα]απι σγα(ἰοβίςεϊπιϊ ὃ 4η Ποη αἆ Πίαπα αἰία οίαπα Ῥτοργία 

αοοθδαίί οᾶιιδα, οἵΠ οαρ[(α]ίρας Ἰηδίάῆῑς ρείεγείατ αὐ εἰξάθπα 

Ρογομςςονίρας 2 άπογπη ΠδΠΙΙΠεΠη {αΠπΕΗ. γε] οοσἰά({ξ, γεοὶ ἵπ 
οκ Πάπα οσῖίς απίθας αίἶαπα φαί Πῃ {απάεπα Που], ἰσπον]ε, 

πθς Πηγ]αΙί εἴς ἀατὶ ρτογ]ποίας. Ἠδο ευπ!ί, αἱ γάειῖς, Ρα- 

(τος οοηβοΠρίϊ, ἴ]α Ῥτοοῖρυια ππαχίπιο(ας πηαηϊ[εσία οτἷ- 

ηίπα, απ Απίοπίο οὐ]ίαξ Οἴερτο, 

ΤΥΠΠ. « δεᾶ αποπίαπα πἱάαπα , οτἰηπαἴοπε πο οομ{οη!, 

ἀῑνίπαίῖοπος 4ποσπα αἀάπηξ, τοπίάτΗπη Γαἱςςσα ΑπΙΟΠΙΠΠΙ ἵπ. 

Τ 1 Ῥοπα Ποςίη[ίαοι πα. οχοτοῖία, 5οἆ τὰ οοπςαπα πηπίαςςθ 

πιοία Οωδατῖς, αἱ οαπα ριοοεσαραςςεί: αἱ 5ἷί ἰαπάσηα, αξ, 

ασαπη 5ο] πα Ἠα]α5πιοᾶί οσους απα Ἠοδ[]ε γἱάραίε, ΠοἩ Ῥτο 

Ἰορίο Ιαβοαία ἶς απϊ οἱ γοηί, οἱ (απί(Πα ΠοἩ οὐξεθίί πος., 

(πα π(ααπα ηο ἠηδίρηία απἰάοπα ἱπειρετί παῦθηςὸ απἲ απ]ά 

ομρίαδαί, πο νοηϊοί Απίοπίας, 5 ἀεδιπαγοταίὃ πὶςί Γοτίο 

Παδίαπα οχογοΙ αι (σ]ηία πα Πάπα Ἠαβοῃς, Εποοῖε ἵνα πη]]- 

ία Ο5ΓΙΑΠΟΓΗΠΙ 5ομαθΓΠΗΙάΠΑ, πα]]ος ογάἴπος 5ογναμ πα, 

αι! ἵπ. Ίος (απίαα νοποναπί, αἱ οἱ οοποαγοηί Ο054γοΠΗ: 

απσπα, οἱ Ρεππα οορπογοτυηί πιο τί Ῥοαπα, οοΠ[ΟΣΗΠΗ 

ἀοδογαογυπ{ 2 Οσο δἱ πος. ἄαδας οδί τοπίο οι ἱηαίηία 

πα ρις, απο (απάθια Ρασίο ο Πα ΠΗ]]ο 5οἱἱς γοπςὸ οπῃ φπἶ- 

Ό5 οχ [το ρείοηίεηα Τέσας 4παηα Γγοβπορίος πος ἀεδαχ]- 

ΠΠ51 41491 (οφπθη{ο5 υ]ίτο ΦαΟΓΑΠΙΟΠΙΕΠΑ οἱάθπα ἀῑκίηνας | 
Οµαηίας Υοτο οἱ Οἶοστο Ἰαμάο5 ἵπ ό]α5 αοία Υἱτιαίοδφ πο οὐ 

πολ! Αιἲ 4ποποᾶο Απίοηιις ἴρρο, δἱ απἰά ἴα]ο οορἰιαλαϊ, 

Ίος ποῬίς τοσα { οὐρίάε», αἱ υαπο νογδαμίας αηίο οὐ γίδα) 2 

Πιαίγοια, ἱπα παπα, οἳ πχοτουα, οἱ απ αἀο]οδοσπίσ αμα : 

φαί ππηο Ποηί ἄο Επιοηί, Ποῦ Ῥτορίος ασια Απιοηη, 9δἀ 

τορίο ἰπήπαΙσογΙ Πα 4οπη Πα ΓἴοΠΘΗ, 

ΙΧ. « Ἠαμοιίς Ῥ. Ο. εροοπιον ἀε[οηίοηίς Απιοη, εἲ 

5ηρογο5ί, αἱ Ἰοτίος φποίφαοί τοςίο 

αρίηηί, πο νοὶ ρορυ]ά οΠομάσηί, γεῖ Απιοηίαπος ποπής 

Οἱσοσγοπίς ἰπουηκίαπ[ίαν, 

ἵπ οἰνίαίουα αἰη]ίαίον οἱ ροτίουία ἰηγείαπέ, απτοϊαπίε 

{απο τορυβ]ίσα, οἱ οµεηίο Ἠπαίατο απν ο τ παπα Όνομα, 
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ναμιν ὃ) ἐν τῇ πόλει συστησαμένους » πρὶν θορυβῆσαί τι 
τῶν έξω, τὴν ἀρκέσουσαν, τότε τοῖς ἑκάστοτε ἐπείγου 
σιν ἐφεδρεύειν, καὶ χρίνειν οὓς ἂν ἐθέλητε, δυναμένους 
τὸ χεχριµένον τελεῖν.. Πῶς οὖν ἔσται ταῦτα; ᾿Εὰν 
Ἀντώνιον μὲν ἐῶμεν ἐς πρόφασιν ἢ χάριν τοῦ δήµου 
τὴν Κελτικὴν ἔχειν, Δέκμον δὲ μετὰ τριῶν ὧν ἔχει τε- 

λῶν ἐνθάδε καλῶμεν, καὶ ἀφικόμενον ἐκπέμπωμεν ἐς 
Μακεδονίαν, τὰ τέλη κατασχόντες. Εἰ δὲ καὶ τὰ ἀπ᾿ 
Ἀντωνίου µεταστάντα δύο πρὸς ἡμᾶς µετέστη, καθά- 
περ φησὶ Κικέρων, καὶ τάδε καλῶμεν ἀπὸ τοῦ Καί- 
σαρος εἰς τὴν πόλι. Οὕτω γὰρ πέντε τελῶν ἡμῖν 

ὑπαρχόντων, ψηφιζοίµεθα ἂν ὅ τι δοχιµάζοιμεν ἐγκρα- 
τῶς, ἐς οὐδενὸς ἀνδρὸς ἐλπίδας αἰωρούμενοι. 

ΙΧ. Καὶ τάδε μὲν εἴρηται τοῖς ἄνευ φθόνου καὶ 
Φιλονεικίας ἀκροωμένοις. Τοῖς δὲ ἀπερισκέπτως καὶ 

ἀπαρασκεύως δι) οἰκείαν ἔχθραν ἢ φιλονεικίαν ἐκθορυ- 
6οῦσιν ἡμᾶς, κριτὰς παραινῶ μὴ ταχεῖς εἶναι, μηδὲ 
προπετεῖς ἐς ἄνδρας µεγίστους τε, χαὶ στρατιᾶς ἄρ- 
χοντας ἵκανῆς, μηδὲ ἄκοντας ἐκπολεμοῦν"' ἀναμιμνη- 
σχοµένους Μαρχίου τε τοῦ Κοριολάνου, καὶ τὰ ἔναγ- 

χος δὴ ταῦτα Καίσαρος" ὃν στρατιᾶς ὁμοίως ἡγούμενον, 

καὶ σπονδὰς ἀρίστας ἂν ἡμῖν γενοµένας προτείνοντα,, 

προπετῶς πολέμιον ψΨηφισάµενοι, τῷ ὄντι πολέμιον 
ἠνάγκασαν γενέσθαι φείδεσθαι δὲ καὶ τοῦ δήµου, 
πρὸ βραχέος τοῖς φονεῦσι τοῖς Καίσαρος ἐπιδραμόντος, 

μὴ ἐς ὕόριν αὐτοῦ δοχῶμεν τοῖς μὲν ἡγεμονίας ἐθνῶν 
διδόναι, Δέχκμον δὲ ἐπαινεῖν, ὅτι τοῦ δήμου νόμον ἄχυ- 
ροῖ, καὶ ος πολέμιον αρίνειν, ὅτι τὴν Κελτικὴν 

ἔλαθε παρὰ τοῦ δήµου. Ὃν τοὺς μὲν εὖ Ῥαυλευομέ- 
νους ἐνθυμεῖσθαι χρὴ ὑπὲρ τῶν ἔτι πλανωμένων, τοὺς 
δ) ὑπάτους καὶ δημάρχους πλείονας χινδυνεύουσι τοῖς 

χοινοῖς γενέσθαι, » μ 
Τ ΧΙ. Ὢλξε μὲν ὁ Πείσων ἀπελογεῖτο, καὶ ὠνείδιζε 

ὁμοῦ καὶ ἐφόδει- καὶ σαφῶς αἴτιος ἐγένετο μὴ! ψηι- 

σθῆναι πολέμιον Ἀντώνιον. Οὐ μὴν ἐκράτησε, τῆς 

Κελτικῆς αὐτὸν ἄρχειν. Οἱ γὰρ τῶν σφαγέων φίλοι 

τε καὶ συγγενεῖς ὑπὸ θέους ἐκώλυσαν, μὴ τοῦ πολέμου 

λυβέντος ἐπεξέλ θοι τὸν φόνον, Καίσαρι συναλλαγείς: διὸ 

καὶ στασιάζειν ἀεὶ παρεσχεύαζον Καίΐσαρά τε καὶ Ἄγ- 

τώνιο. ᾿Εψηφίσαντο δ᾽, Ἀντωνίῳ προαγορεῦσαι, 
Μακεδονίαν ἀντὶ τῆς Κελτικῆς ἔχειν: τὰς δὲ ἄλλας ἐν- 
τολὰς, εἴτε λαθόντες, εἴτ ἐξεπίτηδες, Κικέρωνα συγ- 

γράψαι τε καὶ δοῦναι τοῖς πρεσθεύουσι προσέ έταξαν. 
Ὅ δὲ, τὴν γνώμην παραφ έρων, συνέγραφεν ὧδε' λου- 
τίνης Ἀντώνιον εὐθὺς ἀπανίστασθαι, καὶ Δέχμῳ τὴν 

Κελτικὴν µεθιέναι" ἐντὸς δὲ 'Ῥουβίκωνος ποταμοῦ, 

τοῦ τὴν ο αἱ ο ατις ἀπὸ τῆς Κελτικῆς, ἡμέρᾳ 

δητῃ γενόµενον, ἐπιτρέψαι τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν ἅπαντα τῇ 

βουλη. Οὕτω μὲν φιλονείκως τε καὶ ψευδῶς ἐντολὰς 

δ Κικέρων συνέγραφεν’ οὐδεμιᾶς ἔχθρας τοσΏσδε 

ὑπούσης, ἀλλ, ὡς ἔοικε, τοῦ δχιµονίου τὰ κοινὰ ἐς 

µεταβολὴν ἐνογλ οὔντος, καὶ αὐτῷ Κικέρωνι χκακῶς 
ἐπινοοῦντος. Ἄρτι δὲ καὶ τῶν Ἐρεθωνίου λειψάνων 

πομισθέντων, καὶ τῆς 
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ῥηα5( σα εχίογηας αἰηαἰς πο ές ἱπανιαί, απίο οηηηία 
Ιήοποο ΠΤΠποΙῖ5 Ργωνίάϊο, ας (πο ἆσΠΗΙΠΗ το φαί γορις, 
νου πάς 41ο ρα ςοΠΕἱςς ΠΠ ΓΟΠΙΘΦΠΠΗ Ροβίμ]αί, ρνοςρί- 
οα[1ς; οἱ {πα ἀθΠΠά ἵπ. Παδἰοίαπα νοσσεῖς ΟΠ ο ΠηΠοΙἷκνο 
4105 γοισγς, 4πΗπ1 ἀθοτεία γεκίτα οχ5θιοπά! [που]μις 
ἁάβιορῖ, Οποπιοᾶο Ιαίέαν Ποηί ορ 8ἱ Απίομίο αΠαΠη ; 
Ρορι]{ οπτ]δα, ἃ 4110 οσπὴ αοοθρί{, τοπ παηας : Ὦ. ΒΓΗΙΗΗΙ 
γετο, 6ΗΠὰ Ρας Ὕπας Ἰαροί Ἱερίοπίρις, ο ογοσαίαπη, 
Πλ (απηα5 ἵπ Μασθάοπίαπα, ΓοιθΠίο Πήο οἶας οκοτοέα. Ῥυ- 
(εγοᾶ αιιος 5ἱ ἆπα Πα. Ιθαίσηος, απ ΑΠΙΟΠΙΗΠΙ ἀσβογΙσγηΕ, 
αά πος (γαηδίογαηί, αἱ αἲί Οἶεστο, Ίας 4ποήας α 0ῳ,εατε ἴπΠ 
ὈιἨεὰ ΓονΟΕΟΘΙΙΗ5.  8ἱ6 ΘΠΙΠΗ ιοί φπἱπφμε Ἱορίομίμας, 56- 
πα(ακοοηκι]ία οοηρίαπίος γαμάσαιο [ποἴθηιις σαπᾶεππαπε 
ρ]ασποιηί, α πα ας ππον{α]ἰς στα[ία ροπάοηίος. 

Ἐλ. «Εί πῶς πἱάεῃῃ ἀῑσία »ἴηί Πῖς, αἱ πιο απά παπί αὖδ- 
4πα Πηγίάίω εοπίοπ(ἰοπίδᾳιο α[[οοίίθας.  ΟΦΙΘΤΙΠΙ Ίος 
αἱ ηοοηκἰάοταίο ἱποοφίίαπίθγαπε ρνορίευ ῥγορνῖας εἰπηπ]ία- 
ἴε5 ας εοπίθη[ῖοπες νο εοπ(αβαΠ!, Ἰογίου, πο ρταΕἱρίίοηί 
ΠπάΙἵαπη οοηίτα γίτο ορτοσίος, αἱ πιασηῖς ργα[οείος οχογεῖ- 
4ρα5, πευε Πιγίίος αἲ Ῥοβαπα εοσαπέ : πιρπηογϊμίο οί 
Ματοϊ Οοπο]αΠ!, 6ἱ Πουυπη απ’ αΏ ἴρεο 0ῳ5ατθ ΠἩΡΟ Κοξία 
δηηίς 4 Ὕπ]α Ῥαπίος πιρογαπίοπα οχογοῇ, οἱ πορῖς 
ορίῖηιας οοπά{ίοπος ραςΐ5 ο[[εοηίοια, {οπιθτς Ἱοδίθα [ιά(- 
σαν ης, αἱ Τεγεγα Ἰοδ[ῖς Πονεί, ρουρη]ίπηας : ἀομῖαπε τα- 
ΠΟΠΕΠΑ Παβεαηί ροριη1, απῖ ραι]ο απία Πππρεέητη Γοοῖξ ἵῃ ρευ- 
6550/65 Οπ5αγίς; πο γ]άθαπαΙγ ἵπ ἱρίας Ρρορι]{ οοπ{ΠηΕ]ΊαΠα 
εἰς ἆαῦε Ρτογ]ησίας, αἱ Ρ. Βνιίπῃ Ἰαάαγα ᾳιοᾷ ρ]ορίκοἹίαηι 
ἱγεσηα [αοἷαί, ΑπίοΠΙΙΠΙ απίθη Ἰοδίθα Ἰπάἱεατα, αοᾶ 
6α1απῃ α Ῥορι]ο αοεερεί. ΘΟπαρνορίου ἀεροηί απἲ γουία 
5οηίπηί, εταηίες ἵπ γίαπα γοάισσγα: εοΠ5]ες Υογο οἱ (]- 
Ῥιπ] Ρ]εβῖς Ππια[ογεπη οαγαπα Ιππροπάσγο ἀαβεῦιπί ρογἱο Πα εἰ 
ταῖριβ]σαο. » 

ΩΧΙ. Πως Ρίκο γενρα ΓδοΙί ρτο Απίοπίο, εχρτοβΓαης 5ηπι] 

εί (ειτοης : ε[[οοϊίᾳπε Ῥτουυι] ἀπΡίο, πε Ἰοφΐς Απίοηίας Ἱα- 

ἀϊσατείαν.  Ἀεο {8ΠΠΕΠ Ρογν]αΙέ, αἱ οἵἳ α]ῖα ἀοοσγηογοίγ 

Ρτογ]ηοῖα : ΠΔΠ ΡοΓοΙΕΦΟΥΗΠ οοσηα({ οἱ αππίοί οβεΠίενυηέ, 

ππείπεηίε5, ης, τεάθυηίε ΡᾶςθΙΏ ΠοζθΙα 0αςατῖς γἰπάϊσανεί, 

6µΠη Ίάνομε 0ὔπδαγε ἵη στα[ἴαπα τΤεΥθίςΙ5 : φπαρτορίΟΓ 6ΕΠΙ- 

Ῥες 4ποφπια αἰεβαπί εογΙ Πα ἀῑδίάίαπα,  Ὠουγείπππαπε ο5ί, 

αἱ ο[[εγγεία. Απίοπίο Μασσζοπία ριο αἰ[α : οαρίθια Π]αΠ- 

ἀαία, γα] ἱπιργιάεπίας, γε] οοηςι]ίο, εοπιηηῖςθγαΠ! Οἰεργοπί 

Ρεγ5οι]βεπάα, εί ῥρει Ἱοραίος αἆ ΑπίοΠΙΙΠ πα {εηάα. οσα 

Οἱσοιο, πημίαία ρα]δβος δοπαία5 δοµ{επίία, σος βρεί! ἵπ 

Ἰαπο πΙοά πα: Απίοπίας α Μαίῖπα οοπ/[εςίῖπα αΏφεσθά]ίο; Ὁ. 

Ῥνιίο ᾱαίαΠα τοἠησιέος Ἰπίγα Πα Ῥίσσπεια, Πα]ῖςο ζα]Ια πο 

(αγαπά πα, απίο ριςα{πα ἀ1επα 5ο ταεϊρίίο, Τοδ16 5135 

οπποία5 ατβῄτίο 5οπαίις Ρον Πίο. Τα οἱ οοη{οπίοςο εί 

οοπίτα 5επαία5 5δεη{εη{ίαϊα Οἱσστο πηαπάαία εοηδοτρςἰέ; ΠΟΠ 

ἴαπα Ρτορίαν ςἱπυ]αίοπα, αἱ γἰάσίας, απ φυἱάεπα ππασηα 

εταί, (πα. 5ἱο γο]οπία Γογίηπα, 6ταΥεΠΙ περα ρ]ίσυ ππ{ᾶ- 

{οποια αἰαίανα, ἱρείαιο Οἰεστομί πποδΠαπίο ρεγηΙοοηη. 

ἐς αὐτὸν ὕβρεως γνωσθείσης Ι Εοάθιι απίθ {οηροτο, αλα(ῖς Ττευοπ τος, οορηί- 
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ἀκριθέστερον, οὐ δυσχερῶς { βουλὴ τὸν Δολοθέλλαν 
ἔκρινεν εἶναι πολέμιον. 

/ 

ΙΧΗΠ. Οἱ δ ἐς τὸν Ἀντώνιον ἀπεσταλμένοι πρέ- 

σθεις, αἰλούμενοι τῶν ἐντολῶν τὸ ἀλλόκχοτον, οὐδὲν 

μὲν ἔφασαν, αὐτὰς ὃ᾽ ἐπέδοσαν αὐτῷ. ᾗΜαὶ ὁ Αντώνιος 

σὺν ὀργῇ πολλὰ ἔς τε τὸν βουλὴν καὶ τὸν Κικέρωνα 

ἀπεῤῥίπτει: θαυμάζων, ὅτι Καΐσαρα μὲν, τὸν τὰ µέ- 
γιστα ὠφελήσαντα τὴν ἀργχὴν, ἡγοῦνται τύραννον ἢ 
θασιλέα, Κικέρωνα δὲ οὐ νοµίζουσιν" ὃν Καΐσαρ μὲν 
κ / ] .. ” / μ Ν 
εἷλε πολέμῳ, καὶ οὐκ ἀπέχτεινε" Ἰιχκέρων δὲ τοὺς 

ἐκείνου φονέας προτίθησι τῶν φίλων αὐτοῦ, καὶ Δέχμον 
Καίσαρι μὲν ὄντα φίλον ἐμίσει, ἀνδροφόνον δὲ αὐτοῦ 

πενόμενον ἀγαπᾶ" καὶ τῷ μὲν παρ) οὐδεγὸς μετὰ Καί- 

σαρα λαθόντι τὴν Κελτικὴν προστίθεται, τῷ δὲ παρὰ 
τοῦ δήµου λαβόντι πολεμεῖ. Τῶν τε ἐψηφισμένων 

ο. ” ᾿ 3 / / Αν . δὲ 

μοι τελῶν τοῖς μὲν αὐτομολήσασι γέρα δίδωσι, τοῖς ὃ 
παραμείνασιν οὔ' διαφθείρων οὐκ ἐμοὶ μᾶλλον, ἀλλὰ τῇῃ 
πόλει, τὰ στρατιωτικά. Καὶ τοῖς μὲν ἀνδροφόνοις 
- / Υν ά .ν ρέ διὸ δύ εί δ ἀμνηστίαν ἔδωχκεν, ἡ κάγὼ συνεθέμην διὰ δύο ἄνδρας 
αἰδεσίμους: Αντώνιον δὲ καὶ Δολοθέλλαν ἡγεῖται πο- 

λεμίους, ὅτι τῶν δεδοµένων ἐχόμεθα. "Ηδε γάρ ἐστιν 
ὁ ἀληθὴς αἰτία: κἂν ἀποστῶ τῆς Κελτικῆς, οὔτε πο- 
- .ω / 
λέμιος οὔτε μόναρχός εἰμι. Ταῦτα μέντοι µαρτύρομαι, 

’ 

λύσειν τὸν οὐκ ἀγαπωμένην ἀμνηστίαν. 

ΤΧΠΙ. Τοιάδε πολλὰ εἰπὼν ὁ Αντώνιος, ἀντέγραφε 
τῷ δόγµατι’ τῇ μὲν βουλῆ πεισθῆναι ἂν ἐς ἅπαντα ὡς 

. . . ων 

πατρίδι, Κικέρωνι δὲ τῷ συγγράψαντι τὰς ἐντολὰς ὧδε 
ἀποκρίνεσθαι: ὍὉ ὃημος ἔδωκέ µοι τὴν Κελτικὴν νόμῳ, 

καὶ Δέχμον ἀπειθοῦντα τῷ νόµῳ μετελεύσομαι, καὶ 
τοῦ Φόνου δίκας ἀπαιτήσω µόνον ὑπὲρ ἁπάντων, ἵνα 
καὶ ἡ βουλὴ καθαρεύση ποτὲ τοῦ µύσους, ἐμπιπλαμένη 
νῦν διὰ Κικέρωνα Δέκμῳ βοηθοῦντα. Τάδε μὲν ὁ 
Αντώνιος εἶπέ τε καὶ ἀντέγραψε. ἸΚαὶ ἡ βουλὴ αὐτὸν 

9 ᾗ 3 / Σ / λ λ κ: ν ”. 
αὐτίκα ἐψηφίζετο εἶναι πολέμιον, καὶ τον ὑπ αὐτῷ 

ο) 3 ΄ 2 ο .) --. ΛΙ ὃ / ολ Ν 

στρατὸν, εἰ μὴ ἀποσταῖεν αὐτοῦ: Μακεδονίας δὲ καὶ 
.-- 9 {Ν . ᾿ .””. 3 .] / [4 { 

τῆς Ἰλλυρίδος αὐτῆς, καὶ τῶν ἐν ἀμφοτέραις ὑπολοί- 

πων στρατῶν, Μάρκον Βροῦτον ἄργειν, µέχρι χατα-- 
/ . αἱ 4 Υν σ Ν 

σταίη τὰ χοινά. Ὅ δὲ ἴδιόν τε εἶχεν ἤδη στρατὸν, 
καὶ παρὰ Ἀπουληΐου τινὰ προσειλήφει, καὶ ναῦς εἰχε 

μακράς τε χαὶ ὀλκάδας, καὶ γρημάτων ἐς μύρια καὶ 

ἐξακισχίλια τάλαντα, καὶ ὅπλα πολλὰ, ὅσα ἐν Δημη- 

τριάδι Γαΐῳ Καίσαρι ἐκ πολλοῦ γινόμενα εὗρεν ' οἷς 

ἅπασιν αὐτὸν ἡ βουλὴ τότε ἐψηφίζετο ἐς τὰ συμφέροντα 
τῆς πατρίδος γρῆσθαι. ᾿Ἐ ψηφίσαντο δὲ καὶ ἹΚάσσιον 

ἄρχειν τε Συρίας, καὶ πολεμεῖν Δολοθέλλα" τούς τε 
ἄλλους, ὅσοι τινὲς ἔθνους ἡ στρατοῦ Ρωμαίων ἄρχουσιν 
ἀπὸ τῆς Ἰονίου θαλάσσης ἐπὶ τὴν ἕω, πάντας ὑπακούειν 

ἐς ὅ τι προστάσσοι Κάσσιος ἡ Βροῦτος. 

ΙΧΙΥ. Ὥδε μὲν ὀξέως, σὺν ἀφορμῆ, τοὺς ἀμφὶ 
ο) { / ” ϱ 

τὸν Κάσσιον ἐζελάμπρυνον. Καὶ ὁ Καΐϊσαρ ἕκαστα 
μαθὼν, ἠπόρητο: τὴν μὲν ἀμνηστίαν ἠγούμενος εὖ- ͵ 
πρέπειαν ἐσχηκέναι φιλανθρωπίας, καὶ ἔλεον συγγενῶν 
ἀνδρῶν καὶ ὁμοτίμων ' καὶ τὰς βραχυτέρας ἠγεμονίας, 
ἀσφάλειαν' Δέκμῳ τε τὴν Κελτικὴν βεβαιοῦντας, Ἄν- 

| 

ἱ αἱ αςδί αἆ οοπηπηοῦα τοραβ]ίσας, 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

εἴδαπο Πάρης ααἴρας Π]αο οταί α[[εοίας, 5οπα{α5, πεπηίηθ 

πιᾶρηορετε οὐρίαπία, Ώοἱαβε]]απα Ποδίσπη αάίεαν 1. 

ΕΧΗ. Πιεραίί α δεπαία αἆ Απίοπιση πηῖςςί, 4π 1η ρα ἀθτοε 

ϱ05. πιαπάαίογΗπα ἴαπα Ἰη5ο]επίῖαπα, πμ] απά ργα[αίί, ο 

Ίρδα ΜΗ] (ταδίάετυπί. Εί Ἱταίας Απίοπίας πιπ]ία ἵπ 5οπαίσπι 

ἃς ΟΙεΈτοπεπῃ ε[ΓαδΙς: « Ἠηγαϊ δε, Ο0Π88τοπα φπίάεπα, ορεῖ- 

πιο 4 Ἠοπ]απο Ἱπιροτίο πιεπίαπα, Ἠαβοτί Ρτο ΓγΤΑΠΠΟ το- 

σε(ηθ: ΟΙΟΘΓΟΠΘΠΑ Υ6Γο πο μαβονῖ, ααἳ, απάπα α 0δαγο Ίητο 

ἨΘΗΙ οαρίᾳ5, οἱ εαἶνας οἱ Ιποο]ηπηϊς ο55εί ἀππίδεας, ππο 

ΡΘΤΟΙΣΣΟΓΕΣ θἶας Ῥτα[εγαί απη]οῖ5 ο/αδάειη; εί Ὁ. Βτυίπα, 

απαντά βπεγαί Οαδατῖς απηῖοις, οἀθτίε, πάπο Ρρατγίοϊάστη 

ἀΠίραί; οἴάεπαπα, ααῖ α Ποπηίπο ροδί Οαβαγοιῃ (αἱαπι 

αοοθροΓῖ, [αγοαί, 56 γετο ορρυσπεί, απ ρορυ] Ῥεπε[οῖο 

απ Ῥτονποίαπι ορηπεηί. Ἐν Ἱεριοπίραδαπαο, Ἰπαπίί, 

α σας φεπααςοοηςη]ίο αοοορὶ, ἰγαηρ[ασίς Ργαηηία Οἱεθτο ἆε- 
εθγηί{, πιαπεηίες ἵπ ο[Ποίο νασιᾶς ἀΙπηΗί: αἀεοσπε παΗ(ο» 

ἀἱδοιρ]παππαο πηΠίατοπη οοτγαπηρ]{, ποἨ Ππασίς5 ΠΠπεΟ ΙΠΟΟΠΙ- 

πηοάο, απαπη ταἱρη ρε. Ῥταίετοα ρατησϊᾶἰς ου]νίοπεια 

εοποεδςΙ!, ουῖ οἱ οσο α5δοηςί, Ρτορίοτ ἀμος γίτος Ποπογαί[ος : 

Απίοηιισι γετο εἰ Ὠοἱαρε]]απα αεί Ῥτο Ποδρα5, απία, 

αιῶ ποΡῖς (αάίία 5απ{, αἀεηιία ποὺῖς ποϊαπας.  Ἠσο οΏἳ τὴ 

οδί δα Ῥιαἴρια : οἱ 5ἱ ἀεεθςδενο ἆε Οαία, ἴππι πες 

Ἰοψίΐ5 Γα6γο, πες α[Γουίαίογ πποπατο]α. Ἠοο ἴαππεῃ ῥτο- 

{αδίου, τγίαπα Της Γασία γη Π]απα, απα οοπ{οη({ 6-5ε πο]ηΠί, 

οΡ](νίοπεπι. » 

ΙΧΙΠ. Ταϊία πηυ]ία Ἰοσπέας Απίοηίας, τεςοπῖρςίί αἲ 5οπα- 

{μδεοηδ ατα τα ΠΙΗΤΙΠΙ 56 ἵπ 5οπαίας Ρο[ορίαία, αΠλογς 

ραΐνία : Οἰοετοπί Υθτο, Ύυἱ πιαπάαία ρεγςοἰρεεηε, Πα 56 γος- 

Ῥοπάστο : Ρορυ]ὴ5 Ίοσο Ἰαία αίαπα παμί ἀθα1ίς Πασαο Ὀ. 

Βνυίπῃ Ἰοσί πο. ΡραγθηίοΠα αγπηῖς ΡοΓ5θ( πα: 6ί ρῶΠᾶ5 αὓ ἴρ5ο 

ππο Ρτο οπηπίρα5 Ῥετοιςδοίρας οχρείαπης αἱ 5οπαίας ο[ίαμι 

Ργ5 (απ θα Παί α Ρίασα]ο, ομῖ παπο ουποχίας ο5ί ρτορίογ 

Οἱοδοπεία [αγοηίθπη Ώεζ πο.» Πως Απίοηηι ἀῑοία εοπἱρίασπε 

Ρονία παπι αἲ 5επα(απα. Γοἰαία δυΠ{, οοπΙἴπΟ οἱ 1ρ5ο Απίο- 

πἰας ᾖοδίΐ5 Ιαά]σαίας οδί, οἱ επι] οχογοῖτης οἶας, πὶ ο0η- 

Γοδίίπι αη γοἸππεγοί.. Μασεοπία οὐπα Ἠ]γτίου οἳ ορ, 

ασαν η αἱτα(πο ρτογ]ησία δαρεγεταηί, Μ. Βτηίο ἀπία ο5ε, 

ἆοπος οοηςΜπία ο55οἱ τοδρυ ίσα, Ίδαο ]α0 ῥτορΓΠΠΗ Ἰνα- 

Ῥοψαί οχογοΙα, οἱ ἵπδαρος αἲ Αραϊοίο ποπ παπα 

ποθθροτα!, ἸαῬοραίαμο πᾶνος οππα Ίοηρας, ἴππα οποταπίας, 

οἱ ρεσυηία. οἰγοίίου 5οἀσοἵπα πα ία {αἱοηίογα σα, ἄΓΙΙΟΓΗΠΙ(ΗΕ 

ΠΙΑΡΠΗΠΑ ἨΗΠΙΟΓΗΠΑς ας Ὠοηποιία ο α 09054γ6 πημ]ίο απίε 

ραταία Ἰηγοποταί: φας τοῖς οπππίθς οὐ η ἴππο φοπαίης 

Οᾳ5δίας πούμε ος ϱ0- 

ἆσμα 8, Ο. ῥτα[οσίας οδί βυπία, οἳ Ῥο]απι Ὀο]αβο]]α. [ουσ 

Ί19δη5 : αἀκοτρίαπιαο οδί κομαηδοσηση]ίο, αἱ απἰοππ(αε 

ῥτου μοι οχοτοἰ(αδνο ρορυ]ί Ποπιαηί γα οδοηί, α- παπί 

ΒΗΡΟΤΟ αἲ ΟΥΙοΠΙΟΠΙ 5416, οΠΊΠ05 Οα8νΗ Ετυί(πο Ππρογαία 

[αοσοηί, 

ΙΧΙΥ. Πα Ὀπονἱ πιοπισηίο, ἁπία ορσαδίοῃο, τος . Εγηίί 
Οαλκίίανο ῥ/αζ]άτο α- δοπαία αποίαν απί, Ομίυης φησι]. 
οορη κ, 00945 ροτρ]ονς ΓΗἱ οοηδΗ!, φποᾶ α ορ νίσμθηυ 
απίάσια αγγ λαία δροοἱοια Ἰαὐιίνο Ἰνηπιαπίαἶς, οἱ 
ηἡκογαΙοηίς οἵμα γίτος οομηαίος ΠΟΠΟΓΟΠΗΟ ΡάΓο8. ΠΙΠΟΓΟς- 
απο ργον{ποῖας οἳς φοου γα εἷν οπηκα. Γαἱςςο οοποθαδας; ἀδηί- 
απο, απο ΟαΗίαπα Εοςἱ πο οοπΗγηπαδδοἳ 5οπα(ης, 4 ροής 



ΡΕ ΒΕΙΙΙ5 ΟΙΥΠΗΡΙ5 ΤΠ, ΠΠ, 62 ο, 

τωνίῳ δόξαι ; περὶ τυραννίδος διαφέρεσθαι .ᾧὦ προσποιή- 
ματι καὶ αὐτὸν ὑπάγεσθαι κατ Αντωνίου. Τὸ δὲ καὶ 
Ἀολοθέλλαν πολέ έμιον ψΨηφίσασθαι δι’ ἕνα τῶν ἀνδροφό- 
νων ἀναιρεθέντα, χαὶ Προύτῳ καὶ Κασσίῳ τὰς ἡγεμονίας 
ἐς τὰ µέγιστα ἔθνη διαλλάξαι, στρατόπεδά τε δοῦναι 
πολλὰ ἀθρόως καὶ χρήματα, καὶ ἠγεμόνας ἠγεμόνων 
ἀποφΏναι πάντων, ὅσοι πέραν εἰσὶ τῆς Ἰονίου θαλάσσης ἱ 
σαφῶς εἶναι τὴν μὲν Πομπηϊΐου μοῖραν αὐξόντων, τὴν 
δὲ Καίσαρος καθαιρούντων. Ἐνεθυμεῖτο δὲ καὶ τῆς 

εἰς αὐτὸν ὡς μειράχιον τέ έχντς» εἰκόνα μὲν αὐτῷ καὶ 
προεδρίαν παρασχόντων, χαὶ ἀντιστράτηγον ἀποφηνάν- 
των, ἔ ἔργῳ δὲ ἴδιον αὐτοῦ τὸν στρατὸν ὄντα ἀφαιρουμέ- 
νων" ὑπάτων γὰρ συστρατηγούντων, οὐδὲν εἶναι τὸν 
ἀντιστράτηγον.. Τά τε Ἱέρα, τοῖς ἀπὸ Ἀντωνίου 
µόνοις μεταστᾶσιν ἐψηφισμένα, τοὺς αὐτῷ στρατευο- 
μένους ἀτιμοῦν " καὶ τὸν πόλεμον ὅλως αὐτῷ μὲν αἰ- 

σχύνην ἔχειν, ἔργῳ δὲ τὴν βουλὴν ἀποχρήσασθαί οἱ 
κατὰ Ἀντωνίου, μέχρι καθέλωσιν αὐτόν. 

ΙΓ ΧΥ. Ταῦτα λογιζόµενος, ἐπέκρυπτε: καὶ, θύων 
ἐπὶ τῇ δεδομένη ἀρχῆν 7 πρὸς τὸν στρατὸν ἔφη" «Καὶ 
τάδε µοι παρ' ὑμῶν, ὢ συστρατιῶται, Ὑέγονεν ̓  οὐ 
νῦν, ἀλλ’ ἐξ οὗ τὴν Ἀρχὴν ἐδίδοτε. ἸΚαὶ γὰρ ἡ βουλὴ 

δι’ ὑμᾶς ἔδωχκεν. "Ὥστε ἐμὲ καὶ τούτων ἴστε τὴν χάριν 
ὑμῖν ὀφλήσοντα, καὶ, ἣν οἳ θεοὶ παρέχωσιν εὐπραγεῖν, 

Ὅ μὲν οὑτωσὶ τὸν στρατὸν οἳ- 

[νὰ 

κ) Α/ 3 / 
αποδώσοντα ἀθρόως. » 

ο Δ 
χειούμενος ὑπήγε το. Τῶν δὲ ὑπάτων Πάνσας μὲν ἀνὰ 

τὸν Ἰταλίαν ἐ ἐξενάγει" Ἴρτιος δὲ τῷ Καίΐσαρι τὸν στρα- 

τὸν ἐμερίζετο, καὶ, ὡς αὐτῷ παρὰ τῆς βουλῆς ἐν 
ῃ ; 

ἀποῤῥήτῳ λέλεχτο, ἐς τὸ µέρος ἥτει τὰ δύο τέλη τὰ 

παρὰ Ἀντωνίου µεταστάντα, εἰδὼς τάδε ὄντα τοῦ 

ετρατοῦ τὸ ἀξιολογώτατον. καὶ ὅ μὲν Καΐσαρ ἅπαντ 
’ / αι ο / . 1λλή) 

συνεχώρει' µερισάµενοι δὲ ἐχείμαζον μετ) ἀλλήλων. 
Παροδεύοντος δὲ τοῦ γειμῶνος ἤδη, Δέχμος μὲν ἔχα- 

κ Ἄ εν ερ αν ον σος” ο μνλῷ / 
μνεν ὑπὸ λιμοῦ , Ἴρτιος δὲ χαὶ Καΐσαρ ἐς τὴν Μουτίνην 

ἐχώρουν, μὴ κάµνοντα τὸν Δέχμου στρατὸν ὅ Ἀντώνιος 
παραλάθοι. Ἀκριθῶς δὲ τῆς Μουτίνης φυλασσομένης 

ὑπὸ τοῦ Ἀντωνίου, πανσυδὶ μὲν οὐ συνεπλέχοντο αὐτ τῷ, 
Πάνσαν περιµένοντες" 

Ν 4 ) / [4 / 4 2 

πολὺ μὲν πλείους ἱππέας ἔχοντος Αντωνίου" τοῦ πεδίου 
/ 

δὲ ἡ ὃ βυσχέρεια, διὰ χειμάῤῥους ἐκτεταφρευμένου, τὴν 

ων τὸ πλῆθος ἀπεστέρει. 

ΓΧΥΙ. Καὶ τάδε μὲν ἦν ἀμφὶ τῇ Μουτίνη. 

ἱππομαχίαι δ᾽ ἦσαν πυχναὶ, 

δ) ἐν Ῥώμῃ, τῶν ὑπάτων οὐ παρόντων, ὅ Κικέρων 

Ίγεν ὑπὸ δηµοχοπίας. Καὶ συνε εχεῖς Ἴσαν ἐκκλησίαι 

ὅπλα τε εἰργάζετο συναγαγὼν τοὺς δημιουργοὺς ἅμι- 

σθὶ, καὶ χρήματα συνέλεγε, καὶ βαρυτάτας ἐσφορὰς 
ον ο... / - (θς ες 4 ορ 

τοῖς Ἀντωνίου φίλοις ἐπετίθει. Οἱ δὲ ἑτοίμως εἶσέ- 

ον, ἐκλυόμενοι τὴν διαθολήν' µέχρι Πούπλιος Οὐευν- 
“5 Ε] / “ / σ να) / 

ίδιος, ἐστρατευμένος τε Γαΐῳ Καίΐσαρι, καὶ Ἀντωνίῳ 
Φίλος ὢν, οὐχ ἤνεγχε τὴν βαρύτητα τοῦ Κικέρωνος, 
ἀλλ) 3 ὰ κ / 3 / 3 ὃ ᾿ [4 ’ 

λ’ ἐς τὰς Καίΐσαρος ἀποικίας ἐκδραμὼν ὡς γνώριµος, 

δύο ἐς τὸν Ἀντώνιον ἀνεστράτευσε τέλη, καὶ ἐς τὸν 

Ῥώμιν συλλαθεῖν Κικέρωνα ἠπείγετο. Τότε μὲν δὴ 
θόρυβός τε ἠν άπλετος, καὶ τέχνα καὶ γυναῖκας ὑπεξέ- 

Τὰ) 
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οὐἵο Απίομι [ποίππα γἱάονί, οϐ α[οοἰαίαπα αὖ) Ἠ]ο ἐγγαρμ- 
4επη; απο ργωοχίη οἱ 5ο [πἱ95ο α 5ομαία αἀποίσπη, αἱ οὖν 
ΑποΠΙΟ ἀῑβδίάίππι [αορτοί.. Ἠππο απίοια, απο Γοἱαροίία 
ἠορ15 5ἳέ Παάἱεαίας Ργορίος οοοἴδαπα ΠΠ οκ ραγγοἰάἰς: 
σος Μ. Βνηίο Οα5δίοφο Προ Πα γηµδς ἀα{ηπη οἰς {η 
ἀπηρ]ιδδίηας Ργογ{ησίαδ; απσά ππαχ]πηί οχογοῖ(α5 Πιασηαη ο 
Υ5 ρεοπη(αρ ΠΠίς οἷε ἐναδίία, η ρ]εσ[ίαιιο οογΗπιάθηα Ἱπηρογίο 
51η το]ἰφα{ οΓληος (ΓαΠ5ΠΠα ΓΙΠΑΓΗΠΗ ῬγουΙποίαγαΠα ργῶσ]α ος : 
Ιὰ νογο παπἰ[ο»ί ρογΗίποτο αἲ απρηποΠίΙΠΙ ΡοΠΙρΘΙάΠΑΓΙΠΗ 
Ραγα, οἱ ἀοἰγηποπίαπα ΟφαπίαπατΗπα, » Ὑοπίοραπί ἵπ 
ΠοΠίοιΗ οἱ ατίες Πα, απἱρας οοπίτα 5ο, {ΠΙ(ΗΠΔΠΙ αάο]ο- 
που σα, αἰσισίας θομαίας τα βἰίαίπαπι ἱρί ἁσίαίαπι οἳ 

ΡγοΙάοΏ{ΙαΠΗ , ΟΠΟΤΘΙΙΩΠΕ Ῥγοργῶίοτίς, 5οᾷ τθγοτα αὐ]α- 
(ππα ῥγορΙαΠὴ οχθΓΟΙΓΗΠΗ: ἆ πα οβ/πῃ οχογοἰ(αἱ 5πια] ργαςίηί 
οοηδΗ]θ», ααοἰογΠίαίοπα ῥρτορταίονῖς 6ΥαΠθδρτο, Ὠεϊηπαο 
Ρνηηία, 5ος Απίοηίαηις ἱταης[αρίς ἀθογεία, Ρογίίπεγο αἆ 

γοἨ(αογ Πα ΙΟΓΗΠΑ Πα ἰσποπηϊπίαπα,  Ὠοπίαμο Ώ6] µη 
Ἰιοῦ ΟΠΙΠΙΠΟ 6ΗΠΗ 5ιιο ἀεάθεοτθ 6556 ΟΟΠ]ΠΠΟΓΗΠΗ : θἱ ΞοΠΑ{ΙΗΙ 
τογεΓᾶ ΠΙΠΙΙ αῑπά ασεγο, Πἰςί αἱ σηα αὐηίαίατ οροτα εοηίγα 

Απίοηίαπι, {αμίίδρει ἀππι Πάπα ο τησάίο δα5]ογίί, 

ΤΝΥ. Πας απ{οπ οοδ[ἴα[ίοηος Ιηίγα 56 6ΟΠΙΡΓΙΠΠΘΗΣ Ο0.,ρατ, 

αονῖ5 πμαρϊςίταίας ευ ααΠία]ριας ρογαείῖς, 5ἱο οοπιρε]αν{ε 

εχοιοϊαπαι: « Ἠαπο άπο(μο ΠοΠογΘΠΙ γοῬίς, εοπιπΠέομες, 

[ργο αοζΘΡΙΠΙ : ΠΟΠ πυπό ἀ6ΠΙΠΙ, 5οᾷ οκ 41Ο πμ] Ίππρθ- 

ΙΠΠ1 Υο5 οβ{μ]]5ίΐς.  Ναπι εί 5οηαία5 Ρτορίοτ γος πλ! Ίηηο 

ΜοποΓΘΠΙ οοη{ηΠ{.  Οµατα 5οἰίοία, π]θ οί απο γοβῖς Παρί - 

τΗΠΗ στα [Ιαπα, δἱ ουηπ]αίο 6Π1, 5ἱ 4ἱἱ εαρία [ογίαπαγοθτίη!, 

τοἰαίαγαπα. ν δἱο ἴ]ο εοηιίίαίο ἀθππσγοβαίηγ οχογΟΙ(ΠΙ, 

Οοη5Η]Πὰ Υοτο αἰίοι, Ῥαηδα, Ῥου Πα]ίαια ραιαβαί αχ {]ία: 

αἱίεν, Ἠϊνῆις, εορίας ῬατΠεβαίαγ οΙπῃ 0ωδατο: αἱ, οἶοιί α 

5οπαίτι εἶαπῃ π]απάα{ππῃ αεεθροταί, Ροδεεβαί το δια ρογ/οπο 

ἀμα5 Π]ας Ἰεσίοπος α1σΟ αὐ ΑπΠίΟΠΙΟ ἐγαηδίθγαηί; αποά εεἶταί, 

Ἀος 6556 τορις αχογοῖίας. Οσα Ῥοδίᾳπαπη Οωρδαν οπηπία 

Πεν Ρρᾶ5δΗ5 οδί, 4ΠΗΡΟ ο. φαἱς παπα Ἠϊεπιαγαηί. Ῥήοστο- 

ἀἱεηία απίοπα Πίοπ]α, Βνπίας (πο Ἰαρογαβαί. Οπ]ας οχογ- 

οἵαπα Ἰαρογαπίθη πο Απίομίας ἵπ ἀοάϊΠοπεπι αοοἱροτοί, 

ΗΙνίας Μαπαπα ῥγοροναν{έοιπι Ορδατο. Οἱ απ ΠΠῃ αγοίο 

ουφιάστείαν αἲ Απίοπίο, εἰσηῖς εο]]α(ἷς ἀππίσατθ ΟΠ 60 ΠΟΠ 

ρἱασμῇξ, ἀοπεο Ράη5α αἀνοηῖδδεί :. οπυίαπ (αη{άΠα ογεΏγᾶ 

πογο οργίαπ]μᾶ, Απιοηίαηις ΠΠΠΊΕΤΟ 5αρεΓαπ ρα5; αποά {α- 

ΠΊΕΠ αἶδ ΡαΡΙΠΙ Ργούειαξ, απία ρ]απ]]ος Π]α ογοργῖς Ιπίοι- 

ραρία ουας {ουγοηΗβρας. 

ΤΧΥΙ. Ώυπα πο αἆ Μαπαπα σαγαπία τη Της Ππίθγίηα 

ρ6υ οοΠδΙΠ αβδεηίαπα. Οἴεοτο Ρορι]απ1 τοσοβαί αποίιά(α- 

πὶς [εγε οοποϊοηίβα5; αγπιᾶ Ραταβαί, στα(α]ία ΓΑΡΓΟΓΗΠΗ ορετα; 

Ρεουη]αᾶς οοΗἱσοραί, Ὑοχαης ΑπΠίΟΠΙάΠΟΣ Ρο[5δΙπΙπη σα γίς- 

5ἰπηῖς οχασΙοπίρας.  Εί Πῖ απἰάσπι Ῥγοπηίο οοη/ογεμαηί, 

απο πΙπα5 Ῥα[ογοηί οπ]απηηίϊ5: ἆοπθο Ρ. Ὑοεπ[ίάϊας, ααἰ 51) 

0ᾳ,δατα ονάἴπος ἀμχοταί, ἴαπο απιῖοις Απίοηϊ, ΠΟΠ ΓΕΓΟΠ5 

Πηροτιππ[(αίοπη ΟΙεσγοπίς, οχουγηί ἵπ ἀοάπείας α 0ᾳἼδατο 

οο]οπία» : αἱ, απία οὗ γἱέαίεια ποῖα5 αριά γείεταπος ε[αί, 

ἀπαβης Ἱερίοπίρας τογοσα(ἶς αἆ Απίοηϊ η Ηἴαπα, αἲ Ὁτβεπα 

Ῥτορεγαγ!έ, ΟΙοσίοήθπα οοΠΙΡΓΘΠοΟΗΦΗΤΗ5. Ταπῃ Υοτο {απία 

φημίίο (νορίἀαίιο οχοτία οί, πέ, τεῦας ἀδδρεγαίς, Ρρᾶδαῖπι 



-. 
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φερον οἳ πλείους μετὰ δυσελπιστίας, καὶ ὁ Κικέρων τῆς 

πόλεως ἀπεδίδρασκε. Καὶ ὃ Οὐεντίδιος μαβὼν, ἐς τὸν 
Ἀντώνιον ἀνέστρεφε. Διακλειόμενος δὲ ὑπὸ Καΐσαρός 

τε καὶ Ἱρτίου, ἐς τὴν Πικηνίτιδα παρΏλθε" καὶ τέλος 
ἄλλο συλλογίσας, ἐφήδρευε τοῖς ἐσομένοι. Οἱ δὲ 

ἀμφὶ τὸν Καίσαρα, τοῦ Πάνσα μετὰ στρατιᾶς πλησιά- 
ζοντος, Καρσουλήϊον αὐτῷ προσέπεµπον, ἄγοντα τὸν 
Καίσαρος στρατηγίδα τάξιν καὶ τὸ Ἄρειον τέλος, ἐς 

βοήθειαν τῆς διόδου τῶν στενῶν. “Ὅ δὲ Ἀντώνιος τῶν 

μὲν στενῶν ὑπερεῖδεν, ὡς οὐδὲν πλέον Ἄ κωλύσων ἐν 

αὐτοῖς ἐπιθυμία δὲ ἀγῶνος, οὐκ ἔχων τοῖς ἱππεῦσιν 

ἐλλαμπρύνασθαι διὰ τὸ πεδίον ἕλωδέστερον ὃν καὶ τετα- 

φρευµένον, δύο ἐνήδρευσε τέλη τὰ ἄριστα ἐν τῷ ἕλει" 
τῆς ὁδοῦ, γειροποιήτου καὶ στενῆς οὔσης, ἑκατέρωθεν 
τῷ δόνακι κρύπτων. 

ΓΝΥΠ. Καρσουληΐου δὲ καὶ Πάνσα τὰ στενὰ νυκτὸς 
διαδραµόντων, ἅμα δ᾽ ἡμέρα µόνοις τοῖς Ἀρείοις καὶ 

πέντε ἄλλαις τάξεσιν ἐς τὴν ειροποίητον ὁδὸν ἐσθα- 
λόντων ἔτι καθαρεύουσαν πολεµίων, καὶ τὸ ἕλος ἕκα- 
έρωθεν ὃν περισκεπτοµένων" ὅ τε δόναξ διακινούµενος .ἲ 

/ 

- ’ 3 ) λ 4 2 πωπτεύετο, καὶ ἀσπὶς ἤδη που καὶ κράνος ἐξέλαμπε, 
. ν κ / / .- 3. /Ν Ε) 

καὶ ἡ στρατηγὶς Ἀντωνίου τάξις αὐτοῖς αἰφνίδιον ἔπε- 
/ 3 -- ’ Υ / 

Φαίνετο ἐκ τοῦ μετώπου. Οἱ δ Ἄρειοι περιειλημμένοι 
: / 3 / δ - 3 
τε πάντοθεν, καὶ οὐδαμόσε διαδραμεῖν ἔχοντες, ἐχέλευον 

νεολέκτους, εἰ παραγένοιντο, μὴ συνεφάπτεσθαι σφίοι 
.-. / 

τῶν πόνων, ὡς μὴ συνταράξειαν αὐτοὺς ὑπὸ ἀπειρίας" 
πω {3 δλ ε) / τὸ κ / {ΗΝ 

τῇ στρατηγίδι δὲ Ἀντωνίου τὴν Καΐσαρος στρατηγίδα 

εκ ο 

΄ - 3 -”. 3ὓ / ο μ / 

ἑκάτερον ἕλος, καὶ αὐτοῖς ἐπεστάτουν τῇ μὲν ὁ Πάν- 
τη δὲ ὁ Καρσουλήϊος. Δύο δὲ τῶν ἑλῶν ὄντων, 

σαν οἳ πόλεμοι, τῇ διόδῳ εἰργόμενοι μὴ γιγνώσχειν 
τὰ ἀλλήλων: καὶ κατὰ τὴν δίοδον αὐτὴν αἱ στρατηγίδες 

πόλεμον ἄλλον ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐπολέμουν. Γνώμη δὲ ἦν 
.. ο 3 / Λ 3 / »] / νὰ 3 

τοῖς μὲν Αντωνίου, τοὺς Ἀρείους ἀμύνασθαι τῆς αὐτο- 
µολίας, οἷα προδότας σφῶν γενοµένους" τοῖς δ' Ἄρείοις, 

ἐκείνους τῆς ὑπεροψίας τῶν ἐν Βρεντεσίῳ διεφθαρµένων. 
 γ ας” 3 / ο / {4 . ο.” 

Συνειδότες τε ἀλλήλοις, τὸ χράτιστον ὡς εἴη τῆς έκα- 

τέρου στρατιᾶς, ἦλπιζον ἐν τῷδε τῷ ἔριῳ µόνῳ τὸν πό- 
- .. ” ο .) ᾿ / 

λεμον κρινεῖν. ἸΚαὶ τοῖς μὲν αἰδὼς ἦν, τὸ, δύο τέλεσιν 
οὖσιν, δι’ ἑνὸς ἡσσᾶσθαι" τοῖς δὲ φιλοτιμία, µόνοις τῶν 
δύο κρατησαι. 

ΙΧΥΠΗΙ. Οὕτω μὲν ἀλλήλοις ἐπῄεσαν, διωργισµένοι 

τε καὶ φιλοτιμούμενοι σφίσι μᾶλλον Ἡ τοῖς στρατηγοῖς, 
τν ” ,  . ενν ν -ἲ ν , Μ 

οἰκεῖον ἡ/ούμενοι τόδε ἔργον. 1 πὸ δὲ ἐμπειρίας οὔτε 
“. ν 4 3 3 “ν 9 { Μ . -- 

ἠλάλαζαν, ὡς οὐκ ἐκπλήξοντες ἀλλήλους" οὔτε ἐν τῷ 

πόνῳ τις αὐτῶν ἀφτχε φωνὴν, οὔτε νικῶν, οὔτε ἡσσώ- 

µενος. Περιόδους δὲ οὐκ ἔχοντες οὔτε δρόµους, ὡς ἐν 
ἔλεσι καὶ τάφροις, ἀραρότως συνίσταντο" καὶ οὐδέτεροι 
τοὺς ἑτέρους ὥσασθαι δυνάμενοι, τοῖς ξίφεσιν ὡς ἐν 

/ νο .”” / . . 3 

πάλη συνεπλέκοντο" πληγή τε οὐδεμία ἦν ἀργὸς, ἀλλὰ 

τραύματα, καὶ φόνοι, καὶ στόνοι µόνον ἀντὶ βοῆς" ὅ 
τε πίπτων εὖὐθὺς ὑπεξεφέρετο, καὶ ἄλλος ἀντικαθί- 

. ’ 3 ../ 

στατο. Πκραινέσεων δὲ ἡ ἐπικελεύσεων οὐκ ἐδέοντο, 
--- .. α“ 

δύ ἐμπειρίαν ἕκαστος ἑαυτοῦ στρατηγῶν. "Ὅτε δὲ καὶ 

| 

| 

πηρτατεῖα οὐπα πχογίρης εἰ Ηλοίς, οἱ Οἶσοτο οκ ἴτεμα Ρί0- 

Γηπεγεί. Ότο εορηίίο, Ὑοη[άίας Πίου γογιξ αἲ Απίοπίαη : 

5ο4 απππα Ιπίογο]αδετείατ α Ο0ᾳκατο οἱ Πιγίίο, ἵπ Ῥϊοεηαπα 

56 οοπ{η : αβῖ, πογα ἵπδαροι οομκεηΐρία Ἱερίοπο, οΏδοινᾶ» 

Ὀαΐ απο τε γεγβοτεί. Ῥαης απίεπῃ ΙΓ οχογο]ία αἆγο- 

π{οπί Οααγ αἴᾳιο Ηίγήνς αγεαείαπα πηῄκεταπί οὐνίαιη, 

πα γα {οπίαμῖς Οᾳ0εατίς εί Ἰομίοπο Μανία, απο {ηῇᾳς ρο- 

ποίγατοί πιοπῖαπη αησηςίία5. Όυας απἰάεπη απσα5ίίας Απίο- 

πία5 οο(πβαΓο οοΠ{οΠηδετα!, φποᾶ ηἰλ] αἰἴωᾶ 1Ρί ασθγο ρος-οί , 
(παπα ρτο μετα (Γαηδίία Ἰοδίες. 5εᾶ «παπα επρίάας ο.εεῖι 

Ματίο 4θεθγποτο, ηεΠια γιο οατοαίαπη μάπα ορεαπα εχ- 

εροείατεί αἳ οπυἴρας, ἵπ ρ]απίτε ρίας σαϊΐς ρα]αςιτὶ οἱ [ο 

5ἱ5 {πίργείδα; ἀῑας τοις εἰ5είπιας Ἱερίοπος ἵπ αγαπά [πείῖς ρᾶ- 

Ια4ἱ5 αχ τοι Ἰαΐετο αησης!ἰ ασσοτῖς, Ῥετ 414Πῃ γἷα ο αξ 

ππμηίία, ἀἱδροξιυ]έ τη {ηδίά1]ς. , 

ΤΧΥΠ. Ῥοδίᾳπαπα Ὑεγο Ῥαησα. ο Οατξη]είο 5πρθγα[ἶς 

ποςία Γαπεῖρας ογα»ίέ, οἱ Ργίπιο ΠῃαΠο εο]α Ματίία Ἰεσίο πι 

απίπαπε αἰῑς οσον ῦας ἄρπετοπα Ίππτεβεα ο5ί, ᾳπα ρατία 

πΠη] εταῖ Ιιο5ίαπα; εἰτεππιδρεείαπίίθις αἰτίππααο ρα]αρίία, 

ΡΙΙπΊάΠΙ αγαπά ἴπαΠα Πχοία5 5α5ρίείοποπα Ιπ]εοῖέ, ππος εἰ σα- 

Ιεάγπῃ ο]γρεογαπαπο βα]σος Ἰήπο πο ἱπίογπηϊοπϊε, οἱ 6- 

Ροηία ργαίοπίαηί Απίοπιι α [γοηίε εχοηῖ 5απί. Τί Ματ 

οἰγοππαγοπΗί ππάίσαε, π]]ο ραίεηίο οασίο, ]α5δογυπί Εἶνο- ἄ 

πος, αρί αἀγεηίςδοπί, αΏ5ίίποτο α οοηβ]οία, πο οτά(πες εί 

αΥρατοηί ρου Ἱπρεγίαπα : οἱ ργαίοπίαπίς Απιοπηί ργατογίᾶ- ὴ 

ηο5 6ωφαγίς ορροδιοτυπ{ς ἐραί, Ρἱ(αγίαπα ἀῑγΙδί, υτίππ(πθ 

ῥαά δη {ηρτοςςί υηί, ἠήπο Ῥαηδα, ίπο Οαγκη]οῖο ἀπεῖνας, 

δίς ἵπ ἆπαδις ρα]πά(ρις ἆπο 5υπί οοπηπηΐσδα Ῥτο]ία, ΠηεΔΙΟ 

ἄρσοτο οοηδΡοθςίΙΠ πτίπαπο αἀϊπιεηίος οἱ ἵπ ἴρ5ο Ἀπποτθ 

Ριτε(ογίαπί αίταγήπηἽ πε ραγαπα Ργορηίᾶπα ΡυβηαΠη Ἰπ]θγυη, 

Εί Απιοηίαμϊ απἰάεπα οοηςΗποεναη{ ἆο Μαϊ, 5αἲ ἀθδοτίο- 

ἶθαςδ, Ῥωπας (αππαπαπα ἆο ρτοδοεῖρας «ππποτο : Ματ 

ορηίτα ἆα Π[ς, [απιααπα ποβἰοοίπα Ῥαδείς εοππἠίοηες 

505 οοπίγαοἰδατί αἲ Εγηπάαδία). ΟοηφεἴῖἽπο 5ἱρί πἰγίἽαδ, 

ααοά ἵπ {μεῖς 5 απ ομδεί τοις αἰτίαδσυε οχοτοΓα5, εροιᾶ- 

Ῥαπί, Ίου πο οοπΠ]οία ἆς 5ΠηπΙα Γογαπα ἰπὶ ἀθοτοίαπα τ. 

ἁ]ίοτος ριάοτο Ιπο]απία, πο απὶ Ἱορίοπί ἆπα οσο ογορίς αἰ-- 

(ογος ας οπρἰά(πο, ηἲ 5ο] ἆμας γποσγοη!, 

ΙΤ ΧΥΤΠ. δίο μπας ποια οί, οἱ 5ηο ροίίας ποπηῖης 

σπα πα ἱπιροταίογάπα οοπἰθηάσπίος, ία ο]ίοτί αἰίοτος αμοτοκαέ 

5υηί, (ΠΠ ΔΠΗ ΦΗΔΠΙ ΤΟΠ αροτοηί : εί αἱ νείοταπος ἀοσσίαε 

οοηίτα νοίοταμος οχογοἰα{οδᾳυο που οἶαποτο η ματ] πρ πνο 
οοήρτοδδ αδί δαπί απ ρετίοττοπᾶος πἀνοικατίος, πθς ἵῃ 1ρ80 

οοπβἱοία φαἱδα παπα γουσήα οπη(δἰί, οἶνο γἰπορτο, εἶνα επο- 

οπηροτοί. ΟΠΠ Πο η ρα αρα οἱ [ο5δἱς πα]]α ροςςοῖ ο5- 
«ο οοποεραἶο, ραρηαβα! η νορμίο τ οἳ φπομίαπα πο 
ῥτορο]]εγο αἰίογος ροἱογαμ!, οοπηίπας, αἲ τη Μαοία, οοηκεγεϊνκηξ 
ΙΠΑΠΗΔ, ϱἰαδἰδᾳο τοπα αροὐαηέ, π]]ο α]οηίε Ἰοία. Παφπο : 
επηριπίς αἴσυο οἱ ρίοπα οταμί οπηηία; οἱ ρτο οσο 
ΠΟΠ Πἰνί ποπ (ας αἰοραηίας; οἱ, αἲ φπἱκαπο οπεἰναξ, ση 
[οβΐπα ο πισοτο [οτοραίας, αΠακαπο ἵπ ος ΙοσΠΗ 

μαι. Νου ορς ογαί πποίἶς αἲ οολογαοπίθης, απο οὐ 
Μα ππα το πα Πα σς α5Ηπα 4 πίκαυο «Εν κ οεοί. 0: 
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{ ὥ ἐν τοῖς γυιεν'κοῖς ἐς ἀναπνοὺν ὀλίγον κάμοιεν, ὥσπερ ἐν τοῖς γυμν!κοῖς ἐς ν ὁλίγ 
. Ν 3 

ἀλλήλων διίσταντο, καὶ αὖθις συνεπλέκοντο. Θάμθος 
ο .] Δ ο) Ν 3 »/ 

τε ἦν τοῖς νεήλυσιν ἐπελθοῦσι, τοιάδε ἔργα σὺν εὐταξία 

καὶ σιωπΏ γιγνόμενα ἐφορῶσι. 
ὰ ος / 

ΤΧΙΧ. Πονουμένων δὲ ὧδε πάντων ὑπὲρ φύσιν ἂν- 
” / ὁ 

θρωπίνην, ἡ μὲν στρατηγὶς ἡ Καίσαρος ἅπασα διεφθάρη 
-» ᾽ . ” 4 κ. 

τῶν δὲ Ἀρείων οἱ μὲν ὑπὸ τῷ Ναρσουληϊῳ μᾶλλον 
3 . ων .. ᾽ ΄ / 
ἐκράτουν τῶν χατὰ σφᾶς, οὐκ αἰσχρῶς, ἀλλὰ κατ᾽ ὁλί- 

3 ην νὶ ς Ν ο. / Ν δν) / 

γον, ἐνδιδόντων. Οἱ δὲ ὑπὸ τῷ Πάνσα τὸν αὐτὸν τρόπον 
3 Γ. κ ὰν ὁ -- ἐθαροῦντο, διεκαρτέρουν δ᾽ ὅμως ἐπ᾽ ἴσης ἑκάτεροι; 

σ. Ν 

μέχρι Πάνσας ὀθελῷ τὴν λαγόνα τρωθεὶς, ἐς Ῥονω- 
« ώ κ τρ μὰ νίαν ἐξεφέρετο. Τότε γὰρ οἵ κατ᾿ αὐτὸν ἀνεχώρουν, ἐπὶ 

; ο. / σας ..- 

πόδα πρῶτον" εἶτα µεταθαλόντες, ὀξύτερον, ὡς ἐν φυγ]. 
- / η) λ 

Καὶ οἱ νεήλυδες, ἰδόντες, ἔφευγον ἀτάχτως καὶ µετ 
.ω .» / 

βοῆς ἐς τὸ χαράκωμα, ὅπερ αὐτοῖς ἐξείργαστο ὃ τα- 
.) ’ ” ο» 48 .- 

µίας Τορκουάτος, συνεστώσης ἔτι τῆς μάχης, ὑπονοήσας 
λ / κ 3 α.ἁ 

ἐν γρεία γενήσεσθαι. Οἱ μὲν δὴ νεήλυδες ἐς αὐτὸ 
ρ ο εά / ό 

ἀτάκτως συνειλοῦντο, Ἰταλοὶ μὲν ὄντες ὁμοίως τοῖς 
’ σω -. α ο ..) 

Ἀρείοις: ἡ δὲ ἄσκησις ἄρα τοῦ γένους ἐς τοσοῦτον ἀρετῖ 
ρω Λ Δ Ε 

διαφέρει. Οἱ δὲ Ἄρειοι οὐκ εἰσῆλθον μὲν ἐς τὸ χα- 
/ .] κ ο απ ών 9 λ . ων ε βάχωμα αὐτοὶ ὑπὸ ἀδοξίας, ἀλλὰ παρ) αὐτὸ ἔστησαν 

/ αἩ 

χατάχοποι δὲ ὄντες, ὤργων ὅμως, εἴ τις ἐπίοι, µέχρι 
ο. ’ Ελ) ο» 

τοῦ ἀναγχκαίου τέλους διαγωνίσασθαι. Αντώνιος δὲ τῶν 

μὲν Ἀρείων ἀπέσχετ ,. ὡς ἐπιπόνων: τοῖς δὲ νεήλυσιν 
/ 

ἐπιδραμὼν, πολὺν εἰργάζετο φόνον. 
ς / ο. / ’ 

ΤΝΧ. “ρτιος δὲ ἐν Μουτίνῃ τῆς μάχης πυθόµενος, 
λ ο. / ἑξήχοντα στάδια ἀπεχούσης, ἵετο δρόµῳ μετὰ τοῦ ἑτέ- 

/' . ω τα ο / / 3 8, μ 

ου τέλους τῶν ἀπὸ Ἀντωνίου µεταστάντων. Ηδη τε 

ἦν ὀψία δείλη, καὶ οἵ νικήσαντες τῶν Αντωνίου παια- 
/ .» ο / 

νίζοντες ἐπανήεσαν ' χαὶ αὐτοῖς ὃ Ἴρτιος ἀσυντάκτοις 
ἅ / Δ 

οὖσιν ἐπιφαίνεται συντεταγµένος, ὁλοχλήρῳ τέλει χαὶ 
- ο δἲ / Ἡ ο ο ορ ο γ κά Ἡ 
ἀπαθει. Οἱ δὲ συνετάγθησαν μὲν αὖθις ὑπ ἀνάγχης, 

η) . 3 " Δ Μα δν τν .Ε Δ 3 ὃν. {« . 

χαὶ πολλὰ χαὶ πρὸς τούσδε ἔργα λαμπρὰ ἐπεδείξαντο 

οἷα δὲ ἀκμήτων ἡσσῶντο χεκµηχότες, καὶ τὸ πλεῖστον 
3 -” . Δ ψ ιά / Αα / / 3, 

αὐτῶν μάλιστα τὸ ἔργον Ἱρτίου διέφθειρε, χαίπερ οὗ 

Καὶ τῆς ἑσπέ- 
ῥρας ἤδη μελαινομένης, διέλυσεν αὐτούς. αἱ τὸ ἕλος 

ἐπιπλεῖστον ἐπεπλήρωτο ὅπλων τε καὶ νεκρῶν καὶ 
» / λ / ς 3) τα 
ἀνδρῶν ἡμιθνήτων καὶ τετρωµένων , οἱ δὲ καὶ ἐῤῥω- 

µένοι σφῶν ὑπὸ τοῦ κόπου χατεφρόνουν. Ἱππεῖς δὲ αὖ- 
τοὺς ἐξ Ἀντωνίου περιθέοντες, ὅσοι παρήσπιζον αὐτῷ, 

πω 3“ ᾽ οω 

δι ὅλης τῆς νυκτὸς ἀνελέγοντο, καὶ τοὺς μὲν ἀντὶ σφῶν 
αὐτῶν, τοὺς δὲ σὺν ἑαυτοῖς, ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀνετί- 
θεντο, ἢ τῆς οὐρᾶς ἀντεχομένους παρεκάλουν παρατρο- 
χάζειν, παὶ βοηθεῖν σφίσιν ἐς τὴν σωτηρία».  ὋΏδε 

ἐν Ἀντωνίῳ καλῶς ἀγωνισαμένῳ διέφθαοτο ἡ ἰσιὶ μὲν Ἄντωνίῳ καλῶς ἀγωνισαμέγῳ διέφθαρτο ἡ ἰσχὺς, 
3 

διὰ Ἴρτιον ἐπελθόντα. Καὶ πηὐλίσατο ἐν χώµηῃ παρὰ 
τὸ πεδίον ἀγαρακώτως" Ἀγορὰ Κελτῶν ἡ κώμη καλεῖ- 
ται. Ἔπεσον δὲ, τῶν μὲν ἄλλων, ἀμφὶ τοὺς ἡμίσεας 

/ 

ἑκατέρων, χαὶ ἡ στρατηγὶς ἡ Καίσαρος ἅπασα" Ἱρτίου 
δὲ ὀλίγοι. 

ΤΧΧΙ. Τῆς δ) ἐπιούσης ἀνεζεύγνυον ἐς τὰ ἐν τῇ 
ί Αμ ό / ῳ 3. 5 / Μουτίνη στρατόπεδα πάντες. Γνώμη δ) ἦν, Ἀντωνίῳ 

» 
ι 

1: 4 ολ / λ}ἐ ερ ἔτι τοῖς ἐ:/θος 
μεν, επι τοσῳοε πταισµ.ατι η. επιγειρειν ετιτοις Ξ71ρ5 

διώκοντος αὐτοὺς ὑπὸ φόθου τῶν ἑλῶν. 

- 
5 
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Πο5 γογο αφ άἶπο ἀο[οίεῦαηί , αἶοί ἵπ ϱγηηπ]οῖς ορια ηη- 
π]ρας, αἰπίπιαπο ρα]α]άπα Ροάσια γο[ογο ρα η! (απ δρου 6η 
γο5ρίγαγΘΗΙ, πἹοχφ πε ΡΗΡΠΠΗ Γοὐ Ιπιορταραηίς Πασπο εἴπμογο 
5αρογγοηίθη πηχ ΕΤΟΠΙΠΑ, ἆππι ἵπ {ατα αογὶ οργίαριἶπο {ά1η 
ἁσομταίο φογνατί ογάἱπος επι] οἱ ε]οηίμπα γἱάσηί, 

ΕΧΙΝΧ. Τα δαργᾶ γἶτος Ἠυπ]αμας ουηίρης ΙάβογεΠα Ρου[ο- 

τοβίρας, γα οτίαηί Οςατῖς αὖ ΗΠΗΠΗ ἀθ]οίί 5απί: οχ Μαγ- 
(15 νειο ΜΗ], αἱ 5η) Οα15π]εῖο ογαΠ!, 4ἆγουσαπη 40ἴΘΙὰ Ῥτο- 
Ρυ]εγηηέ, ΠΟΠ ππρίίου ορἀοηίοπα, εοά αμ ποσπίοπη 56 ραι]- 
ΙαΗη : ααἳ νογο καῦν Ῥαηδα ογαη{, οοά δα Πποᾶο υγρεβαπ{ίάσ; 
δι πεβαηί {απποπ [ογ[ί{ου, ἆοπος Ῥαηδα γογαίο ρου Πία 5αι 
ααία», εχ Ριρπα οἰαίις οδί Βοποπίαπη. ΄ ΤΗΠΗ Υογο Ἰας ρανίθ 

οαρογιπί Ροάεα γε[ειτα, ραπ]α [πα ΡΕ ΡΊάΠΗΣ Πποχας 60η- 

γαι», εοποΠαα5, αἱ ἵη [ασα.. Οιο νίκος Πτοπος (γΏα[1ς 

ογά[πίρια5 τοβαρογαηί οπΠὰ ΟἸάΠλογο πίτα ναἰαπα, αποᾶ Τοι- 
απαία5 απῶ5ίοΥ, αςιῖ [ους ογοάθης, Ρογ[οοθγαξ, ἆππα οδι(α- 
ΠΊΕΠ αγάεβαί. Τη Πλας Ισίέαν οοΠ[οΓΙΙΠ1 οἱ «ἶπο ογζ {πο νομος 

οοπῄπεβαΠέ, απαπηνἰ5 οἱ ἱροί ο5φοηί Πα][οί σομοιῖς «(πο ας 

Ματ : [απίο ία αἆ γἱγπίθπα οοπ[ογί εχογοαίίο, 41αΠά 
δεηα5.. Αἱ Μα ποῦ ἱπίτα ἱρδαπα ΥαΙΗπα 56 γθεθρεγ!, 
πεί Ἰβπονηἰηίας; 56ι] ἵη Ργονίπιο 5ίαπίος, (παπηνίς ἀε[ες»ῖ, 
οπρίά[ίαίο {απεη οῖαπα ἴπηο ρυσπαμᾶϊ Πασταμαπί, οἱ φας 

ἁσστοάσγείαγ; ραταίἵ αἲ υππάΠα ονθη{ΙΠῃ ἀεσργμοιο, 5οἆ 

Απίοηίας α Ματίς φπἱάεπα αὐςἰπαῖέ, οσπα φαἴρας 6τανο Βι]- 

(αραῦῃ Γαθγαί οεγίαμλθίΣ Τοηες νογο αἀογίας, πιασηαΙα οὔς- 

ἆθπι εἆεβαί. 

ΗΝΧ. ΗΙας γογο αἆ Μαπαπα εοΓ{{ου [αοίις ἆθ 60 ργῶ- 

Πο, αἆ οείαγαἲα 1πά6 Ιαρίάσπα οοπηΠαίς5ο,, ο ΓςΙΠχ 60 {ο{θης1ί 

6ύΠ1 α[ίογα Ἰοσίοπε απ αὖ Απίοπίο ἀο[οσθγαί. Φάμπιο το- 
5Ρεγ αρρείεραί, οἱ Υἱείογος Απίοπαηϊ γἱέπ]αηίος τον ογ{οΏαη- 
ἴαπιτ αποδ Ἠϊγήας Ιπονάϊπαίο5 οκ ἱπιργογῖςο πασίας ο5ί, 
ἱρ56 Ἰεβίοπειη 4πορης Πηςίναείαηα οἱ γ]γίβα5 ΠΠΊΘΓΟ(Πς. ἵπ- 

ἴοσταπα. ΠΠϊ γοτο, Ρίο {οπρογο ἰηςίαατα(ἷς ον Ιπίρας, παπι 

4ποσπε Ραρηαγαηί εσνορίο; 566, αἱ [ος5ί α τουθη/ἴθιας, γἰοί] 

5μη{, εἰ πια]οί εχ Ῥατία Ίου ρορίοτῖοτί Ρτα]ίο αὐ Ηϊπίο 

οί : αἱ απἰάεπα, πιεις ρα]αςίεῖα Ίοσα, πο ρθιςθοσυίης5 

(π]άεπῃ οδί Μοδίεπα, 5εᾷ ἱπστασηίο ονεραςευ]ο πουερίαί εθεῖ- 

η. 4416 ρα]α5 πῃαρηα 5αἱ ρατίο τερ]θία οταί ατηηὶς οἱ 

οαάαγειῖρις, Ἰπίυ απῶν 5ομιπθοος |αοεῦαπί οἱ 5αιοῖς α- 

ἆαπῃ αίῖαπα ἰπίοσι1, απὶ Ῥγας ]α5ςΠ(πάΐπο 5α]Η{6πη 419Γ6γΕ Πθ- 

ΕΙεχεναπί. Θπο5 Απίοπίας, οἰνοπηηη]ςείς οηἱΐρας, αοί- 

αποί ίππο αραιά 6ΙΠ1 εγαηέ, Ρ6Γ {οίαηα ποσίεΓη γουο][ἰαί {αβ»1ε: 
εἰ εοναπῃ. α[ίος αῖ εν οφπἴρας οᾳαἱς φας Ργο 56 ΙπΙρΟΠΟ- 
αηΐ, αἰος ΤΠ ἴουρα α5διηηοραπί; αἰίος Πογίαβαπίατ, αἱ αΡ- 
Ρεεηξα εαπᾶα ]ηχία οπιο5 ειγγεγοηί, αἴσιο ἵία ο/ησογο 
εοπατεμίαν. 8ἱ6 ΑπίΟΠΙΙ5, Ῥοδί οριορίαπα ΡΙσΠᾶΠΗ, Ρεοβί- 
Βαΐας πρευνεπία ΗΙγΗ, ἀῑγεγεῖε η γίουπα οἱ «Άπηρο ργονί- 
ΠΙΙΠΙ, ΠΙΟ γα]]ο ππαπϊίαπα, οί Ἐογαπῃ (αΠΠογιΠὶ ΠοΠΙ ΟΠ 

ε5ί.. ΟεσάΙς, εχ οίοεῖς, ατίπηᾳιθ εἰγοῖίον ἀϊπιϊάίππα οχου- 

αίᾳ5, οί ἴοία Ργαίογία οοἶιους Οςατίς; οκ Ηἰγίαπίς νοιο 

Ρας]. 

ΤΝΧΣΙ. Ροείτῖε εἶας ἀῑσί οπδίτα αἆ Μαἴπαπα ρορίία τερο- 

ΠεΓε οΠ1ΠΕ5. Απίοπίας Ροςί Ίχαπο Ἰαάθηα 5ἰαίπογαί αΏςίπειθ 

ἃ Ργῶ]ο, εἴίαπη Ιαεε5δεηίίρις Πορ, εί (απίαπι απο[άϊα- 
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μεγάλη μάχη, μηδ) ἐπιόντων ἀμύνεσθαι” διὰ δὲ τῶν 

Ἱππέων τὰ ἐγήμερα μόνα αὐτοὺς ἐνογλεῖν, µέχρι πα- 

ραδῴη Δέχμος αὐτὸν, ἐς ἔσγατον ἤδη λιμοῦ τετρυµένος' 

ἀρήρ δὲ καὶ Καΐσαρι, διὰ τοῦτο μάλιστα, ἐς τὸν 

μάχην ἐπείγεσθαι. Ἐπεὶ δ᾽ ἐκτάσσουσιν αὐτοῖς ὃ Ἄν- 

τώνιος οὐκ ἐπεξῖγεν, ἐς τὰ ἐπὶ θάτερα τῆς Μουτίνης 

ἀφυλακτότερα ὄντα διὰ δυσχέρειαν ἐχώρουν, ὁ ὡς βια- 

σόμενοι βαρεῖ ͵  στρατῷ παρεσελθεῖν ἐς αὐτήν. Καὶ ὁ 

ἸΝντώνιος αὐτῶν ἐξήπτετο τοῖς ἱππεῦσι καὶ τότε µό- 

νοις.  Ἀμυνομένων δὲ κἀκείνων αὐτὸν ἱππεῦσι µόνοις, 

καὶ τῆς ἄλλης στρατιᾶς Ἰωρούσης γή ἃ ἐθούλοντο, 

δείσας ὁ Ἀντώνιος περὶ τη Μουτίνῃ, ἐξηΥε δύο ο 
οἱ δὲ ἠσθέντες ἐπέστρεφον, καὶ ἐμάχοντο. Ἄλλα ὃ 
Αντωνίου τέλη καλοῦντος ἐ ἐκ τῶν ἄλλων στρατοπέδων, 

ὦν βραδέως ἆ ὥς ἐν αἰφνιδίῳ τε μεταχλήσει καὶ ̓μακρόθεν 

ἱόντων, ἐκράτουν οἳ τοῦ Καίσαρος τῇ μάχη" Ἴρτιος δὲ 

χαὶ ἐς τὸ στρατόπεδον ἐσήλατο τοῦ Ἀντωνίου, καὶ 

περὶ τὴν στρατηγίδα σκηνὴν μαχόμενος ἔπεσε. Καὶ 

αὐτοῦ τό τε σῶμα ὃ Καΐσαρ ἐσδραμὸν ἀνείλετο, καὶ 
τοῦ στρατοπέδου χατέσχεν ἕως μετ δλέγον ἐξεῴσθη 
πρὸς Ἀντωνίου. Διενυχτέρευσαν δὲ καὶ ἐν τοῖς ὅπλοις 

ἑκάτεροι. 

ΙΧΧΙ. Καὶ ὁ Ἀντώνιος, δευτέρα τῇδε συμπεσὼν 
πληγή» συνεβουλεύετο τοῖς Φίλοις εὐθὺς ἀπὸ τοῦ πόνου. 

Καὶ τοῖς μὲν ἐδόχει, τῆς προτέρας αὐτὸν Ἱνώμης 
ἔγεσθαι, 7 πολιορχοῦντα Μουτίνην, καὶ ἐς μάχην οὐκ 

τό τε γὰρ πάθος ὅμοιον ἀμφοῖν Ὑεγονέναι͵, 

' Ἴρνον ἀνηρῆσθαι, καὶ Πάνσαν νοσεῖν, καὶ σφᾶς 

πλεονεκτεῖν, Μουτίνην τε ἐς ἔσχατον 

αγι χθαι λιμοῦ, καὶ εὐθὺς ἐνδώσειν.  Ώδε μὲν ἤρεσχε 

τοῖς φίλοις, καὶ ἦν τὰ ἄριστα. Ὁ δὲ Ἀντώνιος, ἤδη 

θεού βλάπτοντος» ἐδεδοίκει, μὴ ἐς τὴν Μουτίνην ὁ 

Ναἴσαρ ᾿ ὥσπερ ἐγθὲ 0 ἐπιχειρήσας ἐσδράμοι, υ αὐτὸν 

πιγειρήσειε περιτειχίζειν, πλέον ἔχων τὸ ἐργάσιμον' 

ὦ καὶ τῶν ἵππέων, ἔφην Υνγνομένιον ἡμῖν ἆ ἀγρήστων, 

3 »” / 

ὀπενιόντ 

τοῖς ἴπ πεῦσι 

οσο 

«ἐν κ 
περόγεταί µε Λέπιδος καὶ Πλάγχος ἠττώμενον. ῥΕΒὶ 

ἑ Μουτίνης ἐξανασταῖμεν, Οὐεντίδιός τε ἡμῖν αὐτίκα 

προσέσται, τρία τέλη φέρων ἐκ τῆς Πικηνίτιδος: καὶ 

Λέπιδος καὶ Πλάγκος ἐῤῥωμένως οἱ συμµαχήσουσι. » 

Ταὖτα σεν οὐκ ἄτολμος ἐν τοῖς κινδύνοις ἀνήρ' καὶ 

εἰπὼν, εὐθὺς ἀνίστατο, καὶ ὥδευεν ἐπὶ τῶν Ἄλπεων. 

ΙΙ ΧΧΠΙ. Δέκμῳ δὲ, ἁπαλλαγέντι τῆς πολιορκίας, 

ὃ φόθος ἐς τὸν Καίσαρα ἐνηλλάσσετο. Τῶν γὰρ 

ὑπάτων ἐκπολὼν Ὑενομένων, ὥς ἐχθρὸν ἐδεδοίκει. Τάς 

τε οὖν γεφύρας τοῦ ποταμοῦ διέκοπτε πρὸ ἡμέρας' καὶ 

κελητίῳ τινὰς ἐς τὸν Καΐσαρα ἀποστέλλων, ἐμαρτύρει 

μὲν ὡς αἰτίῳ τῆς σωτηρίας, ἠξίου δὲ, μέσον ἔγοντα 

τὸν ποταμὸν ἐς λόγους οἵ συνελθεῖν ἐπὶ µάρτυσι τοῖς 

πολίταις: πείσειν γὰρ, ὅτι δαιμόνιον αὐτὸν ἔθλαψεν, ἐς 

τὸν ο ΤΟΟΡΙ ἐπιρουλὴν ἐπηγμένον ὑφ᾽ ἑτέρων. Καί- 

σαρος δὲ τοῖς ἧκουσ ιν ἀποκριναμένου τε πρὸς ὀργὺν, 
καὶ τὸν χάριν ἣν δίδωσίν οἵ Δέκμος διωθουµένου" ο) 
γὰρ Δέκμον ἐγὼ πάρειµι περισώσων, ἀλλ) 

πολειήσων, ᾧ μοι καὶ συναλλαγῆναί ποτε θέμις' Δί- 
Ἂν τωνίῳ 

ΑΡΡΙΑΔΙ 

Ῥϊσρπο {το Ἰορίοπος, οἳ Ἱιορίάας ας Ῥ]απεις γαίδας ορο5 

πὶ5 θέαση Γπουγ5αοηίρας Ἱη[ορίατο Ἰοδίοπη, ἆοπος Ὁ. Όγα- 

{15 ἂᾱ οχ{ΓΟΙΠΠΗ ΓΕΙΑ Ίαπα τοάαςίης, ἀθάΠΠοπεπα [αοσγεῖ. 

Οοπίτα Ηἰγίίας εί 0ῳ5ατ ϱο πιαρῖς [ες (παῦαπ{ πΙαΠ5 «0Η- 

5οΓ6:6. δεᾷ απῖα που ροίπεγηέ Ποδίοπα ἵπ αοἴεπῃ είστε, 

πα ἀἴγογκαπι Μαιίμα: ρατίοπα, Ἰετίας Ῥτορίες παίυταϊη Ιουί 

οὔβεβδαη, ργοστρςςὶ 5υπΐ, ααᾶδί οὐ ατανί εχετοῖία ρος 

πα οναδητί Ἱπίτα πωπία. Ἠϊς Απίοπίης ἴππο 4ποσπε 50109 

Ἰπηπηϊς]ί οα1ΐ65. ΟΠΗΠΠάΠ6 ρατίίοτ ος αἆγθιςο 5 οσεττῖς- 

5οἱ 5οἱή5 οηπ(αίας Ηἰπ, εἰ τοήαα5 Ιπ{εγίπα εχετοῖία5 απα 

οσοεΦροταί ρογσεγοί; ΑΠίΟΠΙΗ5, πο απηϊεγεί ΜΗ παπα, ἆπας 

Ἱορίοπες ρτοάυχ{{. Ταπι γοτο ΗΙΓΗΙ ασππεη ορίᾶς 56 ἵῃ Ἰο- 

βίθπῃ οοηγογ{ : αἴαπο Πτα ζοπΩΠΙΙΡΣΗΠΗ οδί ργααπα, Απίοπιις 

Ἰπίρτρα αἶίας Ἱορίοπος ας ο οα5ίεῖς οἶεραί : 4. απσπι αἆ 

τορθπίπ πα ππρετίαπ}, αἱ ο Ἰοηβίπαπο,, ομποίαηίίας αοθθᾷθ- 

τοηί, Οαδατίαμίς ουσ γἱοίοτῖα. Ηϊτίας είαπα ἵπ ΑπΟΗΙ 

οαδίτα ἱτπαρίέ, οἱ οἴτοα γα {ογΙαπα ῬασπαἨς ορ, Ταπι 

0ᾳ0β4Υ 4ΟΟΗΤΤΘΗ5, 60Γρογο ἴπαπ] οοπ5ι]ῖς οἱ οαςίτῖς Πο5ία πα 

Ροβία5 οδέ, 5οᾷ πιονχ ταῖσης αἩ Απίοπίο τορι]κη5, Οπο 

[αοίο αἰτῖαθ ἵη ατπηῖς ρογποςίαταπί. 

ΙΧΧΠ. ΑπίΟΡΙΗ5, αἰίοτα Ίαο οἰπάο αεοορία, οὐπ[οςίῖηι 

απηῖοος αἩ αγηηῖς Ἱπ οοηςΠἵαπα αἀγοσαν]ϊ : φαί 5παάεραπί οἳ, 

πμ Ῥογδίαγοί ἵη οοπππσπά οὐφίαἰοπῖς Ρτορορίίο, αὔξίροθης 

α οογΠΙΠ6; ἨΔΤη οἱ Ἰαάείῃ ΠΟΠ ΠΙΣΙΟΡΕΠΗ 8556 αοθθρίαπα 

Ύπαπη τοὐδι(απα, οἱ Ἠϊείαπα οδοϊάἶςσα, οἱ Ῥαηδαπη Ἰαβοίατο 

οχ γ]πθγος 56 Υογο οημ]ίαία Ργωδίατο, ἀθπίαπο Μαπαη, 

οχκίτοπια [άπ1ο οοαείαπα, Ὀνουί ἀθαάίοποπα [αοίήταπα. Ἠσο 

ουαί απΙσοΓΙη, ορίῖπια «απθ, 5εηἰοηίῖα. 5οᾶ ΑπίοΠΙΗ5, 

Γογίαπα αἀγοιδαπίος [Ππηοραί, πο 0,δαγ, 5ἱου! Ῥρεϊάϊο οοπα- 

5 Γπογαί, οναἀστοί Ἱπίτα πιωπία, απἲ 56 οἴγοππανα]]ατο ἵῃ- 

«εέπεγοί (αποῇ Παπά π'στο ο[ῇοσ[θ Ρος5δί {η {αηία οΡΕΤΑΓΙΠΙ 

εορία), αἴαπο Πα οηυἹαέαπα 4ποσπο τοάδστοί Ἱπυ δα : αποσ 

[ασίο, Ροἱε]άπη 556, πο Ἱιορίάας οἱ Ῥ]αποις ἵρδαπα, ϱ00 

γίαο, οοπίοππαηί : Οπος 5 αΏδοσάαπιας, ποσο, α ΜΗ: 

Ππα, οοππΙο οἱ Ὑοπϊατας πορῖς ρτωδίο οί, ἀμ0Ρῃ5 ο 

αᾱ Ἠοδίοπα ἀομο]απά πα πολῖς οοη[ογοη{. Ἠσρο Ἰουυίας λπίο- 

πία5, απαπηφααΠη {π ρονἱομ]ῖς ο ογοφαία Ἰηίτορία ας, παπα 

νοΓΔΗ5 Αἱρος Πίου {παροδδιις οί. 

ΕΙ ΧΧΠΠ. ὅαπι νετο Ὦ. Βυπίης, οὐφίάίοπο Πογαίας, Ρτο 

5η Ῥηλο (τς 

᾿Ἠπησο, απίο ἀπασπ]α πα 

Απίοπίο α 05416 5ἳδί πποιαθγο ορ ποπ, 

οομδηθς, αἱ πίσσα Ππιοραί, 

τρίο ροπίο Πα ληῖς, τη Ἰοηλήνο αἲ Ο054Γ0ΠΗ ηηἰδίε, αἱ αγα» 

ας οἳ (αππή παπα οι ναἰοτὶ αμοτοηί, ρονπ]ατοπία ας αἱ ἵη 

απ νογκανη Ἱραπα. ρτουυάστοί πα οοἰοφαίαπα, ας οἰν]- 

ας τα 86 ομἱα ἐρί ἀσηιοηςια αγαπας Ἰη[ο ο ας θα) πιὰ- 

αἰκ, 41411 οπἱρας, Γαἱσδο οοηκρἰγα[ἴσποια Ελαία ο ορἱοσίς. ν 

λάοα Ὦ. Βγυτ{ πια α{α ἰταίο Ο05αή τοβροβ Κε τς ΗΙΙΔΠΗ 56 ο” 

ῥοφοσγὸ ᾳεΙΙΔΠΗ, Ώθο Δί1 ΗΠΑ ΦΟΓΥΑΠάΗΠΗ 56 γοπίδδο, 5οἡ αἲ 

μο]]ο ρουοηποπά πα. Απίοπίαπο, ου απο Γογίς οὔἵαῃη ἴη 

ατα ίνα αἰἰηπαπάο γάτο οἱμί Ποσο, ΟΦἱογυη, αἲ ἵπ ους 
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χμῳ δε ἡ φύσις οὐδ) ἐς ὄψιν Ἡ λόγους ἐλθεῖν ἐπιτρέπει, 

τούτων ὃ Δέχμος, ἔστη τε πρὸ τοῦ ποταμοῦ, καὶ καλῶν 

ὀνομαστὶ τὸν Καίσαρα, σὺν βοῃ τὰ γράμματα τῆς 
βουλῆς ἀνεγίγνωσχε διδούσης οἱ τὴν Κελτικὴν ἡγεμο- 
νίαν, ἀπηγόρενέ τε Καΐσαρι χωρὶς ὑπάτων μὴ περᾶν 
τὸν ποταμὸν ἐς ἀλλοτρίαν ἡγεμονίαν, μηδὲ ἐπὶ Ἀντώ- 
νιον ἔτι γωρεῖν, αὐτὸς γὰρ αὐτὸν διώκων ἀρχέσειν. 

Ὁ δὲ ἴδει μὲν, ὑπὸ τῆς βουλῆς αὐτὸν εἷς τήνδε τὴν 

θρασύτητα αὐξανόμενον' δυνηθεὶς δ) ἂν ἐκ προστά- 
γµατος ἑλεῖν, ἐφείδετο ἔτι, καὶ πρὸς τὸν Πάνσαν ἐς 
Ῥονωνίαν τραπεὶς, ἔγραφε τῇ βουλῃ περὶ ἁπάντων: 
ἔγραφε δὲ χαὶ Πάνσας. 

ΤΧΧΙΥ. Καὶ Κικέρων ἐν Ῥώμῃ τὰ μὲν ἐς τὸν δῆ- 
μον ἀνεγίγνωσκεν ὡς ὑπάτου, τὰ δὲ τοῦ Καίσαρος τῇ 
βουλΏ µόνον" θυσίας τε ἐπ᾽ Ἀντωνίῳ πεντήκοντα ημε- 

ρῶν ἵκεσίους ἐψηφίζετο, ὅσας οὔτε ἐπὶ Κελτοις οὔτε 

ἐπὶ ἄλλῳ πολέμῳ ποτὲ ἐψηφίσαντο Ῥωμαῖοι: καὶ τὸν 
στρατὸν τῶν ὑπάτων ἐδίδου Δέκμῳ, καίπερ ἔτι Πάνσα 

περιόντος (δη Ἱὰρ ἀπεγιγνώσκετο)), στρατηγόν τε τὸν 

Δέχμον ἀπέφηνεν ἐπ᾽ Ἀντωνίῳ µόνον εἶναι: καὶ εὐγὰς 
δηµοσίας ἐκοιεῖτο, Δέχμον Ἀντωνίου περιγενέσθαι. 

Τοσοῦτος ἦν οἵστρος αὐτῷ χατὰ Αντωνίου χα) ἄπειρο- 
χαλία. Εθεθαίου τε αὖθις τοῖς δύο τέλεσι τοῖς ἀπὸ 

Ἀντωνίου μεταστᾶσι τὰς ἑκάστῳ προὐπεσχημένας 

παρὰ τοῦ χοινοῦ Ῥωμαίων ἐπινιχίους δραχμὰς πεντα- 

χισγιλίας, ὁ ὡς δη νενικηχόσι, καὶ στέφανον αὐτοὺς ἐν 
ταῖς ο η ἀεὶ θαλλοῦ περιτίθεσθαι. Περὶ δὲ Καί- 

σαρος οὐδὲν ἦν ἐν τοῖς Υραφομένοις, οὐδὲ τοὔνομα ὅλως: 
οὕτως αὐτίκα κατεφρονεῖτο, ὡς Αντωνίου καθηρηµένου. 
Ἔγραφον δὲ καὶ Λεπίδῳ καὶ Πλάγχῳ καὶ Ἀσινίω, 

πολεμεῖν ὅπως πλησιάσειαν ΑἈντωνίῳ. ἸΚαὶ τάδε μὲν 

ἦν τὰ ἐν Ῥώμῃ. 

ΕΧΧΥ. Πάνσας ὃ δ) ἐκ τοῦ τραύματος ἀποθνήσκων, 

Καίσαρά οἵ . παρεστήσατο, καὶ εἶπεν: « Ἐγὼ τῷ σῷ πα- 
τρὶ φίλος Ἡν, ὡς ἐμαυτῷ' ἄναιρεθέ ντι δὲ οὐκ εἶχον 
ἐπαμύνειν, οὐδὲ τοῖς πλείοσι μὴ συνίστασθαι, οἷς γε 
δ) καὶ σὺ καλῶς ποιῶν ὑπήκουσας, καΐίτοι στρατὸν 

ἔχων. Δείσαντες ὃ᾽ ἐν ἀρχἩ σὲ καὶ Ἀντώνιον, Φιλοτι- 

µότατον κάκεῖνον ἐς τὴν Καΐσαρος γνώμην φανέντα, 

διαφεροµένοις ὑμῖν ἐφήσθησαν, ὡς ἐς ἀλλήλους συντρι- 

θησομένοις. Ἠπεὶ ἂν σε καὶ στρατοῦ δεσπότην. εἴδον, 
προσεποιοῦντο εὐπρεπέσι καὶ ἀσθενέσι τιμαῖς, οἷα μει- 
βάκιον. Ἀοθαρωτέρου δέ σου καὶ ἐ ἐγκρατεστέρου τιμῆς 

τότε μάλιστα ὀφθέντος. ; ὅτε τὴν ἀρχὴν ὑπὸ τοῦ στρατοῦ 
σοι δεδ δοµένην οὐκ ἐδέξω, διεταράχθησαν, χαὶ συστρα- 
τηγεῖν σε ἡμῖν ἀπέφηναν, ἵνα σου τὰ δύο τέλη τὰ 
Ὁ ννάρς ἀποσπάσωμεν' ἐλπίσαντες, ἠττηθέντος 
ὑμῶν τοῦ ἑτέρου , τὸν ἕτερον ἄσθενέ στερόν τε καὶ µόνον 

ἔσεσθαι, καὶ μετ αὐτὸν ἤδη πᾶσαν τὴν Καίσαρος 

ἑταιρίαν καθελόντες, ἀνάξειν τὴν Πομπηΐου. Τόδε 
γὰρ ἐστιν αὖτοις τῆς γνώμης τὸ κχεφάλαιον. 

ΙΧΧΥΙ. Ἐγὼ δὲ καὶ Ἴρτιος τὸ προστεταγµένον 

ἐποιοῦμεν, µέχρι συστεῖλαι τὸν Ἀντώνιον, ἐπιπολά-- 

41ρ 

Ὅ απἴαπα απἲ ἵπ οοπδροσίαα οηπίπο αἁμηίαίι Ὁ. ναί, 
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σωζέσθω μέντοι, µέχρι τοῖς ἐν ἄστει δοχεῖ. Πυθόμενος 
: αποπιΙηας 1ο δἰί Ιποσ]απηίς, παπά τα πιαρίς(γαθας αρα πής 

' ἴατος αἲ (γαοίαἴοπεπα τοῖριρ[οας. 

ΠΑΟΤΑΠΙ 5ΗΔΠΗ ΠΟΠ ρα : Πθύιο {άπιοη οἨφδίαιο 56 γο]ο, 

Ὅ ριασασή!. » Οπἱρης οορη]ἶς, Ώοοίπιας ΡτοςΙ{ί αἲ Πα νίαη, 

γοθαίοαπε πομηΙπαἴπι Οᾳ)βα16, εἰαία νοςα 4ο δοπρίο γεσῖία- 

ψί εοπαα5οσηδι]ίΗΠ1, 4ο (αἱαπα ρτογποίαπα {ρε αεου- 

ρογαί, απο ἀεπιποϊανΙί « πο ἱτα]εσίο Παγίο εἶπο οοης{ίρα» 
Πομάνη Ρογποίαπα ηγαἀστοί, Ώεγο οοβίτα ΑπίοηΙΗη αἱίο- 
πας Ρυοσσάθτεί : 56 οπΊπα αἆ ου ή ρογ5οαπδηάαπη φαῇϊοστο, » 

δα, 441 δοἶτοί, 5οπα{απα Ὁ., Βνη{ο ἴ]]ος απίππος αἀάθτο ν 

4 π]416 αηίσοο Ί1βδα ἵπ 5πᾶιά Ῥοίορίαίοπα Ἰλαπι τοάίρετθ 

Ρο55ε{, {απιοη αά ο αΏδίϊηυἰί : οἱ αἆ Ῥαηφαπι ρτο[εοία5 Βο- 

ΠΟΠΙαΤΑ, ΤΠ ΟΠΊΠΘΙΙ α 5οπαίαπα ρογθετίρίε : δοΠρείᾳιο 

βἰπιι] εἴίαπα Ῥαηρα. 

ΕΧΧΙΝ. Τη ἵη τωο Οἴοσγο Ῥαηςα Ηίργᾶς Ῥγο οοπείοΠθ 

γοανΙς, αἱ οοηδη]ἰ5; αἰίογας Ύθγο Οω5αΓ5 ἵπ 5οηα{. 50- 

Ἰαπηπποάο. Ἠείυί οίίαια, πί οὗ Ρτοβίραίαπα ΑπίοηίαΠι 

ιρρ]εαίίοπος ααἰπαπαρίπία ἀἴοταιη οχ 5. Ο. ἀθεθίΠθγει- 

ἴατ, αποί πεσπο (415 ἀανία[ῖδ, πθαπα ροςδί πἱ]απα α[απι 

γιοίονίαπα, ἀεονδία ΠΠ αΠ1 α Ῥομπαηίς ΓαειαΠί.  Ἐκχενο- 

ἴαπη οοηδ]ήπα Ὦ. Ἐγαίο ἆαπάσπα ορηφαΙέ, απαπηγίς Ῥαηςα 

εἴῖαπα Επη 5αρθιΣ/{{ο (1απή εΠίπα ἆο εἶας γἱία ἀθθρεταῦαίατ 

οἱ ἱπιρεγίππα 5οἱἱ Ώοείπιο οοπηπ{οπά πα οοηίτα ΑΠΙΟΠΙΗΠΗ, 

γοίαφιε ρυβ]ῖες παποπραπᾶα Ῥτο οἶας γἱοίοπία, Ταπίο {- 

1ογο Οἶσετο, Ῥγα {ει οηηε ἀθοοταπα, οοποΙ(ας οταί ἵπ ΑΠίοΟ- 

ΙΙ. Ἠηγδιπ](ιθ Ροδία]αν]έ, αἱ ἆπαβας Ιοφίοπίρας, αυα" 

ΔΡ Απίοπίο ἀε[εοεταηί, οκ ἁταγίο ποργῶςεηίαγεπίατ Ῥγο- 

ηη]ςςί ΠΜ. γίείες πη]]εηί 5εςίογ, γἱοίοεία ποπηῖπθ, ααςὶ 

Ι8α ἀερε]]αίαπα ο55αί : πίᾳπθ Ρογρείππα ]α5 Ἰαβογθηί ο0γ0- 

ηα5 ο]εᾶρίηθεας σε5ίαπά1 [ος{15 ἀΐοριας. Οῶδανῖς απίθιη που 

ποπηίηθ {δηι5 [αεία οδί πιθηίίο Τη δεπα(αδεοηκι]ίο ἆθ Πῖς 

γοΆἈς. οοη[εοίο.  Τία ία ἶπι Πἱα οοπίοηπεβαίας, ααςὶ 

δμΡία{ίο | ΑΠίοπίο. Τερῖᾶο γετο οίῖαπα οί Ῥίαπεο εί Δεῖ- 

ηΙο- 5ο{ρίΐ δεπαία5, τί Ῥδ]]απι Απίοπίο, αί ος αρρτορίη- 

αααδδεί, η[ογοηί. Ε{ Ίο φαἱάδια Βοιππ σογοβαπίαγ. 

ΕΝΧΧΥ. Τπίθιθᾶ Ῥαηδα οχ γι]ηθγο ΠΙΟΡΙΠΙΗ5, αεθθιΣΙίο 

Οακατῖ Ίο ἀῑκίί: «Ἐρο ἴπο ραίνῖ {ατα [αἱ αγίους, παπι 

ΠΙΕΙ 1ρδα; πο (απ απίοηα πἱαίδοί πο. ΗΕ ηη! Ππίοσταπη, 

πθΠ6 ΠΟΠ «οηδοη/{το οπΙ ρα θα5Σ αποτ αποτοῖ{α(ἳ {αι 

σποαπθ Ῥοπε {εοῖςίῖ αἱ ορίδιηρετατες, (παπηγῖς Ἰαβεης θχθΓ- 

οἵσπη. Ου, απ] Ῥηϊπεῖρίο πιπίςδοηί {ο ο ΑΠΙΟΜΙΙΠΙ, 

Οᾳατῖς ραγί6υ 5ἰπάΙοβίςδίπἹΙΠα, γοδίτα ἀῑδεοηδίοηο σαν ]δὶ 

5υπί; ρηίαρίες, αίτάπι(θ πηπίαα οοηΠ{οία[ἴοπο ρογ(ατάπῃ. 

Ῥοδίαααπα Ὑενο {6 οχενοίαπα 4ποσιε αβογο γΙάσγαπέ, αἲΠί- 

οεραηί {ο βρεοῖοςῖς οί εχῖριϊ ΠΙΟΠΠΕΠΙ{ Ποηπονῖρις, τ{ξ αἆο- 

Ιεδορηίπ]απα. Ξεά απΠΠῃ ϱταΥΙΟΓΕΠΙ {6 ας πιοάσγα(ίογεπ, 

απαπα 5ρεγατεταπ{, Ιπίε]εχεγαηί, απαηᾶἆο οῬ]αίαπα αἲἩ οχοι- 

οἵέα πιαρςἰταίαπα ἀοοίροτε ποἰαἰδεῖ, (ογε{, {αβδεγαηί {ο ρανί 

πορίκουπα Ίαῦε Παρετο Ἱπιρεπίαπα, τί ἆπας Ἰοσίοπος τοις 

βεγεΠό15 ἀρίϊ5είηιας αὖς {6 αμ5ίταἱιογοηηις; αποᾶ 8Ρ6ΓΑΤΟΗΙ, 

Δἱί6γο Υοδίταπα γἱοίο αἰίγιπῃ ἀθβίίοτοπι οἱ 5οἶαπῃ {[οιο, 

ἁἴᾳπο Πα, καρ]α(ἰς οπηηίρας Ορο5αρίαπίς, Ῥοπηροίαπος γοάῖ- 

Ἠαο οηῖπα οξί ας οοη»ί- 

ΠοΓΗΠΗ ΗΠΊΠΙ3, 

ΙΧΧΥΙ. « Ἐρο νενο εί Ηϊτιίας παπάαία [οείμας, ἄομος 

χθρΥΙΠΙΕΓΕΠΗΗ5 ΑπίοΠϊ πἰπιίαπα 5αρογρίαηι τ. νἰοίαπα 4ΠΙΘΠΙ 
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ζοντα ὑπεροψίᾳ". ἠττηθέντα δὲ σοὶ συναλλάσσειν ἐπε- 

νοοῦμεν, ὡς τῇ Καίσαρος φιλία τόδε Ὑαριστήριον 
ἔγοντες ἀποδοῦναι, καὶ µόνον τῇ μοίρα χρησιμώτατον 
ἐσόμενον ἐς τὰ μῶλονια. Τοῦτο δ᾽ οὖχ ὃν ἐ ἐκφέρειν 

σοι πρότερον, ἁττημένου δὲ νῦν Ἀντωνίου, καὶ Ἱρτίου 
τενεῶτος, κἀμὲ τοῦ γρξὼν ἀπάγοντος, ἐν καιρῷ λέλε- 
χται, οὐ. ἵνα μοι Ἰιγνώσκης άριν ἀποθανόντι, ἀλλ 
ἵνα σὺν δαιµονία μοίρα γενόμενος , ὣς τὰ ἔργα ὑποδεί- 

χνυσι, τά τε σαυτῷ συμφέροντα. Ὑννώσκῃς, χαὶ τὴν 
ἐμὴν καὶ Ἱρτίου προαίρεσίν τε καὶ ἀνάγκην. Τὸν μὲν 
οὖν στρατὸν, ὃν ἡμῖν αὐτὸς ἔδωκας, εὐπροφάσιστον 
ἀποδοῦναί σοι, καὶ παραδίδωµι. ἘΤοὺς δὲ νεήλυδας εἶ 

μὲν κκθέξεις λαξὼν, χαὶ τούαδε σοι παραδώσω' εἶ δὲ 

τεθήπασι τὴν βουλὴν ἀμέτρως, ὅτι καὶ οἱ ἄρχοντες 

αὐτῶν φύλακες ἡμῖν ἐπέμφθησαν εἶναι, καὶ τότε ἔργον 

ἐπίφθονον ἔσται σοι, καὶ πρὸ τοῦ ΔΑ οε ἐξανίστησί σε, 

ὁ ταμίας παραλήψετ αι Τορκουάτος. » Ταῦτα εἰπὸν, 

καὶ τῷ ταµία τοὺς νεήλυδας ἐγγειρίσας, ἀπέθανε. 
Καὶ τούσδε μ. μὲν ὅ ταμίας, χαθὰ π προσέτασσεν ᾗ βουλὴ, 

ορ παρεδίδου: Ἴρτιον δὲ χαὶ Πάνσαν ὁ Καΐσαρ 

ἐπιρανῶς ἔθαπτε, καὶ ἐς Ῥώμην ἔπεμπε μετὰ τιμῆς. 

Γκκνιι Τῷ δ) αὐτῷ γρόνῳ περί τε Συρίαν χαὶ 

Μακεδονίαν τοιάδε ἐγίγνετο. ΓΤάϊος Καΐσαρ, ὅτε Σν- 

ρίαν Σιώδευε, τέλος ἐν αὐτῃ καταλελοίπει, τὰ ἐς Παρ- 

θυαίους ἤδη λιαγοούμενος. Τούτου τὸν μὲν ἐπιμέλειαν 

Καικίλιος Βάσσος εἶγε, τὸ δὲ ἀξίωμα Ἰούλιος Σί ἑξστος, 

μειράχιον αὐτοῦ Καίσαρος συγγενές: ὅπερ ἐκδιαιτώμε- 
νον ἐς τρυφὶν, τὸ τέλος ἀσκημόνως ἐπήγετο πανταχοῦ. 

Μεμψαμένῳ δὲ τῷ ἸἩάσσῳ ποτὲ ἑ ἐγύθρισε' χαὶ καλῶν 

αὐτὸν ὕστερον, ἐπεὶ βραδέως ὑπήκουσεν, ἄγειν ἐκέλεν- 
σεν ἕλκοντας. Θορύό ου δὲ καὶ πληγῶν Ὑενομένων, ο) 
στρατιὰ τὴν ὕθριν οὗ φέ ἔρουσα, τὸν Ἰούλιον χατηκόν- 

Καὶ εὐθὺς ἦν | μετάνοια, χαὶ δέος ἐκ τοῦ Καί- τισε. 
σαρος. Συνομώσαντες οὖν, εἰ µή τις αὐτοῖς συγγνώμη 

καὶ πίστις ς Ὑένοιτο, μέχρι θανάτου διαγωνιεῖσθαι, καὶ 

ἐς αὐτὸ Βάσσον ἀναγκάσαντες, ἄλλο συγέλεζαν τέλος 
102: μὲν τισὶ περὶ τοῦ Ῥάσσου χαὶ συν εγύμνασαν. 

-. / 

ηῖου στρατιᾶς γενόμε- δοκεῖ. Λίόωνι δ᾽, ὅτι τῆς Πομπη 
νος, καὶ μετὰ ῶν ἧτταν ἰδιωτεύων ἐν Τόρῳ, διέφθειρέ 

τινας τοῦ τέλους, καὶ διεγρήσαντο τὸν Σέξστον, καὶ τῷ 

Βάσσῳ σφἃς ἐνεγε εἴρισαν. Ὁποτέρως δ) ἐγένετο, 

Στάτιον Μοῦρκον οἵδε, μετὰ τριῶν τελῶν ἐπ τιπεμφθέντα 

σνίσιν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος, ἐγκρατῶς ἀπεμάχοντο" ἕως 

ό Ἠοῦρχος ἐπεκαλεττο Μάρχιον Κρίσπον, ἡγούμενον 

Ρ.υνίας, καὶ ἀφίκετο αὐτῷ βοηθῶν ὃ Κρίσπος τέλεσιν 

ἄλλοις τρισίν. 

ΕΧΧΥΠΙ. ἐπολιορκοῦντο, ὁ 

Κάστιος σὺν ἐπείξει καταλαθὼν, τά τε τοῦ Ῥάσσου δύο 

Ὡς δὲ ὑπὸ τούτων 

τέλη παρελάμβθανεν αὐτίκα, καὶ τὰ τῶν πολιορκούντων 
αὐτὸν ἓξ, φιλία τε καὶ ὡς ἀνθυπάτῳ 

χατηκόων Ὑενομένων: ἐψήφιστο Ἡρ,ὥςι μοι προείρηται, 
ὄντας ὑπακούειν Κασσίω τε καὶ Ἡρούτῳ. Ἄρτι δὲ 

κσὶ Ἀλλεηνὸς, ὑπὸ Δολοβόλλα πεμφθεὶς ἐς Αἴγυπτον, 

πα ραδ λόντων, 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ορηςέπεταμας ΠΡΙ τοοοηο[]ίατε , αἱ Ίαπο απηοἴ ίσο σναἰἶαπαν 
απαπ απίάθπι Ροβδεης, Γοίρτοηας Οφατί, γοὶ 5οἶαπν 

ραγἴρας 0αφαγίαηίς ἵπ ΡοδίεγΠα ΠΙςκίπιαπη [αἱηταίῃ. Ἠος 

νοτο οοης[ήαπα ἸπάΙεατί Η0ἱ πο Πουῖϊ απίεα : πππο απἴρῃας 

γ]οιο Απίοπίο, ΗΙγῃο πιοτίπο, εί ππε 4ποπΠε ἵη [ία «οης6- 

ἀοπίε, ορροτίαπθ ρτο]αίαπ] οδί : ποπ αί πμ ἀο[αποίο Ἰνα- 

ρθα5. βαϊίαπα, 5εᾶ αἱ, Γε]οί σεπίο παϊας, ἶοιί οοπ]ίσειο 

Ποεί εκ (πἱς σε»!ῖ5, 5οἷας απἷά ΕΠί 5ἷί αἱῆα, «ἴπια]απε πχεαπν 

ας Ηἰπϊ οσα το]απίαίοπα {παπι ΠουοςςΙαίθΠη ο0ρηοβζα5. 

Εκοτοῖέας Ιβίας, απεπα {α 1ρ5ε πορῖς ἀθεάϊςίῖ, Ίρεα ααη ας. 

ταΓίο Ῥοβίμ]ατα [αοἷ]ο οπιπίρας γάσβΙίας, αἱ Ευῖ τοάδαίατ: 

εἰ ΕΡ! επι τοὐἆο. ΈΤίτοπες απίοπη 5ἶ ροίες ταίῖπετα, εἰῖαπι 

πος ΠΡΙ (ταᾶαπα : (αος 5ἱ πἰπαῖς γεγεπίαγ βοπαίαπα, (παά0- 

απἱάσπα οἴίαπα ϱγαΓοοί 6ογΠα ἵπ Ίου, αἲ οΏδεγνατοηί ηο5., 

πη]ςαί δηπί; εἰ αισοά 5ἱ Ἰηγ]άίφεαπι ΕΡί οἱ απίε {εππρης Π1ο- 

Ιεείῖας εγεβίαγΙΠη ΥΙάδί1, 5ἱ ο0ς αοοῖρίας, Τοταπαίας αυ 5{ογ 

οοδάθιη αοοἱρίεί.» Ηϊ5 ἀἱοῖς, εἰ ποπίσας απαοςίοςῖ (ταάῖ- 

15, απίπιαπα ο[Πανῖί Ῥαησα. Τίτοπες απίοπι απαείοτ εχ 

πιαηάα{ο 5επαία5 Ὀ. Ἐτυίο ἰγαδιάΠ. Ἠϊπ εί Ῥαηξας εοτρογα 

σας, Π]αςίτὶ Γππογε Ἰοποταία, Ῥοπιαπῃ πηῖςίτ, 

ΕΧΧΥΠ. Ῥετ Ιάεπι ἴεπηρας Ἱπ Βυτία Μασράοπίασαε Ώσρο 

Βορία δυπί. Ο. 0..δαι, αππίη Ρος Βυτίατη Ιου Γαοετεί, Ἰορῖο- 

ΠοΠη ἵηπ οἃ το(πεταί, Ίαῦ ἴππαι ἆο Ρατίίου Ῥε]]ο οορῖίαης. 

Ε]α5 Ἰορίοπῖς οπταπῃ 0οἶΙας Ῥαδδ.ς αβεραί; Ῥτα είπα. 

γετό ἀῑσηϊίας ογαί Ῥοπες δεχ. δα απα, οοηδαησιπευπη ζα-- 

φπγί5, ἁἀπιοᾶππα αἀο]εδοεηίεπα; απ, τολαρία σας νασαης, 

Ἰοβίοποπι Ιπάεερηίετ 5δοπη οτοππιάαοσῦαί, Τὰ τορτεῖτεή- 

ἀοπίθπη Ώα5δΙΠῃ αἰἰ(παπάο Σαας τε]οσσταί ου πα εοπ{υπηε[ία : 

οἱ αἰἰφπαπίο ρο5ί, απ τοσαπί οροᾶϊτεί {ατάίας, ᾖη55ῖί 

ευ πῃ αἰἰταηῖ. Ταπα Υετο οοοτίο (αππαία, παπι αἲ πας 

ΥΘΗ{ΠΠΙ ο55εί, θχογοῖίας ποπ Γεγεῃς ἱπεο]οηίίαπα, Ιαου]ῖς 

οοηΗχΙί Σααπα. ΟΠΗΠΙ(ΠΕ [αοίαπα 1]πᾶ πιον 5εοπία επςεί 

ῬαπΙοηίῖα οί πιοίας α Οωδατο, οοπ]αταταπί Ιπίον 5ο εἶας 

Ιοσϊοπίς πηἠ]ίος, πὶ νοπῖα βάσεαιπο 5ἳρί ἀαρείας, πδηπο αἲ 

ΠΠΟΓΙΘΠ 56 ἀροθγίαίητος : οοπείοφπο οἴἶαπι Ῥα55ο, αἱ Πετεί 

ο οοπ]αταοηίς δοοἵας, οκ πονο ἀε]οσία αἰίαπα Ἱεβίοπετα 

οοπ[οοθγαη{, οἱ α5δο[οοσγιηί εἰδάεπα φπἷρας ἐρί αἰοραπίητ 

οχογοἰΐ5. Ἠτοο φηἱάσπα 4ο Ώαςςο ρτοδσηί πορη], Τάρο 
Πινίας 2], «πη]αδςα ου η, αἲί, Ῥοπηροϊί αὐδρίοᾖῖς: απο πἰοίο, 

ῥγναἴππη θᾳίς5ο Τντί, οογγαρίῖδᾳαο φαἱρακάαπα Ἱορίοπαγί!5 

ο[[οεῖςδα,, αἱ ἱπίο[οσίο Βοχίο ἱρεαπα 5ἰδί ἀποσπα 5απ]ογοη{. » 

Ὀισαπαο Πλιά [ποσα οἳί, ία ας Μάγος, ουπα Γτίρας Ἰν- 
μαἱοηίρας α 08ο οοΠΊΓα 608 Πλίδδας, ππᾶσηα. υἱ αὖ Ες το- 

ῥα]δας οδί; ἆοπου Ματοῖας Ονἵδρας, ο Βἰηγηία, ουί ργαεγαῖ 

α Ματου γοσαίας, σπα αλίς ἱτίθιας Ἱορίοπίρας η οἷας αανί- 

Παπι νου, 
ΙΧΧΥΗΠΙ. Αν 5 απππα Πα ἆπα Ἱορίοπος οὐβίάίομο 

ῥηοπιογοηίΗς, αρογγοπίοης τοροπίο Οαςδίας Ποη βοἱύπη 

οΏαοβκος, 5ο οἱ 5οχ ἥ]ας Ἰομίοπος ορραρπαἰτίοςν, ἵπ Πάθῃι 

γοορρίί, ἀποίθις απη]οἰία ἐροίας Οα58{ἱ Ἰνοηίοῦ οἳ5 (γαάσηί- 
Ῥμς, οα5άσππαιο ἱπαροτίο νοαῖ ργουσηδη]( ραγοπίρης, 

Οµηηίρς ομπα, αποηαδμιοά σπα ρα εχρορηί, εκ 5ου” 

μβουηση]ίο (αοταί οὐ[σίασα, αἱ 0498 Εγοίααο Ππρεταία 
(αοσγοηί, Ἐοάσπι [οπηροτο ΑΠίοπας, α ολαλοῖία {η ρυρίαπη 

ἐπανζγεν ἐξ αὐτῆς τέσσαρα τέλη τῶν ἐκ τῆς ἥσσης | δδας, τοδίραί ης ου η φπδίαος Ιορίοπίθας, Ῥοπηρείαπα: 
, 

. 
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Πομπηΐου τε καὶ Νράσσου διαῤῥιφέντων, ἢ ὑπὸ Καί- 
σαρος Κλεοπάτρα χαταλελειμμένων. ἸΚαὶ αὐτὸν ὁ 
Κάσσιος, οὐδὲν Ἄροπε επυσµένον, ἐν τῇ Παλαιστίνῃ 
περιέλαδέ τει καὶ ἠνάγκασεν ἑαυτῷ προσθέσθαι,. δεί-- 
σαντα τοῖς τέσσαρι μάχεσθαι πρὸς δτώ. δε μὲν δὴ 

Κόσσιος ἐ ἐκ 1 παραδός ου δυώδεχα τελῶν ἀθρόως ἐκράτει: 

καὶ Δολοθέλλαν ἐκ τῆς Ἀσίας σὺν δύο τέλεσιν ἐλ- 

θόντα τε, καὶ ἐς Ακοδίχειαν ὑπὸ οἰκειότητος ἐσδεχθέντα 

περικαθήµενος ἐπολιόρχει. Καὶ ἡ βουλὴ μαθοῦσα 
ἐφήδετο. 

ΙΧΧΙΧ. Μακεδονίας δὲ πέρι Γάϊος Ἀντώνιος, ὃ 

Ἀντωνίου Μάρχου ἀδελφὸς, Βρούτῳ διεφέρε το χαὶ 

ἐπολέμει, τέλος ἔχων ἓν ὁπλιτῶν: καὶ τὸν Ἡροῦτον 

ἡοοίόμονος ἐνήδρευσεν. “Ὁ δ' ἐκφυγὼν ἀντενήδρευσε, 

καὶ οὐδὲν εἰργάσατο ἀποληφθέντας, ἀλλὰ ἀσπάσασθαι 
τῷ ἰδίῳ στρατῷ τοὺς ἐναντίους προσέταξε" τῶν δὲ οὐκ 

ἀντασπασαμένων, οὐδὲ τὴν πεῖραν ἐνδεξαμένων, µε- 

θὔκεν ἀπαθεῖς ἐκ τῆς ἐνέδρας ἆ ἀπιέναι. Ἱκατὰ δὲ ἄλλας 

ὁδοὺς περιελθὼν, αὖθις ἐν ἀποκρήμνοις κατέστησε, χαὶ 
πάλιν οὐκ ἐπεχείρησεν, ἀλλ᾽ ἠσπάσατο. Οἵ δὲ, ὡς 

πολιτῶν τε περιφειδόµενον» χαὶ τῆς δόξης ἄξιον ἧς 

εἴγεν ἐπὶ σοφία τε καὶ πραότητι, ἠγάσαντο καὶ ἄντη- 

σπάσαντο, καὶ ἐς αὐτὸν µετεθάλοντο. ᾿Επέτρεψε δὲ 
καὶ ὁ Γάΐος ἑαυτὸν, καὶ ἦν ἐν τιμῃ παρὰ Βρούτῳ' 

µέχοι τὸν στρατὸν πολλάκις διαφθείρων ἐλεγχθεὶς, 
ἀνηρέθη. Οὕτω μὲν δὴ καὶ Βρούτῳ μετὰ τῶν προτέ- 
ρων στρατῶν ἓξ ἐγίγνετο τέλη” καὶ Μακεδόνας ἐπαινῶν, 

δύο τέλη κατέλεξὲν ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐς τὸν Ἰταλικὸν τρό- 
πον καὶ τάδε ἐγυμνάζετο. 

Ι ΧΧΧ. Τοιαῦτα μὲν δὴ καὶ τὰ περὶ Συρίαν καὶ 
Μακεδονίαν Ἡν. Ἓν δὲ τῇ Ἰταλία ὅ Καΐσαρ, ἐν ὕδρει 
θέµενος, ἀντὶ οὗ Δέκμον ἠρῆσθαι στρατηγὸν ἐπὶ Ἄντω- 
νίῳ, τὸν μὲν ὀργὴν ἐπέχρυπτε, θρίαµθον δ) ἐπὶ τοῖς 
εἰργασμένοις ἦτει, Καταφρονούμενος δ ὑπὸ τῆς βουλῆς 

ὡς πρεσθύτερα τῆς ἡλικίας ἐπινοῶν, ἔδεισε; μἈ, δια- 

φθαρέντος Ἀντωνίου, μᾶλλον ἔτι χαταφρονηθείη , χαὶ 

τὰς ἐς αὐτὸν συμβάσεις ἐπόθει;, καθὰ καὶ Πάνσας αὐτῷ 

διεσήµαινεν ἀποθνήσχων. Τούς τε οὖν ἁλωμένους ἐ Εχ 

τῆς ἐκείνου στρατιᾶς ἠγεμόνας ἢ στρατιώτας ἐφιλαν- 

θρωπεύετο, καὶ τοῖς ἰδίοις ἐγκατέλεγεν, ἢ τοὺς ἐθέλον- 
τας αὐτῶν ἐς τὸν Ἀντώνιον ἔπεμπεν, ὥς οὗ δι) ἔχθρας 

ἀνηκέστου πρὸς αὐτὸν όντα. Οὐεντιδίῳ τε τῷ Ἄντω- 

γίου φίλῳ, μετὰ τριῶν τελῶν ὄντι , παραστρατοπεδεύ- 
σας, καὶ δέος ἐμβαλὼν, ἔπραξε μὲν οὐδὲν πολέμιον, 

ἐδίδου δὲ ὅμοίως συνεῖναί οἳ, Ἡ ἐς τὸν Ἀντώνιον ἀδεῶς 

ἀπιέναι μετὰ τοῦ στρατοῦ, υὶ μέμφεσθαι τῆς ἐς τὸ 
χοινὸν συμφέρον ἂγνωσίας. Ὃν ο Οὐέντίδίος συνεὶς, ἐς 
“τὸν Ἀντώνιον ἀπήει. Ὅ δὲ Καΐσαρ καὶ Δέχιον, τῶν 
τινα ἡγεμόνων Ἀντ υνίου, περὶ Μουτίνην ληφθέντα, διὰ 

τιμῆς ἄγων µεθτκεν, εἶ θέλει, πρὸς τὸν Ἀντώνιον ἀπιέ- 

ναι καὶ πυνθανομένῳ περὶ τῆς ἐς τὸν Ἀντώνιον γνώμης, 

πολλὰ, ἔφη, σύμέολα τοῖς εὖ φρονοῦσιν ἐξενηνοχέναι, 
τοῖς ὃ ἄφροσιν οὐδὲ τὰ πλείονα ἀρχέσειν. 

ΕΧΧΧΙ. Ἀντωνίῳ μὲν δὴ τάδε ὁ Καΐσαρ ἐνεσή- 
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Οταδείαπα(ο οἰαᾶἶς τοἠἛαης, απί οκ ΘΟΓΗΠΙ πι ηετο, αἱ 
0,516 ἀἰδοσάσηία αριιά ΟΙοορα[γαῦα ογαη{ οί. ΑΙΙΘΗΠΗ 
ἱρίίαν Οα5δίας 1η Ῥα]ωε[ίπα, ἱρπαναπη απἷά αοοἰάίκκοι, οκ 
ἱπηρνογίκο οἰτουπιγοηίέ, οοορίίαπε οἱ αν ρς ἄσθράθτο, 
ΠΟΠ ΔΗ5ΗΠΗ 5μᾶ5 4Π4{ΠΟΥ Ἱερίοπες οΡΡοΠοΓΕ οείο ϱαςςῇ Ἰο- 
Εἰοηίρα5. Αίάπο Ἱία, ριΦ {ου ορἰΠίοποπα, ἀποάθοίπη ἵπ υπ» 
ΥΟΥΣΙΙΗ ερίοηίθς ροβ ας Οαρδίας, Ῥοἱαβο]]αία εαπα ἀμα δις 
εχ Αδία γοπἱεπίθμα, οἱ Ταοβσρα (απήαΠά απΠΙΟΠΗ τουθρίαπη, 
ουδεά({ εί ορρασπανΙί : 4 ααοὰ 5οπαἰαῖ απά[ία. (1! Ῥοηριᾶ- 
{απῃ. 

ΕΧΧΙΧ. Ῥε Μασεάοπία γοτο Οαἷας Δοζοηίας, Ματοί ᾗ-α- 
ἴου, οππ Μ. ἙἘναίο οοπίομάεμαί, Γαίας ππα Ἰοσίοπο; οἱ, 
αποά ἵπιραν ο55οἱ, δἰριαχῖϊ οἱ ἱηδίαΐας, Οας σαπππῃ ογαςθίἰς5οί 
Βνπίας, υἱοϊςείηα Ο. Απίοπίο ἱπκίάίας ραναν Τε, Πη{ογόδρί Πα 
πίεπα 6001 εχεγοῖία, ππ]]α ο ]αῇί, φοᾷ 5ιιο5 ]αςδίί οἱ ορη- 
κα]αίαγεηί αἆγεγςατ]ο: 4άππ(π6 ΠΠ πες γοδα]αίαγθηί, Ίος 
βαπία[ἴοηοπη. εἶας αοοἱρογαεηί, Ιποο]απος Ῥαδσις οί ο]α] 
εκ Ιηδί1ἱ5. Ἠίπε εἰγοππιάποίο ρου αἶίας γίας οχοτεῖία, ἵῃ 

ρυαγαρίῖς ]οςῖς ἀερτειθηςος ΓΗΓΣΗΠΗ ΠΟΠ οδί ασσγθδριις, 5ο] 

Ῥα]ηίανί, Τυπα γετο, αἱ ραγορηίσπη οἰνίρας, οἱ ἀἴρηυη 

εχΙςπῃα[ίοπε απα Παρεβραίαν πη]εῖς δἱ δαρίεης, αἀπηίναιἶ 5 

εί νεςαλαίανιηί, αἆ επη(ιο (γαηδίοτπί. Εί Οαἷας σαποσιε 

Απίοπίας Ἠνηίο 5ο ἀθάΙαΙέ, εἰ αὖ εο Ἰοπονϊβορ οί Ἰαρίέις: 

ἆοπες οοηγ]οία5 5τορο 5ο]ἱοϊία5ςε εχογοΙέαπα αἲ ἀε[οςϊἴοπσια, 

οεσῖσας ο»ί. Πα εἰ Μ. Βνυίας οορίας αιχ{{ αἆ 5οχ ΙοσίοΠΙηι 

ΏΙΠΙΕΤΗΠΙ : Ἰαιὐαίασαθ γἱγίπίο ΜασθάοπΙτη, ἆπας εχ οἱ 4πο- 

απε Ἰεσίοπες εοηδο]ρί{έ, οἳ ἨΟΠΊαΠΟ ΠΊογα ἵῃ αγηιῖς οχοί- 

ουἵτ, 

ΤΧΧΧ. Ώιπῃ μῶο ἵπ Αγτία Μασεάοπίααας σεγαπίαν, Ἡπ 

ΤίαΠα ζωςαι, αἆ 5παΏ Ἰἱορί εοπζαμηε]ίαπα ταίας Ρειίίπετο, 

αιοά ποη 1ρ5ε, 564 Ὦ. Βγαίας, εἰεείας οςδεί ἱπιρεαίοι αά 

Ῥε]]απη οππα Απίοπίο σεγεπάπη, ἀῑδεϊπιπ]αν{ί {απιοι ἵταπα, 

εἰ (παπιρῃαπη οϐ ΤΘΠΙ Γο]οίαι σοδίαπα Ρο. Οοπίθς 

᾽απίθπι ἃ 5ομαία, απαδί πηα]οτα (πᾶπΙ ρτο φίαίο αρροίοτοί, 

γενας, πε ἀε]είο Απίοπίο παρίς αι οοπ[επηπογείι: 

οαρίν{ί οΙΠΙ εο τοβίγαο ἵπ συαΙα, Ἱαχία Ῥαηςα. πιογ]οη{ῖς 

πηοπ]ία.. Οπαρτορίου οαρίἴνος εχ οἷας εχογο(α, {αμα ἆπσες, 

απαπα μη ϊΠίος, οοπηίογ αβιη{, οἱ ἵη 5Ο ΓΙΠΙ ΠΠΠΙΟΓΙΠΙ ἀ]]6- 

δῖέ, απί, 5ἱ π]α]επί αἲ Παπ γοάίγα, ἀῑπιϊςιί; πο γὶάστοία 

επ. Πππρ]ασαβΗ! οίο ργοδθαιἱ.. Οππησαο οαδία πείαίυς5 

εδςεί Ρτορε Ὑοπίϊά[απα, απηἰοΙΏα Απίοπ, Ργ[οείαπα ἐἱρηις 

Ἱερίοπίρα5» οοπίοηία5 οἱ ΠΠΙοΓΕΠΙ Ιπειδρίδδ6, πμ] Ἰος[ῇ]ο 

οµῖί ρισρίετσα; 5ο εἴπηϊ]ίου ροίεδίαἴθηῃ αἱ [οοῖί γα] (ναπδθιιπᾶΤ 

αᾷ 56, τα] {πίο αβειάΙ αἆ ΑπίοπίαΠα 6ΓΠΑ θχογο]ία, ]αβςίίαπα 

επ] ΙσπογαΙοπεπα οοπηπιηπῖς ΠΠ {α(ἶς Απίοπίο αχργοβιατο, 

Οι Ιπίε]]οσίο, αἲ Απίοπίαπι Ὑοηίϊάτας Ργο[οείας ο.ί. θα- 

Βα! Υογο οἰἴαιῃ Ὠοσίο, ομἱάαπα οχ Απίοπίαηϊς ἀποίρας, αὖ 

ΜΙΙΙΠαΠΩ οαρίο, αἱ ἵπ Ἠοπογα Παβίίο, Ρογηΐςιί, ἱ νο]]οί 

γοβίνο αἲ ΑΠΙΟΠΙΗΠΗ : Ρεγοοπίαπ{απα, 41ο απΙΠΙΟ ο55εί ΟΥ 68 

ΑΠΙΟΠΙΗΠΙ, αἲί, 5ο Ιάπα πηπ]ία θἴσηα οδίοπάἴςςο τουίο 5αρίέη- 

ας, ἱπιργαδεπίῖρι5 γενο πε ρ]ατὰ απ{άθπη [006 5.115. 

ΙΧΧΧΙ. Ηὶς Αηίοπίο φἰσηίβσα(ΐς, Οω5ατ Τορίόο Αδίηιο” 
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3 / μαινε' Λεπίδῳ δὲ καὶ Ἀσινίῳ σαφέστερον ἔτι περὶ 
τῆς ἐς αὐτὸν ὕθρεως, χαὶ τῆς τῶν σφαγέων ἀθρόας 

προαγωγής ἐπέστελλεν' ἐκφοθῶν αὐτοὺς, μὴ, ἐς γάριν 

τῆς Πομπηϊανῆς ἑταιρίας, καθ ἕνα τῶν Καίσαρος ἕκα- 

στος ὅμοικ Αντωνίῳ πάθοι, κἀχείνῳ δι᾽ ἀφροσύνην χαὶ 
ὑπεροψίαν τοῦδε τοῦ δέους τάδε παθόντι. ξίου τε, 
ἐς μὲν εὐπρέπειαν τῆς βουλης εἶναι κατηκόους, ἐς δὲ 

τὸ σφέτερον ἀσφαλὲς συμφρονεῖν, ἕως ἔτι δύνανται, καὶ 
ὀνειδίζειν ταῦτα Ἀντωνίῳ' μιμεῖσθαί τε τοὺς ὑπὸ σφίσιν 
ὑπλίτας, οὐ διαλυοµένους, οὐδ᾽ ὅτε παύσαιντο τῶν στρα- 
τειῶν, ἵνα μὴ τοῖς ἐχθροῖς εἴεν εὐεπίθετοι, ἀλλ᾽ ἀθρόους 
ἐν ἀλλοτρία συνοικίζεσθαι διὰ τὴν ἰσχὺν μᾶλλον ἐθέ- 
λοντας, Ἄ καθ) ἕνα τῶν πατρίδων ἀπολαύειν. Τάδε 

μὲν ὃ Καΐσαρ Λεπίδῳ τε ἐπέστελλε καὶ Ἀσινίῳ. Δέκμῳ 
δὲ ὅ ἆ ἀρχαῖος στρατὸς ἐνόσει, πιπλάμ.ενος ἐκ λιμοῦ, κ 

τὰς Ἱαστέρας ) κατεῤῥήγνυντο" ὅ τε νεοστράτευτος, ἁγύ- 
µναστος ἔτι ἦν. Πλάγκος δὲ προσεγένετο μετὰ τοῦ 
οἰκείου στρατοῦ. Καὶ ὃ Δέκμος ἐπέστελλε τῇ βουλῇ, 
τὸν Ἀντώνιον ἁλώμενον κυνηγετήσειν, ναυτικῶν περ 

ἴδη γεγονότων. 
ΙΧΧΧΙΠ. Οἵ τε Πομπηϊανοὶ, πυθόμενοι, θαυμα- 

στοὶ ὅσοι διεφάνησαν, ἐκθοῶντες, ἄρτι τὴν πάτριον 
ἐλευθερίαν ἀπειληφέναι, Καὶ θυσίαι καθ) ἕνα ἠσαν, 
καὶ χειροτονίαι δέκα ἀνδρῶν ἐς εὔθυναν τῆς ἀρχῆς τῆς 
Ἀντωνίου: πρόσχημα δὲ τοῦτο ἦν ἐς ἀκύρωσιν τῶν ὑπὸ 
Καίσαρος διατεταγµένων. Ἀντώνιος γὰρ οὐδὲν αὖτ δα, 

} πάνυ σμικρὰ, πάντα δὲ ἐκ τῶν Καίσαρος ἵ ὑπομνημα- 
των διῳκήχει" χαὶ τόδε σαφῶς εἶἰδυῖα ἡ βουλὴ, τὰ μέν 

τινα αὐτῶν ἐπὶ ωοκας λιέλυεν, ἀθρόα δὲ οὕτως ζλπιζε 
Σιαλύσειν. Οἱ μὲν δὲ δέκα προὔγραφον, ὅτι τις λάθοι 
παρὰ τὴν ἀ ρχὴν Ἀντωνίου, πάντας αὐτίκα ἀπογράφε- 

σθαι καὶλιλάσκειν' ἀπειλαί τετοῖς ἀπειθοῦσιν ἐπετίθεντο. 

πηϊανοὶ µετ/εσαν ἀντὶ Ἱρτίου τε καὶ Πάνσα: µετῄει δὲ 
καὶ ὁ Καΐσαρ, οὐκ ἐς τὴν βουλὴν ἔτι πέµπων, ἀλλ ἐ 
τὸν Κικέρωνα ἴδία" καὶ αὐτὸν παρεκάλε ι καὶ συνάρξαι, 

ὡς Κικέρωνα μὲν τὴν ἆ ἀρ γην διοικήσοντα, πρεσθὺ θυτερόν 

τε καὶ ἐμπειρότ τ1ρον ὄντα, αὐτὸς δὲ τὴν ἐπωνυμίαν 
καρπωσόµενος µόνην, ἐς ἀπόθεσιν τῶν ὅπλων εὐπρεπῇ, 

Κικέ- 

ρων μὲν δὲ τούτοις ἐπαρθεὶς διὰ φιλαρχίαν, ἔλεγεν, 

αἱσθέσθαι σπονδῶν ἐν τοῖς ἔξω στρατη Ὑοις ὑπονοουμέ- 

οὗ δὲ καὶ πρ ώην ἕνεκα τὸν θρίαµόον αἰτῆσαι. 

νων” καὶ συνεθούλενε, θεραπεῦσαι τὸν ἄνδρα ὑθρισμέ- 

νου, καὶ στρατοῦ ἔτι ἄρχοντα | πολλοῦ, ο, τε 

παρ᾽ Αλικίαν ἄργοντος ἐν τῇ πόλει μᾶλλον, ἢ μηνίοντος 

ἐν ὅπ τλοις" ὡς δ᾽ 

συμφέρον, ἐκέλενεν, αὐτῷ συνελέσθαι τῶν τινα πρεσθυ- 

ἄν τι μὴ πράξειε παρὰ τὸ τῇ βουλῃ 

τέρων ἔμφρονα, τῆς ἐκείνου Υεότητος ἐγκρατῆ παιδχγω- 

όν. Ἀλλὰ Κικέρωνα μὲν 

ἐγέλασε, καὶ οἵ συ ὙΥενεῖς | μάλιστα τῶν σφαγέων ἐνέ- 

τε βουλ } τῆς Φιλαργίας 

στησαν, δεδιότες, μὴ αὖτ οὓς ὁ Καϊσαρ τίσαιτο ὑπ τεύων. 

ΙΧΧΧΗΙ. 

Ἱνομένων ἐννόμων κατὰ ποικίλας αἰτίας, ὁ Αντώνιος 

περθέσεων δὲ ἐπὶ τῇ Ὑανροτονίᾳ γι- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ασε αρεγίῖας εἰἶαπι 4ς Η]αία εἰΡί οοπίαπηε]ία, ἄεφπε ραγ]εῖ- 

4ατύπῃ ΡΓΟΠΙΟΙΙΟΠΕ τορεπ!ῖπα φοἰρίϊ : ἱπ]ίείοης οἷς ΠΙΘΙΗΠΗ,, 

η6 Τη στα [ἴαπα Ῥοπηρείαπα [αοβοπῖς, σαατίαπῖς φἱηρι]ῖς αἲἲί 

Ρο5ί αἰἴππη Ιά6πα αοοῖἀαί ααοά ΑπίΙ 1ο; απἲ ρε Ρτοργίαηι 

Ἱπιργπάεηίίαπα, ΠΙΜΙ {αὶο πηδ΄πθης, ἵπ 68 εα]απηίαίοηι 

Πποἰάϊρεεί.. Μοπεβαί εἴίαπη, ἀεῦογε εος ἵπ 5ροοῖεπι ράγετε 

5οπα(ιῇ, Ιπίοτ 56 απἴεπι 5οουγ(α(ἶς «πάσα οοπβρίτατε, ἄππι 

Ἰοετεί, εί Απίοπίο Ἠ1οο εχρτοῦτατε : Ἱππίατίααο Ἱορίσπατίος, 

απ] πο βπΙία αἰάεπα πα ἀἱδρειραπίης, απο πηῖπας Ραίραηί 

ΠππαίσογΠη ἰηδίά[ΐς, πιαληίαπε εοπ/απο(ἶς γἱείρας ἀράπαὶ ἵπ 

Ώππη Τα 

Πίος 0 βατ ρει{επίαί Τερίιάσπη οἱ Ακασι, Ὦ. Ἐταίο νείας 

εχοτοῖίας πρτοίαθαί οχ Π]παία τερ]είίοπο [απποπα φεεπία, εἰ 

ἀγδοπίοτία αετοβαίισ τ πονας γοτο, ααἱ ον Πτοπίσης οοη- 

αἰσααπα οο]οπίαπα, απαπα ἰπρυ]ί εαἱς ραἰτῖῖς [γα. 

είαραί, ταῖς ογαί. δεᾷ ροδί(παπα Ῥ]αποις 56 αἱ οοπ]υηχΙ! 

ομπα 5ἱ5 εορί!5, αἆ 5επαίαπα 5οηρςίί ὨΏεοίπιας, 5ε επγαῖιι- 

τΕΠ1 αἱ Ῥγουί ἵῃ ρ]ασας 5πα5 ἰποῖάαί ετταῬπᾶ ας Απίοπίας. 

ΙΤ ΧΧΧΗΠ. Οµ0 εοβη[ίο, Ροπηρεϊαη!, ποίγαπα απαπίανη εἶαί1, 

οχο]αππαβαη{, ΠΙΒΟ ἀδΠΙΙή 56 Ργϊδίπαπα Πονίαίεπη τοςθ- 

Ρίς56; αἱ »αοτῖς ορειαβαπίαγ 5ἱηρυ. ἆαπιαπα ογοαβαΠ ία 

ἀοσοηηνϊτί, αὐϊ ταϊοηθΠα πιασῖςίταίας τεροξοσγοη{ αὖ ΑΠίο- 

πίο : αυἵ σταᾶις ογαί αἆ απΠ(παπάα αεία Οδατίς. Ναπι Π]- 

ΜΗ απἲ ΡαΓΗΠΙ ΑπίοπΙις 510 ατρῄταία, 5οὰ οπιπῖα εν 0 σανῖς 

οοπηππεη{αῖς, αἀππίςίνανεταί : αποά οοπιρεγίάπῃ Ἠάθειις 

5εμαίας5, απ άαπα οκ οἷς Ρεί ο0σα5δΙΟΠΕΠΙ [δοργαί Ἱεπίας ἔπης 

νοτο 5Ροταῦαί [οναο, αἱ ππίνθιδα Ίου πποᾶο αβοϊθτοηίατ. 

ΦΙαΗΠππάπο α ἀοσεηην]τῖς οὐἱοίσπα οί Ρτοροδίαα, αἱ φαἱς- 

απῖ αἰφα]ά αοεθρἰ»5οί αἲ Απίοπίο οοηςα]ο, οοΠ/{65Η1Πῃ 5οηρίο 

14 ρνοβίοτείατ; αἀαλῖς σνανῖθας πη]ηϊς, 5ἱ ας οοπίτα Γοοῖς- 

φαί. Τη το]φππΏα Υοτο οἶ ας απηῖ {οπηρας, ἵπ Ίσσα ΗΙΓΗΙ 

Ῥαηξα σας, οοη5]αία Ῥοπηροϊαπί ρεεγαπί. 5εᾶ ευη επη 

Οωδατ ποσο ροίεραί, Ποῦ Ίαπη οπα (η 5οᾖἱσίαης, 5ο 

Ρι να πα ΟΙ6δΓΟΠΕΘΙΑΣ 416 5ἰπια] Πουίαίας εδ, οὐτατοῖ π 

ἵρ5ο οο]]εσα 5 ἀατοίαςτ α Ῥοηες Πλαιη εηῖπα Γογο αἁπηη]- 

ΒΙΓ4ΠΙΟΠΟΠΑ, αἱ αἰαίο οἱ δα ΤΟΓΙΠΙ Ίοησο 56 5αρογίογθηα; αρί 

ευ[ήσργο, 5ἳ Γπαίατ 5οἶο Ἰοποτίς πομηίπο, 41ο Ῥοβ5ί Ἰο- 

ΠοδΗς αγῃα ἀοροποτος ου] 15 το επ δα ο[ἴαπα αηίσα Γπίαπῃ- 

ΡΙΗΠΗ 56 ρο 1456. » Ἠας 5ρο οἰαίας Οἶορτο ρο[οσίαιἰς ουρίάης, 

αἲί, 5ο Ιπίο]]ίσοτο Ἰπίοτ ρτον Ἱποἱατα πα ργαδίάος ασὶ 46 Ἰπεππάο 

(αάθτο; βπαςίίαο 5οπαἑαἲ, αἱ Ποπηίποςα ἃ 56 ΟΠΘΗΣΗΠΗ, ΠΠ: 

σηΐκαο ο ππαη εορίῖς ργα [οοίόπα, Ρ]ασατοί οΠιοΙΐς: ραΐθ- 

γοίηνήο ροίία5, αἱ απίο Ἱορππαπα οοἰαίοπα ἵπ Ότοο πιαρί- 

κίταίασα Οδ. οοταί, ααΠά οἱ αγπα (ας ἠηἰπηοἰία5 οχεγοραί : 

κ«οά, πο οίά [οτίο 1Η ρταίος ο αίοη φοπαίης [αοετοῖ, 

Ιιουίαίας οί, ἱ ο οπίοτίθα5 Ργαάοπίοπα αἰαπεπα γίγαπη οο]- 

ἱοραπα οἱ ἀατοηί, {απαπαπα ΒΕΠ ία ἰς ἠπηλαίητας ραἆα- 

μοβ. Έα Υετο Οἰοογοπίς απιΜΙΙΟΠΟΠΙ αἰδίί φεπαίας; οἱ 

τοκἰκοαηί οἱ πλανίπιο οορηαἰ ρογουβδοσσα, Μπιοηίος, ηο 

κας, ΟΠΗ] ἁἀορίας, ρ0" Παν 4ο 15 καπηογεῖ. 

ΙΧΧΧΗΙ, Φυππ(μο οὐ γαπίας οπακας, Ἱερίρας ἀσβημίας, 

ὀἀἰΠοτγοπίατ οσο ία, ἰηίοτίαν Λἱρος αρογαν Απίομς, 

ἐν τῷ τέως τὰς Ἅλπα ὑπερέύαλε, Κουλλεῶνα πείσας | (Γαηκ ίσα. οοποράοπίο Οµ1οοπο, αἱ α- Ἱορίάο οαςιοδίο 
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τὸν ἐκ Λεπίδου φύλακα αὐτῶν ἐπί τε ποταμὸν Ἴλθεν, 
ἔνθα ἐστρατοπεδευμένος ἡ ἦν ὁ Λέπιδος, καὶ οὔτε χόραχα 
περιεθάλετο, οὔτ ε τάφρον, ὡς δὴ φίλῳ παραστρατοπε 
δεύων. Διαπομπαὶ δὲ ἦσαν ἐς ἀλλήλους πυχναὶ, Ἀν- 

τωνίου μὲν ὑπομιμνήσκοντος φιλίας τε καὶ χαρίτων 
ποικίλων, καὶ διξάσκοντος ὅτι μετ αὐτὸν ὅμοια πεί-- 
σοντχι καθ) ἕνα πάντες, οἳ τῆς Καίσαρος ἐγένοντο φι- 

λίας' Λεπίδου δὲ τὴν μὲν βουλὴν δεδιότος, πολεμεῖν 

αν, ὑπισχνουμένου δ᾽ ὅμως οὐ πολεµή- 

Ὁ δὲ στρατὸς ὃ τοῦ Λεπίδου,τότεἀξίωμα 
αἰδούμεγοι τὸ Ἀντωνίου, καὶ τῶν διαπομπῶν αἰσθανό- 
µενοι, καὶ τὴν ἀφέλειαν αὐτοῦ τῆς στρατοπεδείας ἀγά- 
μενοι, ἐπεμίγνυντο τοῖς Ἀντωνίου λανθάνουτες, εἶτα 

φανερῶς, οἷα πολίταις τε καὶ συστρατιώταις Ὑενομένοις: 
τῶν τε Χλλιάρχων χωλυόντων ὗ ὑπερεώρων, χαὶ τὸν πο- 

ταμὸν ἐς εὐμάρειαν τῆς ἐπιμιξίας ναυσὶν ἐγεφύρουν" τό 
/ ΔΝ -ω 

τε καλούμενον δέκατον τέλος, ἐξεναγημένον ὑπὸ τοῦ 
-ω ’ 

Ἀντωνίου πάλαι, τὰ ἔνδον αὐτῷ παρεσχεύαζεν. 

ΗΧΧΧΙΥ. Ὃν αἰσθανόμενος Λατερήσιος, τὸ 
ἐκ τῆς βουλῆς ἐπ ειφανῶν, προηγόρευε τῷ Λεπί (δω: κα 

3 λ 

ἀπιστοῦντα ἐχκέ) ενε, τὸν στρατιὰν ἐς πολλὰ διελόντα 
μλν κ ἐκπέμψαι, κατὰ δή τινας χρείας, ἐς ἐπίδειξιν ἢ τῆς 

προδοσίας ἢ τῆς πίστεως. }Ναὶ ὅ Λέπιδος ἐς τρία διε-- 

λὼν, ἐκέλευε νυκτὸς ἐξορμᾶν ἐς φρουρὰν ταμιείων πλη- 
' ν/ ς αἲἱ 3 λ λ Ἅ ο δ λ λ ς ῥ λ 

:σιαζόντων. Οἱ δὲ ἀμφὶτὴν ἐσχάτην φυλακὴν, ὥς ἐς τὴν 
ο / 

ἔξοδον ὁπλισάμενοι, τὰ ἐρυμνὰ τοῦ στρατοπέδου χατέλα- 
- η! 

ῥον, καὶ τὰς πύλας ἀνεῴγνυον Ἀντωνίῳ. Ὁ δ ἐπὶ τὴν 

επίδου σκηνὴν] ἵετο δρόμῳ, τοῦ «ας παντὸς ἤδη τοῦ 
μα ίδου παραπέµποντος αὐτὸν, καὶ τὸν Λέπιδον αἰτοῦν- 

εἰρήνην τε χαὶ ἔλεον ἐς ἅτ τυχοῦντας πολίτας. Ὅ 
, δὲ Λέπιδος, ὁ ὡς εἶχεν, ἐκ τῆς εὐνῆς ἄζωστος ἐς αὖ- 

τοὺς ἐξέθορε, καὶ ὑπισχνεῖτο ποιήσειν, καὶ τὸν Ἀντώ- 
αρ ο / μ 

νιον ἠσπάζετο, χαὶ «Εξελογεῖτο τῆς ἀνάγχης. ἵ δὲ 
αὐτὸν χαὶ προσπεσεῖν Ἀντωνίῳ νοµίζουσιν, ἄπρακτον 

μὲν ὄντα καὶ ἄτολμον' υὐ μὴν ἅπααι τοῖς συγγραφεῦσι 
π α) 397 3 Ν / οὐ / ον λέ 

πιστὸν, οὐδ) ἐμοὶ πιθανόν. ὐ γάρ πω τι αὐτῷ πολέ- 
νο Λ 3 9 ’ 3 / δέ ἄξ . οὔ 

µιον ἐς τὸν Ἀντώνιον ἐπέπρακτο, δέους ἄξιον. ὕτω 

μὲν ὅ Ἀντώνιος ἐ ἐς μέγα δυνάμεως αὖθις ἐπῆρτο, χαὶ 

τοῖς ἐχθροῖς ἡ ἦν ἐπιφοθώτατος. Στρατὸν γὰρ εἶχεν, ὅν 

τ’ ἐξανέστησε Μουτίνης, καὶ σὺν αὐτῷ λαμπρότατον 

ἱππικὸν, τρία τε αὐτῷ τέλη κατὰ τὸν ὁδὸν προσγεγέ- Στρ ᾿ ] ] 
3 Α/ / εν κ... / κ η 

νητο τὰ Οὐεντιδίου, καὶ Λέπιδος αὐτῷ σύμμαχος ἐγί- 

γνετο ἑπτὰ ἔχων ὁπλιτικὰ τέλη, καὶ πολὺν ὅμιλον ἄλλον, 
᾿ -ἶ « ο |. / 

καὶ παρασχευὴν ἀξιόλογον' καὶ τοῖσδε ὅ μὲν Λέπιδος 
ἐπωνομάζετο ἔτι, ὅ δὲ Αντώνιος ἅπαντα διώκει. 

ΙΧΧΧΥ. Ἔς ξαγ] Ὑελθέντων δὲ τῶνδε ἐς Ῥώμῃν, 
βαυμαστὴ καὶ αἰφνίδιος ην αὖθις μεταθολὴ , τῶν μὲν ἐκ 

τῆς οὐ πρὸ πολλοῦ καταφρονήσεως ἐς δέος, τῶν δὲ ἐς 

θάρσος ἀπὸ τοῦ Ἀέους µεθισταµένων. Αἴ τε προγρα- 
φαὶ τῶν δέκα ἀνδρῶν κατεσπῶντο σὺν ὕθρει, καὶ αἵ 
γειροτονίαι τῶν ὑπάτων ἐπείχοντο ἔτι μᾶλλον" ἤ τε 
βουλὴ πάµπαν ἀποροῦσα, καὶ δεδινῖα μὴ συνθοῖντο 

ἀλλήλοις ὅ τε Καΐσαρ καὶ ὁ Ἀντώνιος, ἔπεμπε μὲν ἐς 

Βροῦτόν τε καὶ Κάσσιον χρύφα ἀπὸ σφῶν Λεύκιον καὶ 

ΑΡΡΙΑΝΙ5. 

αὖ δεῶ χελεύουσ 

ο ν ἑχόντος. σει 
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εαγΙΠῃ (αογαί ργΦροδ/έα5: ρογγεμίίαο αἲ Παγίαπη αΏί σας ΕΓΒ 

1ιορίάα5 Ἰαροβαί; πες 1] γα]]ο αί [οςδα δα πα ΠΕ, αἱ αι 

4 απλίομΠα θαβίτα αἀπιογ]σδοί. Ταπι ονευτ π]ίτο οἴίτοσαε 

εοπηπιεαβαηί ἱπίεγηο : Απίοπίο πιοπιογαπίο αιπἰοίαπι 

51411 γαιΊαφαο Ῥοποβεῖα, εί ΠΙοποπία, οΑΥΘΠάΗΠΗ, 8 ρορί 

ἱρδιπη οἰπημίει αβῃραπίαν ἱηρι]ί Οακαἱαπαταπα ραπ : 

Ἱιοριάο γετο Ππιεηίο δοµαίαπα, αἱ ευ για [ογο εοηίτα 

ΑΠΙΟΠΙΕΡΗ ]αβδεταί, αἱ ρτοπη{οηίς {4ΠΊΘΗ, 56 ΠΟΠ ΗΤΟ ΘΙΗΠΙ 

Ἀρβστεδδιγαη, Φθ6ά πηΗίες Τορίά!, γε] αποά τεγδγεγοπίας 

ἀβηιίαίοπα Απο, Υοὶ φαοά φοηείςδοπ{ ἱπίογημμοίος, γε] 

αποά ρΙασθτεί οαδίτογαπα εἶας φἰπρ]ίαία5, πηἰδοθραπί 5ε 

Απίοηιαηϊ5, ἶαπ Ρείπιο, ἀε]πάο αροτία, ιί Ρορι]αείρης οί 

(ποπ όαπα αἱς οοπηπαΠοπίβα5; οοπ{οπηἶ5 αίίαπα (ΓἱΡΙΠΟΓΙΠΗ 

Ππρεηϊ5, εοηρίεδριι5 ]ος γείαπμπη. Εί απο [πο ίας εοη- 

γοιδαί ῬοβδεΠί, Ιπησεραπί τῖρας Ππηίς ροηίθ πανίρυς 

Ιπηροδίίο : δἱ ἀεείπα Ἱερίοπί5 πηΠίος, απιος Απίοηίας αποη- 

ἆαπ1, ἀε]οοία αρίίο, οοηβοπίρρεναί, ἵπ εαςίεῖς Πιερίάϊ ρτα"- 

ῥαταβαηπί οἵ οπΊηία. 

ΤΗΝΧΧΧΙΥ, Οπος αΕί 5οηςί{ Τιαίθγοηςί5, ππάς οκ. ἱαςίτῖ- 

Ρις φεπαἰοηίρα5, Ργαπιοπιί Τιερίάαπη :. (παππ(πθ 1]α Ἰοτι 

οπεἀενεί, {α5δίέ, αἱ, ἀῑγίςο ἵπ ρατίος εχετοῖα, αἰῖος αἱίο, 

γε]αί αἆ πιαπάαία απαράαπα οχδοφπεπάα, πη{εγοί, αἱ αρρα- 

γογθί γα] βά65 6ογαΠὰ γε] ρτοά[ῖο. Περῖάας, ἐπ[ατίαπι ἁῑν Ίκὶς 

οορί5, {η5δίί 605 ποεία εχίτε ριωρίάϊο απαςίοτίρις, αἆγε- 

ΠΒΙΕΠΗΡΙ5 οπΠὰ Ῥεουηία, Ταπα πηΠ][ος, απανία γἱσία 5υτη (ἶς 

ἄΓηΙ5 (πα! αἆ ἴτευ, πηηϊίίοτα οαδίτογαπα Ίοσα ουσαραηί, οἱ 

Ροτία» αρεγίπηί Απίοπίο. Οµἱ γτθοία οοπ{εηάΙί αἆ ργα{ονίμτη, 

πΗΗΗμας Τιερίάϊ ευη οοΠ/[ογ{ἴπα Ίαπα ἀθάιεθιίρας, οἱ αὖ 

Ιρ5ο Πιερίάο ρείεπίῖρας, ἀαγαί ρᾶσεπι ας γοπίαπα πηϊσοτῖς εἷ- 

γίρας. Ἱμερίάας, δίο αἱ εγαί, ἀῑδοίποίας ο οαβῆϊ αἆ ϱο5 

ΡΙΟΡΙΠ; Ρομἱε[ίαδαιις 5ο 14 [αοίαναπα, εοπηρ]εχας οί ΑηΠ- 

(οπῖαπα, ε{ πεορκςϊ(αίεπα οχεμςανΠ. ΧΝεςο ἀεδιπέ, απί (τα- 

ἆαπί, ειπα δαρρΙίεεΠη δἴαιη αροἰᾶΐςεα σοπίρας5 Απίοηιϊ, 5ο- 

Επεπα 4ιΠρρε Ποηίπθηη ΠλΠίη]θαι [οτίθιῃ. 5εᾷ 4 απἰάειι 

πες 9ΠηΠε6ς οπρίογος Ῥνοβαπί, που πηί Πί τοῖς]ηῖ]ο : 

ποπά μπα επἰπα απἰά(παπα Ἰοφδίῆα εοπίτα Απίοηιιμι (οοργαί 

Ἱορίάα5, ειν Εππενε ἀεβογεί. δίο Ισίίατ Απίοηίας γαγςίπι 

4 πιασπᾶιη Ρεγγοπίί ροἱεηίίαπα, αἱ ἆθπιο πιαχίπηο Γογηιί- 

4αρῆΐς ογαςῖῖ ἱπὶπηϊσίς. ἈΝαπη Ργοίου 6ας οορίᾶ5 αας α Μι- 

Ππα αράπχεταί, αἱ οσα Πἱ5 οσαίαίαπῃ ορτοσίαΏα, ἵΠ Ιήποτο 

ἴτες Ἰεβίοπες Ὑεπ[]ά1 56 αἱ αἀ]απχοταπέ; Ιάπιαπο 5οοἷας Τ,ο- 

Ρίάι5 αεθεςῖέ, ειπα 5θρίεπι Ἱερίοπίρας, οορίογίδᾳπε αχ [η[5 

εἰ αρραταία ΏοΟἨ οοπΙΘΓΩΠεΠάο : απα Ἱεείοπος ποπηίπεο α]- 

ἆ6πα αίίαπα Ροδί]αο Πιερίάϊ αἆλιο εταΠί, το αιίθιη γετα αἲ 

Απίοπίο τορεβαπ{Ης, 

ΤΧΧΧΥ. Ηἰς ἵπ Ὄτρεπι παποῖα[ἰς, ΤΙΓδΙΙ5 πηῖγα 5οοι{α οί 

τορεηίθ Π]ι{α{1ο 

{πεπίρι5,, αἰῖς Ρίο πιεία αιἀαείαπα τοςιπηθη({θιι5. 

ΥΙΤΟΓΗΠΙ 4ποσπε οἀῑεία τοβροραπίατ οοπ{ηπιο]ίοςε; εί οὐ- 

πηῖμα οοηδη]ατία πιαρίς αά]αο ἀῑΠετοραπίατ. 5επαία5 δίίαπι 

:Ηἱ5, απὶ Ππιοᾶο οοπίΘΠΙ{ΟΓΕ5 θΓαΠΕ, 1Π6- 

ῬΏοεεῃ]- 

οπηπῖπο ἴπορς οοπδίῖ, Ππιεηδαιε, πε Οᾳ5αγ οππῃ Απίοηῖο 

{αᾶμ5 [αοργεί, οἶαπα αἆ Βγυίαπη αο ΟΔ55ἱαΠη πηϊςίί οχ ογήἶπα 

50 ]μποῖαπα οί Ῥαηδαη; αϊ, Τε]αί αἆ γἰδεηάα 5ρθοίαοπία 

39 : 



400 ΑΡΡΙΑΔΙ 

Πάνσα», ὡς ἐπὶ θέας εἲς Ελλάδα ἐξιόντας, ἀμύνειν αὖ- 

τοῖς ἐς ἡ δύναιντο. Ἀετεκάλει δὲ ἐκ Λιβύης, ἀπὸ τριῶν 

τῶν ὑπὸ Σέζστιον, δύο τέλη’ καὶ τὸ τρίτον ἐκέλευε Κορ- 
νιφικίῳ παραξοθηναι, τῆς ἑτέρας ἄρχοντι Λιθύης, καὶ 
τὰ τῆς βουλῆς φρονοῦντι' εἰδότες μὲν καὶ τούσδε Γαΐῳ 
Καίταρι ἐστρατευμένους, καὶ τὰ ἐκείνου πάντα ὕπο- 
νοοῦντες ἡ δὲ ἀπορία αφᾶς ὧδε ἤπειγεν' ἐπεὶ καὶ 

τὸν νέον Καίσαρα, δεδιότες μὴ συνθοῖτο Ἀντωνίῳ, 

στρατηγὸν αὖθις ἐπὶ Ἀντωνίῳ µάλα ἀπρεπῶς ἐχειρο- 
τόνουν ἅμα Δέκμῳ. 

ΙΧΧΧΥΙ. Ὁ δὲ Καΐσαρ ἤδη τὸν στρατὸν ἐς ὀργὴν, 
ὑπέρ τε αὑτοῦ, ὡς συνεχῶς ὑθριζόμενος, ἀνεχίνει, καὶ 

ὑπὲρ σφῶν ἐκείνων, ἐπὶ δευτέραν στρατείαν πεμπομέ- 
νων, πρὶν ἐπὶ τῇ προτέρα λαθεῖν τὰς πεντακισχιλίας 

δραγμὰς, ὅσας αὐτοῖς ὑπέσχοντο ἕωσειν" ἐδίδασχέ τε, 

πέµποντας αἰτεῖν. Οἱ δ' ἔπεμπον τοὺςλοχαγούς. Καὶ 

ἡ βουλὸ συνίει μὲν, αὐτοὺς ἐς ταῦτα διδασκοµένους' 

ἀποκρινεῖσθαι δὲ αὐτοῖς ἔφη δι) ἑτέρων πρέσβεων. Καὶ 

ἔπεμπον οὓς ἐδίδαξαν, τοῖς Σύο τέλεσι τοῖς ἀπ᾿ Αντω- 

νίου µεθεστηκόσιν ἐντυγχεῖν ἄνευ τοῦ Καίσαρος" καὶ δι- 

λάσκειν, μὴ ἐφ ἑνὶ ποιεῖσθαι τὰς ἐλπίδας, ἀλλ’ ἐπὶ τῇ 

βουλῃ, τὸ κράτος ἀθάνατον ἐχούσῃ µόνη, χωρεῖν δὲ 

πρὸς Λέκμον, ἔνθα σφίσι τὰ χρήματα ἀπαντήσειν. 

Ταῦτ ἐπισκήψαντες λέγειν, ἐσέφερον ἤδη τὸ ἥμισν τῆς 

λωρεᾶς, καὶ δέκα ἄνδρας ἐς τὴν διανέμησιν ἐχειροτό- 

νουν, οἷς οὐδὲ ἑνδέκατον προσετίθεσαν εἶναι τὸν Καίσαρα. 

Οἱ μὲν δὲ) πρέσβεις, οὐκ ἀνασχομένων τῶν δύο τελῶν 

ἐντυγχεῖν σφίσιν ἄγευ τοῦ Καίσαρος, ὑπέστρεφον ἄπρα- 

κτοι.  Ὁ δὲ Καΐσαρ οὐχέτι τοὺς λόγους καθίει δι ἑτέ- 

ον, οὐδὲ µέλλειν ἠξίου: ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐς τὸν στρατὸν σων- 

ειλευμένον ἐπελθὼν, τά τε ὑέρίσματα ὅσα ἐς αὐτὸν ἐκ 

τῆς βουλῆς γεγένητο κατέλεξε, καὶ τὴν ἐς πάντας τοὺς 

Γαΐου Καίσαρος ἐπιθουλὴν καθ ἕνα καθαιρουµένους" 

2ελιέναι τε αὐτοῖς περὶ σφῶν διεκελεύσατο, µεταφερο- 

µένοις ἔς τε πολέμιον τῆς μοίρας στρατηγὸν, καὶ πολέ- 

μους ἑτέρους ἀφ᾿ ἑτέρων, ἵν' Ἡ ἐκφθαρεῖεν, ἡ καὶ πρὸς 

ἀλλέλους στασιάσειαν. Επὶ γὰρ τῷδε καὶ τοῦ περὶ 
Μουτίνην ἔργου, κοινοῦ γεγονότος, τὰ γέρα τοῖς δύο τέ- 

( 3 ὴ .] , / 

αὐτοὺς ές ἔριν καὶ στάσιν 
- , . - / λε) 
λέσι µόνοις οιῤοσύαι, ἰν 

ΙΧΧΧΥΠΙ. «στε δὲ, ἔφη, καὶ ἐφ᾽ οἷς ὃ Αντώνιος 
. ῃ ευ) ο. Π .ο .... ’” η 

ναΊγος Ίττήθη, οἵα τε τοὺς Πομπηίαγοὺυς ἐπνῦεσνε 

ο, ος - ἄστει πεποιηχέναι κατὰ τῶν τινας δωρεὰς παρὰ 

Καίσαρος εἴληφότων. Τί δὴ πιστὸν, ἢ ὑμιν, ὧν ἐλάδετε 
παρ) ἐκείνου γωρίων τε καὶ χρημάτων, ἡ ἐμοὶ τῆς σω- 
τηρίας, ὧλε ἐν τη βουλῃ δυναστενόντων τῶν οἰκείων 
τοῖς σφαγεῦόι; κάγὼ μὲν ἐκδέξομαι τὸ τέλος, ὅ τι ἂν 

ἐπιγίγνηταί μοι" χαλὸν γάρ τι καὶ παθεῖν πατρὶ ἐπι- 
κουροῦντα. “ πὲρ δὲ ὑμῶν δέδια, τοιῶνδε καὶ τοσῶνδε, 

χωδυνενόντων ἐς ἐμὴὸν καὶ τοῦ πατρὸς 7άρυν. Ἴστε 
μὲν δή µε καβαρεύοντα φιλοτιµίας, ἐξ οὗ στρατηγεῖν 
αοι διδόντων ὑμῶν ὑπὸ σηµείοις οὐκ ἐδεχόμην ' ἓν δὲ 
μόνον ὁρῶ νῦν ἀμφοτέροις σωτήριον, εἰ ὃν ὑμῶν ὕπατος 

. - 

ἀπολειχβείην. Τά τε γὰρ παρὰ τοῦ πατρὸς ὑμῖν δο- 

ἵπ Οναεἶαπι ρτοβοιδορηίες, Πογίατοπίας ος, αἱ ομαίαῖ 

οροΠα {ετγεπί Ῥτο γ]ῖρας. Εκ ΑΠίσα 4ποππθ ϱ ἰείρης Ἰε- 

εἰοηίθης, απἱρις Βεχίας Ῥγῶετοί, ἆμ15 αοοϊνίί 9οπαίας; 

τογίαπι (γαᾶί ]αδεῖς Οοτηϊβείο, αλετίας Α Πίος ργαίάϊ, Γο- 

γεηΗ Ρατίες φεπαία5. Οµαπηνίς οηίπι 5εἶτεηε, ας αποσαθ 

Ἰομίοπος πι]ίαςςε 5η (0,546, εἰ οπημία οἶας επξροεῖα Ἰ1ά- 

Ῥοιθη!, {ΑΠΙΕΠ 60 εοβεβαί Ἱπορία. Χαπα εἰ ΊάΎ6πεη Ο05ατεπι 

ΓΗΓΣΙ5, Π6 56 ΟΠΠ ΑπίοΠίο οοπ]αησετεί, Ρηάεπᾶα ἵπεοη- 

5ἰαηίία ᾖα5εεγυπί Ώο]ἱο οοπίτα Απίοπίαπι σετεπᾶο ππα οῦΠα 

Ῥτηίο ρια558, 8 

ΓΕ ΧΧΧΥΙ. Δί 6ᾳσαι απ πα ίες 505 αἲ ἴταπι εοπο(αραί 

Δ4νΘΙΞΗ5 5οηαίΙπῃ, αποᾶ, ποη οοπίεπίας ἵρειπῃ οοπ πα] 

γεκάςςθ Ιη]ηγ]ϊς, ατα ἴ]ος αἆ ποναπα αχροάΠίοποπη τε]]ος 

πηϊμίσγα, ποπά πα ρογεο]α(ΐς ρηἱογῖς ποπηίπε Πί5 γἰρίηε! πη]- 

πθας Η5. αα. ἐρθῖς (μἱ5δοηί α 5επαία Ργοπηΐδδα : πιοπεβαϊ- 

απθ, αἱ εαπΙ ρεομΠίαπα Ρετ Ἰοραίος Ρείεγεπί. Ἐί ΙΙ παῖςε- 

ταπί οθη{ητίοπθς. δεπαία5 απίοπα, Ῥγοε]ατο Ιπίεμίσεης, 

εν 0ᾳεασῖς πηοπί(α 14 οςςε Γαο{ΗΠΗ, ΤΘΞΡΟΠΣΗΓΗΤΗ 56 π]Ηρας, 

αἴε, Ῥος αος Ἰεσαίος5. Εί πϊδι, ἆπος Ργα ποπ ξ, αἱ ἆπας 

]ας Ἰορίοπες, απ αἲ Απίοπίο {ταπεϊεταπί, αἀϊτεηί 5ἶπε 

0ῶςαγο; Ποτίαγοπίπταιθ, Πθ 5ρες 5ια5 εοἰοσεπέ ἵπ πο 

Ιονηῖπς, 5εἆ πια]ηί αἀβαρτοτο 5επα(αῖ, Ώ6πες 64π16ΠΙ 5Ο] Πή 

ἱπηππογία]ῖς δἷί Ρροίοηίία , αἱ εοπ[εττε 5ε αἲἲ Ὦ. Ἐταίυπῃ, αριά 

αποπα Ἱηγοπίατί εςςοηί Ργοπηΐδδαπη ρεουπίαπη. ΤεραΓἶς οΠΙ 

τα]νας πιαπάα[ἶς ἀῑπηϊςεῖς, δεπαίας οοπ{υί 5ἰα[ϊπα ἀοπαϊνὶ 

"μας ἀῑπηάϊσπα, οἱ ἀεοεπανίτος ετθαν]ί ρουπία ΠΠ] ἀῑκίτῖ- 

Ραεπάας» αῖρας ἀοοσπηγ{τῖς πο ππάαοίππππη απίάεπῃ αἀ]δεθ- 

τηπί Οωδατοπι. Τ,οραίϊ νοτο, αππῃ ἆασε ἴ]]α. Ἰοβίοπος ΠΙαΗ- 

ἀαία οοτάπα αιάἶτο εἶπο Ἰπιρεταίοτο 510 πο 55 ηηήςεοηί, 

τουθιδί 5υη{ ἰπίοσίο ποβοίο. Τυπι Ο0σδατ, ποῦ απηρ]ίας 

ουπείαπάΠὴ ταία5, ποσο Ῥος 5οφιοςίτος αρροΠαπά σπα πη]- 

{επ 1ρ56, αἀγοσαία «οΠΟΙοΠΕ, η]ητῖας οπηπος επαπηθταν]ϊ ἃ 

5ομαία 5ἱρί Π]αίας: ἀοοπίαπο, ἵά απ, αἲ οπηπος Οασατίς 

απιίοί 5ἰρη]α(ἴπι ορρηϊππαπίατ: ἀοπίααα αὐἀπιοπηί, εαγεαηῖ 

ἱρεί 5ἱρί, 5ί 548 ααβρίοία ἱπιρεγαίοτῖς ρατίρας 0α5ατίαπῖς 
ἱπ]πηϊοϊ ἱταπς[εταπίας, οί αἆ αἰία Ὀο]ία ροδί αἰία πη Παπίας : 

14 οπίπὰ Πο αἲἱο οοηςῖο Ποτῖ, πὶςὶ αἱ αἱ ἀειογοπίας, απ 

πππ(αἶς οοηβἰοἰατοηίαγ 5οἀτοηίθα5 : Ίου εἰοηῖπα 6.56, η, 

Ροςί παναίαπα Μα ἰποηςί Ὠοἱ]ο οοπΙππΙΠοπα οροταπα, ἀπα δις 

απίση Ἱορίοπίθης οβογαπίατ ργαπαία, αἱ ἰπίος {ρςος ον ΠΗΙ- 

Ἰαίοπο οτἰαία οὐ ἱ ο, 

ΙΧΧΧΝΠ. « Ρο νοτο, παπα, σπα ἆς οπαδα προς 

Απιοηίις νἰσης εἷε; οἱ αυ ος [νο γοῬίς τοηιηοἰαία 5υηΗ, 

απο ράσο ῬοπηΓοἶαπί ἱγασίαππῖ ποπη]]ος Ρτορίογ ποοορία ᾱ 

Οοαατο Ὀοηοβοία, Ἐσηποπαπα {ρίέας πιοᾶο νο γουίς αρτο- 

ΓΙΠΗ Ροββ6551Ο ρουμπίαγπηνο αἲ Πο ἀοοορίαταπα, τοἳ πα ή 

καΐης ἔρρα, ἵπ {ηίο οδί, ἀπ Πα ἵῃ κοπαία αηήίανος ραπ» 

οἰάπταπα ἀοπηίπαπίας) 5ο οµο απἰάσπι οχίτοπια απσφα6, 

πα πως πιαποη!, Ἰάῦοης ρογίοτασα τ Ραἱογαπη ορίηα οδί αἲἰ- 

απἰὰ οσα ρα, ἀ σπα ραΐτοπα γἰπάίοο, ο νοῬίς, {οἱ ταἰΐ» 
ήκαπο γἱτίδ, πηβρίς δα δολοίας, αἱ, Ἰηοα ρατίσησο 
οπδα Ίο κ Ῥοτίομ]α. Μο οοτίο απηρίοης «Ἄγογο 
οοπηροηή ές, φπαπάο ᾱ- γοῬίς οὐ]αίαπη ῥγαγαΠὰ. ΟΠΗ Ἰηκί- 
σπήθης τουμκανί, Νππο Ύογο πίση, ΤΠ ΥοῬίς, 414ΠΙ 

υηηέ, καλα[ίς γίαπα γἰάσο γεια”, δὲ Υοδίτο {ΑΥΓΟ οοΏδΗ” 
Ιαίαμα οοΠδοησατ. Τυπο οπίπ οἱ οοπβ πα αηίατ αυ ἃ 
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θέντα πάντα βέθαια ἔσται' ἀποιχίαι τε προσέσονται αἱ 

ἔτι ὀφειλόμεναι, καὶ γέ δρα πάντα ἐντελῇ" ἐγώ τε τοὺς 

φονέας ὑπὸ δίκην ἀγαγὼν, τοὺς ἄλλους ἂν ὑμῖν κατα- 

λύσαιμι πολέμους. 
ΕΧΧΧΝΠ. ὋὩν λεγομένων, Ἡ ἥτε στρατιὰ προθύ- 

µως ἐπεβόησε, χαὶ τοὺς λοχαγοὺς αὐτίκα ἔπεμπον αἷ- 

τήσοντας τὴν ἆσκὴν τῷ Καίσαρι. Ὑποχριναμένης δὲ 

τῆς βουλῆς τὴν ἡλικίαν, ἔλεγον οἱ λοχαγοὶ ἃ ο. 
σαν, ὅτι καὶ πάλαι Κορούϊνός τε ἄρξειε, γεώτερος 

ἔτι, καὶ Σκιπίων ὕστερον, ὅ τε πρότερος, καὶ ὁ - 
ρος" καὶ ἐκ τῆς νεότητος ἑκάστου πολλὰ ὄναιτο ἡ 

πατρίς, τά τε ἔναγχος ταῦτα, χαὶ Πομπήϊον Μάγνον 

αὐτοῖς χαὶ Δολοθέλλαν προὔφερον, αὐτῷ τε Καίσαρι 

ἤδη δεδόσθαι τὴν ἀρχὴν µετιέναι ῥᾶσσον ἐτῶν δέκα. 
Ταῦτα τῶν λοχαγῶν σὺν πλέονι παῤῥησία λβγόντων, 
οὐκ ἀνασχόμενοί τινες τῶν βουλευτῶν λοχαγοὺς ὄντας 

ὧδε παῤῥησιαζεσθαι, ἐπέπλησσον, ὡς θρασυνοµένοις 
ὑπὲρ τὸ στρατιώταις πρέπον. Καὶ ὅ στρατὺς πυθόµε- 

νος, ἔτι μᾶλλον ὠργίζοντο, καὶ ἄγειν σφᾶς εὐθὺς ἐχέ- 

λενον ἐς τὴν πόλιν, ὡς αὐτοὶ χξιροτονήσοντες αὐτὸν 

ἐξαιρέτῳ χειροτονία, Καίσαρος υἱὸν ὄντα" πολλά τε τὸν 

πρότερον Καίσαρα ἀπαύστως εὐφήμουν. δε δὲ αὐ- 
τοὺς ὁρμῆς ἔχοντας δ . ἰδὸν, ΛΑ, εὐθὺς ἀπὸ τῆς 

συνόδου, ὀκτὼ τέλη πεζῶν, καὶ ἵππον ἵκανὴν, χαὶ ὅσα 
ἄλλα τοῖς τέλεσι συνετάσσετο. Περάσας δὲ τὸν Ῥου-- 

ίκχωνα ποταμὸν ἐκ τῆς Κελτικῆς ἐς τὴν Ἰταλίαν, ὄν- 

τινα αὐτοῦ καὶ ὁ πατὴρ ὅμοίως ἐπὶ τῷ πολιτικῷ πολέμῳ 
πρῶτον ἐπέρασεν, ἐς δύο πάντας διῄρει" χαὶ τὸ μὲν 

ἔπεσθαι κατὰ σχολὶν ἐκέλευσε, τὸ δὲ ἄμεινον ἐπιλεξά- 
µενος ἐτρόχαζεν, ἐπειγόμενος ἔτι ἀπαρασχεύους χατα- 

λαθεῖν. Μέρους τε τῶν χρημάτων ὑπαντῶντος, ἃ ἐς 
τὰ γέρα τοῖς στρατιώταις ἡ βουλὴ ἐπεπόμφει, δείσας 

ἐπὶ τοῖς μισθοφόροις ὅ Καΐσαρ, προὔπεμπε κρύφα τοὺς 

κφοβήσοντας" καὶ οἳ μὲν ἔφευγον μετὰ τῶν χρημάτων. 
ΕΧΧΧΙΧ. Ἔς της ἀγγελίας ἀφικομέ-- 

νης, θόρυθος ἓν χαὶ φόθος ἄπλετος, διαθεόντων τε 

ἀχόσμως, καὶ γύναιά των ἢ παῖδας, Ἄ ὅσα τιμιώτατα 
ἄλλα, ἐς ἀγροὺς Ἡ τὰ ἐρυμνὰ τῆς 

των. 

κ 

Αν, ὁς 
ξ το απστυ ο - 

πόλεως µεταφερόν- 

Οὐ γάρ πω σαφοῦς ὄντος, ὅτι µόνης - ὀρέγοιτο 

ὑπατείας, πολέμιον στρατὸν ἐπιέναι σὺν ὀργῇ πυνθα- 
νόµενοι, ἐς πάντα ἐδεδοίκεσαν. “Ἡ βουλὴ δ) ἐξεπέ- 
πληκτο ἀμέτρως, οὐδεμιᾶς αὐτοῖς οὔσης ἑτοίμου δυνά- 

ρεως. Ἀλλήλους ή, οἷον ἐν τοῖς φόθοις γίνεται, 

χατεμέμφοντο" οἱ μὲν, τι τὴν στρατιὰν αὐτὸν ἀφέλοιντο 
τὸν ἐπὶ τὸν ̓Αντώνιον ὑθριστικῶς" οἵ δὲ, τῆς ἐς τὸν 

θρίαµβον ὑπεροψίας, οὐκ ἄδικον ὄντα: οἱ δὲ, τοῦ Φθόνου 
τῆς διανεµήσεως τῶν χρημάτων οἵ δὲ, οὐδὲ ἑνδέχατον 
ἐπιγρ ῥάγαντ ες" οἵ δὲ, αὐτὰ τὰ ἆθλα οὔτε ὀξέως οὔτε 

ἐντελη διδόµενα, τὴν στρατιὰν σφίσιν ἔλεγον ἐκπολε- 
μῶσαι. ἘΤῆςτε φιλονεικίας τὸ ἄχαιρον µάλιστα ἐ ἐμέμ- 

Φοντο, Βρούτου μὲν καὶ Κασσίου ποῤῥωτέρω τε ὄντων, 
καὶ συνισταµένων ἔτι" ἐν δὲ πλευραῖς, Ἀντωνίου χαὶ 
Λεπίδου πολεμίων" οὓς ὅτε ἐνθυμηθεῖεν Καίΐσαρι συναλ- 
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Ραΐτα ΠΊ6ο αεθορῖ»[ῖς Ὀοποβοῖα ουποία; οἱ εο]ομίας ΡοΙτο ἂς- 

αἱρίείῖ φαλο γοῬῖς ἀερεηίατ αά μας, εἱ Ργαπη]α οπηηία πίερτα : 

οἱ οµο, Ροδίαπαπι ἆᾳ ρατγ]οίάἶς πηοηία5 ῬΡ6Πα5 τορθβθτο Τθ- 

(ποτά Ώθ]ογ Πα οππηῖαΠα Υασαίίοπεπα γοῬίς ἀαο. » 

ΙΧΧΧΥΠΙ. Πως ἀῑερηίί Οαδατὶ αεζἸαππαίαπη εδί α πα ἡ(ῖ- 

Ῥα5 αἰασγίας : Ἱποχαιθ οεη{απίοηος ηι]ςςῖ, απὶ οοηδυ]αίηπι 

οἱ ροίοτεπί. Οσίσταπα δοηαἑα αἰαίοπῃ Ἱαγεπίς οαηδαπίο, 

τοβροηάσηί οδηίατίοπες, τί οταπί ργῶπποπη! : «Ἐί Οοἵ- 

γίπυη αποπάαπα Ι4ΥοΠεπ εοηδ]οΠα [αοίαπα, οἱ βοἱρίοπες 

Ρορίθα, ΠΙΔΙΟΓΕΠΗ ΠΗΙΠΟΓΕΠΙ(Π6: πος ΡωπΙίοτο ρα(τίαΠα ΤεΓΗΤΗ. 

α ανορίρας Π]5 ϱοδίατυα, Ῥτο[ογοβαπί οίἴαπῃ ΤΘςθῃς οχθπῃ- 

Ῥ]απι Ῥοπηροίί Μασηϊ, ἱρβίαδαπε Ώο]αρβε]]ῶ : απ οἱ 0α15ατί 

1ρ5ί αΠ1ΟΟΠΟΘΒΣΙΠΙ 6556, αἱ οοΠδι]α{ΠΠῃ ρείαί ἀθεσππῖο ΑΠίθ 

αἰαίοπι Ἱορίίππαπ.» Ἠσο Ροδί(παπα ερη{απίοηος οοηΠάεη- 

ας οῬ]οσεθγαπί, 5οπαίοτος αλαιοί, πο. [οτοηίος γειρα Ἱῖ- 

Ῥογίογᾶ 48 Ῥγο οοπἀ[ίοπθ Ποππαπα, ομ/αΓσαταηπί αμαςί 

Ριαίατ ἀεοοταπα αἱ ἀῑδειρ]παπα ππΠίατεπα Ἰοομίο5. Οποᾶ 

αῬί οοσηϊἔαπα οδἰ ἵπ οχογοῖία, πιασίς αἴαπα εχαδρετά[ῖ, Ῥο- 

ς(]αθαπί, αἱ οοπ[οςπα ἀποστοπίαγ αἆ Ὀτρεπα: «56 ϱΓ8Δ{ΗΤΟΒ 

ουπι οοηςἱοπα οχίταοτάϊπατίς οοπη15, βΠαπι ααἱρρε Ο0ς- 

καπ τ» αἴπιι]ααα πι ρ]εῖρας οοπΙπιαίδαπε Ἰαπάίρας 

ΞΙΡΟΓΙΟΓΘΠΙ Ο954γεπι οχίο]]εραπί. βίο Ἱποῖίαίος Π]ος πΏῖ 

γιά(ξ Οῶσατ, 5ία{ἴπῃ α οοπ6Ιοπθ οαδίτα Υοιςς Ττρεπα πιον]έ, 

σπα οσίο αααδ Παβεβραί Ἱοριοπίρας, εἰ οᾳ]ίαία Ιάοπθο, οἳς- 

(ογῖδαπα απλή. ἜΤτα]εείοπαο Πιβρίσεσοπα, σα ΤίαΙαπι α 

(α1ία ἀῑσίογηπίπαί, πάς αἱ ραΐογ εἴγι]ίς ῬεΠ{ {οοργαί ΙΠΙΙαπη, 

εορῖας ἀῑν]ςίί Εἱ[ατίαπη : Ἱαςδασιας αἰίοτα ρατίε εοηξε(α{ ρος 

οἵἵαπα, ἵρ5ε 6ΙΠ1 αίογᾶ Ῥο[βίοΓθ, ασ εχ 5ε]εοί[ῖς εοηδίαβαί, 

πιαχἰπηῖς Ππειίρας οοηίεπαϊέ, τί Ἱπιραταίϊς εαρεγγεπίτεί. 

Ουπηαπο6 θαάεΠα ία οκ αἆγοαγςο αἀγοπίατοπί απϊάαπα οπα 

Ροσυηία, απᾶΠη δεπα(ας5 πλ Ηρας ῬγαΡΠΙΙΟΓΙΠΗ Ποτηίπο πηῖ[- 

(οραίς ππεης Οῶρςαν ἆ6 1ῖ5 απϊ αεαίρεγεπέ ργα Πίπας, οἶαπι 

πηϊςίί αι 15 (αγτογοπα ἱπουίενεηί: αἰαιθ Ἱία αι{ασεταπί 

ουπα Ῥοειία. 

ΓΧΧΧΙΧ. Τη Ότρο απίετα, Ροδί(παπα παποίαἰα5 ο5ί εἶας 

αἀγοπέας, ἵπσεης ἱτορίάα[ῖο ἃο ΡαΥος θχοτία5 ο5έ: οί οοη{α5α 

Ραβδίπι ἀἰδευττοραπί; ποπηα]]σαε µχοτος ας Ἠῃθγος οί ΡΓθ- 

{Εοδίὶςκίπια ασια αξ ἴη νῆ]ας απ{ ἵπ πηυπίίοτα αγοῖς Ίοσα 

{ταης[εγοβαηί. ΟΠΠ η ΠοπάμΠα ο5ςεί οοπροΓίαπα, 

εοης]αίαπα {απέαπιπιοᾶο Ροίθτο ΟᾳΏδαγθπι; απἀϊθηίες ἵτα- 

έαπι οχοτγοϊ(απα αἀγοηίατο Ποδείαυ, πΙ] που. πιοίαεβαπί, 

Τι οπαπο ριβ]σα οοηςίεγηαίΙοπ6 ΠΙΙΗΙ Γαἷξ 5επαία Επηίάτας, 
ασ σπα πα]]α5 ργ5ίο ο5ςεί οχετοῖ{α5. Ἐί αΏῖ αἰίος (αἱ Πἱ {ο- 
Ρίά15 τοις) Ἱποιδαβαπ{, τε] αποά Ἱπ]ατίοςο αἀθπιία» ΓΠδγῖηί 
0ακατί Ἰοσίῖοπος 5εππο] ἀαία αἆ ρειξοαιεπάσπα ΑπίοΠΙΙΠΙ 
νο] ααοά (ΠαπαρΙΙ5, 4π6Π1 Πο Ιπηπ]θτΙίο ρείτῖςςεί, οἳ (πογίί 
ποραίας; γε] ααοά εἰάσπι ἀῑςίπραεπάας ρεσοπηῖα ἨΟΠΟΤΟΕΙΠΙ 
σταίαπηγε ηγ]άστϊη{. Βαπδπι αἲῖ αποτοβαπίαγ, ἀθορηιγ]γῖς 
ευ πο ΠΠάΘΟΙΠΙΗΠΙ (πάει [{ηἱ9δα αἀ]οοίαπι : αλ, ἴρεα 
Ρτζηπία πθς πιαίατε ηθο Ἱπίαοπυε τοὐθῖία, Ῥγαβ[ίαπιαο Πη]- 
εις τεβο]]απάϊ πησίογίαπα. 9εᾶ πΙΙ] πιαρίς τοργεδηξπα 
οδί, παπα ἵθππριας ἱπιρογίμπϊδείππαπα, απο ΙδίᾶΠα 54506ρθ- 
τί οοπίθη/{Ιοηδίη; Ῥτουι] αὐςοπίίρας Βγαίο Οᾳ55ίοαπ6ο, πες 

«αῖς οίῖαπι ππο Ἱηδίγις[ἶ5; 4 παπα Ποξίος Απίοπίας Τορί- 
4μςαπς ἵπ οοιγ]οῖρας Ἰαγθαηί : 4πο5 απί εοσαβαη! ἵπ 
βτα[ἴαπα γοὔΙίατος σπα 0δατο, ἵῃ ΙΠΙΠΠΕΗΣΙΠΙ ΡΙάΠ8 41σε- 

ρ 
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λαγήσεσθαι, πάµπαν ἥκματεν ὁ φόδος. Κικέρων τε, 
- ”". - 

ὃς τέως αὐτοῖς ἐπεπόλαζεν, οὐδὲ ἐφαίνετο. 
., Ά / 4 

Χα. Ἄθρόα δὲ πάντων ἐς πάντα ἦν µετάβεσις, ἀντὶ 

μὲν δισγιλίων καὶ πεντακοσίαν ὀραγμῶν τὰς πενταχι- 
. - , - -. Ν -- 

σγιλίας, ἀντὶ δὲ τῶν δύο τελῶν τοῖς ὀκτὸ δοθΏναι, 
- -- -- δν / 

Καΐσαρά τε αὐτοῖς ἀντὶ τῶν δέκα ἀνλρῶν διανέµειν, 
3 / / 

καὶ ἐς τὴν ὕπατον ἀργὴν παραγγέλλειν ἀπόντα. Πρέ- 

σθεις τε ἐξέτρεχον, οἳ τάδε φράσειν ἔμελλον αὐτῷ κατὰ 
ν - / / 

σπουδήν. Ὡν ἄρτι τῆς πόλεως ἐκδραμόντων, μετά- 
-. -- ο-ά ΄ ρα 

νοια ἐνέπιπτε τῇ βουλῃ , μὴ δεῖν οὕτως ἀνάνδρως κα- ἳ : 
ταπεπ] γθαι, μ.η2ὲ ἑτέραν ἐνδέξασθαι τυραννίδα ἄναι- 

κ κ. / ᾽ / 

μωτὶ, μηδὲ ἐθίσαι τοὺς ἀρχῆς ἐφιεμένους, ἐκ βίας 
/ 

τυγχάνει, μηδὲ τοὺς στρατευοµένους, ἐξ ἐπιτάγματος 
” - / 

ἄρχειν τῆς πατρίδος᾽ ὁπλισαμένους δὲ ἐκ τῶν ἐνόντων, 
κ νν - - 4 ο 

τοὺς νόμους τοῖς ἐπιοῦσι προτείνει. Προσδοκᾶν γὰρ, 
« κά { 

οὗ δὲ ἐκείνους, νόμων προτεινοµένων, ὅπλα τῇ πατρίδι 
ς / 

ἐποίσειν ' εἶ δὲ φέροιεν, ἀνέγεσθαί τε πολιορχίας, µέχρι 
/ / / 

Δέκμος Ἰ Πλάγκος ἔλθοι , καὶ ἀμύνεσθαι μέχρι θανάτου 
.- κ 

μᾶλλον, Ἄ ἑκόντας ἐνδέξασθαι δουλείαν ἄνωθεν ἀδιόρθω- 
.. / 

τον. Τά τε ἀργαῖα Ῥωμαίων ἐπὶ ἐλευθερία φρονή- 
ν / 

µατα καὶ πάθη, πρὸς οὐδὲν ἐνδόντων ὑπὲρ ἐλευθερίας, 

ἀνελέγοντο, ' 
.. ’ 

ΧΟΙ. Ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ δύο τέλη τὰ ἐκ Λιθύης 
ο. / { 

µετάπεµπτα, ἐς τὸν λιμένα αὐτῆς ἡμέρας ἀφίχετο, 
/ 

τοὺς θεοὺς σφᾶς ἔδοξεν ἐπὶ τὴν ἐλευθερίαν ἐποτρύνειν. 
' - . / ..- 

Ἡ μὲν 2) μετάνοια ἐκεκύρωτο, χαὶ μετεψηφίζετο 

ἅπαντα, Κικέρωνος αὖθις αὐτοῖς ἐπιφανεντος" ἤ τε 
-- ο " ν ’ 

στρατεύδιµος ἡλικία προεγράφετο πᾶσα, καὶ τὰ δύο 
η /. ᾿ .. 6 “. } { ] .) - --.- ηα ῤ 

τέλη τάδε τὰ ἐκ Λιβύης, καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς ἱππεῖς χίλιοι, 
. / [.) / πό Ὦ ολ } { / 

καὶ τέλος ἕτερον, ὃ Πάνσας αὐτοῖς ὑπολελοίπει, πάντες 

οἵδε µερισθέντες, οἵ μὲν τὸν λόφον τὸν καλούμενον Ἰά- 
. , 

νουκλον, ἔνθα καὶ τὰ χρήματα ἐσώρευσαν, ἐφρούρουν, 
-. --- ε) / / 

οἵ δὲ τὴν τοῦ ποταμοῦ γέφυραν, ἐπιδιπρημένων σφίσι 

τῶν στρατηγῶν τῶν χατὰ τὴν πόλιν’ ἄλλοι δὲ αὐτοῖς 

τὰ ἐν τῷ λιμένι σκάφη καὶ ναὺς καὶ χρήματα εὐτρέπι- 
3 ο / ρ - / μ-ό ὃ λθ λά . κ Δ 

ζον, εἰ δεήσειεν ἠττωμένους φυγεῖν διὰ θαλάσσης. Καὶ 
/” . ντ / / ὔ 2 / ζλ ζ 

τάδε σὺν εὐθαρσείᾳ πράσσοντες οὕτως ὀξέως, ἥλπιζον 
ἀντικαταπλήζειν τὸν Καΐσαρα, καὶ ἢ µεταπείσειν παρὰ 

σφῶν ἀντὶ τοῦ στρατεύματος αἶτεῖν τὴν ἀργὴν, Ἠ ἐγκρα- 
τῶς ἀμυνεῖσθαι" τούς τε τῆς ἐναντίας μοίρας νῦν γε 

μεταθήσεσθαι προσεδόκων, µέχρι περὶ τῆς ἐλευθερίας 
. 3 ἐστὶν ὁ ἁγών. Τὴν δὲ μητέρα Καίσαρος καὶ τὴν ἆδελ- 

φὺν ὀὔτε φανερῶς οὔτε λάθρα ζητοῦντες εὕρισκον. 
ο. ἵς -» 

᾿Εβορυθοῦντο οὖν αὖθις, ὑμήρων μεγάλων ἀφηρημένου 
καὶ, τῶν Καισαριανῶν οὕπω σφίσιν ἐπικλωμένων, ὑπ] 

’ ΄ γα 3 ῥῶς ἑ Ας ὲ / / 

ἐκείνων αὐτὰς ὧδε ἀκριῤῶς ἐνόμιζον ἐπικρύπτεσθαι, 

ΧΟΠ. Καίσαρι δὲ, ἔτι τῶν πρέσθεων ἐντυγγανόν- 
των, τὰ μἐτεγηφισμένα ἀγγέλλεται" καὶ αὐτὸν οἱ πρε- 

. κ / . / . 3 . - ιά ο --- 

σθεις ἀπολιπόντες, ἀνέστρεφον ὑπὸ αἰδοῦς. “Ὁ δὲ τῷ 
-- ν / ας ’ . 

στρατῷ μἍλλον ἔτι παρωζυμμένῳ κατὰ σπουδὴν ἐχώρει, 
σὺν φόθῳ, µή ἂν πάθοιεν αἳ γυναῖκες" ἔς τε τὸν δημον 
τεβορυθημένον ἵππέας ἔπεμψεν, ἀτρεμεῖν ἐπικελεύων: 
καὶ, τεβηπότών πάντων, τὰ πέραν τοῦ Κυριναλίου λόφου 
κατέλαθεν, οὐδενὺς ἐς γεῖρας ἐλθεῖν ἡ κωλύειν ὑπο- 

ΑΡΡΙΑΛΙ 

ῥαϊατ πεία5. Οἴεετο απζεα, φαἱ αἱ ου ἀῑεπι ρεῖπηα» {8- 

ππεταξ, {ηπα μἱἆεπα Παδ(παπη εοπηραγοῦα!. 

ΧΟ. ΤίαΠ16, Ππο ΠΠΟΠΙΕΠΙΟ πηπ{α(ἶς ἵω ἀῑνετεαπα τοῦ 
οπιπίρΗ5, Ῥτο κ η. Η5. υἱρίπίϊ πηΠία η». ἀθετεία υπ: 

πε(πε οα ἀμαβιας (απίΗΠα, 5εὰ οείο 15 Ἱορίοπίρης; ἀθοτο- 
ἔπππαπο, αἱ που ἀεερπαγίί, δεᾶ Ο0ρατ, ἵῆα ἀῑδιίραρτεί: 

αἴσαο εἶ αΏδεπίί οοη5η]αίαπῃ ρείοτο Ποετεί. Ἠΐδαπε ἆ6 το- 
Ρα Ἱοραίί ρτορετθ 5υΠί επηίς»ί, αί οε]οτῖίος Ίος αἱ παποία- 

τοηί. ΟΙ γἰκάσπι Ροτίαπα οαγδίπι εργεςί οταπί, Ύπὐπα 
εοπαίαπι ρα πεπίῖα Ἱπάθοστα γἱτῖ εοης(εγπαἰοπίς 5αΕΙί : 

«ΠΟΠ 5ε ἀεμηίςδα ποναπι αἀπηέίετο ἐγταπηίάεπα, πο ρτο 
Ἠθοτίαία {150 5αησηἴπο; ΠΟΠ α5διε[ασετο ἀοπηίπαἰοπί5 ϱ- 
Ρίά05 αἆ Ἡοπογες ππαρίςίταίαδσπε Ρος Υπ πγαδεπάος; πραιο 
πηιη{ος α55ο[ασἰοπάος, τί Ῥτο Ἱπιροτίο ἀοπαϊπεπίητ ραίσία». 
Οµίη ροίἵμ5, αρραταία ἀο[οηδίοηίς Ῥτουί τος [ιτεί ἴασίο, 
Ίεβος ΡηπΊΙΠΙ ορροπεηᾶας ο556 Ἱεγπεπίρας, Εἰεπίπι ρεπν 
6556, ]ο5, 5ἱ Ἱεραπι ορροπαίας αποἰοτίας, πο Παίατος 
απήάθπα ατππα ρατίω, Οπος 5ἳ πΙμο πας ἱπ[οιτεπί, 5α- 
ποπάαπη ροῦῖας ορρσπαΙοποπα, ἆοπεο Ρ. Βτηίης απ 
Ῥ]αποι5 5αεουτταί: οἱ ραρπαπά στη αἲ ΠπΟτίεΠα πδαπε ροἵα5, 
αααπα αἱ αἁπηίίαίατ ἀοππιπα[ίο, οἱ, {αἲϊ Γπ]ῖο [ασίο, πα απ 
απηρ]ία5 τοπηδά(απα Ῥοβδεί Ιηγοηίτ,»  ΟοπιππεπιοταβαΠΕ 
οίίαπα ΠΙΔΊΟΓΙΠΑ γἱγιπίεπα αἴ(αε οοηΣίαπαπα, ααὶ ἴπεπδα: 
Ἰογία(ἶδ επδα ΠΙΠΙΙ ποη γε [οοίδδοπί νοἱ ροτ(η[ήςδεπί Γος- 
ἠδείπιο, 

ΧΟΙ. Ροδί(παπα γοτο ἆπας Ἱαβίοῃπες, αθοῖία5 εκ ΑΙΓΟα, ε0 

{ρ5ο ἀῑε αρρι]ί55ε ἵπ ροτίαπα οοσπογεταπ!, Ίαπα α 45 (0- 

απο 1ρί5 Ιπεοϊίατῖ αἲ ἀο[επάσπάασπι Πογίαίεπα 518ἱ τὶςὶ 5υΠ!, 

Πίασπο οοπβτππαία ραπ[οηίία οί: εἰ, Οἶοβτοπε ΓΙΓΣΗΤΗ ἵπ 

ραβ]ίοµπι ρτοδρυπίς, οπηπίπο Πηπίαίαπα οί 5επα(α5δεοηςι- 

(απ. Τοίασαο ανα, απἰεππ(πο αἰαίο πηλίατί ο55εηί, αἆ 

Άτπηα ο αἳ, αἆαποῖῖ5 ἀπαβα» Γ6ορη5 εχ Α[γίοα ἀε]α[ῖς Ἱορῖο- 

πίρι5, ού Πα πηῖ]]ο 5ἴπιπ] αἀγοοίῖ5 οφ αἱ ήθη, αίαπε Ἰομίοπο, 

απαπΙ Ῥαηδα Ῥγωφδίάϊο τοἰφπεταί, ἱ οΠΊΠο65 Ῥοτ ἀΐνδιςα 

πηπηία ἀῑδι 1, ρατς φαπίσυἹαπα οαςίοδἰεῦαηί οἱ οοβεθεν1- 

ία5 Πί Ῥοευηίας, Ραΐ5 Ροπίοπη Τηπεεῖς, οεἳ ῥρταίοτος ατα ηὰ 

ρου 05 ογαΠ{ ἀῑδίτιρηα{ : ρατ5 γοτο ἵπ ροτία πλα]οτα ππῖπονα- 

απθ πανἰσία ραταβαΠί, αἱ οσπα ρουηήΐς, 5ἱ ία πδεθςςε ο55οἳ, 

Ρ6ς πάτο ρτο[ασογεηί γε, Τπ 5 τοῦας πιαρπα Πάπεῖα 

οσοαραί{, δροταβαηί, 56 πηπἰαἰἶς γἱοίθ5 τορεπίο ρογ(οιτίί- 

τος 6541611, οἱ απί ρεγξΙαδτος εἳ,  οοης]αίαπα αν 

1ραΐδ, ΠοἩ αῦ οχοτοία, Ροίοτοί, ααἲ υἱ ἀεπίαπο Ἠοδίσηα 

τοριυ]5ητο :. οἱ αἀγοιδαπα ΓΑΟΠΙΟΠΕΙΑ {πο βαἰίθῃ 8δοΠη 

οοηδοηδΗΓάΠα , αβί 4ο οοπηπναπ{ Ηοπίαίο αμαίατ. 5οᾶ 4πμπν 

πηκίτοτη οἱ 8οτογεη Οᾳατίς, αἷα ραἱαπα οἱ εἶαηι απανίας, 

ἨΗΡ4Η 8Η {πγοηίτομε, τΗΓΣΗ5 {οιτουαπίυς, [αμ οαγοηέος 

ουρίά(θας; οἱ φποπίαπα ΟδαγίαΒί Γπσγίσα ΕΠΗ] αἆ πταϊίαιη 

60 Ἡ Πον) ογαϱἳ, αῦ Ἰΐς λα» {απίο 5(πάίο οσ]ατί ρυααηί. 

ΧΙΠ. Οωδαιί απίομα, αἆμο ἱοραίίοποπα αὐζἰσηί, ππη - 

οἰαίας, ΣοΠα Μαη Πηία»δο οη[οηίίαπα : απο Πα Ἱοραἡ, Ρη- 

4ος οοπαδί, τουδεδί δαηί,  Οαδας οµΠα οχοτοία πιαρίς 

οἴίαπα οχαδροταίο αἲ Ττροπα ῥτορογαν{έ, Επισης ος πη]ίο- 

Πβις; οἱ αἲ ρ]εβοια (πορίάαπα πηϊδίί οφ ίος, απ οογομΕ 

θὰ φπἱθίο 6556 απἰπῃο, Οιηπίῦηδ(αο εἰαροπίίρας, θαπν 

τοµίοΏοίη απίο αγ νοπα, πα αέτα Ομτίπα]επα εοἠ επι οί, 

οοσαρανξ, ποπηίπο γε ρτοµίνοτο νο οοηρτού{ 4150, Αα 
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στάντος. Ἐν τε αὖθις ἑτέρα θαυμάσιος ἄφνω µετα- 
θολὴ, θεόντων ἐς αὐτὸν τῶν ἐπιφανῶν, καὶ προσαγο- 
βενόντων" ἔθει δὲ καὶ ὁ ὃ δημότης λεὼς, χαὶ τὸν εὐταξίαν 
τῶν στρατιωτῶν ὡς εἰρηνικὴν ἀπεδέχοντο. “Ὁ δὲ, τὸν 

στρατὸν ἔνθαπερ ἦν ἀπολιπὼν, ἐχώρει τῆς ἐπιούσης 
πρὸς τὸ ἄστυ, φυλακὴν ἔχων ἀμφ) αὐτὸν ἱκανήν. Οἱ 
δὲ καὶ τότε ὑπήντων δι’ ὅλης τῆς ὁδοῦ κατὰ µέρη, καὶ 
προσηγόρευον, οὐδὲν ἐνδέοντες 3 φιλοφροσύνης ἢ θερα- 
πείας ἀσθενοῦς. Ἡ δὲ µήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ ἐν 
τῷ τῆς Ἑστίας ἱερῷ μετὰ τῶν ἱερῶν παρθένων, ἠσπά- 
σαντο. Καὶ τὰ τρία τέλη ἳ τῶν στρατηγῶν ὑπεριδόντα : 

πρὸς αὐτὸν ν ἐπρέσδευε, χαὶ μετετίθετο" καὶ τῶν στρα- 
τηγῶν, οἳ ᾖ ηρχον αὐτῶν, Κορνοῦτος μὲν ἑαυτὸν ἔκτεινεν, 

οἱ ὃ) ἄλλοι σπονδῶν καὶ πίστεων ἔτυχον. Κικέρων τε, 

τῶν σπονδῶν πυθόµενος, ἔπραξε διὰ τῶν Καίσαρος φίλων 
ἐντυχεῖν αὐτῷ" καὶ ἐντυχὼν, ἀπελογεῖτο, καὶ τὴν εἰσή- 
γησιν τῆς ὑπατείας ὑπερεπῆρεν, ἣν αὐτὸς ἐν τῃ βουλῃ 
πρότερον εἰσηγήσατο. Ὅ δὲ τοσοῦτον ἀπεχρίνατο, 
ἐπισκώπτων, ὅτι τῶν φίλων αὐτῷ τελευταῖος ἐντυγ- 

' 
γάνοι. 

ΧΟΠΙ. Νυκτὸς ὃδ) ἄφνω δόξης μαάμά, ὅτι δύο 

τέλη Καίσαρος, τό τε Ἄρειον καὶ τὸ Τέταρτον, µετα- 
θοἵτο ἐς τὸν πόλιν, ὣς δι ἐνέδρας ἐπὶ 8 πατρίδα 

ἐπαχθέντ α, οἵ στρατηγοὶ καὶ ᾗ βουλὴ πάμπαν ἅτ λε. 

πώρως ἐπίστευσαν,  Χαίπερ ὄντος ἐγγυτάτω τοῦ στρατο 
νοµίσαντές τε ἀνθέξειν αὐτοῖς, οὖσιν ἀρίστοις, προ τ τὰ 
λοιπὰ τοῦ Καίσαρος, μέχρι τις ἑτέρωθεν αὐτοῖς ἰσχὺς 

ἐπιγένοιτο, νυχκτὸς ἔτι Μάνιον Ἀχύλιον Κράσσον ἐς τὴν 
Πικηνίτιδα ἐξέπεμπον στρατὸν ἀθροίζειν, καὶ τῶν τινα 
δηωάρχων Ἀπουλήϊον ἐς τὸν δημον ἐποίουν τὸ εὐαγγέ- 
λιον ἐχφέρειν περιθέοντα. "Η τε βουλὴ νυχτὸς ἐς τὸ 
βουλευτήριον “ΑΡΗ Κικέρωνος ἐπὶ ταῖς θύραις αὖ- 

τοὺς δεξιουµένου" ψΨευδοὺς δὲ τῆς δόξης φανείσης, ἐν 

φορείῳ διέφυγεν. 
ΧΟΙΥ. Ὁ δὲ Καΐσαρ ἐπιγελάσας αὐτοῖς, τὸν μὲν 

στρατὸν ἐγγυτέρω τῆς πόλεως προήγαγεν, ἐς τὸ πεδίον 
τὸ καλούμενον Ἄρειον: τῶν δὲ 
οὐδένα ἠμύνατο, οὐδὲ Κράσσον τὸν ἐς Πικήνην ἐκδρα- 
µόντα, καΐπερ οἳ προσαχθέντα, ὥς εἶχε, ληφθεὶς ἐν 

σχήµατι οἰκέτου: ἀλλὰ μµεθηκεν ἅπαντας, ἐς δόξαν 

φιλανθρωπίας. Οὐ πολὺ δὲ ὕστερον ἐπὶ θανάτῳ προῦ- 

Ἰράφησαν. Τὰ γρήµατα δὲ, ὅσα τε χοινὰ ἦν ἐν τῷ 

Ἰανούκλῳ ἢ ἑτέρωθι, καὶ ἄλλα »συνενεχθῆναι χελεύσας, 
ἁπότα Κικέρωνος ἐ ἐσηγουμένου πρότερον αὐτοῖις ἐπεγέ- 
γραπτο, διένειµεν ἀνὰ δισχιλίας χαὶ πεντακοσίας δρα- 

χμᾶς: τῷ στρατῷ, χαὶ τὸ ἐπίλοιπον ἐπιδώσειν ὑπέσχετο : 
καϊτῆς πόλεως ὑπε ἔπλθε, µέχρι χειροτονήσαιεν ὑπάτους 
αἱρετούς. Αἱρεθεὶς δὲ αὐτὸς, σὺν ᾧπερ ἐθούλετο 

Κοΐντῳ Πεξίῳ, ὃς τὸ µέρος αὐτῷ “δεδώρητο τῆς Καΐσα- 
ος κληρονοµίας, ἐ ἐς τὴ 

-- / 

τρατηγῶν τότε μὲν 

1 

τὸν πόλιν αὖθις ἆ ὡς ὕπατος ἐσήει: 

καὶ ἔθνε, δώδεκά οἵ γυπῶν φανέντων, ὅσους φασὶ καὶ 
Ῥωμύλῳ τὴν πόλιν οἰκίζοντι ὀφθῆναι. Ἀπὸ δὲ τῶν 
θυσιῶν ἑαυτὸν εἴσεποιεῖτο τῷ πατρὶ αὖθις κατὰ νόμον 
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ΓΗ15Ι5 αἰία περοηία Πέ πηῖτα πηυία[ῖο, πο θας αά ου Γη -- 

Ἰα{απά σπα οοπΠ επ ρα, ἀοουττοπίο οἱ ρ]εθοία πια ἠπάίῃο, 

απ πιοδσταίίοπεπα πηΗίαπα, Π Ποδίϊο αἀπηορίίαπη, 

Ισία παταραίαν. Βοηαοηίϊ ἀῑα, τε]είο Τί οχοτοῖία, ἳτἼνοια 

Οὔδας Πηίαν]έ, δερία5 φ[]οῖοπίο οαςἰοᾶῖα : ἴππο 4ποηπε 

Ρε {οίαπη γίαηῃ αἰῑῖς ρος{ αἰίος οσσυγοπίθ5 ας αἰααπνας, 

εί πι], ααοᾶ νο] αἲ Ῥ]απάϊπιοηία γε] αὖἆ Ἠηπηί]επα οΏςει- 

ναπίῖαπα Ρογποτεί, οπη{οη/ίας, ὅἴαπι πηαίος 4ποηπο οί 

8ΟΓΟΥ ἵη ὤ.46 Ὑεεία ουπι Ὑορίαϊίριας θπι ςα]αίατυπ{. Ττος 

ἁπίθπη Ἰ]α Ἰερίοπος, απ ἵπ Ὅτρο οταηί, οοπ{οηξῖς φας 

ἀποΐρας, Πιβαίς αἆ 0ῶσατεπι Ἱεραίῖς, εἶσηα αἆ εππιᾶρπα 

(ταηςίυ]ετηπί. Ἐϊ ππιας ος ϱὔΓΙΠΙ Ρτω[εεῖς, Οοτηπίας, 

ππαηις ςἳρί πω] το]ααί η βάθπα 5ηί τοσερίῖ. Τιάπι 

Οἴσργο εἰἴαπα , Ροδί(παπῃ ο ραςο απάἰν]ί, Ρος απίεος Ο0ᾳ,5ᾶ- 

η Ππιρείτανϊί οοΠοσφηίαπα: αἀπιίκεαδαπθ, οΔΗς8Π1 Ρο 58 

ἀῑκίε, εἰ πια]ῖς νετρῖς ργοάἰσανΙέ, απαπίο 5ἰπάΐο ἔρ5ε ἵπ 

5οπαία 4ο εοηδυ]αία Οαςατῖ εοη[οτοηπάο οσίςςαί. ΟΙ, ατ- 

Πάρης Οωςας, πΙ] αἰιιά τεδροπά!{, πὶςϊ ΡοδίγεπαπΙ απηίςο- 

ΤΗΠ ΟΙ6ΘΤΟΠΕΠ1 51ρί οεσπιτίςςο. 

ΧΟΠΠ. Ρεοπία γεγο Ποείθ, ΥΠΟ εοοτίο ΤΙΠΙΟΤΟ», ἆπας 

ζᾳ,5απῖς Ιεσῖοηες, Μαγίίαπι εί Οπατίαπα, αἆ ρατίες ταῖραΡ!. 

ἰταηςίϊςςα, τε]αΐ ρογ Ἰηξίάΐας α Οᾳ5ατο εοπίτα ραΐτίατη Γαῖς- 

5οηί ἀπεία; Ιηδὶσηϊ Ἰατ]ίαίο Πάσπι αἱ ταπιοπ αάπμίρεηίος 

Ῥταίογθς ας 5επαίας, απαπητίς οχογοῖίς οςςαί ἵῃπ Ῥτοχίπιο, 

ίαπποη Ῥαίατιαη{, 5α 5ο]ῖς Π]ίς ἀπαβρας Ἰασιοπίρας, π{ροίε 

Γου{ἱςεἰπιῖς., γε]]ᾳαῖς 0ᾳρξατῖς εορ]ῖς {απ/ἵροι τεςῖςίεγεροςςο,, 

ἆοπες αἰαπάα πια]ῃς τοβατ αοορἀστεί. «αππαπε Ίρεα ποςίᾳ 

Μαπῖαπι Ασαιαπα ΟΥα55υΠ1, ἀθ]ασίας παΠέαπα ης πα γαπη, 

παϊςεγιπί ἵπ Ῥίοεπαπι, ΠΠΙΠΙΠΠθ ϱ ἵτίραποταπη οο]]οσίο, 

ΑΡριιείαπι, Ρε ΙΤῬεπ ]α5εογηπί ἀἴ5οεΙττοτεα, Ιαΐπιῃ Ώαπο 

πιποῖαπα ρ]οὈῖ Γεγεηίεπι. Ῥοπαίοτοξαιθ οπἆθπῃ ποσία οἩ:- 

5ἵπῃ ρείεβαπί εππίαπα, Οἶεθτοπο 605 εχοϊρ]επίο το Γογῖβης : 

ααὶ, Ροδί(παπα τΙΠΊΟΓ οταπηῖ{, ]εοΙεατίοτ πα οε]εγ]ίαία Ῥγο- 

{ασιέ. 

ΧΟΙΥ. 0α.ςας, γἱάθης ΘΟΓΗΠΗ Ἰηξαπίαπα, αχεΓοΙ{απα Ργορία5 

ατΏεί αἀπιον1{ ἵπ οαΠπρΙΠΙ ΜΑΤΗΙΙΠ : πος {αππεπ ἵπ π]]άΠ1 

ΡΓῶίοτεπα 5αρΥΙῖέ, πο ἵπ Οταδδπῃ απἰάεπα, ααὶ ἵπ ῬίσεπΙπα 

οχουττεταξ, Ἰοδί αἆ 5ο αἁάποίατα , Πα πί ἀερτεπεηςης εταί, 

φον ]{ Παβ]έα : 5οὰ οπηπῖρας Ποχαπα γοηἰς{έ, αί 5Ηί ορ]η[ο- 

ποΠα οοπιρατατοί ϱἸεπιοπάς. Αί ποη πΙη]ίο ρο5ί Πάεπα αἆ 

εαρρ]ἰοίαπα ῬγοδοἙ]ρίϊ 5υπί. Ῥιρ]ίσαπι απίεπα Ροουπίαπα, 

σπῶ τε] ἵπ Ζαπίοι]ο ογαί τε] αΠὈί , ΙΠαπιααα απδ παρει ὧν 

Οερτοπίς 5οπ{επ/{ία ος 5. Ο. Ἱπιρεταία Γαεγαί οἰτίρας, ]αςςιί 

εοπιρογίατῖ; αἱ ἆεπος πηῖ]]επος Η. 5. πα ρας τΙπἴπα ἀῑςίτῖ- 

Ῥηῖίς Ῥο]ἱοῖίας, τεϊ(πππα ἀείπεερς 5ο αἀάίαταπῃ. Αίπαε 

Ἱα τος οχοθςςῖί, ἆοπος οοπη]αῖς οτοαίί οξξοηί οοηξΗ]ος. 

Ἐ]εοίας ἀεϊηᾶς εοη5Η] Ίρ5α Οῳξαγ ΟΙΠΙ {πο το]εραί εο]ίοσα 

ο. Ρεάΐο, ααῖ ΡογΠΙΟΠΕΠΙ 5ΗαΠῃ οχ Ο. Οᾳσατῖς Πατοδιίαίο Π]] 

ἀοπαγεταί, ἵπ αΏεΠῃ οοηδη]ατί Ροπιρᾶα αἆ ςαοΓΙβεαΠά Πα 1η- 

Εγεβδι5 εδί : απο ἴεππρογε ἀποάσοῖπα γαἸίαταπα απςρίοἴαπη εἰ 

οὐ]αίαπη ο5ί, εἶοαί αποπάαπα ατΏθπῃ οοπάεπ(1 Ῥοπππ]ο.. Ῥοεί 

«αεγᾶ Ροτασία, ΤΠΤςΗ5 5ο ἵη ρα[τῖς Γαπη]ίαπι ας ΠΟΠΙΕΠ Τη50- 

γαῖί Ίοσο ουτίαία, Ίος οί Ῥει ΡΙερίςοαπῃ.  Ῥ]εῦς επίηι 

Ῥοπια ἵπ Ουτίας ἀῑνίάας, σἰοιέ αριά ΟΤοοος Τη εὔς 15 
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θέσιν’ Κουρίας γὰρ, ἐς µέρη τὰς φυλὰς Ἡ τοὺς δήµους 

διαιροῦντες, καλοῦσιν" ὡς Ἕλληνες, εἰκάζοντι φάναι, 

Φατρίας. Ἐπινομώτατος ὃ᾽ ἐστὶ Ῥωμαίοις ὃ τρόπος 

οὗτος ἐπὶ τῶν ἁπατόρων" καὶ δύνανται μάλιστα αὐτοὶ 
ἴσα τοῖς γνησίοις παισὶν ἄγειν τοὺς συγγενεῖς τῶν θεµέ- 

νων καὶ ἀπελευθέρους. Γαΐῳ δ᾽ ἦν τάτε ἄλλα λαμπρὰ, 
καὶ ἐξελεύθεροι πολλοί τε χαὶ πλούσιοι, καὶ διὰ τόδ 
ἴσως μάλιστα ὅ Καΐσαρ, ἐπὶ τῃ προτέρα θέσει, κατὰ 
διαθήκας οἳ γενοµένῃ, καὶ τῆσδε ἐδεήθη. 

ΧΟΥ. Νόμῳ δ᾽ ἑτέρρῳ ἀπέλνε μὴ εἶναι πολέμιον 
Δολοθέλλαν, καὶ εἶναι φόνου δίχας ἐπὶ Καΐσαρι. Καὶ 
εὐθὺς ἦσαν γραφαί' τῶν φίλων τοῦ Καίσαρος γραφοµέ- 
νων, τοὺς μὲν, αὐτόχειρας, τοὺς δὲ, συνεγνωκέναι µόνον 
καὶ γὰρ τοῦτο ἐνίοις ἐπεγράφη , χαί τισιν οὐδ' ἐπιδη- 
µήσασιν, ὅτε ὅ Καῖσαρ ἐχτείνετο, Πᾶσι δ᾽ ὁρισθείσης 
ὑπὸ κηρύγµατι μιᾶς ἡμέρας εἷς χρίσιν, ἐρήμην ἅπαντες 
ἑάλωσαν, ἐφορῶντος τὰ δικαστήρια τοῦ Καίσαρος, καὶ 

τῶν δικαστῶν οὐδενὺς τὴν ἀπολύουσαν φέροντος, πλὴν 

ἑνὸς ἀνδρὸς τῶν ἐπιφανῶν; ὃς τότε μὲν οὐδ' αὐτός τι 

ἔπαθε, μικρὸν δ ὕστερον ἐπὶ θανάτῳ μετὰ τῶν ἄλλων 
καὶ ὅδε προὐγράφη. Ἔδοξε δὲ ταῖσδε ταῖς ἡμέραις 

Κόϊντος Ἰάλλιος, ἀδελφὸς Μάρχου Γαλλίου συνόντος 
Ἀντωνίῳ, τὴν πολιτικὴν στρατηγίαν ἄρχων, αἰτῆσαι 

παρὰ Καΐσαρος τὴν στρατηγίαν τῆς Λιθύης, καὶ οὕτως 
ἐντυγὼν ἐπιθουλεῦσαι τῷ Καίΐσαρι. Καὶ αὐτοῦ τὴν μὲν 
στρατηγίαν περιεῖλον οἵ σύναρχοι, τὴν δ᾽ οἰκίαν διήρ- 

πασεν ὁ δημµος, ἡ δὲ βουλὴ κατεγίγνωσχε θάνατον. Ὅ 
δὲ Καΐσαρ ἐς τὸν ἀδελφὸν ἐκέλευσε γωοεῖν. καὶ δοκεῖ 
νεὼς ἐπιθὰς οὐδαμοῦ ἔτι φανηναι. 

ΧαΥΙ. Τοσάδε πράξας ὁ Καΐσαρ, ἐπενόει μὲν τὰς 

ἐς τὸν Αντώνιον διαλύσεις, πυνθανόµενος, ἤδη τοῖς 
ἀμφὶ τὸν Βροῦτον εἴχοσι συνῆηχθαι τέλη στρατοῦ, καὶ 
γρήζων ἐπ᾽ αὐτὰ Ἀντωνίου. Ἐξήει δὲ τῆς πόλεως 

ἐπὶ τὸν Ἰόνιον, καὶ σχολαίως ἀνεζεύγνυε, τὰ παρὰ τῆς 

βουλΏς ἐπιμένων. Ἠέδιος γὰρ αὐτὴν, ἀπηστάντος τοῦ 

Καίσαρος, ἔπειθε, τὰ ἐς ἀλλήλους μὴ Συσίατα ποιου- 
µένους, συναλλαγΏναι Λεπίδῳ τε καὶ Ἀντωνίῳ. Οἱ 

δὲ προεώρων μὲν, ὅτι μὴ σφίσι μηδ' ὑπὲρ τῆς πατρί- 

δος εἰσὶν αἵ διαλλαγαὶ, ἀλλ᾽ ἐς συμµαχίαν Καίσαρι 

κατὰ ἹΚασσίου τε χαὶ Βρούτου: ἐπήνουν δ᾽ ὅμως καὶ 
συνετίθεντο, ὑπ᾿ ἀνάγκης. Καὶ τὰ πολέμια δόγµατα 

Ἀντωνίου τε καὶ Λεπίδου καὶ τῶν ὑπ αὐτοῖς στρατιω- 

τῶν κατελύετο" εἱρηναῖα δὲ ἕτερα αὐτοῖς ἐπέμπετο. 

Καὶ ὁ Καΐσαρ αὐτοῖς συνήλετο γράφων’ Ἀντωνίῳ δὲ καὶ 

βοηθὸς ἐπὶ Δέκμον ὑπισχνεῖτο ἥζειν, εἶ δέοιτο. Οἱ δὲ 
ἀντεφιλοφρονοῦντο μὲν αὐτὸν ἄφνω, καὶ ἐπήνουν" ὁ δ᾽ 
Αντώνιος ἔγραφεν, αὐτὸς ἀποτίσεσθαι Δέχμον τε ὑπὲρ 

Κτίσαρος, καὶ Πλάγκον ὑπὲρ ἑαυτοῦ, καὶ συµµίζειν 
Καίσαρι, 

ΧΟΥΗΠ. Τοσάδε μὲν ἀλλήλοις ἐπέστειλαν. Διώ- 

κοντι δὲ τῷ Ἀντωνίῳ Δέκμον προσγίγνεται Πολλίων 
Ἀσίνιος, ἄγων δύο τέλη. 
ἔπραξε διαλλαγάς" καὶ ὁ Πλάγκος σὺν τρισὶ τέλεσι µε- 

θίστατο εἷς τὸν Ἀντώνιον, ὥστε ἤλη βαρυτάτης δυνά- 

Καὶ Ἠλάγκῳ μὲν Ἀσίνιος | 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ῥ]αϊτίας ΠΗ γοςδηί. Ἐδί αυΐοπα ο πιοᾶας αἀορίῖοηίς, ἵω 

οἶς ργφεγΏπῃ απ ραΐτο πα(ατα]ί οτρα! 5ὐΠ!, Ιορίρας πιαχίπηο 

εοηδεπίαπεις : εἰ, απἱ ου πιοᾶο 5απί αἀορία1, ἰάεπι αιοᾶ 

παἰνὶ Π]Η5 Ία5 Ἰαβοηί 6ιρα ραΐταπι δαοτύπα εορηαίος ας Ἱ]- 

Ῥετίος. ΕΙ Παβαεταί Ο. Ἴρδας, ρτορίοτ τεἸα παπα γἱέας 5ρ]ει- 

ἀοτεπα, Πρεγίοτατη εἴίαπα, εογαπη(πε ορυ]επίογαπα, ΠπαρΏ η 

ΏΙΠΙΕΤΗΤΗ : απα ΡοΙΙβΣΙπΙΠΤΗ 46 οαπξα ραΐο Οσἰανίαπαπα ζα-- 

Φ4ΓΕΠΙ, Πο οοπ{θΠ{έΗΠα ρτίοτε αἀορίίοπ6, Ρος ἰοδίαπιοηέυπι 

[ασία, ας ἆποαιε οἱ νο]υῖ55θ. 

ΧΟΥ. ὅαπι νετο, α[ία Ἱερε Ἰαΐα, αὈςο]νίέ Ῥο]αβε]]απα , αὐὶ 

Ιοδί5 ]ηά[εαίας {αεταί; εἰ 4ε απῶ5ίίοπε Παροπᾶα ἵπ ϱος, 

αποΓΙτη ορετα Ο. Οωφατ οσεῖδα5 ο5ςεί, Ίερεπῃ {1 

σπα, Οαφατίαπῖς αοοαδαπίἴρας, αΏῖ γοσαίΐ 5υπί [η Ἰᾳ5, η 

[αοἱποτί5 αποίοτος αἰ(ιε 5οοἳ, αἲῆ αἱ οοηςοῖ (απίαπηπιοᾶο : 

Π4ΠΗ αἱ Ίου απ ραςάαπα οτἰπηπϊ ἀαἴαπῃ εξί, αποταπα ΠοπΠ! 

πο ἵῃπ Ὅτρο απἰάεῃι Γαργαηί, (παπᾶο Οωφατ οοείσας ο5ί. 

Ρορίσυαπα αὐίοπη απ]γεγείς ργωεοπί5 ἀεπαποίαίοπε υπας 

ἀἷες ἀῑείας δε, οπηπος αΏδοπίες ἀαπιπαί 5υπέ, Ιαάϊσῖα ἵη- 

«ροείαπίε Οωσατε, εί πεπηῖπο εκ οπηπί Ιαάἱσαπα ΠΙΠΠΘΤΟ αἱ- 

Ῥήπα [ετεηίε οα]ε]άπη, Ῥτα {ος υπίσαπα γίγαπα ποβί]επα; φπί 

απο απἰάεπα Ἰά Τα] ἵπγριπα, 5εἆ ραυ]ο ροδῖ επι αἲῖς ῥτο- 

5οπρίας ο5ί. Ῥετ δοβάεπη ἀῑες Ο. αίας, [ταῖοτ Ματοῖ, 

γοτςαηῖς αριιά Απίοπίαπα, {απο πτραπα5 Ργαίος, απαπα 0ᾳ-- 

ΒΓΕΠΗ οοηγεηῖςδεί, αί αὓ ϱο εχ Ργορίητα Α[είσατη Ρτονἱποίαπα 

Ρείετεί, ία ϱᾳβατῖς γίδας ο5ί Ἰη5ίάϊατϊ : (παπα 08 οδΠδαΠη 

8 εο]]ορῖς Ργαίατα 5αμπιοίας οί, ἀοπιαππαπο εἶας ἀῑτίραϊι 

Ρορι]α5, εί 5οηαΐα5 οαρίίαίοπα ἵπ επ ῬτοαΗξ 5εηίδηξίαπη. 

Οὔδας αὐίθΠῃ θΗΠῃ {1551 αά [γαίτετη αθίτος 5οᾷ 6αἶῆας, πανε 

εοΠδοεηςᾶ, ΠΙΣ(ΠΑΠΙ Ῥοδίΐοα [εγίατ εοπιραγηίςςθ. 

ΧΟΥΙ. Ηἰδ τεβας σε5{15, Οω-ατ, οετίῖος [ασίας, Ο0αβδίαπη 

Ῥγαίσπησαθ ]απι χχκ Ἰαβοτε Ἱορίοπες, αάγετεις απαςδ ορΗς 

5ἱΡί ε5δεί Απίοπίο, 4ε 5ατοϊεπάα οαπι Απίοπίο ρταίία οορῖία- 

μαΐ. ὔαππαας ατΏεΠα ορτεδδας,, Ἰοηίϊς ἴαππεν αὔ μας Ππετί- 

Ρα5 νθγδ5 πατο ΒαροτΙπη Ῥτο[ροίης ε5ί; οχδροείαης, απα» 

εοηδ]]α 5οηαία ο5δεί οαρίατα5.. Ῥεάΐας οπίπα, Ρο5ί ἀΐδους- 

8η Οω5α5ῖ5, αποίος ραΐτίρας οταὶ, αἱ, Ῥτίαδαπαπα Γαὐ{1ο- 
ΠΙΠΙ οὐία Πετοπί ππππεδϊσαθί]ία, ἹΠερίάμτα οἱ Αποπιώσι 
τουῖροτοπί ἵπ στααπα. ΕἘί δοπαίας, απαπηνῖς ρτογ]άστοι, 
πθ(Πο 5ἱρί πε(αο ταίρι ]ίοα» {επ {ογ6 θ8Π1 τουοπεϊ](α[ἷο- 
Πο, 564 ααχ[]ία (απίαπα απῶτογο Ο5ατεπῃ οοπίτα Βγη ία α 

εί σαδείαπας Ῥτοβανγ1ί {απποη τοπ οἱ αβδοηςίί, ποοθςρίίαίο 

εοφεηίο. Πίασαε απ σας επα(αδουηδα] 5, ααἶθας Απίο- 

πίας Περίάαδασο πα οσπα αἱ οχοτοίθης Ἠοδίος Γπεγαηί 
{αάἱσαἳ, Ρρασίβσας εἷς φοηἱρφεταπ! Πίοτας. ἙἘαπιαπα τοπὶ 
οἰσάσπι 0ω5ατ ρε Ἰέογᾶς 510 ποπηίπο ἁαίας ρταα]αίας εδί; 
Απίοπίο γογο οἵαπα ααχ{ο 56 γοηίατατα ροοἷίας οδί οοπίγα 
Ὀ. Βτυίσσα, δἱ ορα5 γἰάετοίας, ΕΠ γἱοἱρδίπα απηἰοἰδείσιο 
ευλίίο γοβοτίρκετυηί Οατί, οὔππ(πο οοαάατυπέ; Απίο- 

Ππἶας γοτο οἶαπα, οΧΓΗΤΙΠΑ 56, δοτῖρείέ, α Ὁ. Ἠτυίο ρα πα 
ροτβά(ω) οτµα 0. 0054Γοἱὰ, οἱ α Ῥ]άπου ετρα φεἱρδαπη , σαι” 
ας ο] ΠΟΜΠΗ ΟΠΗ 01946 ο0ρί85. 

ΧονΠ. Πιαδμοςἱ Πέουίς υἱίτο οἴίτοφιο πηἰκαίς, Αηίοπίο 

ϱ. Επαίηπα ρογκοφποί οοπ]αηχ{έ 9ο Αππίας Ῥο]ίο ση 

ἁ μας Ἰομίοηίθης : 4ο οοποἰαίογο Ῥ]απους ποσο Ο01 

ἱ αἶνας Ἱορίοπίρας αἆ Αηζοηίώσι (ταπδίε, οἱ απα ροἱοη Εβδ πι(ς 

εορί(κ Απίοπίας ργαοκοί. Ὠοείπιο Υοτο 5προγογαη{ Ἰομίο” 

Μον- . 



ΡΕ ΡΕΙΙΙ5 αν αΡΟ5 ἸΡ. ΠΠ, 05 --- 98. 

µεως ἦρχεν ὃ Αντώνιος. Δέχμῳ δὲ ἦν τέλη δέκα: ὧν 
τέσσαρα μὲν τὰ ἐμπειροπολεμώτατα ὑπὸ λιμοῦ διέ- 
φθαρτο, καὶ ἐνόσει ἔτι" τὰ νεοστράτευτα δὲ ἦν ἐξ, ἀτα- 
λαίπωρα ἔτι καὶ πόνων ἄπειρα. Ἀπογνοὺς οὖν µάχε- 

σθαι, φεύγειν ἔχρινε πρὸς Βροῦτον ἐς Μακεδονίαν. 

Ἔφευγε δὲ οὐκ ἐπὶ τάδε τῶν Ἄλπεων, ἀλλ᾽ ἐς Ῥάδεν- 
ναν ἡ Ἀκυληΐαν. Ἐπεὶ δὲ Καΐσαρ ὥδευε ταύτῃ, 
ἄλλην µακροτέραν ὁδὸν καὶ δύσπορον ἐπενόει, τόν τε 
Ῥϊνον περάσαι, καὶ τὰ ἀγριώτερα τῶν βαρθάρων 
ὑπερελθεῖν. "Όθεν αὐτὸν, ὑπό τε τῆς ἀπορίας καὶ τοῦ 
καµάτου, πρῶτοι μὲν οἱ νεοστράτευτοι χαταλιπόντες 

ἐς Καίσαρα ἐχώρουν' ἐπὶ δ᾽ ἐχείνοις καὶ τὰ ἀρχαιότερα 

τέσσαρα, ἐς Ἀντώνιον, καὶ ὅ ἄλλος ὅμιλος ἤδη, χωρὶς 
τῶν σωμ.ατοφυλάκων ππέων Κελτῶν. “Ὅ δὲ καὶ τού- 
των τοῖς ἐθέλουσιν ἐπιτρέψας ἐς τὰ οἰκεῖα σφῶν ἀφί- 
στασθαι, καὶ διαδοὺς ἐκ τοῦ παρόντος ἔτι χρυσίου, μετὰ 

τριακοσίων τῶν παραμεινάντων µόνων ἐπὶ τὸν Ἓτνον 
ἐφέρετο. Δυσπόρου δ) ὄντος αὐτοῦ περᾶν σὺν ὀλίγοις, 

ἀπελείφθη καὶ ὑπὸ τῶνδε, πλὴν δέκα µόνων. "Ἠλλαξε 
δὲ τὴν ἐσθῆτα ἐς τὸ Κελτικὸν, ἐξεπιστάμενος ἅμα καὶ 
τὸν φωνὺν, καὶ διεδίδρασχε σὺν ἐχείνοις οἷά τις Κελτὸς, 

οὐ τὴν µακροτέραν ἔτι περιιὼν, ἀλλ ἐπὶ Ἀκυληΐας, 
λήσεσθαι νοµίζων διὰ τὸν ὀλιγότητα. 

ΧΟΥΠΙ. Ἅλοὺς δὲ ὑπὸ ληστῶν, καὶ δεθεὶς, ἤρετο 
μὲν, ὅτου Κελτῶν δυνάστου τὸ ἔθνος εἴη. ἸΜαθὼν δ᾽ 
ὅτι Καμίλλου, πολλὰ πεπονηκὼς εὖ τὸν Κάµιλλον, ἆγειν 
αὐτὸν αὐτοῖς ἐς τὸν Κάμιλλον ἐκέλευεν. “ὍὉ δὲ ἀχθέντα 

ἰδὼν, ἐφιλοφρονεῖτο μὲν ἐς τὸ φανερὸν, καὶ τοῖς δήσασιν 
ἐπεμέμφετο, ὑπ ἀγνοίας ἐνυθρίσασιν ἀνδρὶ τοσῷδε" 
χρύφα δ᾽ ἐπέστελλεν Ἀντωνίῳ. Καὶ Ἀντώνιός τι πα- 

θὼν ἐπὶ τῇ μεταθολῃ., οὖγ ὑπέστη τὸν ἄνδρα ἰδεῖν, 
ἀλλ᾽ ἐκέλευσε τῷ Καμίλλῳ, κτείναντα, τὴν κεφαλὴν ἐς 
αὐτὸν ἐκπέμψαι": καὶ τὴν χεφαλην ἰδὼν, ἐχέλευσε τοῖς 
παροῦσι θάψαι. Τοῦτο Δέχμῳ τέλος Ἡν, ἵππάρχη τε 

Καίσαρος γενομένῳ, καὶ ἄρξαντι τῆς παλαιᾶς Κελτι- 

χῆς ὑπ) ἐκείνῳ, καὶ ἐς τὸ μέλλον ἔτος ὑπατεύειν ὑπ] 

αὐτοῦ κεγειροτονημένῳ καὶ τῆς ἑτέρας Κελτιχῆς ἄρχειν. 

Καὶ δεύτερος τῶν σφαγέων οὗτος ἐπὶ Τρεέωνίῳ δίκην 
ἐδίδου μετ ἐνιαυτόν που καὶ ἥμισυ τῆς ἀναιρέσεως. 

Τῷ δ) αὐτῷ γρόνῳ καὶ Μινούχιος Ῥάσιλλος, σφαγεὺς 

καὶ ὅδε Καίσαρος, ὑπὸ τῶν θεραπόντων ἀνηρέθη, εὖ- 
νουγίζων τινὰς αὐτῶν ἐπὶ τιμωρία. 
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πο 4θ0θ : 4 ΠΤΙ απαίπος, Ρο μδίηια τοὶ πα σῖς, 
44μηο Ἰαροταῦαπέ Γππ16 α[Πσία : δοχ νετο, ο Πἰποπίνις 
οοηδοΠρία:, ταάος εγαηί οἱ ἱπαραοί Ἰαροτίρας, Όματο 
ποδια [έάπῃ ταία5 Ώροίπηης, Ργ6 Πο Ἠος οοπηη([έστο,, ία1α1ι 

π4 Μ. Ετηίαπα Γαροτο ἵπ Μασράοπίαπι,  γαπι απίεπι [ησς 
οπροφεἰγ]έ ΠΟΠ ᾖαχία Αἱρος, εοὰ γεγεις Βαγοπησίη οἱ Αηπί- 
Ἰείαπα. ΟµοπίαΠι γοτο Οα,δαγ ας γἷα ῥτοβεϊδοεραίας, αἰἴαηι 

Ώια οοραν1ί γίαη Ἰοηρίοτεια ας ἀῑβιοβίοτεια, αἱ (τα]εοίο 

Ἠ]οπο {ταηδίτεί ρου ῬαγῦαγογΙπα τορίοπο». Οτα ἀ[βομ]ία{ο 
ἀείεγηία» ργἱπχη πα ΠΤοΠΙΠΗ Ἱομίοπος, ἀρδοτίο Ώουίπιο Βνίο, 

(ταηΣῖετυηί αἆ Οᾳ054Τεπη : πθῦ ΠηΙίο Ρο5ί αία απαίπος νο- 

{εταπο εοηίπ]εγαηί 5ο αἆ Απίομίαπα, κἰπππ]ααο ααχΠίατος 

οορίΩ., εχοθρίῖ» α1{5 εαιδας, φαἴθης οοτροςῖς οα5{οᾶίαπα 

οοπηπαίσεγαί.  Ταπι Ὠοοίπιας, ρεγήηκεῖς εχ Ἠος (ποππε 

ΏΙΠΊΕΓΟ ἀοΠΊΠΠΙ τοδῖτο αποίαοξ νομίβδεπί, οἱ ἀοπα(ἲς οχ 

Ργκεπίϊ αυτο, μπα τοι] (τοσθηίῖς, απ 5ο οµΠα 60 

Ρετπηαηκοταηί, ἨΠεπαπι Ρε.  Οπεπι Πανίαπι σπΗΠι 

ἀἰθῆοΙ]ε οδδεί ευη ραιοῖς (τα[ίορτα, ραπ]α(ἶπι οἱ αἲ) Ἰῖς ἀσκοτ- 

{5 ο5ί, οχοερίϊς ἀεσθπι (απ{Ιπηπιοάο. ΤιΗπι γετο 5ΗΠΠίο 

γοδβία (α]οο, πον ἵδπατας οἱ Ἱπραα, (αρίοῦαί οππα Εὶς 

Ρα16ἵ5, ΡΓΟ (α11ο Παρίέα5 : εί το]ἰοίο Ίαπα γίαναπη ἀἰδρεπάίο, 

Ρείεραί Ααπείαπι, αποά 5ε Ῥτορίετ ραιοαίοπι ρυίατεί 

Ρο556 [α]]6γο. 

ΧΟΥΤΠ. Οπρία5 απίεπῃ α Ἰαίτοπίρας, αἱ γἱποίας, τοραβαί, 

ου]ή5ηαπα. «αοταπα ἀγπακίω ο55εί εα τορίο : αἱ εορηίίο, 

ααοά ε5δεἰ Οαπι!, ἆς απο Ῥεπα πιοτῖίέας {πεταί, ἀποῖ 5ο 

ἂᾱ θυπι {αδδί. Ουἱ αὈί αἀάποίαπα γἰάΙξ, Ππασπα οοπη(α{ο 

εχοερίέ ΡΓοραΙαπα, ο/πγσαη5 605 αἱ {απη γ]ηχεγαηί, απο 

Ρες Ιρποταπ[ίαπ {απίαπη γίταπα α[[οοίκκοηέ ἱπ]ητία : εἶαιῃ 

Υ6γο τ6πΙ βἰση]βεαγΙί Απίοπίο. Ἰίαπι [ογίαπορ ΠΙΠ{α{ΙΟΠΘΙΗ 

Μασίεηας πηἰςοταίας οδί Απίοπίας, μέ γἰάρτο ΠΙίδεγΙΠΙ ΠΟΠ 

εαςπιθηί : 5εἆ Οαπιϊ]ο παπα, αἱ ἱπίειβορτεί Ώεεί- 

πηυπα, εἰ σαριί εἶα5 αἆ 5656 γομη]ίοτοί. Οιοά ροδίαμαπη 

Γαοίαπα ος, Ἱπδροείαπῃ σαρι{ Απίοπίας 5οροΠεπά σπα (γαάίότί 

φυἱ5. Ἠίο αχίίις Γι Ὦ. Ετυί, αι Οακατῖς ργα [εσας 

οᾳαίαπα Γαεγαί, οἱ γείοί αἱ ρταροδίίας, ἀοδίσπαίας 

40 εοἆθπῃ οοηςυ] ἴπ ΑΠΠΙΠΙ ργοκίηατη, οἱ αἰίοτί σα]ία" ργα- 

[εοία5. Αίαάπε ίο δεοππάας Ρρο5ί Ττοροπίπη Ρωπας ἀθάιί 

ΠποπιϊσΙά 1, 5εξαἶαηΏπο Ρρο5ί Ἰη{ογοπαίάπα 0154161, Ῥογ Ιάδιι 

ἵειπρας εί ΜΙπιοίη5 Βαδίας, αας ο 05αιῖς Ροιοςδοήβα», 

ἃ 505 δει τίς ἱπίαι[οοία5 οί; 4ποπίαπα ποπΠΠ]]ος ος ΘΟΓΙΗ 

| ΠΙΠΙΕΤΟ, 5αρΌΠοί οαπδα, οαδίταβαί. 



ΑΠΠΙΑΛΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ 

ΩΜΛΙΚΩΝ 

ΕΜΦΥΛΙΩΝ 

Ρ 

ΡΙΡΛΟΥ Δ’, 

παω ο ο ς ---- - 

Δύο μὲν δὴ Γαΐου Καΐσαρος φονεῖς οὕτω δίκην, ἐν 
ταῖς σφετέραις αὐτῶν στρατηγίαις ἐκπολεμηθέντες, 

ἐξεξώκεσαν, Γρεθώνιος ἐν τῇ Ἀσία, καὶ Δέχμος ἐν 
τῇ Κελταῇ. Ὅπως δὲ ἔδοσαν Κάσσιός τε χαὶ Βροῦ- 
τος. οἳ καὶ μάλιστα τῆς ἐπιβονλῖς ἐ ἐπὶ τῷ Καίΐσαρι ἦ Ἠρ- 

ξαν, χαὶ Ἡῆς ἐκράτουν ἀπὸ Σνρίας ἐπὶ Μακελονίαν 

ἁπάσης, καὶ στρατὸς ἣν αὐτοῖς πολὺς, ἱππικός τε χαὶ 
γαντυκὸς» χαὶ ὁπλιτῶν ὑπὲρ εἴχοσι τέλη, καὶ νΤες 

2 ὁμοῦ καὶ χρήματα" ἡ τετάρτη τῶν ᾿Εμφυλίων ἴδε 
-- ή / ε ’ 

ὑποδείκνυσιν. Ὁμοῦ δὲ τούτοις ἐγίγνοντο αἵ ἐν Ῥώ- 
μχ, τῶν ἐπὶ θανάτῳ προγραφέντων ἔρευναί τε χαὶ εὔ- 

ρέσεις χαὶ παθήματα πάµπαν ἐπαχθη' οἷα οὔτε ἐπὶ 

Ἑλλήνων ἐν στάσεσιν Ἡ πολέμοις» οὔτ᾽ ἐπὶ Ῥωμαίων 

αὐτῶν, ἐμνημονεύετο γενέσθαι, πλὸν ἐπὶ µόνου Σύλλα, 
τοῦ πρώτου τοὺς ἐχθροὺς ἐς θάνατον προγράψαντος. 

Μάριος μὲν γὰρ ἐζήτει, καὶ ἐκόλαζεν οὓς εὕροι' Σύλλας 

δὲ, ὑπὸ μισθοῖς τε µεγάλοις καὶ κολάσεσι τῶν ἔπικρυ- 
ψάντων ὅμοίαις, τὸν ἐντυχόντα χτείνειν προέγραφε. 
Καὶ τὰ μὲν ἀμφὶ Μάριόν τε καὶ Σύλλαν ἐν τοῖς περὶ 
ἐκείνων προείρηται" τὰ δὲ ἑξης οὕτως ἐγένετο. 

Π. Καΐσαρ μὲν καὶ Αντώνιος ἐς φιλίαν ἀπ ἔγθρας 
συνήεσαν, ἀμφὶ Μουτίνην πόλιν, ἐς νησίδα τοῦ Λαέι- 

γίου ποταμοῦ βραγεῖάν τε καὶ ὑπτίαν, ἔχων ἑκάτερος 

ὀπλιτῶν τέλη πέντε" καὶ τάδε ἀλλήλοις ἀντικαθιστάντες, 
ἐχώρ ουν σὺν τριχκοσίοις ἑκάτερος ἐπὶ τὰς τοῦ ποταμοῦ 

Ὑεφόρας. Λέπιδος δ) αὐτὸς προελθὼν, διηρεύνα τὴν 

νησον, καὶ τῇ 7λαμύδι κατέσειεν Ίχειν ἑκάτερον. οἱ 

δὲ, ἐπὶ τῶν Ἱεφυρῶν τοὺς τριακοσίους μετὰ τῶν φίλων 

λίοι ς, ἐς τὸ µέσον Ίεσαν ἐν περιόπτῳ, χαὶ συν- 
ἤδρενον οἵ τρεῖς, Καίσαρος ἐν µέσῳ διὰ τὸν ἀργὴν 

Δύο δὲ ἡμέραις ἕωθεν ἐς ἑσπέραν συν- 

- 
.“. 

προκαθίσαντος. 

(όντες, τάδε ἔκριναν' Ἀποθέσθαι μὲν τὸν ὕπατον ἂρ- 

/ὸν Καίσαρα, καὶ Οὐεντίλιον αὐτὸν ἐς τὸ λοιπὸν τοῦ 
κι ων 
αργην ες 

καὶ Ἀντωνίῳ καὶ 

. .. ᾽ ε ον 

ἔτους μεταλκβειν" Σποτν δε διόρθωσιν τῶν 

ἐμφυλίων νομοβετη ηναι Λεπίδῳ τε 
3 . 

αὐτοὺς ἄρχειν, ἴσον ἰσγύου- 
α. 

ο τα τώρων ὀνομά - 

Καίσαρι, ὃν ἑ ἐπὶ πεντακτὲς 

σαν ὑπάτοις: ὧλε Ἡρ ἔ ἔδοζεν ἀντὶ 

σαι, διὰ τὸ δόγμα ἴσως τὸ Αντωνίου κωλύον ἔτι γίγνε- 
3 ᾽ . .. 

σθαι δικτάτωρα" τοὺς δὲ ἀποφηναι μὲν αὐτίκα τῆς 
. . λ λ 

πόλεως ἄρχοντας ἐς τὰ ἐτήσια ἐπὶ τ ν πενταετίαν’' τὰς 
1 ΄ / - α.] / ἕ . ᾿ , 

ἓ) ”γεμονίας τῶν ἐθνῶν νειµαμένους, ἔχειν Αντώνιον 

μὲν τὸν Κελτικὴν ἅπασαν, ἄνευ τῆς συναφοῦς τοῖ “ν 

μα... κα..,.ωοι----....ἶ μμ ο ἕἕἕἕἕἕ---'.ἶΐἶἍ-..... ο '.'.'.'.ἶ.{ἦὧ.------.--- 
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μου ------ 

αἆ πο Πποάσπι Ο. Οακατῖς ΡεΓοΙβκογος ἆπο, ἵπ ες 

Ρτον]ποῖῖς Ῥο]]ο υἰοίῖ, Ῥαπας ἀοάεταπί, Ττεροπῖης ἵπ Αξία, 

Ῥ. Βταίας ἵπ αμα. ᾗαπι απα ταίοπε ρώπας ἀοάθγῖηί 0αςείης 

εί Μ. Βνυίας, ααἳ σπαπῃ ε]αςΊεπι εοπερἰταοπῖς απείοτες 

νο] ργαοῖρυῖ Γαἶςεοπί, πππο Ῥτογ]ποίας ππῖγοιξδας ο){Πθ- 

Ῥαπί α Αγτία Μασεάοπίαπη Ἡσαπα, οί οορΙῖ5, ἴαπι ρεάος/τ]- 

Ῥα5 οηπεςίτίραδααα αραπάαβραπί απαπι παταρας, απἱρρε 

απ Ἰεβίοπες 5αργα γρίπη, οί εἶαςδες ρεσμπίαξαπο Ἠαβογρη! 

14 γετο απατίας ο Ῥο]]ογυπα ΟἰνΠἵαπα Τή0εχ εχροποί. Οσο 
{ίΕΠΗΡΟΤΕ εἴἶαπα ἵπ τνο αἆ πποτίεια Ῥτοβοπρίογατα εταῖ ἵη- 

απἱδίίο, αἱ οογπα απῖ ἀερτο]ιοηςί 5υπί 5αρρ]εῖα οὐ [οςῖς- 

είπα : απα]α πΙλ] αππ(παΠ πεσαο δριὰ στῶςος ἵπ 5ο [ίο- 

πρι απ! Ῥο]ς [αοίαπα πποπηοτία» ρτοά[σπα εδί, πεήπε αραιά 

Ίρ5ος ΒοΠΙάΠΟς; οχεορίῖς {επιροτίρας 5Υα., ααἲ ῥίπηας Ππῖ- 

πηίσος αἆ 5αρρΙοίαπα Ῥτοβοτϊρεοταί. Χαάπι εί Ματίας ροτηη]- 

βιγογαί αιἠάστη Ιπήπιῖοος 5105, οἱ Ἰηγεπίος πποτίο αβοςσταί : 

5ΥΊ]α γετο ρα)]ίεο οϊείο ο ίο, ππαρπα Ππίον[ες[οτίθας ρα 
πιία Ῥο]ἱοἷέας που πηίποτο οσουαπ{ίρας εοπαπήπαἴα5 Ῥωπας, 

Ἰ1βδοταί, αἱ Ἠ]ος οοσἰἀεγεί απἰκααῖς Ἰηνγοπίτεί, Οπίδγαπι 

46ο Ματίαπϊς 5γΠαπίςαπο {οπιροτίθης ]απ 51ο Ίοσυ. ἀἱοαπα 

οδί: πηπο ας, απ ἀείποερς πεδία 5υΠῖ, 6ΧΞΕ(ΠΑΠΙΠΓ. 

Π. κατ οἳπΙ Απίοπίο αἆ οοπιροποπάαπΙ απηϊοϊίαπα 

οηπτοςεης οδί, Ἰαιᾶ του] Μαιίπα, η Ῥαγνα απαὔ σπα οἱ 

Ρίαπα Ἱηδ]α Τα νἰπῖ Παν]ῖς αἰοταπο 566 ΙΠΙ Ἰάῦθεης Ἱορίοπες 

απἶπαπα : απίρας ἰπίος 5ο ορροςἶς, οοποταἳ γουθηίς Ρτο- 

ορβδογΠ{ απΡΟ αἆ Παν Ροπίος. Εί Ἱιορίάας, Ῥεηης ἴρεε 

Ῥτοργθςςς αἆ ροικογπίαπάαπα ἱηδη]απα, Ῥα)αζαΠΙΘΗ ΕΠΗ 

απαἶοης, ἰση σπα γοπίοπ{ ἀθαιί τίς, απιαπο ή, οὔ- 

πηαία οἱ απϊοῖς ἵπ Ροπρης το]ἰοιῖς, Ρτορβτοςςί ἵπ ΠγΕΦΙΗΠη 

Ἰοσῦ1ή οοΠςρίοΠ Πα, οοπςοδσγυη{ 5ος τος, 0,54τΠο, Ῥτο- 

Ρίου πιαρἰδ(γαΓΗα Πποδίας. Πυἱ ρε οσο παπα Ρόσα οο]- 

Ίο βἰα{υοτηηί ἆς 

οὐ! οποία: Ότ ο0δατ οοπςα]ααπα ἵπ τοσα ση αὐπὶ 

τπ{(π6 πον 5 πιασἰκίταίας Τα παν ἵτογαπα 

οΓδαΤΘΙΗΕ, 41611 Πιορίάας ου Απίοπίο Ο54{οπς τορί- 

Ιοφμἱο α- Της πἲ νοδρογαπα Ἰαδίίο, 

Υοπσἷο οσάετοί 

οὗ ον ον ας ἀἱρδοηρίοπίρης τος ποπά ας ρου φπἵπαπεῃ- 

πίηα. ορης]ατί Ροϊορίαϊο ρογοτοη{, Ίου οΏἵπα ΠΟΠΗ Πιαβίς 

40 απ ἀἰοίαίογαπα ρ]ασαέ, [οπίαςςο Ῥτορίοτ τουθηίση 69 

πλο]οπόα ἀῑσίαίατα Ίοροπα Απο σπα αἱ Ττιυπην {τί ο0Η- 

(οκ [ίν ἵπ φπἰπαποηπίσπα αγ άπος πιαρἰκἰίταίας αΡΠΗΟ5 ἀοσί- 

μηατοη!: Ῥγονἱηοίας ία ρα τομέας, αἱ Απίοηίας Γαλογοί 



ΡΕ ΒΕΙΙΙ5 ΟΙΝΠΙΡΌ5 ΤΙΡΕΠ Τν, 

Πυριναίοις ὄρεσιν, ἣν Παλαιὰν ἐκάλουν Κελτικήν' 
ταύτης δὲ Λέπιδον ἄρχευν, καὶ Ἰθηρίας ἐπὶ ταύτῃ: 
Καΐσαρι δὲ εἶναι Λιθύην καὶ Σαρδὼ καὶ Σικελίαν, καὶ 
. ψ΄ νὰ ΄ -- 

εἴ τις ἄλλη νησος ἐνταῦθα. 

ΠΠ. Ὃδε μὲν τὶν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν οἵ τρεῖς 
3 / 3 - Ν / ψ -.. 3 / / 

ἐνείμαντο ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, τὰ πέραν ἄρα τοῦ Ἰονίου μόνα 
ο ” -. ΜΥ 

ὑπερθέμενοι, διὰ Βροῦτον καὶ Κάσσιον χρατοῦντας ἔτ 
ω” ΄ - -- / / 

αὐτῶν. Κασσίῳ δὲ καὶ Βρούτῳ πολεμεῖν Ἀντώνιόν τε 
καὶ Καίσαρα" Λέπιδον Ύὰρ ὑπατεύειν ἐς τὸ µέλλον, 
καὶ τῇ πόλει διὰ τὰς ἐν αὐτῃ χρείας ἐπιμένειν, ἦγε- 

μονεύοντα τῆς Ἱθηρίας δι ἑτέρων" τοῦ δὲ Λεπίδου 
: .- / Λ 3 / ν ψ. .) η φας ’ 

τρατοῦ τρία μὲν αὐτὸν Λέπιδον ἔχειν ἐς τὰ ἐπὶ Ῥό- 
Γὰ Ν Ν / ”- / ” ’ 

µης, ἑπτὰ δὲ τέλη νείµασθαι Καΐσαρα καὶ Ἀντώνιον, 
᾿ / η ” / / δἲ 3 / ς κ 3 Ν 
τρία μὲν Καΐσαρα, τέσσαρα 0ξ Ἀντώνιον, ὡς ἂν ἐς τον 

-- λ 

πόλεμον αὐτῶν ἑκάτερος εἴχοσιν ἄγοι' ἐπελπίσαι δὲ 
ἤδη τὸν στρατὸν ἐς τὰ νικητήρια τοῦ πολέμου, ἄλλαις 

τε δωρεαῖς, καὶ ἐς κατοιχίαν δόσεσι τῶν Ἰταλικῶν πό- 

λεων ὀκτωκαίδεκα" αἲ, καὶ περιουσία καὶ ἐδάφει καὶ 
Υ .) /' / ή ο) »ν σΑ/ . 

οἴκοις εἰς κάλλος διαφέρουσαι, ἔμελλον αὐτοῖς ἐδάφεσι 

καὶ οἴχοις αὐτῷ διανεµήσεσθαι, ὥσπερ ο αὐτοῖς ἀντὶ τῆς 
πολεμίας δορίληπτοι γενόµεναι. Καὶ ἦσαν αἵ πόλεις. 

ἅλλαι τε καὶ αἵ περιφανέσταται µάλιστα αὐτῶν, Ἰκα- 
/ ἃ Ετγ/ Ν 3 Π ᾽ 6 π π 

πύη, καὶ Ῥήγιον, καὶ Οὐενουσία, καὶ Βενεθεντος, χαὶ 

Νουκερία, καὶ Ἀρίμινον, καὶ Ἱππώνιο.. Οὕτω μὲν 
τὰ κάλλιστα τῆς Ἰταλίας τῷ στρατῷ διέγραφον. ᾿Ἔδοξε 
κ / αλ), σε 3. Ν ν΄. ο Δ 
ὃὲ σφίσι καὶ τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς προανελεῖν, ἵνα μὴ 
ἐνοχλοῖεν αὐτοῖς τάδε καθισταµένοις, καὶ πολεμοῦσι 

3 ν ν εω ὰ ἨνΣ λ τω 
πόλεμον ἔκδημον. Ταῦτα μὲν ἔλοξε, καὶ ταῦτα συνε- 
«Υράφαντο, καὶ αὐτῶν ὁ Καΐσαρ, ὡς ὕπατος, ἀνέγνω 
τοῖς στρατοῖς τὰ λοιπὰ, χωρὶς τῶν ἀποθανουμένων. 
Οἱ 5) ἀχούσαντες, ἐπαιώνισάν τε, χαὶ ἠσπάσαντο ἆλ- 

λήλους ἐπὶ διαλλαγ{. « 

ούτων, τέρατα καὶ σημεῖα ἐν ΙΥ. Γιγνοµένων δὲ τ 

Ῥώμῃ πολλὰ καὶ φοθερὰ Ἠν. Κύνες τε γὰρ ὠρύον- 
, σύμβολον ἀπδές: αλ λάλος τὴν το ὁμαλῶς οἷα λύκοι, σύ 

ἀγορὰν διεθεῦν, οὐχ ἐπιχωριάζον ἐν πόλει ζῷον: βοὺς 

τε φων ἂν ̓ἀφῆχεν ἀνθρώπου: χαὶ βρέ Φος ἀρτίτοκον, ἐφθε' - 

ον 

ατο" χαὶ τῶν ξοάνων τὰ μὲν ἵδρου, τὰ δὲ καὶ αἷμα 

δρου" ἀνδρῦ τε µεγάλαι βοαὶ ; καὶ κτύπος ὅπλων, καὶ 

δρόμος ἵππων, οὐχ ὁρωμένων, ἠκούετο" ἀμφί τε τὸν 
ϱ/ 3 ο» ον λ λ .Α αἱ [ὰ ) 

ἅλιον ἀηδη σηµεία πολλὰ, καὶ λιθώδεις ἐγίγνοντο ὑετοὶ, 
” Ν 

καὶ χεραυνοὶ συνεχεῖς ἐς ἵερὰ καὶ ἀγάλματα ἔπιπτον. 

Ἔκφ' οἷς ἡ μὲν βουλλ θύτας καὶ μάντεις συνηγεν ἀπὸ 
ο Δ 

Τωῤδηνίας, Ἰαὶ ὃ πρεσθύτατος αὐτῶν. τὰς πάλαι ρρη 2 
/ ΄ /“» Α΄ αι αι ῃ .{ 

βασιλείας ἐπανήξειν εἰπὼν, καὶ δουλεύσειν ἅπαντας 

χωρὶς ἑαυτοῦ μόνου, τὸ στόµα κατέσχε καὶ τὸ πνεῦμα, 

ἕως ἀπέθανεν. 

Υ. Οἱ δὲ τρεῖς ἄνδρες ἐφ᾽ ἑαυτῶν γενόμενοι, τοὺς 
/ / ’ Ἆν Ν ς ’ 

ἀποθανουμένους συνέγραφον, τούς τε δυνατοὺς ὑφορώ- 

μενοι, χαὶ τοὺς Ἰδίους ἐχθροὺς χαταλε ἔγοντες, οἰκείους 

τε σφῶν αὐτῶν 3 φίλους ἐ ἐς τὴν ἀναίρεσιν ἀντιδιδόντες 
/ 

ἀλλήλοις καὶ τότε καὶ ὕστερον. Ἡροσκατελέγοντο γὰρ 
. λ 

δὴ καὶ ἕτεροι μεθ’ ἑτέρους, οἱ μὲν ἀπ᾿ ἔγθρας, οἵ δὲ 
/ 4 / 3. .” Ἀ / 

μόνου προσκρούµατος, Ἄ φιλίας ἐχθρῶν, ἢ φίλων 

ον 
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υπἱνογδαπα αΠἱαπα, οχεορία εα, απ Ῥγτομαῖς ποπ νης 
οοπβῖρια οί, απα. ία Ὑείας νουαβαίας; απῶ; Πιορίᾶο οο- 
ἀαγεί ππα οι ἨΗἱδραπίας Οωκατί ΑΠίζα ομγοπίτοί ουΠῃ 

Ῥανά]πία βἰοῇαφιο, εἰ ος {ους οἷας αἶέας ἱηδη]ής, 

ΗΠ. Λίμα Πα Ἱππροπίαπα Ἠοιπαππη ἵπ Τπαπηνίγος ἁῑν]- 

ΞΗΠ1 ο5ἱ, ἀΠα[ἶς ἵΠ αἰπά {οππρις οα{ουῖς πίτα Ππαγο ΤοΠΙΗΙΗ 

Ῥνον]ποῖίς, τορίον Βνηίππη ας Οαβδίαπα, αἱ απο αἆμας 

θα (εποραηί, Οὐπι Οᾳ5δίο απίοπ Ῥνηίοσπα Ῥεϊαπα ρειογα 

ΑπίοΠΙΙΠΙ 6 ΟπρςαΓοπα Ρ]ασμί. Νάπα Ἱνορίάμς, ἀρείσησίις 

1η Ῥγοχίμι Πα αΠΠΗΠΗ οοης], ἵπ Ότης ογαί ππαήδατΗς, αἆ ος 

απἴρις Πρί ορι5 655εί αἀπηϊδίταπᾶα,. Ἡἱεραπίαπη τοσίΗγας 

Ρ6Υ γἰεαι]ο5. Περίάο Εἴρις εκ 5ιῖς Ἱορίοπίρας τοῖς αἆ 

Ὀνρίς ργαδίά{απη, τε]ίφᾶς δδρίοηι Ἱπίαι κο ία ραγΗομαπίυτ 

ωρα εἰ Απίοπίας, αἱ Οᾳ5αί αι ραοτοπία {τος ΑπίοΠΙο 

απαίπογς αἱ π{ενγαπθ 6ο γ]ρίπ(1 Ἰοσϊοπίρας αἆ Ώε]]απῃ Π]- 

Ιιὰ ρετεπά πα αοτοίΗν. Εί 41ο αἸαστίος τοδάσγδίΙγ ϱΧΟΓ- 

αἴμς, Ρυα{6υ αἰία Ργοροίία γἱείονῖα Ργαπηία, Ῥτοπη{οηᾶας 

οοη5αογαπί ππΗήρας οοἰοπίαταπη Ίοσο, οείοά είπα Πα]ίζας 

α1Ῥος, ἴαπι ορίρια5 απαπ1 αστῖ Ώομ]ίαία αο αἀἰβείογαπα Ρ]- 

ομη(πάΐπαο ργεε]]εηίες; ασ οῃ αστῖς εἰ αἀῑβαΙϊ, ΠΟΠ 

5εζ5 απαΠ1 Ῥοε]ίο εαρία., ἵπ πηϊΠίος ο5ςοηί ἀῑγιάρηᾶα», Τπ 

εαΓάΠ1 ΠΠΠηΘΤΟ θη]πεβραπ{ί, Οαρια, ἨΠορίαπη, Ὑοηηρῖα, Ῥθ- 

πεγεπίπα, Ναοειία, ΑγΙΙΙΠΗΠΙ, Ύ]ροπα. Αίαάπο Ἱα ρι]- 

ομειτίπια Τία]ία Ρανς πα ρις οδί αἰηϊρπία. 5εἆ απίο οππ]ῖα 

ΥΙΞΗΠΗ ο5έ, Ῥτορτίος οίἴαπα Ιπ]π]ῖσος, το Ἠσο αἀηϊηϊδίται- 

Πρι εί ἵη Ἰοηαίπαιιαπη αχρεάΠΙοπεπα Ῥτο[θοΓῖς Ιπιρεάϊπιοπίο 

655εΏ{, {οἱ6γ8. Ἠαο ἀρετεία 0.05ατ εχ οΠῖσΙο 5πο, αάργε 

εοηςη], τεοϊαν{ί ἆα εοΠρίο εχοτοϊἵθας, Ῥτοδερίίοπθ ἴση- 

{απ «Πεπίίο ραίογία. Εί παϊ]ίος Ἰαῖς αοζ]απια{ἰοηῖρας 

πηηΐδᾳιθ οοηςα]α{α{{οηίβ5 τεσοποϊΠαίοπεπη {[ασίαπα 6ε16- 

Ῥγαβαηί, 

1Υ. Ἰπίοιθα πλη]ία Ἰουγοπάα ἵπ Ὅτρο γίδα 5ηί ρτοαϊσία. 
Να οί «απε5 αιαδί εκ εοπηροῖίο αἹα]αίαπα, Ἰαιᾶ 56ος 
ἃο Παρί, εἀεραπί Ἱπαιδρίοαίυτης οἱ Παρί ρου Γογαπα ἀϊκοιτ- 
τοραμ!, απῖπιαΙ Ἱπαδδαθίαη αρίρας; οί ο ΠΙΠΙΑΠΑΠΙ 

επηϊςίί Υοσεηα; οἱ Ιπίαης τοςθης παίις Ἰοσπίας οςί : ἵη 5ἵπιι]- 

Ἰασιἱ» 54ου αρραγι]{; οἱ ΘΟΓΗΙΗ ΠΟΠΠΙ]]α 5αησαἴποπα 4 ποαπθ 

επηϊδογπ{ ; εχαα 5απί ππασηϊ ϱἸαπιογας σίτοταπα, οί αἲ- 

ΠΙΟΤΗΠΙ οΓορίέα5 5ἰγερίίαδατις θ(ΠογάΠΙ οΗΥΤΟΠΠΠΙΗ, {41ΟΥ ΠΗ 

πΙρΙ οοιπεβαίας οοι]ῖς : οἶτζα 5ο]επῃ 4ποήπα (σα ππα]ία 

Ριοαΐρία 5υπί οὐδοιναία, οἱ Ἱαρίάίρας ααποίίος ρ]η, οί 

5αογ. ο 65 Ιππασίπεξαιο οοπ μις {αεί 5απί Γαἱπηίρς, 

Ηἰ5 Ῥτουυγαπάῖς 5οπαίας αγαςρίεςς ας ναίος αοοϊγ]ί εκ Είτι- 

πας Πορ παία πιαχίπα5, τοδίατάπα, αἲξ, Ττεσηπη αα]ε 

ῥηῖςεῖς (οπαρονίρας [αογαξ, ἐππείοδαιια 56ΓΥΙΠΓΟ5, 56 1Πο 

οχοορίο : εἰπιπ]ααα 5ρίγίαΠΙ οοΠΙρΓθδδΙ{Ε, ἆοπος οχαπἰηηϊς 

Ῥτοσϊάεγεί. 

Υ. σαίοταπῃ Τεαπινίτί, 5επιο(ῖς ατΏ](τῖς, ποπηΐπα οοηςί- 

σηαβαπ{ ϱοΓΙΠὰ, 4ος Ππίογ[οσίος γο]οβαπί; ῬγίπιΙη 515Ρ6- 
οίος οὗ Ρροίοπ/ἴαπα, {ατα 5405 αίκαιο Ιπ]ηχίσος» ἀθπίαιε απηῖ- 

ϱΟΓΙΠ1 θἱἴαΠ1 οἱ εοβηαίογπα 5α]φίοιῃ ρτοάεβαί αἰίει αἰιε, 
πιοᾶο γἱοϊςκίπι ἀατείαγ (ο]]εηαᾶϊ αἀνεικατίος οορία : αποᾶ οἱ 
(απο 5{αἴἶπα Γοοεγαπί, οἱ Ἰάδπη[τάσπα Ροδίεα : ΠᾶΠα εἰ ἀείηάθ 
ἼαΠἱ ρο»έ αἰίος δυηί αἀςογῖρεϊ ἵπ εππιάσπα οδίαΙοβΗΠ1, (πἱάαπη 

Ρνορίος φἱπππ]ίαίθιη, απἰάαπα Ῥτορίετ 5οἶαπῃ απαπιάαΠα οἱ- 
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ἕχθρας, Ἡ πλούτου διαφέροντος. Ἐδέοντο γὰρ ἐς τὸν 
πόλεμον ρημάτων πολλῶν, Βρούτῳ μὲν καὶ Κασσίῳ 
τῶν ἀπὸ τῆς Ἀσίας φόρων δεδοµένων τε καὶ προσοδενο- 
µένων ἔτι, καὶ βασιλέων καὶ σατραπῶν συμφερόντων" 
αὐτοὶ δ᾽ ἐπὶ τῆς Εὐρώπης, καὶ μάλιστα τῆς Ἰταλίας, 

πολέμοις τε καὶ ἐσφοραῖς τετριµµένης, ἀποροῦντες' 

δι ἃ καὶ τοῖς δηµόταις, καὶ ταῖς γυναιξὶ, λήγοντες, 
ἐπέγραψαν εἰσφορὰς βαρυτάτας, χαὶ τέλη πράσεων 

καὶ µισθώσεων ἐπενόησαν. δη δέτις καὶ διὰ κάλλος 
παύλεως καὶ οἰκίας προεγράφη. ἸΚαὶ ἐγένοντο πάν- 

ν.. οἵ θανάτου τε καὶ δηµεύσεως κατεγνωσμένοι ἀπὸ 
μὲν τῆς βουλῆς ἀμφὶ τοὺς τριακοσίους, ἀπὸ δὲ τῶν 
καλουμένων ἵππέων ἐς δισγιλίους. Καὶ ἦσαν ἐν αὐτοῖς 

ἀδελφοί τε καὶ θεῖοι τῶν προγραφόντων, καὶ τῶν ὑπ᾽ 
αὐτοῖς ἡγεμόνων ὅσοι τι τοῖς ἄρχουσιν Ἄ τοῖς ἡγεμόσι 
προσεκεκρούχεσαν. 

γΙ. Τὸ μὲν δὲ πλῆθος αὐτῶν, ἀπὸ τῆς συνόδου 
διελθόντες ἐς Ῥώμην, προγράψειν ἔμελλον' δυώδεκα 
δὲ ἄνδρας, ἢ ὣς ἕτεροι λέγουσιν ἑπταχαίδεχα, τοὺς 

μάλιστα δυνατοὺς, ἐν οἷς ἦν καὶ Κικέρων, ο ᾷ προα- 

νελεῖν, ἐπιπέμψαντας ἄφνω. Καὶ τῶνδε μὲν τέσσα-- 
ρες αὐτίκα ἀνηρέβησαν ἐν ἑστιάσεσί τε χαὶ ὑπαντήσεσι, 
7 πτουμένων. δὲ τῶν ἄλλων, χαὶ ἐρευνωμένων νεῶν τε 
καὶ ὀϊκιῶν, ἄφνω θόρυβος ἆ ἀνὰ τὴν νύχτα πᾶσαν ἦν, καὶ 
βοαὶ καὶ διαδρομαὶ μετ οἰμωγῆς, ὡς ἐν ἁλισχομένη 
πόλε. Τῷ γὰρ ἐγνῶσθαι μὲν ἀγδρολήψια Ύέγνεσθαι, 
μὲ προγεγράφθαι δὲ µηδένα τῶν προχατεγνωσμένων, 
πᾶς τις τὸ ἡγεῖτο Ῥητεῖσθαι πρὸς τάς περιθεόντων. 

Οὕτω δὲ ὁ ἀπογιγνώσκοντες αὑτῶν, οἵ μὲν τὰ ἴδια, οἱ δὲ 
τὰ κοινὰ, ἐμπρήσειν ἔμελλον, δράσαι τι δεινὸν ἁλόγως 

αἱρούμενοι, πρὶν παβεῖν' καὶ τάχ᾽ ἂν ἔδρασαν, εἰ μὴ 
Πέδιος αὐτοὺς ὃ ὕπατος, μετὰ κηρύχων περιθέων, 
ἐπήλπιζε περιμεΐναντας ἐς ἕω τὰ ἀκριβέστερα μαθεῖν. 

Ἅμα ὃδ᾽ ἔῳ, παρὰ γνώμην τῶν τριῶν ἀνδρῶν, προῦ- 
Ύῤαφεν ὃ Πέδιος τοὺς ἑπτακαίδεχα, ὡς µόνους τε αἷ- 

τίους δόξ ἔαντας εἶναι τῶν ἐμφυλίων κακῶν, καὶ μόνους 
χατε Ὑνωσμά νους πίστεις τετοῖς ἄλλοις δηµοσίας ἐποιεῖ- 

το, ἀγνοῶν τὰ ἐγνωσμένα. Καὶ Πέδιος μὲν ἐκ καμάτου 

τῆς . --... 
ΥΠ. Ἔσήεσαν δ᾽ οἵ τρεῖς τρισὶν ἡμέραις, ἀνὰ µέ- 

ρος ἕκαστης αὐτῶν, δὃ Καϊσάρ τε καὶ ὃ Ἀντώνιος μαὶ ὁ 

Λέπιδος, σὺν ταῖς στρ ο”. τάζεσι, καὶ ὁπλιτῶν 

ἕκαστος ἑνὶ τέλει. Ὡς δὲ εἰσηλθον, 
πόλις ἦν πλήρης ὕπλων τε καὶ σημείων διατεταγµένων 

Αὐτίκα δὲ ἐν µέσῳ τούτων ἤγετο ἐκ- 

αὐτίκα μὲν ἡ 

ἐς τὰ Ἰπίκαιρα, 
κλησία, καὶ δήμαρχος Πούπλιος Τίτιος ἐνομοθέτει 
σαινὸν ἆργὴν ἐπὶ καταστάσει τῶν παρόντων ἐς πεν- 

ταετὲς εἶναι τριῶν ἀνδρῶν, Λεπίδου τε καὶ Αντωνίου 

καὶ Καίσαρος, ἴσον ἰσγύουσαν ὑπάτοις (ν ἄν τις 
Ἑλλήνων Ἁρμοστὰς ὀνομάσειεν, ὃ καὶ Λακεδαιμόνιοι 
τοῖς καθισταµένοις τὰ ὑπήκοα ἐτίθεντο ὄνομα)" οὔτε 

διαστήματος ἐς δοκιµασίαν, οὔτε κυρίας εἲς τὴν γειρο- 
τονίαν ἡμέρας προτεβείσης' ἀλλ᾽ αὐτίκα ἐκυροῦτο ὁ νό- 
ος. Καὶ νυκτὸς ἄλλων, ἐπὶ τοῖς ἑπτακαίδεκα, τριά- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

[ρηδαπα, ἁοΐ αποᾶ ἠπίπποοτυΠα ο55εῃί ποοθεςαγΗ, το απη- 

εοτηπα Ἱππηίοί. Νοηπυ]ίς ἁῑγίία, (πεταπί οχἰίο.. ἈΝαπι 

ορη5 οταί αἆ Ρε]ῇ αρραγαίαπῃ πηα]ἶς ροευηίΐς : απία τοβῖίας 

εχ Αδία τεεραρης Ἐτιίο Οᾳβείοαπο {αργαπί ἱταδήῖ, οἱ 

αἲ 115 δο]ἱ5 αἆμις ρετοἱρἰεραπίατ, τορίρας οἵαπι Ργαίογθᾶ 3ο 

εαἰταρίς ἆᾳ 510 εἰδάεπι εοπ/[εγεηίρας. Τεαπην]τίς α{οῃα 

Έπτορα τε]ίαια εταί, εἰ Τα]ῖα, Ὀε[]15 πι πιαχίπαο οχας{1ο- 

πρηξ(αθ Ἱία οχμαηδία, αἱ ραγοϊἰβδίπιας Ιπάςρ τοδῖίας ο55ε{. 

Ἱίασιο ραμ]α[ἴπη ΡΙεΡί 4ποσπα, ας {απάεπα ππυΠετίθας οεἵαπη, 

σταγἰπαίπια ἱτὶραία ἱπιροδπεταπί; οἱ οπἹΙοπαπῃ ποαπε οί 

ἸουαοπΗπα γοςἡσα]ία εχοοσϊίαγαπί. ἈΝοος ἀθ[αῖί απῖ Ρτορίος 

γΏ]αϊι απί ἀοππππῃ αππαπΙοΓεπα Ργοφδοτίρίας οδί. Ἐποτηπί 

απίοπα Ῥγοδογἱρ, Ῥοπί5 ρα ]ἱσα{ῖς, δεπαίοτος οσα, οᾳπῖίος 

Ἠοππαπί ΜΜ. Τη Πής οταη{ [γαίτος (τίαπαγΙτογαπη οἱ αγυπου]ῇς 

ποπη]{ οίίαπα εκ. Ἱορα[ἶς οογΗπιάεπη, απῖ το] ἱπιρεταίοτες 

Υε] αἰίος Ἱοραίος ποππῖ] ο[Γομάσταπί, 

ΥΙ. απ πια]οτῖς αἱ επα ππηοτί ἀῑςίπ]εταπί ρτοδοτίρί{ο- 

ΠΟΠ ἆοπος α οο]]οφπίο ἵπ Τηθπη ἀῑςοεςκίσεπί : ἀποάθείπι 

απίθηα, το], π{ α)ῆ ρτοᾶυπ{, δορίοπιάθοῖπα, τε]αῖς Ροίθη- 

Μοτος, οἱ ἵῃ 5 ΟἸοθτοπεπῃ , Ρ]ασυ]ί απο αἲίος οεοἴάεγε, ἵπι- 

πηὶςςί5 5ΡΙίο ΡοτοιδδοτίρΗς. Ἐν Π]ήδᾳπο δια [ἴπι αμαίπος, 

νο] ἵπ οοηγ{ν]ΐς', γα] ἵπ Γογ[μίο οσΠτδ, οσρςί επί : το](ί 

γοτο ἆππα Ῥοτ ἆοππος Ῥοτ(πο {οππρία απαταπίητ, Π δαΡίίο 

ἰοία ποοίο (ππππ]έα5, οἱ ἀῑδειτδα[ίο οὐπα εἸαπποτε ο]π]αίπσπε, 

ΤΟΠ 56015 άπαΠὰ τῃε σαρία. ΟΠΠ εηίπα Ιπίο]εχίςδεπί, 

αποτῖ οοπιρτε]οπάϊαιε αἰᾳποί τίτος, οἳ πεπιο αάλας Ρτῦ- 

πεπρία5 ο556Ι; αηΐσαιο 5ε Ρρείῖ α οἰτοιπποιξαπ ή ρας ρυ(α δα. 

Τίααπο τοις ἀοδρεταῖῖς, απἱάαπα 5πας Ῥτϊναίας, απἰάαπα 

ραβ]ίσας αίῖαια οάος οοσαραπί ἱπορπάρτος πιαῖο 5απο απ- 

ἆσπα οοης]]ῖο [αοϊατῖ ἀἴγαπα αἰἰφπἷᾶ, Ῥτϊαδα παπα. Ῥαΐοτοπίας, 

Ας Γοοῖβδοπί [οτίαςδο, πὶ Ροάἵας οοη51, Ἠαο ἴ]ας οσα ργα)- 

«0Π6 εΠΤΡΙί4Π5, Ώ6πο6 5ΡΟ6ΓΗΓ6 605 Ἰηβθίςδεί, οἱ Ἰή0σπΙ οχ- 

«μθοίατο; ἔαπα αοοταα5, ααἰά τοῖ ο55εί, οοβηΙ{ατο5. Ῥγίπια 

Υοτο Ίμοο, οοπίτα ΓΠΙΗΠΗΥΙΤΟΓΙΠΑ 5οπίθηίαπα, Ῥγοδουτίρςίε 

Ῥοάἵμς Π]οδ χτα, απαδί εοἶος αποίογος ΙπίδςΙπογΙπα Ππια]ο- 

τΗΠ1, 8ο]οδαπο οοπάσπ]Πα(ος : το]αιῖ», Ιπίοτροδίία Πά6 ρι- 

Ῥ]σα, 5οουγ(αἴοπα Ῥτογηϊδίε, ἵσπατας ἀθοτοιὶ (πίαπην ἱτα]ῖς. 

ΕΙ Ῥοδῖας απἱάσπα 5οαποη{ῖ ποσίος ΠΠΟΤΏΟ οκ πἰηηία ἀο[α{- 

Εαἴίοπο οοπίτασίο, οχδποίας ο»1. 

ΥΠ. Τα {τος ἠὰ, Οα-ας, Απίοπίας, Ἱορίάας, (πας 

οοπ(παῖς ἀἱεβας, άποφηο ἀῑο 5οογδίπα απας ον Π]ίς, Ὅτροπι 

5ιηί ἱηρτοςδί; απἴδαιο οἳπα 5υὰ ῥγορίοτία οο]οτίο, οἱ ππα 16- 

μίοπο.. ΟΠΟΓΗΠΑ αἀγοπία υτς αγπια[ἰς οοπ πο τορ]εία ο5ἱ, 

οἱ εἶσηα πα ατία οοηδροοία π Ἰουῖςορροτπορίρας, δα πι- 

ππο αἀνοσαία οοποίοπο, οᾶ (6 πο 1 ολα Ώοπο οποία, Ῥα]έας 

Τη πας (πίρυπας ροὈ]ς Ίοσοπα (1 4ο πονο πιααἰδίταία ογδαπάο, 

υἱ Τπαπηνἱὶ οοηδασηό ο τορα [ος ρταοβ5θη η αυ{η- 

αποπηίυ πα. ουπα Ροϊοδίαίο οοηδη]ατί, Ἱιορίάας, Απιορίας οἳ 

κας (Ἠαγπποδίας Οτσς Πο ἰπουηηιοᾶς αρροβανογίς: 

4πο ποπηίπο Τποσδαπιοπῖί νουσραηί ος, φπί οἰν[αίος {ρδία 

ευρήοοίας πποδοταβαπέατ) τ αἲ ποσο ἐππάΙπΙΠα οκ Πηογο 

οκ α η ΠΔΠΠΗ Ἰδβθίή ΟΟΠΟΟΒΦΙΗΠΗ ο5ἱ, που ἀῑον οοπη(ς ἀῑσία, 

«οἳ Ίοχ αἴηο πποτα Ροτ]αία οί. 5οηποπί ποσῖο, ῥγα{ος Π]ος 

ΥΠ, ΑΗ ον χν ῥγοβοηίρ{{ κυη! : οἱ ποβηίηα 6Ο0ΓΗΠΗ ἀἰνογκί 
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χοντα χαὶ ἑκατὸν ἀνδρῶν προγραφαὶ χατὰ πολλὰ τῆς 
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τοῖς Ἰοοῖν ρτοροδίία; που Πημ]ίο Ροδὲ τΙΓδΗΠῃ αί σοι, Έε 
πόλεως προὐτίθεντο: καὶ μετ ὀλίγον ἄλλων πεντή- | Ιδριίς δεπηρει αἀφογίροραίατ ΠοΠΊΘη 4ου] οχ οἱς, αμί Ρος 

υ / / / - / Ρ 

χοντα χαὶ ἑκατόν. Ἰαὶ τις προσετίθετο τοῖς πίναξιν 

ἀεὶ τῶν προκαταγιγνωσκοµένων ἢ τῶν προανηρηµέ- 
νων ὑπ ἀγνοίας, ἐς δόξαν τοῦ δικαίως ἀνηρῆσθαι. 

Διετέτακτό τε, πάντων τὰς χεφαλὰς ἐς τοὺς τρεῖς ἄν-- 

δρας ἐπὶ ῥητῷ κέρδει φέρεσθαι' χαὶ ἦν τὸ χέρδος ἐλευ- 
/ 4 3 ’ 

θέρῳ μὲν, ἀργύριον, θεράποντι δὲ, ἐλευθερία τε χαὶ 
. τα 
ἀργύριον παρέχειν δὲ ἐς ἔρευναν πάντας τὰ ἴδια" 

Γ λ ε ν/ κ /’ λ , 3 

καὶ τὸν ὑποδεξάμενον ἢ κρύψαντα Ἡ τὴν ἔρευναν οὐ 
παρασχόντα, τοῖς ἴσοις ἐνέχεσθαι" πηνύειν δὲ ἕκαστα 
τούτων τὸν ἐθέλοντα, ἐπὶ τοῖς ἴσοις κέρδεσι. 

ΥΙΠ. Καὶ εἶχεν οὕτως ἡ προγραφή' «Μάρκος Λέπι- 
δος, Μάρκος Ἀντώνιος, Ὀχτασύϊος Καΐσαρ, οἵ χειροτονη- 

θέντες ἁρμόσαι καὶ διορθῶσαι τὰ κοινὰ, οὕτω λέγουσιν' 
Εἰ μὶ δι ἀπιστίαν οἱ πονηροὶ» δεόμενοι μὲν, ἦσαν 
ἐλεεινοὶ, τυχόντες δὲ, ἐγίγνοντο τῶν εὐεργετῶν ἐχθροὶ, 

εἶτα ἐπίθουλοι: οὔτ) ἂν Τάΐϊον Καΐσαρα ἀνῃρήκεσαν, 
οὓς ἐχεῖνος δορὶ λαθὼν ἔσωσεν ἐλέῳ, καὶ φίλους θέµε- 

νος ἐπὶ ἀρχὰς καὶ τιμὰς καὶ δωρεὰς προήγαγεν ἀθρόως: 

οὔτ᾽ ἂν ἡμεῖς τοῖς ἐνυθρίσασι καὶ πολεμίους ἆ ἀναγρά-- 

Ψασιν ἡμᾶς ὧδε ἀθρόως ἠναγκαζόμεθα χρΏσθαι. Νῦν 

δὲ, ἐξ ὧν ἐπιθεθουλεύμεθα, καὶ ἐξ ὧν Γάΐος Καΐσαρ 

ἔπαθεν, ἀτιθάσευτον δρῶντες τὴν καχίαν ὑπὸ φιλαν- 

θρωπίας, προλαθεῖν τοὺς ἐχθροὺς ἢ παθεῖν αἱρούμεθα. 
Μὴ δή τις τὸ ἔργον ἄδικον ἢ ς ὠμὸν ἢ ἄμετρον ἡγείσθω, 

ἐς τε 1 άΐον χαὶ ἐς ἡμᾶς , οἷα πεπόνθαµεν, ὁρῶν. Γάϊον 
μὲν δὴ καὶ αὐτοχράτορα ὄντα, καὶ ἄρχοντα ἵερῶν, καὶ 

ι , ε / / Μι λ 
τὰ φοθερώτατα Ῥωμαίοις καθελόντα τε ἔθνη χαὶ κτη- 
σάµενον, καὶ πρῶτον ἀνδρῶν ὑπὲρ, τοὺς Ἡραχλείους 

ὄρους ἁπλώτου θαλάσσης ἀποπειράσαντα, χαὶ Ῥω- 
μαίοις γην ἄγνωστον εὑρόντα » ἐν µέσῳ τῷ Ἱερῷ λεγο- 

µένῳ βουλευτηρίῳ, ὃ ὑπὸ ὄψεσι θεῶν, κατέκανον, εἴκοσι 

καὶ τρισὶ σφαγαῖξ ἐνυθ βίσαντες, οἵ πολέμῳ ληφθέντες 

ὑπ᾽ ἐκείνου »περισωθέντ ες,καὶ κληρονόμοι τέτινες αὐτοῦ 
τῆς οὐσίας ἐγγραφέντες εἶναι. Οἱ λοιποὶ δε, ἐπὶ τῷ 
µύσει τῷδε, τοὺς ἐναγεῖς ἀντὶ κολάσεων ἐπὶ ἀρχὰς καὶ 
ἡγεμονίας ἐξέπεμψαν' αἷς ἐκεῖνοι χρώμενοι, τά τε χοινὰ 
τῶν χρημάτων ἥρπασαν, καὶ στρατὸν ἐξ αὐτῶν ἀγεί- 
ρουσι καθ᾽ ἡμῶν, καὶ ἕτερον αἰτοῦσι παρὰ βαρθάρων 
ἀεὶ τῆς ἀρχῆς πολεµίων" τάς τε ὑπὸ Ῥωμαίοις πόλεις, 
τὰς μὲν οὐ πείθοντες, ἐνέπρησαν Ὦ κατέσχαψαν ἢ κατή- 

λ 4 παν, ο {8 ) 
ρευψαν, τὰ δὲ χαταπλήξαντες ἐπάγουσι τῇ πατρίδι καθ 

ἡμῶν. 

ΙΧ. Ἡμεις δὲ αὐτῶν τοὺς μὲν ἤδη τετιµωρήμεθα" 
η Δ -” / .. κ νΝ/ 

τοὺς δὲ λοιποὺς, θεοῦ συνεπιλαμβάνοντος, αὐτίκα δίκην 
Αα / ν μιά αἲ / ς.- 3 / 
διδόντας ὄψεσθε. Τῶν δὲ µεγίστων ἡμῖν ἠνυσμένων 
ελ 4 ..ρ / Ν .. ἃ 

καὶ ὑπὸ γερσὶν ὄντων, Ἰθηρίας τε, καὶ Κελτικῆς, καὶ 

τῶνδε τῶν οἴκοι, ἕν ἐστι λοιπὸν ἔτι ἔργον, στρατεύειν 
ἐπὶ τοὺς πέραν θαλάσσης αὐτόγειρας Γαΐου. ἨΜέλλουσι 
δὲ πόλεµον ὑπὲρ ὑμῶν ἔκδημον ἀγωνιεῖσθαι, οὐκ ἆσφα- ἳ ρ Ἶι Αν 
λες οὔτε ἐς τὰ ἡμέτερα οὔτε ἐς τὰ ὑμέτερα εἶναι 
δοκεῖ, τοὺς ἄλλους ἐχθροὺς ὀπίσω καταλιπεῖν, ἐπιβησο- 

µένους ταῖς ἀπουσίαις ἡμῶν, καὶ τὰ συμθαίνοντα τῷ 

εΓΓΟΓΘΠΙ ]4Π1 απίε εοπάεπηπα(ἶ αὐ! οσσἶδὶ εγαηέ, Πε Ἱπποσθηίος 
ΥΠάεεηίς  ρομ11 5ο,. Εάίοίαπιάο ογαξ, αἱ οπηπίατη οπρί(α 

πά Ἐαπαγίτο γο[ουγοηίας, ργοροφίεΐς ορτίῖς ργωπη(ς, {πσρ- 

πιο Ρδσμηία, 8εγγο Ηρογίαίο ειπα ροουηία : ἔππα, αἱ ρεταῇ- 

5Ποπίριι5 απἱδᾳπο ρα{ε[ασργεί ὤᾷες 8πα5; ρατῖ επίπα ἵῃ ομ]ρο 

ομπι ργοδοπρ{!5 [οτα, φπἱοππ(πο α(πεης οκ Πῖ5 νο] ἆοππο 

οχοορίςςεί, γε] οσομίαρδεί, νοὶ απ ροναἰςοτίρα5 Πο 

υπο αροτίτοί οπιπία : οἱ Π]αςπιοῦί ορ]αίογαπα ἱπάιοῖνας 

Ρατία ογαπ{ ρΥπηία Ῥγορορί{α. 

ΥΠΙ. Εις απίοπι ρτοδοΠριἰοπῖδ Γογημ]α πο: « Μ. Τ,ε- 
ρίάα5, Μ. Απίοπίας, Οσίαγίας Οωα5, ἑγαπην ἱπῖ ο]θοί οοης!]- 
(πεπάς οί οοτησοπᾶς τοιριρ]σας, οὐϊοιπί δἷο : ΝΙδί {απία 

ο55εί Ιπιργοβογαπα ρειβάῖα, αἱ ροδίαπαπα 5αρρ]ίοθς πηΐςθγα- 

Ποπε 5ετναἰἶ δηΠί, Ροπεπιογϊ(15 το Ῥεπεβοίο ταροπαΠί οάἵπῃι, 

86 Πλοχ ο[ἶαπα (ο. ΙηδίάΐαξΣ ποΓιπο ΠΙΟ. 05αγθπῃ Ἱη{ογ[αοίς- 

5εηί, 41ος Π]α Ρε]ίο νἱοίος 5εγγαν1{ί οἸεπποπίῖα, οἱ ἵπ απι]ῖ- 

Πάπα τεοερίος εγεχίί αἆ Ἠοποτες, οί ενα λίαίο οπημ]ανίέ 

ηθΠιθ πο αἀγειδις 605, απ Ιπάΐρηθ ποβίδσαπα οσοι, οί 

Ἠοδίος τοῖριβ]ίος πος Παάϊσαγεναηί, 5Η Ρ1{ο Ἰαπο ΤΑΓΙΟΠΕΠΙ 

Ἰηστεαί 0Ρεγεπτ. ἈΝαπο γετο, Ροδί(παπα εχ Ιη5ίά[ϊ5 απας 

ποβῖς κἰταχοτυπ{, οἱ οχ Οωρατῖς 6αδα, Ιπίο]οχίπηας, πι]]ή5 

ῬοπεβοΙϊς ρεγάοπατῖ 6ΟΓΙΠΑ πια Παπα ρο556, ργῶγεηίγε Ππῖ- 

πΙΙΟ05, 4πᾶπα αὐ εἶς ργαοσσαρατΙ, ΠΠαΙΙΠΙΗ5.  Ἀοπιο σι 

Ἰχου Ποδίταπα Γαοίαπι αα{ Ππ]αδίαπα, απί ουιἀε]α, ααί πΙπα πα Πη 

εχἰςπιεί, απἱά Ο. Οαδας, απἱά πος 1ρ8ί ραςςῖ 51115, Τεριι- 

αμ. Ἠϊαπι οονῖα, αἱ ἱπιρεγαίοτεπα, αἱ ροπίϊβοθπι ππαχῖ- 

ΠΙΠΠΙ, εἶ 5αοΠΙΙΙΠΙ Ππαχίπ]ο Ῥορι]ο ΒΟΠΙαΠο ΓογπιϊάαίαγΙΠι 

ἀοπηίογεπα δηῬασίογθππααα, ααὶ ριῖπιας πηοτίαἸυπα αἰίτα 

Ηετοι]εος {αγπηίπος ποπηϊηϊ παγϊσαίαπα πΊανα 5μρετανγ!έ, οἱ 

Ἱποοσδηϊίας Ῥορπ]ο Ἠοπ]απο αρογη]{ ἵθττας; Π]απα ἵπ Ίοσο 5ᾶ- 

οταίο, ἵπ πιεᾶῖα ουία, 548 οσμ]ῖς ἄδοτηπα, οοπ(οσσγυηέ, ἱτῖ- 

Ῥήδαιε εί γσίηϊ να]πεπίρας Ιασοταγαπί 1, απὶ, απ σπα Ίπγο 

ΡεΗΙ αἲ ϱο Εαἱδδεηί οαρίῖ, ἀπιϊςςι αΏ οοάσπα Γμογαπί Ιπου- 

11165, ποππι]ἶ αἴαπα {οδίαππεπίο Ἰγοᾶος οἶας πυποπραίΙ. 

Οσίοιῖ Υεγο, (απίαπι αρβαΙ(, αἱ ἵπ εοΠπδριγζαί{ος {απα εχ5εςγᾶ- 

ΡΗἱ ογ]αῖης απἰπιαἀγοτίεγοη{, αἱ αἷς πιασϊςίταίιις εί Ρτοτίη- 

οἷα5 ουπι Ἱπροτίο ἀεάστίηί; απίρας 11 αὐιςῖ, ο Ρρεουπίας 

ραβ]ίοας ἀἰπίραθγυπί, οἱ οορίας πά6 οοπίτα Πο5 οο]σιπί, 

Δίαιο αἶίας α Ῥατραςῖδ, Ῥετρείαῖς ἱπιρεγῇ πορδίτί Ἠοδρας, 

Ροδίπ]απί. ΟΙνΙίαίεξαιο ΡορΗ]ο Ἠοππαπο 5αη]εσίας, ραγΙΠΗ, 

ααοᾶ ἵρδογιπῃ Ἱπροταία ἀθίγοσίαδδοηί, ἱπορπάσταπί, απί ᾱἷ- 

γαθγη{, εί 5ο]ο απαταπ{, ΡαΓΙΙΠΙ πη]ηϊς ας {ογγΙ(α[1οΠ6 006- 

σετιηί αἆ ατπ]α πορίς ραίπίσαιο Ιη[εγρηᾶα, 

ΙΧ. «ΝοΟ8 Υοτο ἆο (πἱρηδάαπι ΘΟΓΗΠΗ ]άΠῃ οχοσίπ]η5 Ρα;- 

πας : Το(Πος, 46ο Ιαγαπίθ, Π]οχ Ἰαογα τἱάσρΙῖς. ΟΦίδγαπη 

Ρο5ί τος πιαχίη]α5, ΡαΓΙΙΠΙ ]4Ώ1. οοη[εοία5 α Ποβίς, ΡαΓΠΙΠΙ 

Ῥτορεάϊεπα αχρεά[επάαδ, αα αἆ Ηἱςραπίαπι αἆ 6αΠΙαππαπε 

εἰ αἆ Ἠαηο Ποξίταῦα Πα]ίαπι ρογπεηί; ΠΠ] ΡΓῶίογεα ΠΠ: 

ΡΠΙΠΙ 5ΗΡογοΟ5ί ΠΕβΟΙΙΜΩ, οχροᾶΊβίο οοπίτα 605, απϊ ἴΓ8Π8 

πάγο 5υηΐ, Οωφατῖς ρατηϊοίας. Τά Ῥείαπαι Ῥτο Ραίτία βὲ- 

εἰηγί ΡογερτΘ, ηθήιι ποβῖς πο(πο γοβίς (π{αῃ [ογε αγβίεγαιἰ 

ΒΗΠΠΙΙ5, δἱ αἰίος Ιπίπιίους α- {ου5ο ΤΕΙΠ4ΠΕΓΕΙΗΙ5: 5ΗΓΟΒ 

οοπίγα Π05 ο06ᾶΔίΟΠ6, μου αμςοπίίαιη πορίταπα εί Ρεγ Ρεἰ1 



400 ν 

πολέμῳ καιροφυλακήσοντας' οὐδ αὖ βραδύνευ διὰ 

τούσδε, ἐν ἐπείξει τοσῇδε, μᾶλλον, ἢ ἐκ ποδῶν αὐτοὺς 

ἀθρόως ποιήσασθαι, ἄρξαντάς Ύε τοῦ καθ’ ἡμῶν πολέ- 

µου, ὅτε πολεµίους ἡμᾶς τε καὶ τοὺς ὑφ᾿ ἡμῖν στρατοὺς 

ἐψηφίζοντο εἶναι, σ 4 - 1 

Χ. Κάχεῖνοι μὲν τοσάσδε πολιτῶν µυριάδας ἡμιν 

συναπώλλνον, οὔτε θεῶν νέµεσιν οὔτε φθόνον ἀνθρώπων 

ὑφορώμενοι. Ἡμεῖς δὲ πλήθει μὲν οὐδενὶ χαλεπανσῦ- 

μεν, οὐδὲ τοὺς ἐγθροὺς ἐπιλεζόμεθα πάντας, ὅσοι διη- 

νέχθησαν ἡμῖν, ἡ ἐπεθούλενσαν, οὐδὲ ἐκ πλούτου πάν- 

τως 3 περιουσίας ἃ ἀξιώσεως , οὐδ) ὅσους ἕτερος πρὸ 

ἡμῶν αὐτοκράτωρ ἔκτεινε, τὴν πόλιν κάκεῖνος ἐν ἐμ- 

φυλίοις καθιστάµενος, ὃν ΕὐτυχἩ προσείπατε δι εὔπρα- 

ξίαν" χαΐπερ ἀνάγκης οὔσης, τρισὶ πλέονας ἐχθροὺς, ἢ 

ἐνὶ, εἶναι. Ἀλλὰ µόνους δὴ τοὺς φαυλοτάτους τε χαὶ 

πάντων αἰτιωτάτους ἀμυνούμεθα. Καὶ τόδε δι’ ὑμᾶς 

οὐγ ἧσσον ἡμῶν" ἀνάγκη γὰρ, ἡμῶν διαφεροµένων, ὑμᾶς 

πάντας ἐν µέσῳ δεινὰ πάσχειν' ἀνάγκη δέ τι καὶ τῷ 

στρατῷ γενέσθαι παραμύθιον, ὑθρισμένῳ τε καὶ παρυ- 

ξυμμένῳ, καὶ πολεµίῳ πρὸς τῶν κοινῶν ἐχθρῶν άναγε- 

γραμμένῳ. Δυνηθέντες δ᾽ ἂν, οὓς ἔγνωμεν, ἐξ ἐφόδου 

συλλαθεῖν, αἱρούμεθα προγράψαι μᾶλλον, ἡ ἀγνοοῦντας 

ἔτι συλλαθεῖν" καὶ τόδε δν ὑμᾶς, ἵνα μὴ ἐπὶ τοῖς ὁπλί- 

ταις ) διωργισµένοις πλεονάζειν ἐς τοὺς ἀνευθύνους, 

ἀλλὰ, ἀπηριθμημένους καὶ ὡρισμένους ἔχοντες ὀνο- 

μαστὶ, τῶν ἄλλων κατὰ πρόσταγμα ἀπέχωνται. 

ΧΙ. Ἀγαθῃ τύχη τοίνυν τῶν ὑπογεγραμμένων 

τῶῷδε τῷ διαγράµµατι μηδεὶς δεχέσθω µηδένα, μηδὲ 

κουπτέτω, μηδὲ ἐκπεμπέτω ποι, μηδὲ πειθέσθω γρή- 

µασιω. Ὁς ὃ) ἂν ἡ σώσας Ἆ ἐπικουρήσας ἢ συνειδὼς 

φανῇ, τοῦτον ἡμεῖς, οὐδεμίαν ὑπολογισάμενοι πρόφα- 

συ ἢ συγνώµην, ἐν τοῖς προγεγραµµένοις τιθέµεθα. 

Ἀναφερόντων δὲ τὰς χεφαλὰς οἱ κτείναντες ἐφ᾽ ημας: 

ὁ μὲν ἐλεύθερος, ἐπὶ δισµυρίαις δραχμαῖς Ἀττικαϊς χαὶ 

πεντακισχιλίαις ὑπὲρ ἑκάστης' ὁ δὲ δοῦλος, ἐπ᾽ ἔλευ- 

θερία τοῦ σώματος, καὶ μυρίαις Ἀττιχαϊς, καὶ τῇ 

τοῦ δεσπότου πολιτεία" τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ τοῖς μ.ηνύουσιν 

ἕσται. καὶ τῶν λαμθανόντων οὖδεις ἐγγεγράψεται 

τοῖς ὑπομνήμασιν ἡμῶν, ἵνα μὴ κατάδηλος ἠ.» δε 

μὲν εἶγεν ἡ προγραφὴ τῶν τριῶν ἀγδρῶν, ὅσον ἐς Ἑλ- 

λάδα γλῶσσαν ἀπὸ Λατίνης μεταθαλεῖϊν. 

ΧΙΙ. Πρῶτος δ᾽ ἐν τοῖς προγράφουσι Λέπιδος, καὶ 

πρῶτος ἐν τοῖς προγραφοµένοις ὅ ἀδελφὸς ὁ Λεπίδου 

Παὔλος: καὶ δεύτερος ἦν τῶν προγραφόντων Αντώνιος, 

καὶ δεύτερος τῶν προγραφοµένων ὁ θεῖος ὅ Ἀντωνίου 

Λεύκιος: οἵδε μὲν, ὅτι πρῶτοι πολεµίους αὐτοὺς ἐψηφί- 

σαντο. Τρίτος δὲ καὶ τέταρτος ἦν, τῶν ἓν ἑτέρῳ πί- 

ναχι προκειµένων ἐς τὸ µέλλον ὑπάτων, Πλάγκου μὲν 

ὁ ἀδελφὸς Πλώτιος, Ἀσινίου δὲ ὁ πενθερὸς Κόΐντος. 

Καὶ οὗ κατ ἀξίωσιν ἄρα µόνην οἵδε τῶν ἄλλων προῦ- 

κειντο μᾶλλον, Ἡ ἐς θάμβος καὶ ὀυσελπιστίαν, μηδένα 

ἑύσασθαί τινα προσδοκᾶν. Ἡν δὲ καὶ Θωράνιος ἐν 

τοῖς προγεγραµμµένοις, λεγόμενος ὑπό τινων ἐπιτροπεῦ- 

σαι Καΐσαρος. Ἅμα δὲ ταῖς προγβαφαῖς αἵ τε πύλαι 

ΑΡΡΙΑΛΙ 

νατίος οδ.5 οαρίαία. Ίππο πε εαπείαπά σπα φπἰάεπη, αρειίθ 

ἰαπα Ρταςοπ({ ρογίομ]ο, ἀπχίπιας; 5οὖ αἲ υπαπα (ο]εμάος 

πηράἶο; απαπάσαπἰάεπα 1ρ8ῖ ρῖοτος ποὺῖ» Ῥείαπα Ἱππ]ογαπί 

{παπα 4πΠπη Πος Ποδίγοβαο οχογοῖἵης Πορίος Ἰαδϊεαγυπ{. 

Χ.« Εί 115 φπίάεπα πυ]]α το]βίο [αε, [οἱ οἴνίαπα η ]]να 

ποΡΙςζΙΠα Υο]]ο Ῥοτάστο, 5Ρτεία ἀεοτάη γ]ηάϊοία Ἰορηίπαμ- 

απε ἰηγίάία.. Χο5γενο πιο] αδἷπί πα ππο]ος!ί οἵπηα5 : ης 

Ἰπήπηίοος απίάσπα, αί πο» ναὶ αἀγοιαιί 5υηί γα ἱηοίάίαια, 

5ο]σεη]ας οΠΊΠ6ς, που ἵπ ἁῑγίίος οπηπίπο οἱ Ἰουμρ]είες Ἰνομο- 

ταίοδγο απἰπιαάγεΓίεΠΊΙ5 πδαο ἵπ ίαπα πην]ίος παπα α)ας 

απίς ηος ἱπρεταίου, απὶ ραπίίει Ἰαυο[ασἰαίαπα ον Ηνας Ὀε]]]ς 

τεπιρυα]ίσαπα Ἰηδίαυταν]έ, 4πεα τος οὗ τ05 ροδία5 Εο]ίσεπα 

οορποπηίηα!ῖ5 : απαπιγίς πθεεςςε 5ῇἱ, Ρίηγες επδο Ιπίπήεος 

ἴπρας αμα υπ,  δεά ΡεδδίπἹΗπα 5οἰαπιπιούάο απεπ(πε 

πηπ]οίαρίπηας, εί Ρτῶ οσρ{οῖς ποζαΠΙΙΞΣΙΠΙΠΠΗ. Αίαπε τὰ ΠΟΠ 

ΠΟΡίΤΗΠΙ πιασίς οαα5δᾶ [ΑΕἱθΠΊΗ5, απαΠη ΥεςίτΗη 1ρεογάΠ] 

4ος πεσθς5θ ε5ςαί, ἆ1π1 πος οοπΠΙείαγοπης, πι πιεᾶῖο Ρο- 

Βἰίο5 ΟΠΊΠΟς πιι](ῖ5 Ιπγο]νί οα]απηαίρας.  8οᾷ οἱ ποσεςςε 

οδί αφ] ἵπ σταϊίατη Γαοσγα εχοτοῖα5, αἆ Ίεγαπιοη Ππ]ατ]α- 

τάτη (αἱ ριας ἴ]ο Ἱηίαίας οί, α οοπηηπηῖθας ποςίτῖς Ππϊπηεἶς 

Ἠοδἱ15 Ππάϊσαίας.  ΟΠαΠ4ΠΑΠΙ Ύθτο ΡοίπεΓαΠΊΠ5, 4105 ΥΙξαα 

οδοί, εοπαργοµιεπάογε 6 Υαδδίο, ππα]άπηας ος ΡτοδοΊρετε, 

απατη Ίσηατος ορρτίπηετο : Ιάψπε ἱρειπα Ρτορίθς νο, 6 Τη 

Ροΐορίαίο 51ί ἵναίογαπα παπα, Ῥταίει πιαπσίαπα Ἰηςου{1- 

Ῥα5 4ποσφε ΥΠ Ἰη[δγγα; 5εᾷ αἱ, πίτα οἙΓΓΗΠΗ ΠΗΠΙΘΓΗΙΠΗ 5ηῖς 

ποιηηίρα5 ἀεδίσηαίοτυπα οοθτο!, αὈδηπραπί εα[οτῖς. 

ΧΙ. «Ενρο φοᾶ [ειν (ααδίαπησαο εἷί: Ἐν Ἠἱς απογάπα 

ποπηίπα ας φοΠρίο 5αβ]απεία 5απί, Πθππο απεπ(Παπη ἆ490- 

πΙΙΠὴ τοοἱρίίο, πεγο οε]αίο, πεγε αὐ]εβαίο, Πεγε ροευηῖς 

οοιτηπρίίου.. Ουαἱδᾳαῖς ἄΠ{ΕΠΗ γοὶ 5ειναςςε, τε] αὐ]ανίςςε, 

γοὶ οοηδοῖας Γμΐςςο ἀερτο]ιεπάσίας, εὐΠὰ πο αΏδαπο ία 

οχουδα{ἴοπε γοπίασιε 1π ΡτοδοΙρίογα Πα ΠΠΠΩΘΓΙΠΗ ΤΟΓΟΥΘΙΗΙΗΣ. 

Οαρίία γενο οοοἵδογαΠη ἃἆ πο5 α[οτυπίο, ἀοοερίατί ργα παπα, 

ερπίοπα πη]]ία Η5. ἵπ ςἱησι]α οαρίία, 5ἱ Ἠου αα]ο τς 5η 

5ογς, Προγίαίοπα οπή φπαἀταρίπία πηρα Η 5. οἱ Ἰνογί 

εί Ίητο ογ]ίαϊ5.  Ἐαάσπι ρτα πια 5απίο οἱ πιο θας τ πες 

ου]αδ( παπα Ποσο, αὶ ῥρτπηίαπα ἀοοοροηί, ἱηδογοία Πο- 

κἰνῖς οοποπ{ανῖς, πο πηαη[οδίαπα Παί, ν Ταἷίς Γας ἐπίαπι- 

γἰνα](ς ρεοσοροπίς (ογλα]α. 

ΧΗΠ. Ῥιπιας απίοπη ἱπίου ργοδοηἱρίοτος Ἱορίάας [αἱ οἱ 

Ριήλς Πίου ρτοβοηρίος Γκαίος Τορίά!, Ῥαπ]ας: κους οκ 

τοβδοιρίοί ας Απίοηίας, οἱ ο ππά5 ργοδοηρίας ἄν υη- 

οσ]ας Απίοπις, Ἰωασίας τ ασἷα ἱ ρηπαί δοπ{οηΕἱς εαἶς Πορίος 

οὐ Ἰπάισανοναπί. Τοτίίας ρουτο οἱ απατά ογαηί πο ανα! 

ἀοκίμησίογαὴ {π 564 ΠΘΠΙΟΠΑ ΠΠ οο ΠΣΕ αΠά. 41ο ΓΗΠ Π0» 

παπα ἵπ αἰία (αὈυ]α Ἱαχία λαπα οταπὶ ἀοεοτίρία), Ρ]αποἳ ταῖεν, 

Ῥ]οίας, οἱ Οἱπα8, 8οσος Αδίηις: ααἱ πο ἴαπα οὗ ἀἰρηιία 

εἰς οπου αμα απίο αἲίος δυπί ροδἱἳ, παπα αἲἲ που Ποπ ΗΠὰ 

ΕΠΙΟΤΟΠΑ, βοπηἽ τς αἀἰπποη σπα, πο φαἱς ἠήνογατο φποπαρία ην 

Ρ0β56 δροτατοί. Ἐται οἱ Τ]οταπίας Ἰπίος ρεοδοηρίος, απ 

(πίος α πομη ή ργοδίας αἱ9εο Οα1ΐ5, Ἐίαφας ῥτυ- 

κοΠρίΙοπς, εοπΗπο βουίήν αἀα[ίαν καπῖ ομκίοδία:, οἱ οὔδοσδι 



ΡΕ ΒΒΙΙΙ5 ΟΙΥΙΗΙ5 ΤΗ. 1γ, 
χατείχοντο, καὶ ὅσαι ἄλλαι τῆς πόλεως ἔξρδοί τε καὶ 

λιμένες, Ἶ ἔλη καὶ τέλµατα, ἢ εἴ τι ἄλλο ἐς φυγὴν 

ὕποπτον ᾗ ἦν, ἢ ἐς λαθραίους χαταφυγάς" τήν τε χώραν 

ἐπετέτραπτο τοῖς λοχαγοῖς ἐρευνᾶν περιθέουσι; καὶ 

ἐγίγνετο πάντα ὁμοῦ. 
ΧΙΠ. Εὐθὺς οὖν ἦν ἀνά τε τὴν χώραν καὶ ἀνὰ τὴν 

πόλιν, ὡς ἕκαστός πη συνελαμβάνετο, ἀνδρολήψια 
αἰφνίδια πολλὰ, καὶ τρόποι τῶν φόνων ποικίλοι, τῶν 
τε χεφαλῶν ἀποτομαὶ τοῦ μισθοῦ χάριν ἐς ἐπίδειξιν, 

φυγαί τε ἀπρεπεῖς, καὶ σχήματα ἄτοπα ἐκ τοῦ πρὶν 
περιφανοῦς. Κατέδυνον Ύὰρ οἵ μὲν ἐς φρέατα, οἵ δὲ 

ἐς τὰς ὑπονόμους τάφρους ἐπὶ τὰ ἀκάθαρτα, οἵ δὲ ἐς 
χαπνώδεις ὑπωροφίας, Ἀ τῶν τεγῶν ταῖς κεραµίσι 
βνοµέναις ὑπεκάθηντο, μετὰ σιγῆς ῥαθυτάτης. Ἔδε - 

λοίχεσαν γὰρ οὐχ ἧσσον τῶν σφαγέων, οἳ μὲν γν- 
ναῖκας Ἡ παῖδας οὐκ εὐμενῶς σφίσιν ἔχοντας, οἳ δὲ ἐξε- 

λευθέρους τε καὶ ̓ θεράποντας, οἵ δὲ καὶ δανεισµ.άτων 
χρήστας, Ἆ χωρίων Ἰΐτονας, ἐπιθυμία 'τῶν χωρίων. 

πανάστασις Ὕὰρ δὴ πάντων, ὅσα τέως ὕπουλα Ίν, 
ἀθρόα τότε ἐγί Ύὔχνετο, καὶ ἀθέμιστος μεταθολὴ βουλευ- 

τάτων, ἢ στρατηγῶν, Ἀὃ δηµάρχων, ἔτι 
µετιόντων, ἢ ἐν αὐταῖς γεγονότων, ἐς 

ῥυπτουμένων σὺν ὀλοφύρσεσι, 

καὶ σωτῆρα χαὶ Χύριον τὸν οἰκέτην ν τιθεµένων. Οἴκτι- 
στον δὲ ἦν, ὅτε καὶ ταῦτα ὑποστάντες οὐκ ἐλεηθεῖεν. 

ΧΙΥ. Ἰδέα τε πᾶσα καχῶν ἦν, οὐχ ὡς ἐν στάσε-- 

σιν Ἡ πολέμου χαταλήψεσι.. Οὐ γὰρ, ὥς ἐν ἐκείνοις, 
τὸν μὲν ἀντιστασιώτην ἢ πολέμιον ἐδεδοίκεσαν, τοῖς δ᾽ 
οἰκείοις σφᾶς ἐπέτρεπον" ἀλλὰ καὶ τούσδε τῶν σφαγέων 

μᾶλλον ἐδεδοίκεσαν, οὐδὲν μὲν αὐτοὺς, ὡς ἐν πολέμῳ 
4 ΜΕ / αλ ο. } / 2 καὶ στάσει, δεδιότας, σφίσι δὲ αὐτίκα Ὑιγνομένους ἐξ 

οἰκείων πολεµίους, Ἡ δι ὕπουλον ἔχθραν, ἢ ὑπὸ τῶν- 
ἐπικεχηρυγμένων σφίσι γερῶν, ἢ διὰ τὸν ἐν ταῖς οἰχίαις 
χρυσόν τε καὶ ἄργυρον. Ἄπιστος γὰρ δὴ διὰ ταῦτα 
ἀθρόως ἕκαστος ἐς τὸν οἰκεῖον ἐγίγνετο, καὶ τὸ σφέτε- 

/ ο Δ τος Ν΄ 3 λ ρον χέρδος τοῦ πρὸς αὐτὸν ἐλέου προῦτίθει. 
στὸς ἡ εὔνους ἐδεδίει ῥοπθεῖν, Ἡ υ κρύπτειν, 3 συνειδέναι, 

Ἔς τε τὸ ἔμπαλιν αὖ- 

ος 
υτ 

Ἆ γ 3 1 
τασοξεταςα ρχας 

τὸ η θε ἄποντος 1 ος [κο] Γα] 

μα] / δι δµοιότητα τῶν ἐπιτιμίων. 
τοῖς τοῦ δρυ τῶν ἑπταχκαίδεχα ἆ ἀνδρῶν ὃ δέους περιέ- 

δν. 3 ἡ στη. Τότε μὲν γὰρ οὐ προγραφέντος οὐδενὸς, ἀλλὰ 
τινῶν ἄφνω συλλαμθανομένων, πάντες ἐδεδοίχεσαν 
ὅμοια, καὶ συνήσπιζον ἀλλήλοις" ἐπὶ δὲ ταῖς προ- 
γραφαῖς, οἳ μὲν αὐτίκα πᾶσιν ἔκδοτοι γεγένηντο' οἵ δὲ 
ἐν ἁμερίμνῳ περὶ σφῶν καὶ ἐπὶ χέρδει γενόµενοι, τοὺς 
Ἄλλους ἐ ἐπὶ μισθῷ τοῖς σφαγεῦσιν ἐκυνηγέτουν. ὍὉ δὲ 

λοιπὸς ὅμιλος, οἱ μὲν τὰς οἶχίας τῶν ἀναιρουμένων 

λιήρπαζον, καὶ τὸ κέρδος αὐτοὺς ἀπὸ τῆς συγέσεως τῶν 
παρόντων κακῶν ἑψυχαγώγει' οἵ δὲ ἐ ἐμφρονέστεροί τε 
καὶ ἐπιεικεῖς ἐτεθήπεσαν ὑπὸ ἐκπλήξεως: καὶ ἦν αὐ- 
τοῖς 

κὼ) ” 2 / / Ν / 

μὲν ἄλλας πόλεις ἐλυμήναντο στάσεις, χαὶ περιέσωσαν 
ὀμόνοιαι, τὴν δὲ καὶ αἵ στάσεις τῶν ἀρχόντων προα- 

’ / {8 3 / ο 

πώλεσαν, καὶ ἡ κ. τοιαάδε ἐργάζεται. : 

ΧΥγ. Ἔθνησχον δὲ, οἱ μὲν, ἀμυνόμενοι τοὺς ἀναι- 

) 

|) 

παραλογώτερον, ὅτε μάλιστα ἐνθυμηθεῖεν, ὅτι τὰς. 

10 --- (5. 461 

οπρίογί 9ΠΊΠΟ5 Ὀτηίς οχίέα5; οαάσιπαιο ἀῑίσεηίία οἶτοα ροτία5 
πάΠΙΡίία, εί οἶτοα Ίοσα ρα]ωκίτία οῴποβασις, οἱ αἰἀφαῖά 
5η5ροσίαπῃ ογαί αἱ [απο Ιαἰοῦγῖδγε οοπιπιοά πα; ἴαπα σεηίι]- 
ΠΙΟΠΕΒ {1ς5ςί 5υηί αἆ ἱπαπ]τοπά πα ρος 4ρτος ἀἱδοιττοτο : οἱ 

Ίος οπηηῖα «04 εί ΠΙΟΠΠΕΠΙΟ [αοία 51. | 

ΧΠΠ. Πασαε οοη[οδ πα πίτα τοπ εἰ οχίτα, ρτουί 4110- 

4πα Ίου. απἶαπα ἀερτεμεηδις ο55εί, τερεπίο ορργεςθί 

πηη]{ ρου νατία πιοτίς 6οποτα; εί οαρίία ἀείταπεαία, αἲ 

[Πάεπι οσρὰΐς (αοϊεπάαπα, Γεγοπάαπι(Ια ΠπεΓοράθιῃ.  Ῥα8- 

»ἵπαιο [αρα εγαί ΡαγΗπι ἆθοοτα ΥΙΤΟΓΗΠΗ ρα]ο απίο Π]α- 

δΤαπα , {απο ἵπ 4ΓΟΓΠΊΟΠΙ Παὐίίαπα πππἰαίοτυπα. Ναπη ρᾶτς 

ἀεεοσπάεβαηί ἵπ Ρηίθο5, Ρᾶτ5 ἴπ οἶσασας ἱπιριγίκείπιας : α)ῖ 

ἵη Γαπιαγίῖ5 γα! 5αῦ {δοίογαπη οοηςἴραίῖ5 {ερι]ῖς αρα ΙΠΤΊΟ 

ουπα θΗΠεπίῖο δεάεραπί. Τίπιεραπί οπίπα 5ἱδί απἰάαπι ΠΟΠ 

πηαρῖς α ΡοΓοιβδοπίρα5, παπα αἲ Ἱπ[οηςῖς αχοτίρις, αλ α 

ΠΙ15 πια]ε ἵη 1ρ5ο5 α[[οοῖς; αἲΠ α- Ιμογίῖς φογνίδαιο; ἔωτα 

ογο[ίογες α ἀεβίίοτίρις; γἱοηϊ α γἱοϊηϊς, οοπίρια ργαδἷα 

αρροείοη!ῖρας5. Ουἱάαπιά οηίπα Πγίάμπι ας 5αρραταξαπα οὐ ῖς 

ἁπίθα Γαθγαί, ἴὰ δα)1ίο έαπο εταπιρεραί; οἱ Ιπάίσπο πιοᾶο 

πηυίαραίατ Γογίαπα γίτογαπα οχ απιρ]ἰ5είπιο οτάΐπο, οηςι]- 

41, Ῥγαίογπη, (ΓΙΡΙΠΟΤΗΠΑ, απί πατυπη ἀῑσπίαία αι οαης]- 

ἀαίοταπα, αί αἱ Ἠ]ος πιαρἰδίταία5 σεςξεΓαηί: άπο5 ππΠο 

ἃᾱ Ρεᾷθς 56ΓΥΟΓΗΠΙ 5ΙΟΓΙΠΙ οΠῃ Ἰαπιεηίΐ5 τιάϊς5ες αἀγο]ι- 

ἴο5, οἱ (απιυ]ο αρρε]]α[ίοπο 5εγταί{οτίς αο ἀοπι]πί αἁπ]απίες. 

Οἱ00 τες 60 οταί πηἰοταβί]ίου, ααοά παι]ί πο ἴαπι ἀεπι]ςςα 
αίάεπα δαρρ]ίοες Ἱπιρείταγεγίηί πηϊφεγιοογάίαΠη. 

ΧΤΥ. Χεσιθ ταΓο π]]α αβοεγαί οα]απη](α[ῖς 5Ρεοῖες., 56615 ας 

ἵπ εεζΠ1οπίρας οἱ Ἰιοςί] υϊοίοτία. Ἀεο οπίπα, αἱ ΠΠϊς, α- 

γειδαγΙῖ 5ο]ἱ Ποδίαδγε (Πππεβραηίαγ, ἵπ ἀοπποςίϊῖοῖς τεροπεβαξιιτ 

Πάποῖα; 5εᾷ 1ρ5ί ἆοππες[οί πππ]{ο πηασίς, απᾶΠ1 Ρ6ΓΟΠΦΦΟΤΟΣ, 

Γοτπιϊάαβαπίαγ: απϊ ἆθςε 1ρείς Ρτοίοτ Ῥε]]ογάΠῃ 5ο Φ ΠΙΟΠΙΠΙΥΕ 

ΠΊΟΤΕΠΙ 5θοΓΙ, Ἠοξίε5 5αΡβίίο τοάάεβαπίατ οχ (απηϊΠατίρας, 

εἶνα Ῥτορίεγ ἀῑδιπιπ]αίαπα οἵαπα, 5ἶνα 5ρθ οδ[επία(ἵ ρι- 

Ῥ]ΐοο Ργαη, 5ἶνα ααοᾶ Ἱπ]ατεηί αμτο αΓσεπίοσιε π αἲ ᾱἷ- 

Ρας. ἨΗἰ5δ οεπίπι 4θ εαιςῖς η] ομἱαπαπ} βάππα ἀοπαῖ 51ρ6- 

τογαί, Ιαογί αγά αία ρταροπάεταπίο Ρϊείαίεπα ἀοπιθς[ίσαπη. 

Ουοἆ δἱ ααἲς ἵπ Πά6 ρειππαπεβαί ας Ῥοπεγο]θηίῖα, {απιεΠ 

ΟΡΕΠΗ Γουτο ΠΟΠ απάθβαί, πος ορ]ατο ῬοηεΠίαπίοπα, πες ἀῑς- 

5ἱπη]ανο ορηςοἰοη[ίαπα, ρτορίοτ ρω ςΙπ]Ηάϊποπα, απα" 

ερ]αίοτος εεΠιεραίατ. Ἐταίααο τος Ίοησε ἀἴγειδα ἃ 51Ρε- 

τίογς 5ορἰεπιάθοῖπι ἁαπηπαίογαπα ὙΙτοταπα Ροτίοπ]ο : ἴππο 

οπΊπα, ποπηῖηθ Ῥγοδοπἱρίο, ποηπι]]ῖς τορεηίθ εοπηρτε]εη»ίς, 

ΟΠΊΠ65 πηθία θἱπῆῖς οαδ.5 ρτοίεσεβαηί 5α Ιητίσθπι, Ἐγτυ]- 

σαΐῖς αιίαπα ργοδοηρ{]οηίς {αρι]ΐς, ργοδοιρίῖ πλοχ οπηπίαπι 

Ργοδἱμοπί ραίεραπέ; οσίοτῖ, 5οεΠί ο 5µα δαϊαία εἴ Ιηογίβ 

Ιπίθπ(1, ο6ιΙ Υ6παΓἶοῖ 63Π65, πιθγοθπαγίαΠα ΟΡΘ6ΓΑΠΙ Ρργῶςίαβαπί 

γεςραπάἰς Πΐ5, 41ος αἆ πθεθπι οβ]ίογοηί. Βε]ίπαα ἵατρα 

ἀῑπιριεραί ο 465 ἱπίαγοιηίογαπη; οἱ Ργῶ56ῃς ΠαογαίΏ πηρηίθΠι 

οοΡΙΠΙ α- οοβ(αοπο ρηβ]ίεας οα]απη(α(ἰς αποσαβαί. Ου] 

νογο Ῥγαάεη/ίογας ογαπί ας πποάεΓα[οτος, αἰ{οπῖ 1 5αρεῦαΠί : 

οἱ παμά]ία Ῥίαπο τος 4ο Ρῶπο ΙπογοάΙρηῖς (πλ πιαχίπηθ εἶθ 
νἀεραίας, πάπα δαβίγοί αΠΙΠΠΠΗ, « αῑίας οἰγ[ίαίες 5οὀ[ο- 

πίρας οἰγίαπα α[Πίσίας, ον οογπιάθιη οοποογάἶα 65956 56Γ- 

ναίας: απο ΥοΓο, Ρ6ς ἀἰδδεηδίοπθιη οἴνίαπα [αΠ1 απἲθ ΡεΓ- 

ἀἴίαπα, πσπο 4ποσαθ Ρος οογαπιάθπα εοΠδρίΓαἴοπεΠη {α[ία 

Ρογροί1. » 
ΧΥ. 0αἀεραπί απἴοῦ αἲῑί Γερυσηαηίος; ΠΟΠ. τεριρηδηίθΒ 
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ροῦντας: οἱ ὃ', οὐκ ἀμυνόμενοι, ὡς οὐχ ὑπὸ τῶνδε 
ἀδικούμενοι. Ἐϊσὶ δ' οἳ καὶ σφᾶς αὐτοὺς λιμῷ τε 
« / κ - - ’ ᾿ ἐκουσίῳ δαπανῶντες, καὶ βρόχοις χρώμενοι, καὶ τὰ 
σώματα χαταποντοῦντες, ἢ ῥιπτοῦντες ἀπὸ τῶν τεγῶν, 
ἡ ἐς πῦρ ἐναλλόμενοι, ἃ τοῖς σφαγεῦσιν ὑπίσχοντες, 3 

/ / . ] / - 

καὶ μεταπεμπόμενοι βραδύνοντας ἕτεροι δὲ χρυπτόµε 

νοι, καὶ λιπαροῦντες ἀπρεπῶς, ἡ διωθούµενοι τὸ χακὸν, 
’ . -- 

ἡ ὠνούμενοι,. Οἱ δὲ καὶ παρὰ γνώµην τῶν τριῶν ἂν- 
δρῶν, ὑπ᾿ ἀγνοίας, Ἡ κατ’ ἐπιθουλὴν, ἀπώλλνντο. Καὶ 
ὄῆλος ἦν ὅ μὴ προγραφεὶς νέκυς, ὅτε οἳ προσκέοιτο ἡ χε- 
φαλή τῶν γὰρ δὴ προγεγραμμµένων ἐν ἀγορᾶ προὐτίθεντο 
παρὰ τοῖς βήµασιν, ἔνθα ἔδει χοµίσαντας ἀντιλαθεῖν 
τὰ ἀγαθά. Ἴση δ᾽ ἦν ἑτέρων σπουδὴ, καὶ ἀρετὴ γν- 

-- -” . / 
ναικῶν τε καὶ παιδίων καὶ ἀδελφῶν καὶ θεραπόντων, 
περισωζόντων τε καὶ συμμηγανωμένων πολλὰ, καὶ 
συναποΏνησκόντων, ὅτε μὴ τυχοῖεν ὧν ἐπενόουν' οἱ ! ᾽ . 

δὲ καὶ ἐπανήρουν σφᾶς ἀνηρημένοι. Τῶν δὲ ἐκφυ- 
όντων, οἵ μὲν ὑπὸ γαναγίων ἀπώλλυντο, ἐς πάντα 

/ .ν , 2 - -, ο 3 

σᾳίσι τῆς τύχης ἐπιδαρούσης οἱ δὲ ἐπανήχθησαν ἐκ 
3 . ο -- παραλόγων ἐπί τε ἀρχὰς τῆς πόλεως χαὶ στρατηγίας 

/ ) / 6 Φα δὁ λ 3 2 ο» πολέμων καὶ θριάµθους. Οὕτως ὃ καιρὸς ἦν ἐκεῖνος 
ως Ν | κ 4 λ / 

ἐπίδειξις παραδοξολογίας. 
ΧΥΙ. Καὶ τάδε ἐγίγνετο οὐκ ἐν ἰδιώτιδι πόλει, οὐδὲ 

2 : ο λ . Μα { ε) λ λ δ λ / 
ἐν ἀσθενεῖ καὶ σμικρῷ βασιλείῳ; ἀλλὰ τὴν δυνατωτάτην 
καὶ τοσούτων ἐθνῶν καὶ γῆς καὶ θαλάσσης ἡγεμονίδα μ ] [ / / ῃ 

βιέσειεν ὅ θεὺς, ἐκ πολλοῦ ἄρα ἐς τὴν νῦν καθιστάµενος 

εὐταξίαν. ἸἘγένετο μὲν οὖν τοιάδε ἕτερα ἐν αὐτῃ κατά 
τε Σύλλαν, καὶ ἔτι πρὸ ἐκείνου Γάΐον Μάριον: ὧν 
ὁμοίως τὰ γνωριμµώτατα τῶν κακῶν ἐν τοῖς περὶ ἐκεί- 

νων ἀνελεξάμην" καὶ προσῆν ἐκείνοις ἀταφία. Ταῦτα 
- , ’ .- . -- -- -. 

2ὲ, ἀξιώσει τε τῶν τριῶν ἀνδρῶν, καὶ τοῦ ἑνὸς αὐτῶν ο. 

/ .] .ω ’ 3 / 

μάλιστα ἀρετῇ καὶ τύχη τὸν ἀργὴν συστησαµένου τε 

ἐς ἔδραν ἀσφαλη, καὶ γένος καὶ ὄνομα τὸ νῦν ἄργον 
-3 ἂφ ἑαυτοῦ καταλιπόντος, ἐπιφανέστερα. Ὃν τα λαµ- 

πρὰ καὶ τὰ γείρω γενόµενα, ἐν μνήμη τε μᾶλλον ὄντα, 
ὅτι καὶ τελευταῖα γέγονεν, ἐπελεύσομαι νῦν, οὐ πάντα 
οὗ γὰρ ἀξικφήγητον ἀναίρεσις ἁπλῆ καὶ φυγΏ, Ἄ, τῶν 
τριῶν ἀνδρῶν τισι συγγνόντων ὕστερον, ἐπάνοδος, Ἡ 
ἐπανελθόντων ἀφανὴς καταβίωσις" ἀλλ᾽ ὅσα παραλογώ- 
τατα ὄντα μάλιστα ἂν ἐκπλήξειε, καὶ πιστεύσειν πονή- 
σειε τοῖς προλεγοµένοις. Πολλὰ δ᾽ ἔστι, καὶ πολλοὶ 

τῶν: ὀλίγα δὲ ἐγὼ καθ ἑκάστην ἰδέαν, ἐς πίστιν 

ἑκάστης, καὶ ἐς εὐδαιμόνισμα τῶν νῦν παρόντων, ἐπὶ 

κεφαλαίου διὰ τὸ µΊκος ἀναγράψω. 
ΧΥΠ. "Ηρξατο μὲν δ) τὸ κακὸν, ἐκ συντυγίας, ἀπὸ 

τῶν ἐν ἁργαῖς ἔτι ὄντων' καὶ πρῶτος ἀνηρέθη δηµαρ- 

χῶν Σαλούῖος. Ἱερὰ δ) ἐστὶν ἡ ἀρχὴ καὶ ἄσυλος ἐκ 
τῶν νόμων, καὶ τὰ μέγιστα ἴσγχνεν, ὡς καὶ τῶν ὑπάτων 
τινὰς ἐς τὰς φυλακὰς ἐμβαλεῖν. Καὶ ἦν ὅδε ὁ δήµαρ- 

γος ὃ τὸν Ἀντώνιον ἐν μὲν ἀρχῇ κεκωλυκὼς εἶναι πολέ- 
µιον, ὕστερον δὲ συμπεπραχὼς ἐς πάντα Κικέρων. 
Πυθόμενος δὲ τῶν τριῶν ἀνδρῶν τῆς τε συµφρονήσεως 

καὶ τῆς ἐς τὴν πόλιν ἐπείξεως, τοὺς οἰκείους εἶστία, ὡς | 

1Η, αποὰ ε8Π π]ατίαπα Πο αὖ πηηϊςίτος εα4ῑς γο[ογεπιά αι 

ἀπορτοπί. Οπ]άαπι 56 {μςί τεὶ (ωπιο οοη/ροργηπἰ νο] Ἰαήπεο : 

1 ἆᾳ {οείο 5ο ργαορίίατυπί, αι ἵη ασπαπῃ οοπ/εεειαπὲ 

Ίσπεπιγα; α) π]ίτο Ἱαρα]απα ρταὈαετηηί ρετουβεοτίρας, αι 

1ος ουποίαπ{ες αοοεγκῖγοτυπί. ΤηνΙ οβίεταπ{ αΠῖ, Ἰα{εῦΓἈ8 

απατρηίες, απί ἱπάρεοτο 5αρρ]ίσαηίες, αὐἲ ἰετρϊγεγκαπίες, 

απ Ῥτοιίο εοπαηίες εναᾶετο. ἈΝοππηά 4ποσπε, ργαίος 

παπηνίτοταπη Ππθηίθπα, Ῥ6γ 6ΙΤΟΓΕΠΙ ρετίετυπέ, απί Ρος ἵηῖ- 

πΙσΟΗΠΗ ἱηδ]άίας. Ε{ οαάανοτ ποπ ρτοδοπίρίί ἀἰσποδεεραίατ 

α οσ{ετῖ, απαπάο ποπ εταί οαρῖί οἰγαπεβίαπα : Ργοδεῖρίοσηπα 

οπῖπα ἵπ Γογο Ῥτοροπεβαπίατ εαρίία Ῥτο τοβίτί5, αδί Γερε- 

ἀεραίαχ ρτο οἳς ΡγπΙῃ. Ἑ, ἀϊνεισο ποπ ππῄποτ οχ5ἰε 

Ραβςῖπι γἱτίας ςιπάἴαπιαπα πχογαπα, Πβρετογαπα, [αίταπη, 

ΓαΠΙΝΊΟΓΗΠΗ, πηπ]ία αἆ οοηδεγγαπάατη Ροϊο Παπ απα 5α 1 Τρι 

[αοϊοπίΐαπα οοπηπηἰπἰοεπ Παππά πα; απ επ 5αἶς ἰπιη] ρο- 

τθυ σα, αΡί οσρία ποῦ 5αεσοςεί5δεηί : πες ἀε[αεταπί αι 

56 5Ρροπίο ]ηση]αΓοπί 5πρτα οΏδογαπῃ εαάαγείρας. Ἐν Ἠῖ5 

γεινο φπἱ ενᾶδεταο, αλφιιοί παμ[νασίο ρογίοταπΕ, ΠΠ] 5ε τε- 

πηΠἰοπίαο αάγειςα [οτίαπα : αλ, αἆ Ἰαΐίοτα ἵεππροτα ῥγαίεγ 

ορίπίοπεπα οιγαίἲ, Ρειγεπετικί αἲ αγβαπος ππαβκίταίας 

Ρυδίθα, 6 οΗΠ1 Ιππρειῖο ργαροςί(ἶ οχογοϊθας, ἐπαπηρ]! εΠαπα 

ΠΟΠΟΣΘΙΗ 5απί αἀερί. Ταπίαπι πταρπ]ογαπα αΗα]εγαηί 

Ί]]α {6ΙΠΡοΓΑ. 

ΧΥΙ. Εἰ να το ποη αοοἸἀετυπ! ἵπ γ]σανί ααπα οἴγ[αίο, 
πθρ ἵη Ραϊνα τορία ας Ἰηγα]ίάα : 5εά ροίεπ{ἱςδίππαπα {οἱ [εετα 
πιαιΊ(αθ σοηῖαπα ἀοππίπαπι ἀθις Πα ροτοηΗί; Ῥοτ ἁπῆπας 
ἄπηβασες αἀάπορης οαπάσπα α ΓεΠοίοτοπη απο, απα πο 
ομ{ϊπαί, εοΠςΗΜΙοπείη πιοεταἰοπειηαθ.. Ας βἰπία αυ]. 
ἀθτῃ Ι4Π1 548 ΦΥ] ἀοππήπαία ρᾶςδα εταί Ποππα, οἱ απίο Ἠπηπι 
5υ0 Μαπῖο: 4πογάπα ππα]ογάα απο ρτα οσρίοτῖς ππανίπηε Π0- 
πποταΡ]]ία εμέ, ἵπ Π]ογαπα Ηἰδίοπία οποίανῖ : 4πο ΙΘΠΡΟΤΟ 
απἰάσπα οἱἴαπα Ίου αοσθςςῖῖ, αἱ ἰπϊαπιαία ργο]ἱοσγεηίς οὐ- 
οἵδογαπη ϱοἵρονα. Ἠσο απίε, 4ς απἰθας πυπο ἀπ, 
Ριορίεν Τνμπηνίνογαπα ἀἱρηιίαίοπα 5υϱἱ πιασίς Πηδίρηία, αὖ 
ῥγα5ογ{ πα Ρτορίετ απίας εκ 1115 υἰτπίοπη Γογίαπα οοβ]σ- 
οἵατη, φαἱ, Ροδί(ααπα ἱπιρεγίαπα 5οίάο Γαπάαπποπίο Ηγππαν]ε, 
ΕεπιΙ5 οἱ ΠΟΠΗ 5Η 1Πῃ Τη Ἰχος (αἱ παπο ἱππρεταπ{ ῥτοραραν{ῇ. 
ΟαΡΗΠΙ Τοτά, απα” γοί αἰῑας 5υπ{ ΠΗςίίοτες, το] αὖ ας εα- 
γἰίαίο οππἰηθηί, 685 ΠΙΠΟ ΡοοΙ Τα : 60 οίαπα ππεπιοταἴα 

[αοἱονος, φαοά δἷηί πονἰςδίπαςο. ἘπΙΠΙΥεΓΟ ΠΟΠ οπηπία Ρου- 
βοφῦατ : 4πἱρρο πο ἀῑσηα Υἱάσίατ ΟΟΠΗΠΙΕΠΙΟΓΑΙΙΟΠΟ 5ἰπηρ]εχ. 
οσάε5 αὐί (ωρα, απί, Επαπαν]τῖς αλἰφπαμίο ροςί ἰσποξοση]- 
Ῥα5, τούῖίας φπογαπιάαπα, οἱ ]ία ἀεϊπάς ἵπ οΏδουτο αοία : 

5οή (1 ππακίμιο πηίγασμ]ο αυτα δἰπῖ, οἱ Πάσπι Γποίυγα Ἰ6- 

οἑατῖς ϱοΓΗΠΙ Ύπσς απὰ ἀἰκίπας, Βυη{ απο Ῥοπο πα, 
οἱ ᾱ- πας Ποπιαπίς φοπρίοτίρης δοοιδίαι οοΙρΓεεηςᾶ 
Πημ]εἶς νο ηίρας. Ἐν απἶνας οµο, πο πἰπιὶς Ἰοημης εἶπη, 
Ῥαμσα ρου εἱηρη]α τογΗ η. ῥοποτα Ὀπογίίος ἀδοθγραίὴ: απο 
ομ]1δαπο ρεποτῖς οοη5ίοί Π405, οἱ 4πο πας εἰασεαί ργα- 
εοη!ΐς αἰαιΐς [οΠοῖίας. 

ΧΝΗΠ. είπα φαοντία Γοπιαῖίο ἵπ οο5 εὔαδα οί, φπἱ η]ᾶ- 

μὶε ια ἶρας οἱἶσπα πα ησοραπίατ,  Εί ρίπιας οσδας Ππ- 

Ῥήπς ρ]ουίς Φα) νίας. Ἐδίαα{οηα 15 πιαρἰδἰγαἴη5 540ΓΟΦΔΠΟΙΗ5 

Ρηκοῖς Ἱορίρας, οἱ (αμία. ροίοδίαἶς, αἱ οοηδ]ος εί αἲ]- 

αποί {π οπγοσΓΟΠ παϊκοηε. Εἰ μίο σα πας ρεἴπη φαἰάσπι 

ἠπιογορκκοταί, αποηίηας Ἠοφίΐς αὐϊσατοίας Απίοπίαςς 5ο 

Ροδίοα. Οἱοσγοποπα ἵπ οπηίθας τοῦ αὐ[αγεταί. Οομπίία 

απίοια παπα ν ἱγογαπα οοηδρίγαίοπο οἱ αἲ τ]νοβη {εδ πα ίοπο, 

οοην ἱναπα (απ αγίθης ργα ο ἳ, οἱ που ανα Ῥουγο ουπα Πα 
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οὐ πολλάκις αὐτοῖς ἔτι συνεσόµενος" ἐσδραμόντων δὲ ἐς 
τὸ συµπόσιον τῶν ὁπλιτῶν, οἵ μὲν ἐξανίσταντο σὺν ϐο- 

ρύόῳ χαὶ δέει, ὃ δὲ τῶν ὁπλιτῶν λοχαγὸς ἐχέλευεν ἡ Ἶρε- 

μεῖν κατακλιθέντας, τὸν δὲ Σαλούϊον, ὡς εἶχε, τῆς κό- 
µης ἐπισπάσας ὑπὲρ τὴν τράπεζαν ἐς ὅσον ἔχρηζε, τὸν 

χεφαλὴν ἀπέτεμε, χαὶ τοῖς ἔνδον αὖθις ἐκέλευεν ἄτρε- 

μεῖν ὡς ἔχουσι, μὴ θορύθου γενοµένου πάθοιεν ὅμοια, 
« λ - λ ο) / -- -”. /{ Μ Οἱ μὲν δὴ καὶ οἰχομένου τοῦ λοχαγοῦ τεθηπότες, ἄναυ-- 

δοι µέχρι βαθυτάτης νυκτὸς τῷ λοιπῷ τοῦ δημάρχου 
σώματι συγχατέκειντο. Δεύτερος δ ἀνὴρ ἔθνησχε 

στρατηγὸς Μινούκιος, ἀρχαιρεσιάζων μὲν ἐν ἀγορᾶ  πυ- 

θόµεγος δὲ ἐπιέναι τοὺς ὁπλίτας, ἀνεπήδησε, χαὶ περι- 
. 

’ Ε) 3 ’ / Δ Ε] ο» 

θέων ἔτι καὶ ἐννοούμενος ὅποι διαλάθοι, τὴν ἐσθῆτα 
ἐνήλλασσεν, ἔς τι τῶν ἐργαστηρίων ἐσδραμὼν, τοὺς 
Πὰ / ᾿ - 3 / λ ἰδ ῥε η) 

ὑπηρέτας καὶ τὰ σημεῖα ἀποπέμψας. Οἱ δὲ, αἰδοί καὶ 

ἐλέφ παραµένοντες, εὐμαρέστερον ἄχοντες ἐποίησαν 

τοῖς σφαγεῦσι τὸν στρατηγὸν εὑρεῖν. 

ΧΥΠΙ. Ἄνναλιν, ἕτερον στρατηγὸν, τῷ παιδὶ µε- 
/ 

τιόντι ταµιείαν συµπεριθέοντα, καὶ τοὺς Ψηφιουμένους 
παραχαλοῦντα, οἵ τε συνόντες φίλοι, χαὶ οἵ τὰ σημεῖα 

τῆς ἀρχῆς φέροντες ἀπεδίδρασκον, πυθόµενοι προσγε- 

γράφθαι τοῖς πίναξι τὸν Ἄνναλι. ὍὉ δὲ ἐς πελάτην 

ἑαυτοῦ τινα φυγὼν, ᾧ βραχὺ χαὶ εὐτελές ἦν τέγος ἐν 
προαστείῳ, χαὶ διὰ πάντα εὐχαταφρόνητον, ἐκρύπτετ 
ἀσφαλῶς: µέγρι τοὺς σφαγέας ὃ υἱὸς αὐτοῦ, τὴν φυγὴν 

ἐς τὸν πελάτην ὑποτοπήσας, ὡδήγησεν ὑπὸ τὸ τέγος᾽ 

καὶ παρὰ τῶν τριῶν ἀνδρῶν τήν τε οὐσίαν ἔλαθε τοῦ 
Ν .) 3 3 / ο / 9 Ζ ολ 

πατρὸς, χαὶ ἐς ἀγορανομίαν ἠρέθη. Ἀναλύοντα δὲ 
αὐτὸν ἐκ µέθης στρατιῶταί τι προσκρούσαντες, ἔκτειναν, 
οἳ καὶ τὸν πατέρα ἀνηρήκεσαν. Θουράνιος δὲ, οὐ στρα- 

τηγῶν μὲν ἔτι, ἀλλ᾽ ἐστρατηγηκὼς, πατὴρ δὲ νεανίου 
τὰ μὲν ἀλλὰ ἀκολάστου, δυναστεύοντος δὲ παρ᾽ Ἀντωνίῳ, 

τοὺς λοχαγοὺς ἠξίου τὴν ̓ σφαγὴν ἐπισχεῖν οἳ πρὸς ὀλίγον, 

ἔστε αὐτὸν ὃ υἱὸς αἰτήσαιτο παρ) Αντωνίου. Οἱ ὃδ᾽ 

ἐπιγελάσαντες, Ἱ μον εἶπον, ἀλλ᾽ ἐπὶ θάτερα. Καὶ 

συνεὶς ὃ πρεσθύτης» ἕτερον αὐτίκα βραχύτατον ῆτει 

διάστηµα, μέχρι. οὗ τὴν θυγατέρα ἴ ἴδοι: ἰδὼν δὲ, ἐκέλευε 
μὴ μετασχεῖν τῶν πατρῴων, μὴ κἀκείνην ὃ ἀδελφὸς 

3 / 3 ή λ ἐέέ' ὰ ὶ ῶδ λ αἰτήσαιτο παρ) Αντωνίου. Συνέθη δὲ καὶ τῷδε, τὴν 
οὐσίαν ἐς αἰσχρὰ δαπανῆσαι, καὶ κλοπῆς ἁλόντι φυγεῖν 

ἐκ καταδίχης. 

ΧΙΧ. Κικέρων δὲ, ὃς μετὰ Γάΐον Καίσαρα ἴσχυσεν, 
ὅση γένοιτο ἂν δημαγωγοῦ μοναρχία, κατέγνωστο μὲν 
“ β- Γ -” ῴ -” -ω -ο. 3 -. 

ἅμα τῷ παιδὶ καὶ τῷ ἀδελφῷ καὶ τῷ παιδὶ τοῦ ἀδελφοῦ, 
χαὶ πᾶσιν οἶἰκείοις τε χαὶ στασιώταις χαὶ φίλοι «Φν- 

᾿  ὁ / 3 γ 3 / -- “ΝΔ 

γὼν δὲ ἐπὶ σκάφους, οὐκ ἔφερε τὴν ἀηδίαν τοῦ κλύδω- 
3 η) ε) ἴδ . /{ ὃ η) ς / ον ο 

νος, ἀλλὰ εἰς ἴδιον χωρίον, ὃ καθ ἱστορίαν τοῦδε τοῦ 
/ σον 3 - ῃ /’ .. 3 / 

πάθους εἶδον, ἀμφὶ Καπύην πόλιν τῆς Ἰταλίας, κατα- 
) αν. / Δλ .» 3 / 

{θεὶς, ἠρέμει. ἨἩλησιαζόντων δὲ τῶν ἐρευνωμένων 
{τοῦ η δ) λοτ / ο. ων 2ὐ./ 
τοῦτον γὰρ δὲ φιλοτιμώτατα πάντων Ἀντώνιός τε ἐζή- 
τει, καὶ Ἀντωνίῳ πάντες), ἐς τὸ δωμάτιον αὐτοῦ χόρα- 

κες όντος ἔκλαζον, ἐ ἐπεγείροντες ἀπὸ τοῦ ὕπνου, καὶ. 
τὸ ἵμάτιον ἆ ἀπέσυρον Ἀπὸ τοῦ σώματος : ἕως οἳ θεράπον-- 
τες, σημηνάμενοι τὸ γιγνόµενον εἶναι σύμθολον ἔκ του 
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οοηγΙοίυτας. ΟυπΦΙθ [ωρίβδεηί ἀτπια(ἡ ἵπ (ο μίαπα, 

ἀβδιγρεπίιθας οπιπίθης πιεία ροτου]δίς, οεπίυτίο ᾖηδοίέ ε0- 

ἴογ05 απ]είο5 ΓασΙΠΙΡΘΓΕ; Φα]νίαπα, Ἱία η{ ογαί, οβρ](5 οοἵ- 

τθρίαπα 51ροΓ ΠΙθηΡΗΠΙ ΡγοίταχΙ{ απαπίαπα ορΗ5 οταί, αίαα 

ία Ῥγῶοί5ο οδρίίο [απάτες οἶας ]ηςδίί φἴ]οτο οί Ίοσο Πιᾶ- 

ποτε, ἴία αἱ ογαηί, Ιπιπιοίο5, πο οχο]ίαίο Γαπιπ]έα ςΙπα]]ία 

ραΐογεηίατ. Ἐί ΠΗ Ρρο5ί ορη(ατίοπῖ5 4ποαμο αβίίαπα, αίο- 

πΙΙ, 5ἵπο γοςθ, ἵῃ ππυ]ίαπα ποσίσπα οπΠα πο (ρηηί οοἵ- 

Ρρου6 ἁοοπΏιθγιη{. Ῥτοχίπιε Ῥοδί Ἠπο οοοἶσας εδί ρταίου 

Μιπασία5, σαΗΠ1 ΤΠ [ογο οομηία Ἰαθετεί, 15, αρῖ Ρο 5ε 

αΏ αγπηαίἶ5 αι ἰν]έ, Ργοδί]]έ, οί ἀἱδειτ/θης ασ Ιαίεβίας απα- 

ΤΟΠ, Πημίαία Ὑθρίο ἵπ ο[Ποίπαπι αμαπιάαπα 5ο ρτοτρυῇέ, 

ἀῑπιίςεῖς αρραιίορίρα5 ουπ Ἰηκὶσηίρας; απῖ, ἆππι ραάοτε εί 

ηΙΙΘΘΓΑΠΙΟΠ6 Πιο ομποίαπίατ, Ἱππργαδοηπίες ο[[οερταπέ, Ὁέ 

[αοιας Ιπγοπϊτείατ ργαίογ α ρεγοδδοΓίβας, 

ΧΥΠΙ. ΑΙἰαπι ΡγαίοΓθΠΙ, ΑΠΠΑΙΕΠΑ, ἆππι απα οὔπα 10 

ααείατο οαπάἰάαίο απ εα[γασία, αππΙοτΙΠΗ οσους εί 

Ἰσίογαος ἀαξοτιθταπί, Ροδίαπαπη ἀῑάιοεγιμ{ οἱ Π]άξ ΠΟΠΠΕΠ 

αἀςοτίρίαπῃ ἵπ {αρι]ς. Αηηαϊίς αἆ ᾳπαπιάαπῃ οχ ομἱς οἸεη- 

ερας (ασα ἀε]αίᾳς, οαί ρατνπῃ ας γ]]ε {θείαπῃ οΓαί ἵπ 5υῦ- 

ατρίο, οοπίοΠιποπάΠα οπιπίΡα5 πιοᾶῖς, Ἰαΐοραί ἵπ {αΐο : 

ἆοποο ἱρδίας Εῑα5, Γοπι 5Η5Ρίσαία5, Ρ6ΓΕΙΞΡΟΤΟΣ 58 1 {6- 

οἵαπι ἀπχί{, οί α (παπαν τὶς Ραίθγηα Ῥοπα αάΠ][αίεπιαιο ας- 

εθρῖ. Οπ6πι α οοπιροία[ίοπε τοάειπίεπα εβτίαπι, οχοτία 

τίχα,, Πάσα τη] {ες οσοἰάσγιπ!, αι! ΡαίΓ6πῃ απίο οσσἰάεγα η. 

Αί Τ]ιογαπῖας, ΠΟΠ απἰάσπα Ῥγα ου, 564 ῥγαίοτίας, Ραΐος 

αἀο]αοςοσπίῖς αἰοπαῖπ Ρο, απ {8πιεπ πιυ]ίαπι Ῥοςρεί 

αριά Απίοπίαπι, ερηέαγίοπες οΓαβαί, {απ[ΐδρεγ οράεπι «ί- 

{οττοπέ, ἀπ 56 Πας αΏ Απίοπίο αχρείετεί. 

Ροα{, Ιπαυἱαηέ, 56 {ῃπ εοπίταγίαπι. 14 αὈί Ππίεμ]εχ]ΐ 56ΠεΧ, 

ΠΠ τιἀεηίος, 

Παγαια ἨτογίςδΙππΙπα Ῥοδίπ]αγίέ ραπ, ἆοπος γἰάϊςεεί 

βΙαπα : άπαΠ1, ἵῃ οοηδρθσίαπα αἀάποίατα, πιοπι]έ πο αἀτεί 

ΡαίογποτΙΠΙ ΒΟΠΟΥΠΙ ἸοργοάΙίαίαπα, πο αἱ ἵρδαπῃ ΓΓαΐετ αχ- 

Ρείαναί αΏ Απίοπίο. Εέ Πίο αποπαο ἀθίη ἀῑσπππα {αεί15 εχῖ- 

ἴαπα Ἰηγεπῖί : ἑατρίίε ρτο[αςο υαίγΙπΙοπίο, Πατ ἀαπιπαίας, 

5011 Υοτίργο οοᾶοία5 θ»ἴ. 

ΧΙΧ. Οἴσοριο ααίθια, απὶ ροδί Οα5αΏῖς οράθιη τεσηανοεγαὶ 

ἵπ οοποΙοηῖθΗ5, Ργοδορία5 εδί ουπῃ ΠΙΟ, αἱ [αίτα, εί Π]ἱο 

{ιαἰτῖς, οί 5α0 [αο(ϊοπῖς απηϊοῖ5 οπηηίια5 αἱ [απηΠατίθας,  Ἠ]ο 

σασπχ ἵῃ πανίου]α Πασαπα. οαρεςἰγῖςςεί, Ιαοίαίίοποπα Πο {ο- 

ΤΟΠ5, ΤΠ ΥΠ]αΠη 5 ΔΠΑ, απ ΠΙΕΙ Πρϊ οἨ Π]α5 οαδι1ς Π)0- 

πηογῖαπη ΙΠΥΐδ6γα, Ῥτορε Οαρυαπι [}. Οα]είαπα ] ἀεαίας οί 

Ὅρί απαπα τοσιἱθδεετοί, αρρτορίπαπαπΗρας ααί ουπα απσ- 

τοραπ{ (ΏαΠα απο ρα» ορ[ετῖς Απίοπίας ε{ργο ΑΠίΟΠΙΟΟΠΙΠΕΣ 

ΗΠΊΠΙα ευτα Ρεγαπϊγοβαηί), ἵπ οαρίοπ]απα οἶας [πνο]απίος 

οοτνῖ εγοσϊαία ο 5ΟΠΙΠΟ θαπα. οχοἰίαραηί, εἰ ἵτασα]απι εἶ 

{ ἀοίτα]ιεραπί ἆθ εοΓροτο; ἆοπες 5εγν!, ἱπίε]]ροπίος ἁῑνηπίος 

. 
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θεῶ», ἐς φορεῖον ἐσθέμενοι τὸν Κικέρωνα, αὖθις ἐπὶ τὸν 

θάλασσαν ἦγον διὰ λόχμης βαθείας λανθάνοντες. 

Πολλῶν δὲ ἀνὰ µέρη διαβεόντων τε καὶ πυνθανοµένων, 

εἴ που Κικέρων ὁραθείη' οἵ μὲν ἄλλοι ἐπ εὐνοίᾳ καὶ 

ἐλέῳ, πλεῖν αὐτὸν ἐξαναχθέντα, ἔλεγον, ἤδη" σχυτοτό- 

µος δὲ, πελάτης Κλωδίου, πικροτάτου τῷ Κικέρωνι 

ἐχθροῦ Ὑεγονότος, Λαΐνα τῷ λοχσγῷ σὺν ὀλίγοις ὅ ὄντι 

τὴν ἀτραπὸν ἔδειξεν. ο δὲ ἐπέδραμέ τε, καὶ θεράπον- 

τας ἰδὼν πολὺ πλείους τῶν ἂμφ ανν ὁρμῶντας ἐς 

ἄμυναν, στρατη Υικὸς µάλα ἀνεβόησεν, Εσελθέτωσαν 

εἷς τὸ χωρίον οἳ περὶ οὐρὰν λοχαγοί. Τότε γὰρ οἵ μὲν 

θεράποντες ὥς ἐλευσομένων 1 πλεόνων, κατεπλάγησαν. 

ΧΧ. Ὁ δὲ Λαίνας, καὶ δίκην τινὰ διὰ τοῦ Κικέρω- 

νός ποτε κατωρθωκὼς, ἐκ τοῦ φορείου τὴν χεφαλὴν 

ἐπισπάσας ἀπέτεμνεν, ἐς τρὶς ἐπ τιπλήσσων χαὶ ἐχδια- 

πρίζων ὑπὸ ἀπειρίας” ἀπέτεμε ὃ δὲ καὶ τὴν χεῖρα, ᾖ 

τοὺς κατὰ Ἀντωνίου λόγους οἷα τυράννου συγγράφων, 

ἐς µίµη μα τῶν Δημοσθέ νους, Φιλιππικοὺς ἐ ἐπέγραφεν. 

Ἔθεον ὃ οἵ μὲν ἐπὶ ἵππων, οἱ δὲ ἐπὶ νεῶν, αὐτίκα τὸ 

εὐαγγέλιον Ἂν τωνίῳ διαφέροντες. Καὶ ὁ Λαίνας ἐν 

ἀγορᾶᾷ προκαβημένῳ, τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα µα- 
αρόθεν ἀνέσειεν ἐπιδεικνύς. Ὅ δὲ ἥσθη τε μάλιστα, 

καὶ τὸν λογαγὸν ἐστεφάνωσε, χαὶ πλέοσι τῶν ἄθλων 

ἐδωρήσατο πέντε καὶ εἴκοσι μυριάσιν Ἀττικῶν δραγμῶν, 

ὡς µέγιστον δὴ τόνδε πάντων ἐχθρὸν καὶ πολεμιώτατόν 
Ἡ κεφαλὴ δὲ τοῦ Κικέρωνος 

καὶ ἡ γεὶρ ἐν ἀγορἃ τοῦ βήματος ἀπεχρέμαντο ἐπιπλεῖ- 
στον, ἔνθα πρότερον ὃ Κικέρων ἐδημηγόρει: καὶ πλείους 

ὀψόμενοι συνέθεον, Ἡ ἀχροώμενοι. «Λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ 

τῆς διαίτης ὃ Ἀντώνιος τὴν χεφαλὴν τοῦ Κικέρωνος 
βέσθαι πρὸ τῆς τραπέζης, μέχρι κόρον ἔσχε τῆς θέας 

τοῦ κακοῦ. Ὢδε μὲν δὲ Κικέρων, ἐ ἐπίτε λόγοις ἀοίδι- 

µος ἐς ἔτι νῦν ἀνὴρ, καὶ ὅτε Ίργε τὴν ὕπατον ἀρχὴν ἐς 

τὰ µέγιστα τῇ πατρίδι γεγονὼς χρήσιμος, ἀνήρητο" καὶ 
ἀνγρημένος ἐνυθρίζετο. Ὅ δὲ παῖς ἐς τὴν Ἑλλάδα 

προαπέσταλτο ἐς Βροῦτον. Κόϊντος δὲ, ὁ τοῦ Κικέ- 

ρωνος ἀλελφὸς, ἅμα τῷ παιδὶ καταληφθεὶς, ἐδεῖτο τῶν 
σφαγέων, πρὸ τοῦ παιδὸς αὐτὸν ἀνελεῖν' τὰ δὲ ἐναντία 

/ 3 λ ή .. 

οἵ γενόµενον ἀγελόντι. 

καὶ τοῦ παιδὸς ἱκετεύοντος, οἱ σφαγεῖς ἔφασαν ἀμφοτέ- 

βοις διαιτήσειν, καὶ δικλαθόντες ἕτερον ἕτεροι κατ 

σύνθημα φονεῖς, ἀνεῖλον ὑμοῦ. 

ΧΧΙ. Ἰγνάτιοι δὲ, πατὶρ καὶ υἱὸς, συμφυέντες 
ἀλλή). οι, διὰ μιᾶς πληγΏς ἀπέθανον" καὶ αὐτῶν αἵ χε- 

τὰ δὲ λοιπὰ σώματα ἔτι συνε- 
τὸν υἱὸν, ἵνα μὴ βαλίζοντες ὁμοῦ 

φανεροὶ γένοιντο, προὔπεμψεν ἐς φυγὴν ἐπὶ θάλασσαν, 
. 4. ας / χε.» 

καὶ μετ ὀλίγον εἴπετο ἐκ Σιαστήµατος. ᾿ἘΕζαγγείλαν- 
- / ἴτ η χ- ἐπ ϱ .- Τη’ [ο ᾿ . ί . 

τος ος τινος, εἶτε εἰ έπιρουλης, εἰ) υπ αγνοίας, τὸν 

νῖὸν συνειληφθαι, ἐπανηλβε, καὶ τοὺς σφαγέας µετε- 

πέµγατο. Συνέβη δὲ καὶ τὸν παῖδα ἀπολέσθαι ναναγίῳ" 
οὕτω ταῖς τότε συμφοραῖς καὶ τὸ δαιµόνιον ἐπέκειτο. 
Αόῥούντιος τὸν υἱὸν, οὐχ ὑφιστάμενον φεύγειν χωρὶς 
οὐτοῦ, μόλις ἔφεισεν ὡς νέον περισώζειν αυτόν. Καὶ 

 α 1 “ / 1 } 0) ψ ! ὶ . 

τόνδε μὲν { µήτηρ ἐπὶ τὰς πύλας προὔπεμψε, καὶ ὑπέ- 

- 

φαλαὶ μὲν ἀπετέτμηντο, 

πέπλεκτο,. ΕΒάλβος 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Τά πιίδδπα 6556 οδίεπίαπη , προς απα Ἰεείος) 6ἱοργοΏεπι 

γηδη5 ἀε[ετγεηί αἆ πατε ρετ ἀενία εἴ]γα ἀεηςίςείπιας. Μι]- 

[5 Υοτο ραςςίπι ἀῑςοαπτοπιίθας, οἱ ρετουπεἰαπ(ίνας πα πουΏ! 

γίσα5 ο5δεί Οἱσοτο ; αλ[, πιἰδεταιἶ γίγαπη ϱ{ Όνομα οἱ ευρίεπίος, 

τοςροπάεναηί, 6υπῃ δο]υία πανί ]απα οτί Ῥες ππαγε : ΗΠΗ5 

ευίος, εεης ΟΙοά1ἳ , Ιπ[εηςί5δἰπηί άποπάαπα Οἰεετοπῇ, οποια 

ἱπαισαν1ί Τπαἱ οηἰυγίοηί, οοπηϊ(αίο ραμείς πή να» : απί 

ουγαῖπῃ Ἰηςοοίαία5, απ ατα α πηυ]ίο ῬΡ]ατίθα5, απαπα ααἲ δεετὸ 

εδξομί, 5Μραίαπη 6απα γἰάἰςεεί αἆ ρτορυσπαπάυπι ραταῦς, 

Ιηδ]σηϊ »ἰταἴεσοπιαίε πδαδ, αχε]απιαν{ί: Ῥτοροταία ορηίι- 

ΤΙΟΠΟ5, απὶ α ἴ6υρο οδίΐδι Τάπα 5εεν{, απαδί πλον ἵππραγος 

(αἱ αγ, πηδία δαπί οοΙ{1], 

ΧΧ. Ίμομας, ᾳπαπηνίς ποπάαπα Οἱεετοπίς ραἰτοςϊηίο εαΙΙ- 

54η γιοίσεοῖ, αἰἴτασίυπα 6 ]εοῖσα οαρυΐ εἶας, τερε[ίίο {ετ 

Ιοία γο]α{{ 5ειτα ργῶ5εουέ ρ]ασις παπα αὈδεῖα1ί οἳ ἱπιρετί- 

μαπι. Μαπαπι 4ποσπθ ργφοἰαΙί, αμα οοπίτα Αποπιασι ίαη- 

σπαπη ΓγΤαΠΠΙΠΙ ογα[ἴοιες 1]ας 5οπἱρεεταί, απας αἆ Ππα[ῖο 

ποπ Ώεηοδίπεηίσαγαπα Ῥ μη ρρίσας ἱηΣοτῖρεί,  Ῥτοίίπηξαιο 

οἱ ἵαττα Ῥοτ τεγεζατῖο αἱ πιατὶ ρεγ ἀτοπιοπος Απίόπίο 

Ἰαἡςείπηας πυποῖας Ῥοτίογίατ. Εί πποχ Ἰμπαᾶς οἰάετα, ἵη 

[οτο 5εάεπίϊ ρτο (η ρπα]), α Ἰοπσίπαπο οαραίῖ οππα π]απ 

οδίοπίαγ1ί απαΐθης. Απίοπίας 51ρΓα ΠΙοάΠη στανίδας, ρῃ- 

(απίοπεπη οοτοπαγίέ, οἱ αἲ 5ἰαἰπίαπα ρτα παπα οἰάειῃ, οὉ 

πιακίπἹΙπα πο οἱ Ἱπ[οηςίςθίπιαπα οπηπίαα εἰδί Ππ]πισσα 

εα]αίαπα, ἀθοῖος οεπΈρῃα πηϊ]]α Η 5. αὐ]οοῖ. 6αραί 0ἶ66- 

τοηΏῖδ ουΠΙ ΠΊαΠ ἀἷα ρτο τοδίτῖς Ρερεπά1{, αδί Ρτῖας οοπεῖο- 

πατὶ οταί 5ο]ίᾳ5 : πηα]ογάε ἴππο αά 5ρεοίαπάσΠα, 4πδηι 

Ρτῖα5 αἆ αιἀἰοπάσπα, οοπουῖδας ΓΗ. Ἐετίατ είπα ποτ 

εριυ]ας εαραί Οἰοργοπῖς ΠεηςΩ. {ΠιροςΙΗΠΙ 5ρεοίᾶδδο ΑΠΙΟ- 

πἰαβ, ἆοπθο οπῃ δαξἱείας {απα ἀῑπὶ «ροεἰαειί οφρίςσεί. Δλὰ 

Ἠαπο πού Οἶεοτο, γἰν εἰσαποπίία ποπηίπο πππο ποσα 

ἸαιάαΗἱ5δίπηας, ἆᾳ ραϊτίασαο 5πα ἵπ οοηδη]αία εἱησυ]α]ίοτ 

Ρίάπ6 πιθηίας, οἱ οεεἴδας, οἱ ρο5ί πεοσπα οοπ{υπηε]ῇ5 α[Γδ- 

οἵας οδί.. Εἰίας οἷας Ίαπ αά Ενγαίαπι η Οτασἶαπι Γαεγαί 

ΡιῶΠ1ἱ55Η5.. ΟµΙπίας τοτο, [γαίοτ Οἱεστοβί5, οοπηργεΒεηδ5 

υπ ΟΠΠ 510 Πο, αγπιαίος οταβαί, αἲ 5ο Ρεῖας οοσἰάεγεπί 

απαπα Παπ : αἲ ας επρρ]εν τοσαραί οοπίτατίαπα.  Ῥοί- 

6Ἡ1580Γ65, οοηροδ[ίατος 5ο Π]ογαπα οοπίτογογδίαπα, ἀῑοθηίος, 

86ΟΓΝΙΠΑ {τΠΙ(ο ἀῑγίςίς ραγΗρας ααπτοςςί, απηῤος ού δίῃ 

πΙοΠΙΘΠ{Ο ποσανγοταηί οχ οοπηροβίΐο, 

ΧΧΙ. Πἱάομι Ἑρπαἡ, Ρίου Ε]αδαπο, πγίοσηα οοπηρ]ονί, 

σπο ἰοία οροἰἀσταη!; οἱ, ργᾶ οἶκίς ΔΠΙὑΟΓΗΠΗ αἰηυ] οριτἰοίρη», 

Ῥαἱρις βαση, 

απο πηαρίς αογοηί 5οραταἰἰ, Ργαηἰδί, αἱ αὖ πιάτο ρτο[αᾳο- 

γοῦς {ρο οκ πποδίοο ἰπίοιγα]]ο 5οομία5, Οὐπάπε α Ύ00- 

4Η, εἶνο ἀο]ο, δἶγο Ρος οΓΓΟΓΟΠΗ , ἀπάἰδδοί, οοπΙΡΓΘΗΘΗΦΗΗ 

(απο αά λαο {η πππ ίσο οοπηρ]οχα αδογαϱ!, 

6556 Πάπα; ΤΟΥΘΙΡΗ5, αἱίτο ροτοµβεογος αοοϊγ, ΕΠίο αἩ- 

Τία [οείαπα 4ο- 

απο οπ]απ(αίος ΠΠογυπὴ (οπηρογάπη ααρεραί, Ατιηις βΙίο, 

ΠΟΠ 55 ΗΠοΡΗ αΏδφπο ραΐτο Γηβαπη οἈροτο, ἄρρτε ρογδυαδί!, αἱ 

ποπιο Παγοπίς φα]αἴοπα 511 Το]εί 4υτοτο,. Ἠππο πιπίδε 
. 

ἴομι αθοἰά, αἱ ἵ πια! ροι]τοί πα [γαμίο, 
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στρεψεν ἵνα ἀνηρημένον τὸν ἄνδρα θάψειε. Πνθομένη 
δὲ, χαὶ τὸν υἱὸν ὑπὸ τῆς θαλάσσης διεφθάρθαι, λιμῷ 

Ν / - 

διεχρήσατο ἑαυτήν. Αἵλε μὲν δ) παίδων ἀγαθῶν καὶ 
-. / 

καχῶν ἔστων εἰχόνες. 
.” ο ν 

ΧΧΙΙ. Ἀδελφοὶ δὲ δύο ὁμοῦ προγραφέντες, οἷς ὄνομα 
- 3 -.. -. / 

ἦν Λιγάριοι, ἐκρύπτοντο ὑπὸ ἰπνῷ' µέχρι τῶν θεραπόν- 
/ λ 

των αὐτοὺς ἀνευρόντων, ὁ μὲν αὐτίκα ἀνηρέθη, ὁ δὲ 
ἐκφυγὼν, ἐπεὶ τὸν ἀδελφὸν ἔγνω διεφθαρµένον, ἔῤῥιψεν 

ο) -. κ... ον ” γεν 

αὑτὸν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τῆς γεφύρας ἐς τὸ ῥεῦμα. ᾖΚαὶ, 
αὶ Δ 

αὐτὸν ἁλιέων περισχόντων, ὡς οὐκ ἐναλάμενον, ἀλλὰ 

πτεπτωχότα, ἐς πολὺ μὲν ἐφιλονείχει, χαὶ ἑαυτὸν ἐς τὸ 
ῥεῦμα ἐώθει.  Ἡσσώμενος δὲ τῶν ἁλιέων, περιεγίγνετο, 

καὶ, Οὐκ ἐμὲ, ἔφη, περισώζετε, ἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἐμοὶ προ- 
/ : λλ ΑΔ Φε 3 / 

γεγραμμµένῳ συναπόλλυτε. Οἱ δὲ καὶ ὣς αὐτὸν οἰκτεί- 

ῥαντες περιέσωζον, µέχρι τινὲς τῶν στρατιωτῶν, οἳ τὴν 
γέφυραν ἐτήρουν, ἰδόντες, ἐπέδραμόν τε, καὶ τὴν χεφα- 
λὴν ἀπέτεμον. “Ἑπέρων δὲ ἀδελφῶν ὃ μὲν αὑτὸν 
“3 κ -. ’ ν / 3 .- Δ 

ἔῤῥιψε κατὰ τοῦ ῥεύµατος, καὶ θεράπων αὐτοῦ τὸ 

σῶμα ἀνεζήτει µέχρι πέµπτης ἡμέρας: εὑρὼν δὲ, ἔτι 
γνωρίζεσθαι δυναµένου, τὴν κεφαλὴν διὰ τὸ ἆθλον ἀπέ- 

κοψε. Ἰὸν δὲ ἕτερον, ἐν κοπρῶνι κρυπτόµενον, ἕτερος 
ἐμήνυσε θεράπων΄ καὶ οἵ σφαγεῖς εἰσελθεῖν μὲν ἀπη- 
ξίωσαν, δόρασι δὲ περικεντοῦντες ἐξήγαγον, καὶ, ὡς 

εἶχε, τὸν χεφαλὴν, οὐδὲ ἀπονίψαντες, ἀπέχοψαν. Ἔτε- 
τν Αλ 329 νὰ / Δ 

ρος δὲ, τοῦ ἀδελφοῦ συλλαμθανοµένου, προσδραμὼν, 
ῶ ῃ ο. ΙΕ ΕΡΡΑΗΙ:, ο) ., 2 Ν ἀγνοία τοῦ καὶ αὐτὸς ἅμα ἐχείνῳ προγεγράφθαι, Ἐμε, 

Ν ιά Ν Ὑ ΔΝ 

ἔφη, κτείνατε πρὸ τούτου. Καὶ ὁ λοχαγὸς, ἔχων τὸ 
3 λ Ἂς α  ᾱ ελα .. ση π λ Ν λ ἀχριθὲς ἀνάγραπτον, Εἰκότα ἀξιοῖς, ἔφη" σὺ γὰρ πρὸ 

᾿πούτου γέγραφαι" χαὶ εἰπὼν, κατὰ τὴν τάξιν ἔχτεινεν 
ἄμφω. Ταῦτα μὲν δ) καὶ ἀδελφῶν δείγικατα. 

ΧΧΠΙ. Λιγάριον δὲ ἡ γυνὴ κρύπτουσα , | 
.. 3 

ἀπόῤρητον ἐπηγάγετο θεράπαιναν. Ἡροδοθεῖσα δ᾽ ὑπ 
αὐτῆς, εἴπετο τῇ κεφαλΏ τοῦ ἀνδρὸς φεροµένη, βοῶσα" 
35 Δ ο ς Αν / λ 2 ϱ - ς Ἆ / 

Ε γὼ τοῦτον ὑπεδεξάμην, τὰ δ᾽ ὅμοια τοῖς ὑποδεξαμέ- 
νοις ἐστὶν ἐπιτίμια. 

/ 3 λ 

μιαν ἐς το 

ροῦντος, οὔτε μ.ηνύοντος, αὐτάγγελος ἐς τοὺς ἄρχοντας 
ἦλθε καθ’ ἑαυτῆς: κἀκείνων αὐτὴν διὰ τὴν φιλανδρίαν 

ὑπεριδόντων, ἑαυτὴν ἀπέχτεινε λιμῷ. Καὶ τῆσδε μὲν 
ἐνθάδε ἐπεμνήσθην, ὅτι τὸν ἄνδρα περισώζουσα ἄπε- 

/ / Δ σ / / ο Α) ὁ / 

τὐγχανέτε, καὶ συνεξήγαγεν ἑαυτήν. "Όσαι ὃ) ἐπέ- 
τυχον τῆς φιλανδρίας » ἐν τοῖς περισωθεῖσι τῶν ἀγδρῶν 

ἀναγράφω. "Ἔτεραι δὲ ἀθεμίστως ἐπεθούλευσαν τοῖς 
ἀνδράσι. Καὶ αὐτῶν ἐστιν, ἢ Σεπτιμίῳ μὲν ἐγεγά- 

'- μ / 3 { Ώι μυ /{ ην. µητο, ὑπὸ δέτινος Ἄντωνίῳ φίλου διεφθείρετο" ἐπειγο- 
µένη δὲ ἐκ µοιγείας εἷς γάµον, ἐδεήθη διὰ τοῦ µοιγεύον- 

3 " . -» / ) δ κ / 34 / ο» / - 

τος αὐτὴν Ἀντωνίου. Καὶ δ Σεπτίμιος αὐτίχα τοῖς πίναξι 
προσετέθη. Καὶ μαθὼν ἐκ τῆς γυναικὸς, ὑπ᾽ ἀγνοίας 

τῶν οἴχοι κακῶν, ἔφευγεν. Ἡ δὲ, ὡς φιλοφρονουμένη, 
’ / .) / ) Μ΄ 4 

τὰς θύρχς ἐπέχλεισε, καὶ ἐτήρει τὸν ἄνδρα, ἕως οἳ 

σφαγεῖς παρεγένοντο" καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας οἱ μὲν 
3 .- ων αἱ / 

ἐκεῖνον ἀνήρουν, Ἡ δὲ ἔθυε γάμους. 

ΧΧΙΥ. Σάλασσος δὲ, ἐκφυγών τε καὶ ἀπορούμενος, 
Ἶχε μὲν ἐς πόλιν νυκτὸς, ὅτε μάλιστα ἔδοξεν ἀμθλύ-- 
νεσθαι τὸ δεινόν. Πεπραμένης δὲ τῆς οἰχίας, μόνος 

ΑΡΡΙΑΝΟΑ. 

Καὶ οὐδενὸς αὐτὴν οὔτε ἄναι- 
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πά ρογίαπα ρυοβοσμία, τονδτἰ{ ο άΠά , π{ Ππίογοπηίο πο τί{ο 

Ἰαδία ροφο]γογοί. ΑΠαπαπίο ροδί, αὈί ἀἰάἱοΙς ρονίκος τη 
πιαί βΗΗπα, Ἴρρα 4πούπς Ἰποάία γἱίαα ΕπίγΙ, Ἠποίσης 

ΠΙΙογα ή ΒΟΠΟΡΗΠΙ αἴφπο ΠΙΑΙΟΓΙΠΗ Ἱηπασίηος ργοροση], 

ΧΧΗ. Ῥιο [αίτος επι] ρυοδοηρΗ!, απἱρας Τραπἰς π0- 

πηοη εναί, Ιαἱοραπί ἵπ ῥπἛρίο, ὈΕί απ ααπαπίο ροςί 

ἀοργειοηςὶ ο55οηί α 5ουγίς, ἁ]ίοι οομ[οδίἴα οσεἶδας ος : αἱ 

ἴσυ, 6ἱαρδα5, Ροδί(απα [αἴΤ6Ιή ρογΐ5εο οοσπογΊ!, 4ος Τ{0ο- 

Ππο Ῥοηίθ ἀρδίῖί ἵπ Πα γα : οχορρίαδαπο α- ρἰκοπ[ονίθης 

απαςί οδα, ΠΟΠ Πίγο ἀθοίάϊςκοι, ἁἷα Ιασίαίας οδί, ἵπ ΠΙΕΙ 

56 ΙηΡΕΙΘΗ5. ΟΠ Υουο η] ργοβεστοί, Π]ίς γἰπεσπίρς, 

ΧΟΠ Π]ο βουγα:ἶς, ἱηφη]έ, 5οἆ νο {ρδος ο ργοδογρίο ρου- 

19. 5εᾷ ΙΠῖ5 ίαπα 4πο(ια 6γναΓα ιἰδογΙπα ρεισοπήρης, 

πηἰ{ος (πἱάαπα, Ροπ/15 ομδίοἆςς, τά εοπδρίσα1, ἄΟΟΠΓΓΟΡΗΠΗ 

εί ορίαποανα{ Ἰομηίησίη,  ΑΙἴογΙΠΙ βαίγαπα αἰίου ρα Οἱρί- 

ἰανίέ 5ο ἵπ Πανίαη : ου]ας οοτρας 5οτγΗ5, απἰπίαΠα Ἡδήο 

ἀΐοπι αιῶδίίανα, {απάθπι Ἱηγοπίές οἱ αποπίαπα Ποπ άΠι 

ΟΠΙΠΙΠΟ 6οη/{αδα. εαηί ος Πποαπποπία, σαραέ αὐδοίαΤ, αἱ 

αβογοί ρυαπαίαπη.  ΑΙίο Υογο [αίθυ, ἵπ βΗλοίο ἀε]οδσρης, 

Ώ αΟ 86ΙΥΟ οδί Ῥυοδϊίας : οἱ ρογοµβδοτος, ἀεδίσιατ ϱο 

ἀεδεσπάετο, Ἰαςίῖς οοηβχΗΠα οχίγαχοναη{, οἱ, ἵία αἱ οιαί, 

εαριί πο αΡΙα{άΠα φπἱάσπι ρυοάσναπί. Αἴάς, απ [Γα- 

Π16Π1 οοπηρτεΜεπά! γἰάσνοί, αοθα{, ποδοῖθης 56 Ρτοξδογ1ρίη 

ραηΐου, οχο]απ]αν{ίαπα, ο ρυ]α5 ΙπίογβοΙίαι Ταπα ορπ {1ο 

ααΙ ρνοςοΠρίοΓΙΠ 5ογἱοπ ασοπγαίο φοἩρίαπα αἲ ππαπς Ίνα: 

Ῥεραί, «Ἐσαπαπι ροδίπ]α5, Ἰπαπῖές παπα {ατα ΠΟΠΊΟΗ απίο 

μα]α5 5οπΙρίΗΠῃ οδί : οἱ οΙΠ1 ἀῑσίο απηῇος Ιπίογ[οοῖί οχ ονά(πο. 

Ἠαο ΓγαἴΓΙΠΙ οΧΘΠΗΡΙ4 5ιΠ{ο. 

ο ΧΧΠΙ. Πρβαγίαπη γενο πχογ (π1πη αβάἰάῑδδεί, απίοα απ οἴ]ία 

εοηλίίαία πογεγαί Ιαίεῦγας τα σπα Ργοδἷία πηπ]]αυ, 5οσ{α οί 

εος ααἲ σαραί το[ετεβαπ{, εἰαπηίαις, Ἐσο Ἰμίο Γαἵ τουρρία- 

ου]: ἱάδπῃ απίοπα εοπίτα οε]αίοτας ΡγοΡΟΦΙΙΠΠΗ οδί γώ παπα. 

ΟΠΠ] ΠΘΠΙΟ 6ΔΠ1 Υ6ἱ οεσἰἀεναί γα] Ιπάϊσανεί, ἵρδα 5οππεί 

ἂά πιαρίἰςίταίας5 ἀεαΠί: απἱρας Ρἱείαίοπι ουσα οοΠ]ασθη αἷς- 

ἰπηπ]αηίθυ [ονοπίῖρας, 56 ἱρδαπι αβδαπηςΙέ Ἰποᾶία. Ομαπι 

ἰάεο Ίου Ίοσο πιεηιονανἰ, αποᾶ ἵπ 5ογγαπἆο ππατΙ{ο Πηδίαία 

εδί ορηαία 51ο εἰ 5αρειςίος οἱ 6556 πο]α]έ : παπι οα5, αΠ]- 

Ρα5 {εἰ {η Ἠσρο Ρἰεία5, ἵπ εΙαρξογαπ ΠΙΕΠΙΙοΠο το[εΓγαΠ, 

ΑΙ οοη]ασας ποίατίας Ππαγ]15 5αχογυηί ἰηδίάϊας. Τηίευ 

απας εηλἰποί Χου Βαρ{η τς σας παπα 5(αρτί οοηδθ(ΠάἹπετη 

Μαβθγοί Πα αποάαπα Αηίοπϊ απηίσο, Ρογζιρογείαιο ος αὐι]- 

ἵετα οοπ]ακ εἶας Πειί, ρε αἀπ]ίογαπη ορῖί ου Απίοπίο : 

πηοχάε βερ[ηηῖα5 αἀδορίη5 ο5ί εαησιἰπαν]ῖ5 ταυι]ῖς. Οαοἆ 

αἨ{ Η16 οχ Ίρρα αχογθ ἀἰάῑσΙέ, ἵσπαγας Ῥτορηί ἀοηλοςίίοί, {- 

Ραΐα ρανανΙί, δες Π]α, εοπἴου Ῥ]απάίεης, [ογος οσο]ηςίῖ, 

οἱ {αμίίδρου τοπ ἳ πιαπέαπα, ἆ πια γοηῖτοηί Ρογοςδοτος : 

οοά επ ἀἱ6, «650 πιαγῖίο, πογας οο]ορταν]ί παρίἶα». 

ΧΧΙΥ, Ρα]ᾶδδΗ5, α1Ώο εἰαρςις, ἀε[ιοίοπίο αἰαπαπίο Ρο» 

ορηδίΠο, ποεία ἵῃπ [τοι το Πέ, σπα. νἰάσγοίαν Ί4ϱ) (6- 

πη[βδία5 Ρρογίευ]αη. Τί απὐπΙ αάος τορονίςδεί γεηάίας, ἃ 

50 
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αὐτὸν ὃ θυρωρὸς τῇ οἰκία συμπεπραμένος ἐπέγνω, καὶ 

ἐς τὸ ἑαυτοῦ οἴκημα ὑπεδέχετο, καὶ κρύψειν ἐπηγγέλ- 

Ἄετο, καὶ θρέψειν ἐξ ὧν ἐδύνατο. Ὅ δὲ τὸν γυναϊκά 

οἳ καλέσαι προσέταξεν ἐκ τῆς ἐκείνης οἰκίας. Ἡ ὃ᾽, 

ποκριναµένη μὲν ἐλθεῖν ἐπείγεσθαι, δεδιέναι ὃ' ὡς ἐν 
νυχτὶ καὶ θεραπαίναις τὸ ὕποπτον, μεθ) ἡμέραν ἥξειν, 

ἔφη. Καὶ γενομένης ἡμέρας, ἡ μὲν τοὺς σφαγέας 
µετήει, καὶ ὃ θυρωρὸς αὐτὴν, ὥς βραδύνουσαν, ἐς τὴν 

οἰκίαν ἀπέτρεχεν ἐπείζων. “Ὁ δὲ Σάλασσος, οἳγ ομένου 
τοῦ θυρωροῦ, δείσας ὡς ἐς ἐνέδραν ἀπιόντος, ἐς τὸ τέγος 

ἀναδραμὼν, ἐκαραδόκει τὸ γιγνόμενον. Ἰδὼν δὲ, οὔ 
τὸν θυρωρὸν, ἀλλὰ τὴν γυναῖκα τοῖς σφαγεῦσιν ᾖγου- 
µένην, ἔβῥιψεν ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ τέγους. Φούλδιον δὲ, 
ἐς θεραπαίνης φυγόντα, παλλακευθείσης τε αὐτῷ καὶ 
ἀπηλευθερωμένης, καὶ προῖκα ἐς γάµον ἐπιλαθούσης, 

ἡᾗ τοσάδε εὖ παθοῦσα προὔδωχε, ζηλοτυπία τῆς μεθ᾽ 
ἑαυτὴν τῷ Φουλθίῳ γεγαμημένης. ἘΤοσάδε μὲν δὲ 
καὶ γυναικῶν πονηρῶν ὑποδείγματα γεγράφθω. 

ΧΧΥ. Στάτιος δὲ ὃ Σχυνίτης, πολλὰ Σαυνίταις ἐν 

/ οἰχίαν τῷ τε δήµῳ καὶ τοῖς θεράπουσιν, ἐκφορεῖν ὅσα 

πικλείσας ἐνέπρησε, καὶ ἀπώλετο, καὶ τὸ πῦρ πολλὰ 
. .) / τῆς πόλεως ἄλλα ἐπενείματο. 

τὰς θύρας ὑπανοίγων, τοὺς ἐσθιαζομένους καθ ἕνα 
.” κα " λλῶ ἐ 6 .. Π 2 {) . 

ἀνήρει: ὑπὸ δὲ πολλῶν ἐπιθρισάντων εἷς ἀπεθανε, 

πολλοὺς ἀποχτείνας. Οὐετουλῖνος δὲ γεῖρα ἤθροισε 

πολλην ἀμφὶ τὸ Ῥήγιον, αὐτῶν τε τῶν προγεγραµµέ- 

νων ἀνδρῶν, καὶ ὅσοι συνέφευγον αὐτοῖς, καὶ ἀπὸ τῶν 

ὀκτωχαίδεκα πόλεων, αἲ τοῖς στρατοῖς ἐπινίκια ἐπηγ- 
/ / κ / τ / ν χ γ. δ 

γελμέναι πάνυ ἐλυσχέραινον. ούσδε οὖν ἔχων 

Οὐετουλίνος, ἀνήρει τῶν λογαγῶν τοὺς διαθέοντας" 

µέχρι, πεµφθέντος ἐπ᾽ αὐτὸν στρατοῦ πλέονος, οὐδ' ὣς 
μιά η . θου ., / 

ἔληξεν, ἀλλ’ ἐς Σικελίαν πρὸς Πομπήϊον, κρατοῦντά τε 

αὐτῆς, καὶ τοὺς φεύγοντας ὑποδεγόμενον, ἐπέρασεν. 

Εἶτακ ἐπολέμει καρτερῶς, µέχρι πολλαῖς µάχαις 

ᾖσσώμενος, τὸν μὲν υἱὸν καὶ ὅσοι τῶν προγεγραµµέ- 

νων ἄλλοι συνῆσαν, ἐπὶ Μεσσήνης ἔπεμψεν' αὐτὸς δὲ, 

ὡς εἷλε πορθμενόμενον ἤδη τὸ σκάφος, ἐμπεσὼν τοῖς 

πολ εμίοις, κατεχόπη. 
΄ / 1 αι δρ / - 

ΧΧΥΙ. Νάσων δὲ ὑπὸ ἐξελευθέρου, παιδικῶν οἵ γε- 

νοµένου, προδοβεὶς, ἥρπασε παρά του τῶν στρατιωτῶν 

ξίφος" καὶ τὸν προλότην µόνον ἀποχτείνας, ἑαυτὸν τοῖς 

σφαγεῦσιν ὑπέσχε. Φιλοδέσποτος δὲ οἰκέτης τὸν χε- 
π . . 

κτημένον ἐπὶ λόφου ἐκάθισε, καὶ αὐτὸς ἐπὶ θάλασσαν 

δει, µισθωσόμενος αὐτῷ σκάφος. ᾿Ἐπανιὼν δὲ, χτει- 

νόμενόν τε εἷδε τὸν δεσπότην, καὶ ἀπογύχοντος ἥδη, 
-. ῃ 

μέγα βοῶν, Ἐπίμεινον ἐς βραχὺ, ὦ δέσποτα, εἶπε, 

καὶ κτείνει τὸν λογαγὸν ἐμπισὼν ἄφνω. Μετὰ δὲ 
΄ .. -” / 

ἐκεῖνον, ἑαυτὸν ἐπαναιρῶν, εἶπε τῷ δεσπότη, Παρα- 
/ - 

μύθιον ἔχει. Λεύκιος δὲ, Δύο πιστοτάτοις ἄπελευ- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

«οἱο Ιαηίίοτο, απϊ Ἠπᾶ ΟΠΠ ἆοππο οταί γοπα(έας, ασηίέης 

οδί; αἱ ευη ἵπ 5Η αΠ1 οε]]απῃ τεοορίέ, Ρο[οέαδαπο ο5ί Ἰαΐο- 

Ότας πἱοίαπιᾳπθ Ρτο Γ[αου]ίανας. Ἠσπο {παπι δαἱας5ης ᾖᾳ5- 

5ἱέ ΙΧΟΓΕΠΙ 5Η4ΠΙ ἁοσἶτο οχ ἱρείας σφάΐθης. Εἰ πιν]ίος, 

οπρίάαπα 5ο γδοπαί πιατη{ 5ἵππα]αης, 5εά ποσίητηος ΠηεΙΗς 

οπηδαίΐα οἱ 5α5ροοίατη βάεπι αποϊΠαταπα, τεηίπταπα 56, α)ί 

Παχίδεεί, Ρτοπηϊδίε : Ίασος Ὑθτο {ασία, ΡετοΙβεοτος ρε! 

οἱ Ιαπίίος ΡτουυττΙ, αἱ Π]απα οπποίαπίοπα πτροτεί. Βδαΐα5- 

5Η5, ρο5ί ἀἴδορδσιπα ]απ]ίογῖς γοπίας Ἰηδίάϊας, η ΦΗΠΗΤΙΑΒ 

ορᾷ65 α5οθηά1ί, οχδροσίαης 4ΠοΠαΠΗ τες ο5ςοί οΥαςυτα, ΤΠ 

οοπβρἰσαία5, ΠΟΠ Ιαπίίοτοπι, 5οἆ Ρ6Γοιβ5οτες αἀγεπίαπίες, 

Ῥταωθηπίθ Πχογθ, ἆο {ροίο 56 ργοοἱρανΠ. Επἰνίας, αἆ [ε- 

πΙπος ἀοππσπα ῬγοΓΙσΗ5, απαπα, ἆμπα 5θττα ἱρδίας ο55εί, Ρο 

εοπουίπα Ἰαῦηθταί, ἀοϊηᾶο Ηβοτίαίο ἀοπαίαπα αἱ ἀοίαίαπα 

πυηρίππη ἀθάσταί, ππα]αϊη τοἰαΗί ρτο Ἱαπ[ῖς ῬοπεβοΙῖς στα [ἶαπα 

Ργοδῖία5 α 7ε]οίγρα, Ιπάίρηο Γετοηία, αποά 5εηιοία 56 πχο- 

ΤΡΙΑ ἀμχίςδεί Ἰορίίπιαπα, Ἠσο ρταναταπη πηυ]δγΙη ϱχεΠ- 

Ρ]α 5αεοργ]η!, 

ΧΧΥ. Αί δίαας [Γ. Ῥαρίας] Φαπηπίς, ου]α5 ερτορῖα ορετα 

βαπηπίίος Ώθ]]ο 5οοἶα]ϊ {πογαπί αδὶ, οὗ σἰγαίοπι εἰ ἁῑγίίας 

ἃς 6εΠΙ5 ἀθίπάς ἵπ απιρ]ἱςείππππα Ἠοππαπογαπη οτάΐπεπι αἲ- 

5οἵέας, ]απιαπο οείοσεπαπῖας, Ργο5οβῖρία5 Ρτορίες ἴρδας ἁῑν]- 

ας, αροτίαπι ἆοπιαπα Ρορπ]ο οἱ 5αἶς πιαποῖρί!ς ἀῑτιρίεπάσηι 

οοποθρίέ, π]ίτο εί ρ5ο πιπ]ία ]αείαης ἵπ ρα Ιου» ἰαπάεπι- 

απο ατηαπ]ίαπα οἸαμδαππαπε 5ποσθηά1έ, απο Ἰπορπάϊο οἱ {ρ: 

Οαρίίο, Ρος 5οπιἰαρετίαᾶς οτε, 

αἰἴαπα Ῥοδί ααπα ος ροτουςεοτῖρας Ἱεγαπαρεπίθπη πιαοίαν 

οἱ ραῖ5 υτρῖς οοπΠασταν{τ, 

ΡΟΦίΓΟΠΙΟ οοη/[ογΐπα Ἱτγαδηβρας, α πιπ](5 πας οσοῖδας οί, 

απῖ ρηα5 πηπ]ίος οσσιάρταί. Ὑοίπ]ίπης πιᾶσΏα Πα ΠΙΑΠΗΠΗ 

οἵτοα Ἠλοσίαπα οοπίταχίέ, ρατίπα ος ρτοδοηῖρίϊ5 αΠΐδαιπο, 

απῖ οὐ. ἱ5 ρτοβαροταπ{, ραγΐπα ος Πές χνήα απθίθας πιῖ- 

Π1 ἀοείπαιἰς ἵπ υἱοίοτία ργηῖαπα, 41 6απα Γ6η Γεγοῦα η 

ασοττίπιο. Ηῖς Ιαν οί αὐᾖαποίῖς, ορηίατῖοπος ἀῑδοιτ- 

τοηίος ραςδῖπι ορρτίπιοθαί; ἀσπες, πια]οτίρας εορίῖς οοπίτα 

5ο πη]ςοῖς, πο δἷο απἱάεπα αἲ ἱπερρίο ἀοίοτπίας, οαῖί ουπι 

Ροπρεῖο, 5ἱοαπα {απο οῬρΗποπίο, οἳ τοοορίασπ]απη ρτα- 

Ῥοπίο Πιαίοπίΐρας.  Ὀσίπάο Ἠοαπα [οσίου ροδεῖί: ἆοηπος 

αἰἰαοί ρταῖς νἰοίας, Πίο επα οποτοτῖς ργοδοτῖριἰ5 Μεςςα” 

ΠάΤΗ γα Πηἱςδο, ἴρ5δ, 4101) 1401 πηδάίαπα (τοσα ἔοροτο ϱὰ- 

ἶπι γιάἱςδοί, ἵεγασης ἵπ Ἠοδίος, οοποίδιις οἱ. 

ΧΧΥΊ. Νάξο Ύονο, ἃ Πλοτίο, 41οπα η ἀθλοῖϊς Ἰαρασταί, 

ῥοβίας, απί οκ πα δαν οχ{οιςίῖ ρἰαά δα, οἱ, δοἷο ρεούί- 

Εἰάι5 αἲ- 

ἴομι «π{ά δα δεν ας, Ροδίπαπα Ἠδγπα τοδἰάσνο [δοί ἵπ ἴη- 

πημ]ο {ρ8ο ροττο αά λάγο ΡΕ, οοπά πο ματς παν ἱομ]αΠ : 

γοβίτα γοτο Φαρογνοπίοη» οσσἰά ση ίρης ἀοπαίπασα, εχδρίταη! 

141 ἰποαπαν{ε, Ἐκδροσία, ραυἱκρος, οδοί αππ](σο δη 

ωΓίΟΠΟΠΙ ἄρστοβδας, οοπίοοίε: ἀοίπᾶς δἰδί 4ποσυ6 ΠΙΔΠΗΠΗ 

ἰπίργρης, Ἠαίνος, ἰπαπίέ, Φοἱαπλος, Ἰνοτο! Ἰωποίας ἀπορης 

(Φἰκκἰπιίς. Ἰνοτι(ς ἁαγαπη ἀεάίί ἀο[ογοπά σπα δα πάγο : φας 

ίοτο ιαοἰαίο, Ἱαρ]απα τα ρα ρογοδδοτί 5. 
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θέροις χρυσίον δοὺς, ἐπὶ θάλασσαν Πει' διαδράντων δὲ 
ἐκείνων ὑπέστρεψε, καταγιγνώσχων τοῦ βίου, καὶ ἔαυ- 
τὸν ἐμήνυσε τοῖς σφαγεῦσι. Λαθιηνὸς δὲ, ἐν ταῖς 

Σύλλα προγραφαῖς πολλοὺς τῶν τότε συλλαθών τε καὶ 

κτείνας, ἠδόξησεν ἄρα, εἰ μὴ τὰ ὅμοια γενναίως ἐνέγ- 
χοι’ καὶ προελθὼν τῆς οἰχίας, ἐκαθέζετο ἐπὶ θρόνου, 
τοὺς σφαγέας περιµένων. ᾖΚέστιος δὲ ἐν χωρίοις παρὰ 
εὐνόοις θεράπουσιν ἐκρύπτετο" λοχαγῶν δ) ἄεὶ σὺν 
ὅπλοις ἡ κεφαλαῖς διαθεόντων, οὐκ ἔφερε τὸ μῆχος τοῦ 

φόθου, ἀλλ᾽ ἔπεισε τοὺς θεράποντας ἄψαι πυρὰν, ἵνα 
ἔχοιεν λέγειν, ὅτι Κέστιον ἀποθανόντα θάπτοιεν. Καὶ 
οἵ μὲν, ἐνεδρευθέντες, ἦψαν: ὃ δὲ ἐσήλατο ἐς αὐτήν. 
Ἀπώνιος δὲ ἀσφχλῶς ἑαυτὸν ἐπικρύψας, οὐκ ἤνεγχε 

τὴν πονηρίαν τῆς διαίτης, ἀλλὰ προήγαγεν ἑαυτὸν ἐπὶ 
τὴν σφαγήν. ἍἌλλος ἐν φανερῷ καθῆστο ἑκὼν, καὶ, 
βραδυνόντων τῶν σφαγέων, ἀπήγζατο ἐν µέσῳ. 
ΧΧΥΠ. Λεύχιος δὲ, ὃ Ἀσινίου τοῦ ὑπατεύοντος 

πενθερὸς, φεύγων διὰ θαλάσσης, οὐ φέρων τοῦ 

χειμῶνος τὴν ἀηδίαν, ἔῤῥιψεν ἑαυτὸν εἰς τὸ πέλαγος. 
Καὶ Σισίνιον δὲ οἳ διώκοντες, ὑποφεύγοντά τε, χαὶ 
βοῶντα οὗ προγεγράφθαι, ἀλλὰ διὰ τὰ χρήματα ἐπι- 
θουλεύεσθαι πρὸς αὐτῶν, ἐπὶ τὸν πίνακα ἀγαγόντες, 

τὸ ὄνομα ἐκέλευον, καὶ ἄναγι- 

γνώσχοντα ἔχτειναν. Αἰμίλιος δὲ, ἀγνοῶν ὅτι προ- 
γέγραπται, διωχόμενον ἄλλον ἰδὼν, ἤρετο τὸν λοχαγὸν 
τὸν διώκοντα, τίς ὁὃ προγεγραμµένος εἴη. Καὶ ὁ λο- 
γαγὸς, τὸν Αἰμίλιον γνωρίσας, Σὺ, κἀκεῖνος, εἶπε' 
καὶ τοὺς δύο ἀπέχτεινε. Κίλλων δὲ, ἐκτοῦ βουλευτη- 
ρίου προϊὼν, χαὶ Λέχιος, ἐπεὶ τοῖς πίναξιν ἐπύθοντο 

σφῶν τὰ ὀνγόματα προσγεγράφθαι, οὕπω τινὸς ἐπιόντος 
αὐτοῖς, ἔφευγον ἀκόσμως διὰ πυλῶν, καὶ αὐτοὺς τοῖς 

ἀπαντῶσι τῶν λοχαγῶν αὐτὸς ὃ δρόμος ἐμήνυσεν. 
Ἰκέλιος δὲ, ὃς ἐπὶ Βρούτῳ τε καὶ Κασσίῳ δικάζων, 

Καίσαρος τοῖς δικαστηρίοις μετὰ στρατιᾶς ἐφεστῶτος; 

καὶ, τῶν ἄλλων δικαστῶν κρύφα τὴν καταδικάζουσαν. 

Φφερόντων, µόνος τὴν ἀπολύουσαν ἤνεγχε φανερῶς, ἐκλα- 
θόµενος τῆς μεγαλόφρονος ἐλευθεριότητος, νεκρὸν σῶμα 
ἐκκωμιζόμενον ὑποστὰς, τοῖς φέρουσι συνεθάσταζε τὸ 

λέχος. ἸἈδόντων δὲ τῶν φρουρούντων τὰς πύλας, ὅτι 

πλεονάζουσιν οἵ νεχροφόροι παρὰ τὸ σύνηθες ἑνὶ ἀνδρὶ, 
καὶ τοὺς μὲν φέροντας οὐχ ὑπονοούντων, τὸ δὲ λέχος 
ἐρευνωμένων, μὴ νεκρόντις ὑποχρίνοιτο" οἵ νεκροφόροι 
τὸν Ἰκέλιον ἄλεγχον οὐχ ὁμότεχνον σφίσιν ὄντα, ἐπι- 
γνωσθέντα τε οἵ σφαγεῖς ἀπέκτειναν. 

ΧΧΥΙΠ. Οὔὕαρος δ᾽, ἀπελευθέρου προδιδόντος αὖ- 
τὸν, ἀπέδρα, καὶ ὄρος ἐξ ὄρους ἀμείθων, ἐς τὸ Μιν- 
τουρναίων ἕλος ἐνέπεσεν, ἔνθα ἑαυτὸν διαναπαύων ἡσύ- 
αζε. Τῶν δὲ Μιντουρναίων ἐπὶ ζητήσει ληστηρίου 
τὸ ἕλος περιθεόντων, ἥ τε χόµη τοῦ δόνακος σαλευθεῖσα 
ἐνέφηνε τὸν Οὕαρον' καὶ ληφθεὶς, ἔλεγεν εἶναι ληστής : 
καὶ ἐπὶ θανάτῳ καταδικαζόµενος, Ἰνείχετο, Ὡς δὲ 
αὐτὸν ἔμελλον καὶ βασανιεῖν ἐς τοὺς συνεγνωχότας, 
οὐκ ἐνεγκὼν ἤδη τοῦτο, ὡς ἀπρεπέστερον, Ἀπαγορεύω, 

φησὶν, ὑμῖν, ὢ Μιντουρναῖοι, ὕπατόν µε γεγενηµένον, 

/ -ὐ-ς 
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Ρορί(παπ απ{αρογυηί, ΤΥοΙΦΙΙ5, ἀΠΙΙΗΠΗ ἀθερουά τί, οἱ κο 
ἱρδο ργοά{α1ί ἱπίογ[οςίονίρας. Παδίομας, αἱ ἴοηροτο 5Υ|- 
Ἰα100 ρνοβοπρ{{οηί5 λα] {ος οοΠΙρΓΘ Ίδη Σο» Ππίογοιηοταί, (ατρε 
8ἱΡί ΠΙΟ [016 ἀπςθης, Πἰδί ΡάΡΕΠΙ ΟΠ5ΗΠΗ ϱεΠθγοςο Ρογίη- 
Ιδοί; Ῥτο Γογρ5 ἆοπηις δι {η 5ο]]α γορρά[έ, Ρρογεβδογος 
ορρετίοης. Αί Ορρίίας, τατῖ αριά Ῥοπεγο]θηίος 5ἱμί «ριγος 
Ἰαίαης, αππη γάσγεί ορηίατίοπο5 σοΠΕΠΙΟ ἀἰκομγτομίος 
ουπα ατηαῖς οἱ οαρίριαςδ, Ράγοτεπι ἁῑμίίας ποι. ἐπί : «οἡ 
Ἰηδθῖέ 56ΓΥΟ05 ΤΟΡΙΙΠΙ ἀεοθπάστο, { Ρ058οΠ{ ἀἴσριο, 5ορθ]!γί 
ἃ 56 Ἠδγαπῃ. Οποά ροδίαπαπα Τί, πος. φοηἴοη[ος ἀοίαπα, 
Γεοργαηί : {ρ5ο Οε5ίῖας {π ρποπι ἱπδῆΠί, Αροπίις ἵη ἐμίο 
Ιαίπεταί : 5οᾷ αποά ποη [ουτοί γἰοίας αποξἰάϊαηῖ, πηῖκοίαπι, 
υίτο, αἱ {αση]ατείας, ΡγοδΠ{.  Αἴῑας, ἵη ργορα(μ]ο 5οάθης, 
5 οσοἰάεπάπι ργαβοβαί; εί, οππο(απίῖ μας ρεγοιςκοτίρας, 
5(γαηρι]αγ1{ 5ο ἱρ5ο ἵπ ριβ]ίοο. 

ΧΧΥΠ. Ιωσία5 γετο 15, αἱ ΑδίΠΙΙ (απο οοηςη]{ς 5066 

εταί, [αβίεης Ρος π]ατε, οἱ ο[[ρηδις 5ωγίς (οπηροςία{ἴρις,, ἵῃ 

πηεά[ος Παοίας ἀθιηέ.  Βἰδίπίας, [απ Ο5οηπίας 2] απαίη ἵπ- 
δεοίαπίο» {αρεγεί ΡΕΓΟΙ5ΡΟΓ65,, οἰαπιίίαης, 56 ΠΟΏ 6556 Ρτ0- 
φοΠρίαπα, δοᾷ Ρτορίος ροουπίας αίτια 5ἱΡί {ηίάΐας, αἲ ἴρρας 

(αρι]ας 8 Ἠή5 αἀάποία5, εί 5Η 1Π1 ΠΟΠΊΘΠ Ίεσθγο ᾖ155Η15, «πι 

Ιεσίί, ορίταποαίας οδί. ΑἘπιϊας, ργοδοίρέαπα 56 Πορείρης, 

εοηβρἰεαία5 απεπιάαπα α Πάπα Γασίοηίοπι, οκ οθη{ηΓίοπο 5οἳ- 

ἰαΐας ε5ί, Ουἱς Μία ργοδοπρίας» Ομ1, ασηοδεεῃς Ἐπηίτη, 

Τα αίαπθ ἴΠε, ἱπαπῖέ : εί απηΏος οροἰά{. Ο1ο απίοια, οἱ 

Ρεσῖας, αρτοςοί επγίαπα, α{ τοδοῖγογιπί ρτοβοηρίοτιπι {α- 

Ρ1 ποπιῖηα 5ιᾶ 69956 αἀ]εοία, ρτίαξαπαπι απἱδαπαπα ϱο05 

ἁρστεδετείατ, ἱποοπαϊία (τερ]ἀαίίοπε (αρίεραπέ Ρος ρογίαια : 

4105 εΙΓ55 ἴρ5ο οοηίιπίοπίρας οὐγῖί ρτοβίά[.  Τοίας 

[7 5Ηἱαας ] Π]α, απἲ, ἆππι Βπγαίας Οαβ5ίπδαπο αὐφδεπίος 

Ροία]αγεηία ἵπ Ιααϊσίο, Ρταἰἀρηίο Οδαγο οµΠ1 θχοτεῖέα, 

ἁ]ῆς Ππάἱεῖρας οἶαπι αίτος οα]εσ]ος ἵπ πγπαπα οοπ[οτεη(ἵρις, 

Ίβηπα 5οἱα5 Ρᾶ]απα {π]εγαί, ρηςίπα ηπηο πιασπαπἰπ](αῖς 

οἱ Ιηρεπη]ία(ἰς ΙπΙΠΊΘΠΛΟΓ, {αποπί, ααοά ο[Γογεραίατ, 5αΏ]θοῖέ 

ἨΗΠΙΘΤΟ5, αΐαιε ἴία επι αἡῖς Ῥα]α]αθαί «απάαρίαπα. Ταπι 

Ροτίῶ ομβίοάθς, εοπβρίσαίϊ ΠΙΠΙΘΓΙΠΩ γδβρΙΙοΏΙΠὰ Πο γίτο 

πηα]ΟΥΘΠΗ 5ο ἴο, πἰμῇ] απἱάρπα 4θ 1ραῖς (ογοπῖρις φαβρἰεαηίος, 

{απίανη Πεοία] απ] δεγη(α(ἶ δαπ{, πε απῖς γῖνις α[Γογγοίητ ΡΓΟ 

ππογίπο. δεᾶ Πρ αασπι Τεας αγριεγείητ α 5ος, σιιοὰ 

ΠΟΠ 6556{ ΗρήΠπαγίας, αση]ίας οἱ Ιπίογ[εοίας ο5ί. 

ΧΧΥΠΙ. Ὑαγας, α Προγίο ἰπάίσαίας, απζαρῖέ; οἱ Ροδί( αι 

εκ πιοπίο ἵπ ΠΟΠίΘΠΙ οἈοτγαγοταί, αἆ Μιπίαγηοηςίαπι {αη- 

ἀ4επι ρα]αάος ἀε]αίᾳ», Ιβί 5ο αράἰά1ί, νίτος απἱεία ραυ]ίςρο 

τεραταίατη5.  δεᾷ Μπίαηθηδίρης Ρος ἰά ἵρειπι {οπιρις 

ἸαίγοβΙΠά τεεθρίαου]α ροναμἱγοηίΐρας, αγαπάπαπα Γοἰία πποῖα 

ευπα Ρτοδἰάεγαηέ : οΟΠΙΡΓΕΠΘΗΡΙΦ(Ιθ Ὑαγις, Ιαίτοποπα 56 

ἀἱοραί; εί αἆ 5αρρ]ἰοῖαπι ἀαπηπαίας, ΠΟΠ τουπδαν(έ αυίπ ἆμ- 

οετείατ, 8δεᾷ αβί {ουπιοπία 4ποσφπο Ιπίοπίατί 5ἱδί γἰάΙΕ, αἱ 

Ρτοβίογείητ΄ 5οοἱο5, ἰά απο, αἱ Ιπ]οποδίς5, ΠΟΠ ΓΡΓΕΙΙ : 

Ῥεπιπεῖο γοβῖς, ἱπαπέ, ΜΙΠίΠΤΠΟΠΗςΟς, πο πηρ οοΠ5]αγοπο, 

30. 
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καὶ, ὃ τοῖς νῦν ἄρχουσι τιμιώτερόν ἐστι ) προγεγραµ- 

µένον, µήτε βασανίζειν, μήτε ἄγαιρευν ἔτι: εἰ γὰρ οὐκ 

ἕνι µοι διαφυγεῖν, ἄμεινον ὑπὸ τῶν ὁμοτίμων παθεῖν. 

Απιστούντων δὲ τῶν Μιντουρναίων, καὶ τὸν λόγον ὑπο- 

νοούντων, λογαγὸς ἐπέγνω διαθέων, καὶ τὴν χεφαλὴν 

ἀπέτεμε, τὸ δὲ λοιπὸν σῶμα τοῖς Μιντουρναίοις Χατέ- 

λιπε. Λάργον ἕτεροι συνελάμθανον ἐν χωρίοις, οὐ 

Λάργον ἀλλ᾽ ἕτερον διώχοντες" οἰκτείραντες δ᾽ ὅτι 

μὴ ζητούμενος ἁλοίη, φεύγειν μεθῆχαν ἀνὰ τὸν 

ὕλην. Ὁ δὲ, ὑφ' ἑτέρων διωκόµενος, δρόμῳ τοὺς προ- 

τέρους χατέλαθε" καὶ, ὑμεῖς, ἔφη, µε χτείνατε μᾶλλον, 

οἳ ἐλεύσαντες, ἵνα τὸν μισθὸν ἀντὶ τούτων ὑμεῖς φέρη- 

σθε. “Ὅ μὲν δὴ ταύτην ἔδωκεν ἀμοιθὴν ἀποθνήσκων 

(λανδρωπίας. 

ΧΧΙΧ. Ῥοῦφος δὲ, ἔχων συνοικίαν περικαλλῆν 

γείτονα Φουλβίας τῆς γυναικὸς Ἀντωνίου, πάλαι μὲν 

ἀξιούστ, τη Φουλβία πρίασθαι τὴν οἰκίαν οὐ συνεχώρει, 

τότε δὲ καὶ δωρούμενος προεγράφη. Καὶ τὴν χεφα- 

λὴν ὁ μὲν Αντώνιός οἵ προσφεροµένην, οὐχ ἑαυτῷ προσ- 

ύχειν εἰπὼν, ἔπεμψεν ἐς τὴν γυναῖκα" ἡ δὲ, ἀντὶ τῆς 

ἀγορᾶς, ἐκέλευσεν ἐπὶ τῆς συνοικίας προτεθΏναι. 

Ἔπαυλυ ἕτερος εἶχε περικαλλῆ καὶ σύσχιον, ἄντρον τε 

καλὸν ἦν ἐν αὐτῃ καὶ βαθὺ, καὶ τάχα καὶ διὰ ταῦτα 
- / ./ Αἱ 2 ’ Δ κ, 

προὐγράφη. Έτυγε δὲ ἀναγύχων κατὰ τὸ ἄντρον καὶ 
ὑτῷ τῶν σφαγέων ἔτι μακρόθεν ἐπιθεόντων, θεράπων - 
” 3 - ᾽ μ -”. / 2 /{α Λ 

αὐτὸν ἐς τὸν μυγὸν τοῦ ἄντρου προπέµψας, ἐνέδυ τον 
2 / . -” 5 

οῦ δεσπότου γιτωνίσχον, καὶ ὑπεχρίνετο ἐχεῖνος εἶναι χαὶ 

ε 
πλ ῃ 3 / 

κπολούλων τις ἐνέφηνε τὴν ἐνέδραν. 

«ἲ 

ων οἱ ο 

- / 3 ω 
ιέναι" καὶ τάχα ἂν ἐπέτυχεν ἀναιρεθεὶς, εἰ μὴ τῶν 

Ἀναιρεθέντος δὲ 
4 , ο. - -- ἁ --. ν. Ὁ Σεσπότου ὃ ὅημος ἀγανακτῶν παρὰ τοῖς ἄρχουσι 

’ ᾽ /“”” -- 

αύετο, µέχρι τὸν μὲν ἐνδείξαντα κρεμασθΏναι, 
’ α . -- / 3 ’ 

ισώσαντα ἐλευθερῶσαι ἐποίησεν. Ἀτέριον 
, / / Δ ή 

ὁ κρυπτόµενον, θεράπων ἐμήνυσέτε, καὶ, ἐλεύθερος 
ΝΟ , 2 ων πω " Φα 
ὑτίκα γενόμενος, ἀντωνεῖτο τοῖς παισὶν αὐτοῦ τὴν 

σα Ὃν 

2 

« 

σ, 3 
] 

. ς 
΄α, 
ν 

Σὶ ο) 
-ο 

ο ο 

΄ ο, ον” 

ο «ἳ 

» 

οὐσίαν, καὶ ἐνύέριζεν ἐπαχθῶς. Οἱ δὲ αὐτῷ πανταχῆ 
μετὰ σιγῆς εἴποντο χλαίοντες" ἕως ὁ ὃημος ἠγανάκτησε, 

καὶ οἱ τρεῖς αὐτὸν, ὡς πλεονάσαντα τῆς χρείας, ἀνεδού-- 
λωσαν τοῖς παιαὶ τοῦ προγεγραµµένου. Περὶ μὲν δὴ 
τοὺς ἄνδρας τοιάδε ἐγίγνετο. 

ΧΧΧ. Ἡνατο δὲ καὶ ὀρφανῶν διὰ πλοῦτον ἡ τότε 
τύχη. Καὶ ὃ μὲν, ἐς διδασκάλου φοιτῶν, αὐτῷ παι- 

δαγωγῷ συνανηρέθη, τὸν παῖδα περισχοµένῳ τε χαὶ 
οὗ µεθιέντι. Ἀτίλιος δὲ, ἄρτι τὴν τῶν τελείων περι- 

θέμενος στολὀν, ἥει μὲν, ὡς ἔθος ἐστὶ, σὺν πομπῇ φί- 

λων ἐπὶ θυσίας ἐς τὰ ἱερά. Ἄφνω δὲ ἐγγραφέντος αὖ- 
τοῦ τοῖς πίναξιν, οἵ φίλοι καὶ οἳ θεράποντες διεδίδρασκον’ 

ὃ δὲ μόνος καὶ ἔρημος ἐκ δαψιλοῦς παραπομπῆς ἐς τὸν 

μητέρα ἐχώρει. Οὐ 2εξαµένης δὲ αὐτὸν οὐδὲ ἐκείνης 
ὑπὸ δέους, οὐκ ἀξιώσας ἔτι ἐς πεῖραν ἐλθεῖν ἑτέρου 
μετὰ µητέρα, ἐς ὄρος ἔφυγεν' ὅθεν ὑπὸ λιμοῦ ἐς τὰ 
πεδινὰ κατελθὼν, ἐλήφθη πρὸς ἀνλρὸς, ληστεύειν τοὺς 
παροδεύοντας καὶ ἐπὶ ἔργῳ καταλεῖν εἰθισμένου. Οἷς 

δὲ παῖς ἐκ τρυφῆς τὸν πόνον οὐκ ἐνεγκὼν, ἐς τὴν ἅμα- 

εἳ, αποᾶ ΤογΗΠα πηπο Ρροεπίνας ρ]ατίς ο5ί, Ρτοξεήρίαπα, 

νο] {οτ(πθα{ἶς, γε] ποοε[ῖ5! Οτο 5ἱ επίπα εγαᾶετε πηῖή ΠΟΠ 

Ποεί, Ρταρίαί υἱ αἩ Ἠΐ5 πιογίεπι ραΐῖατ, ααἳ πμ ἀῑρη[ιαίε 

ῥαΐος δμηΐ, ΟΠΗΠΙ Ύετο ΡάΓΙΠη Π46ἱ γειυῖς εἶας Ἱαβοτοπε 

ΜΙΠίΗΤΠΕΗςΟ5, δί Ίο αὖ ϱο Πηρί 5αβρίοατεπίατ, εεη{ητίο 

ἀῑκουτεαίος 5αρειτοπῖε, αἱ ασπίίο οαραί αὐςοίά, τε]σίο 

Μιππγηθηκίρας ἴΓΙποο. Ἱματρις, Ρε ἃρτος οΏθιταης, Ἰπεῖ- 

αε ἵπ αποξάαπη, αἱ ΠΟΠ ἵρδαπῃ, 5ο αΠαπα, Ῥογςο(πεβαπ{α : 

απῖ, οαδΗΠα Τ, ατα παδεταπίες, αποά πο απαε]ης εαροτείης, 

ἀϊπιϊδογαπί οπα, αἱ ρεγ 5γ]ναπι Ρτο[ασετεί. ΟΠΗΠΙ Υοτο 

ππον οχασίίατείυγ αἲ αῖς, τουυττίί οοἵπ5 αά Ρτίοτος, νοςῖ[ο- 

Τ4"5, Ὑ05 πιο Ροίίας Ιπίογβεῖία, αἱ 5εγναἴαπη νο]αῖςες πηῖ- 

ΕΟΓΙΠΗ : Υ05 ΠΙαΙο Ργῶ πΙΙἩΠῃ ασεἴρετθ. Ἠαπε ἴ]ε, ππογίυτας, 

τοροπα1ΐ Ἠς εἰεππεπίῖα» στα[ἶατη. 

ΧΧΙΧ. Ῥυΐας, απαπα Ἱηδη]απα ἵπ τος, ἵη γ{οϊη]α Εωνία, 

αχογίς Απίοπι, Ἠαδοτοί ρυ]ομογγίπιαπα, Ῥηῖας απἰᾶθπα Θ8ΗΙ 

γεπάςτθ πη]{ετῖ πο]αογαί, {απο τετο, π]ίτο εἰάεπι ἆοπο οῇϱ- 

ΤΟΠ, {4ΠΠΘΠ ῥτοδορίας ο5ί. Ἐί εαραί ο]αό Απίοπίας, αὖ 

56 Γ6ά{ΙΠΠ, πδραης α 56 ΡοΓἴπετα, ΠαϊςΙί αἆ Πχοτεπα : απα. 

Ἠ]αά πο ἴπ χο, 5οὖ απίο Ιηδηίαπα, ]αςδίί ρτοροπί.. ΥΠ]απι : 

αἷίας Παβεβαί απηργοςίς ατΏοτίρς απ ΠαΠΙ εἰ αοηηϊ ροτ- 

ῥα]έμταπα, οοπ]αποίαπη 5ρεΙαποςς Ίοησο τεοεξξα οραεςς, ΡΓ0- 

Ρίατ παπα Ρτοδοπῖρία5 οτε αγ. Εοτίε ἔππι ἵπ σπα ερεϊαπζα 

[πίσις οαρίαβαί, πάπα δοτνας, ργοσα] οοπδρίσαίαξ ασζπττεηίες 

ΡΕΓΟΙΙ5ΟΓΟ5, ἵπ ΙπΙΙΠΙΙΠΙ «Ρεοπῃ επ αραἰα1ε, πό ίακαπε 

Ἰαγί]σπα (απίσοπ]αϊη, 5ο ο55ε Πάπα αἰεθαί; ας ΠπείΗΠΙ 4ποφπο 

εἱπιι]αης Ῥ]απα Γο[ο]]οταί, πὶ οχ οοηδοινἰς απἰάαπα ργουί- 

ἀῑβεοί (Γαπάσπη. Τία ροδί(παπα πεσαίας οί ἀοΠΗΠΗΝ, Ρο- 

Ρυ]ας, ἰπάίσπε [ογοῃς, που Ρας ἀοςηί πιασϊκἰταίας οῬίπ- 

ἀθγα, 4141 Ἰπάεχ 1]ε {η ογΙοσΠ αοἴας, δογναἴογ γετο 5ΕΓΥ 5 

Ἰηρογίαία ἀοπαίας οί. Αἰοτίαπι ποΠπ6 Ἰα{επίείη ΞΕΥΥΗΞ Τη- 

ἀῑσανΙε: πἹοχααο Προγαίας, απάπὰ Ργοξορίί θοπα Η]νονί οἶας | 

ες Παδία υο]]οπί οπποΓο, Ποϊίαίοτ απηπ]ας οκ αἆνογςο οἳς 

τοδε]έ, ΠΟΠ 5ἶπο οοπ{αηθ]ῖς. Οἱ, 5Πεηίίο εοπεσσπεηίες 

ἀοἱοτοία, (απίαπα βίας 5οηπεβαπ{ατ θΙΠ ου η Ἰαοηΐς 

ἀοπεο, ἱπάϊσπα[ίοπο ρορι]ἱ ἵπ Παρα οοοτία, α Ἐταπην είς, 

αἱ ΠΙπΙΙΙΠΗ ἱΠδο]εης, Τάγδας η κοιν Πυίοπα αἀἀῑσίας εί Π- 

Ῥοτΐς ργοδοτίρεϊ. ΕΙ Ίο φπἱάσπα νἰτοταπα [αἷα ΓΗ. 

ΧΧΧ. Ροννοπῖί απ ο]αςάσηα λα! οοπαφίαη) οἳ αἆ ρᾳο- 

το οτραίο5 ρατοπίοας, οἱ οογάπα [ο Ῥταύα Ποτοπί, 

Οπογάπα πα5, ἆππι αἆ πό πα Ποτατίαπα. οοπηπηθαξ, ἰπίογ- 

[οοίας οδί υπᾶ ο ρα άαρορο, απἳ ράσα οοπηρ]ενα ρτο- 

(ορθής ἀῑνολί πο ροίπογα. Αα5 γοτος αἱ σαν ΡΕ ΠΙΗΠΗ 
νησί {ομαπα 5ΠΙδογα, ΔΔΟΤΟΓΟΠΑ ΓΑΕΙΕΠάΟΓΗΠΙ οπηκᾶ εκ 

πποο ἱοπιρία ομἡ ναί, ἀοάποσπίρας απιίος. Ποπ αἲ- 
εοπ{ρίο νοροπίο {αὐ]ῖς ποιπίο αἀο]εκοση 1, απλίοἳ οἳ δεν! 
ἀἱ[ασοτο : ἴρ8ο ἀσδο]αίας, οἱ α {απα ερ]επάίάα ππούο ροπηρα 
ἀοκί αλα», αά Πιαϊτοα 56 οοπἑ{, Λο πο ἥ]α φπἰάση αιἰ- 
πα οπίο ρε πηοία, Ρρονί Παδίγα ἱπρ]ογαίαία πιαἰεῖς πηήκετῖ 
οὐγδίαπα Ποῦ αδς οπἱφπα πα αί 5 σοι τσγο, ἵπ πιοπίσηι 

Ρτοζυρίέ: παπάς Γππιο ρ]αηίίοπα οσαείας ἀοεοσπάετο,  ΡΙΑ- 
μίατίο οπρίας, οἱ ἵπ ογραδίααπη ἀοίτασης ον. Τπάς ρπος 
ἀσ]ίσπίας, Ἰαλογεη Πος Γογεῃς, οναδέ ἵη γίαπα ΡΗΡΙΙΟΑΠΗ, 
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ξιτὸν αὐταῖς χοινιχίσι διέδρα, καὶ παροδεύουσι λογα- 

γοῖς ἑαυτὸν ἐμήνυσέ τε καὶ ἀνηρέθη 
ΧΧΧΙ. Γιγνοµένων δὲ τούτων, Λέπιδος ἐπὶ Ἴθηρσιν 

ἐθριάμβευε, καὶ προὐτέθη διάγραµµα οὕτως ἔχον" 
Ἀγαθῃ τύχη, προειρήσθω πᾶσι καὶ πάσαις, θύειν καὶ 

εὐωγεῖσθαι τὴν ἡμέραν τὴν παροῦσαν" ὃς δ’ ἂν μὴ φαί- 
νηται ταῦτα ποιῶν, ἐν τοῖς προγεγραμµένοις ἔσται. Ὁ 
μὲν δὲ τὸν θρίαµθον ἐς τὰ ἱερὰ ἀνῆγε, παραπεμπόν- 
των αὐτὸν ἁπάντων μετὰ σχήματος ἱλαροῦ χαὶ Ἰνώμης 

δυσμενοῦς. Τῶν δὲ προγεγραµµένων. τὰ μὲν ἐν ταῖς 
οἰχίαις διεφορεῖτο" καὶ οὐ πολὺς ἦν ὁ τὰ χωρία ὠνού- 

ενος, οἱ μὲν ἐπιθαρεῖν τοῖς ἠτυχηκόσιν αἰδούμενοι, 
καὶ οὐκ ἐν αἰσίῳ σφίσι τὰ ἐκείνων ἔσεσθαι νοµίζοντες, 
οὐδὲ ἀσφαλὲς ὅλως χρνσίον ἢ ἀργύριον ἔχοντας ὁρᾶ- 

σθχι, οὐδὲ τὰς ἐπικτήσεις νῦν ἀχινδύνους, πολὺ δὲ 

μᾶλλον τὰ ὄντα ἐπικίνδυνα. Μόνοι δὲ οἵ διὰ θρασύ- 
τητα προσιόντες, ἅτε μόνοι, βραχυτάτου πάµμπαν 

Ὅθεν τοῖς ἄρχουσιν, ἐλπίσασιν ἐς τὰς τοῦ 

παρασχευὰς τάδε ἀρχέσειν, ἐ ἐνέδει μνυριάδων 

ὠνοῦντο. 

πολέμου 
Υ / 

ετι δισµυρίων. 

ΧΧΧΗΠ. Καὶ τοῦτο ἐς τὸν δῆμον εἰπόντες, προῦ- 

γραφον χιλίας χαὶ τε ετρακοσίας γυναῖχας, αἳ μάλιστα 

πλούτω διέφε ρου’ καὶ αὐτὰς ἔδει, τὰ ὄντα τιµωμµένας, 
ὁ / ο 3. Δ αν λέ 5 ο ϱ! ξ / [ὰ 
ἐσφέρειν ἐς τὰς τοῦ πολέμου χρείας, ὅσην ἑκάστην οἱ 
τρεῖς δοχιµάσειαν. ᾿Επέχειτό τε ταῖς ἀποχρυψαμέναις 

ι τῶν ὄντων, 3 τιμησαμέναις κακῶς, ἐπιτίμια, καὶ 
τοῖς ταῦτα μ.ηνύουσιν ἐλευθέροις τε χαὶ δούλοις μήνυ- 

τρα. Αἱ δὲ Ἰυναῖκες ἔχριναν, τῶν προσηκουσῶν τοῖς 
/ 

' Ἰνναικῶν δεηθΏναι,. Τῆς μὲν δὴ Καΐσαρος 
ελφῆς οὐκ ἀπετύγχανον, οὐδὲ τῆς μητρὸς Αντωνίου" 

Φουλβίας δὲ, τῆς γυναικὸς Ἀντωνίου, τῶν θυρῶν ἄπω- 
θούμεναι, χαλεπῶς τὴν ὕθριν ἤνεγκαν. Καὶ ἐς τὴν 
ἀγορὰν ἐπὶ τὸ βῆµα τῶν ἀρχόντων ὠσάμεναι, διιστα- 
µένου τοῦ τε δήμου καὶ τῶν δορυφόρων, ἔλεγον, Ὅρ- 

3 ο λ ϱ 

τησίας ἐς τοῦτο προχεχειρισµένης « Ὁ μὲν ἥρμοζε 
εω ο λ - 

ρα ὑμῶν γυναιξὶ. τοιαῖσδε, ἐπὶ τὰς γυναῖκας 

ὗι εφύγομεν' ὃ δὲ οὐχ ἥρμοζεν ὑπὸ Φουλθίας 

οωβόὂσας ἐς τὴν ἀγορὰν συγεώσµεθα ὑπ᾽ αὐτῆς. Ὑμεῖς 
δ) ἡμᾶς ἀφείλεσθε μὲν ἤδη γονέας τε χαὶ παΐῖδας χαὶ 

ἄνδρας καὶ ἀδελφούς' ἐπικαλοῦντες, ὅτι πρὸς αὐτῶν 
3 Ἡ Τι ολ Δ κκ / μον . έλ θε - 
ἠδίκησθε. Εὶ δὲ καὶ τὰ χρήματα προσαφέλοισθε, πε- 
βιστήσετε εἰς ἀπρέπειαν ἀναξίαν γένους, καὶ τρόπων 
κ . φύσεως γυναικείας. Εἰ μὲν δή τι καὶ πρὸς ἡμῶν, 

ον ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν, ἠδικῆσθαί φατε, προγράψατε 
λ ο. [ο 3 / ΑΣ] 1 94 [ὰ ο - 

καὶ ἡμᾶς ὡς ἐκείνους. Ἠΐ δὲ οὐδένα ὑμῶν αἵ γυναῖχες 

οὔτε πολέμιον ἐψηφισάμεθα, οὔτε καθείλοµεν οἰκίαν, 
Αα ολο μὲ γώ, ρ) κ... Ὦ στρατὸν διεφθείραµεν, ἢ ἐπηγάγομεν ἕτερον,  ἀρ-- 
7ῇς ἡ τιμῆς τυχεῖν ἐκωλύσαμεν' τί κοινωνοῦμεν τῶν 
κολάσεων, αἵ τῶν ἀδικημάτων οὐ μετασχοῦσαι; 

να” ν 4 / .ω 

ΧΧΧΠΙ. Τί δὲ ἐσφέρομεν, αἵ μήτε ἀρχῆς, µήτε 
.ω .” / 

τιμῆς, μήτε στρατηγίας» μήτε τῆς πολιτείας ὅλως, 
τῆς ὑμῖν ἐς τοσσῦτ ον ἤδη καχοῦ περιμαχήτου, μετέ- 
γουσαι; Ὅτι φατ 

υ ὦν χ 

ἑ πόλεµον εἶναι; Καὶ πότε οὐ Υεγό-- 

ἶουί αἱ, σοηροΚ[έας, δο/ 16 (Γαηδουπίρις οση (μι τοηίβις 

Ρτοδίά1; αίαπο ία ἀοηίφπο ορ αποσία5 οἱ, 

ΧΧΧΙ. Ῥιυπι ως ροτιπίης, Ἱορίάας ος Ηἱεραπής (ίαπη- 

Ρ]ανΙ{, οἱ οὐ ἱοίπα Ἰα]ηηοά{ οδί ῥτοροδίέήπα : Οι [οἰίκ 

[ααδίππη( ο ἷές οὐἱσοίίαν απ]νογοίς, αἱ φαοτί5 ἀίᾳπο ορη]ῖς 

οσ]ευτοπί Ἰαπο ἀἱδηα : απὶ οοπίτα [οοσηέ, [Πίου ρτοφοβίρίο» 

οδίο.. ΕΙ ΠΙα φπἱάσπα ἐΓαΠαΡΜαΙεΠΙ ΡΟΙΗΡαΠΗ ορῖί ἵπ (οπηρ]α; 

ουηηῖρια5 ἡατί δροοία, ΙΠ[οηςΟ αΠίπιο, ἀθάπορηίβας. Ῥτο- 

5ΠρίΟΓΗΠΙ Ύοτο ὤάος ἀἰπιρίοραπίας; Ρα δία αΠί6ΙΗ ΠΟΠ 

πλ](ος ἰπνοπίσραῃ{ επηίοτος, αποά ριάσγοί αἰἴοπο Ἱπ[ογεαπίο 

Πηδυ]ίατα, ἰάᾳπε 6ο πηαρῖς, αποὰ παιδρίοπία Ώδί Ἠααπηοᾶί 

Ίαογα [ογο απίδᾳπα ριϊατοί, ας πο (πίππι (πίάθπα ο55οί 

οΠΙΠΙΠΟ 6Π1 41ο ἀτσοπίοσπο οοπβρίοἳ, οἱ αὖθο ρογἱομ]οδΗΠι 

Ἠσογο Ροββ058ΙΟΠΟ5, αἱ πο Ρτῶδοπίος απίάοίη ἵπ {μίο γἱᾷο- 

γοίας, 8οἱ{ ποπηυΠ1, απ ει ααἀασίαπα ασεεᾶοτο εοἰοραπί, 

ΥΠ]ςείπιο Ρτοίῖο, απ]α 5ο]ἱ ουαΠί, οπποβαΠ{, Τπάο αοοῖα!:, 

αἱ Τναπην]εῖς, απ Ἠωο αἆ αρραταίαπα Ὦομῖ «ρογαγοταπί 

ευ/[οσίατα , ἵπ ΤΘΠ1 814Π1 ορ5 α]ο ο55εί Η5. οσα πηῖ]- 

65, 

ΧΧΧΠ. Ἰά ϱνο οοποίοπαο ρνα[αίῖ Τγπηνίτί, οὐ [είαπι 

εἀἰάσταπ{; απο ποσα πη]ίεγος ἀΠογες Παρεραπίατ Ώοπα 5ηα 

Ρτοβίανί, εί ἵπ φαπηίας Ῥο]ί οοπίαγγο νο ΤγἱαπαΥΙΓΟΓΗΠΙ 

αβίο,. δί σα απί ορ]αδδοιέ απἰάσπαπα, απ{ ΠΟΠ. τουίθ 

βο5Ηπιαςδεη{, 5 πυ]οία ο5ί ἀεοτοία; Ἱπάίοῖρας τοτο οτπη, 

ίαπη ἱησοηαῖς, απαπι φον, Ργορηίπῃ,  Μι]ίθγος Υθιο 

κἰαίπογιηί, οοσηαίας Ταπηνίτογαπα ἀερτοσαίτῖοος αἀλίρογο. 

Α0 5ΟΥΟΓΕΠ1 (μἱάεπα 6ᾳ5ατίς [ασε , ίσια πιαίτοπα Λη- 

ἰοπΙῖ, παεία» δαπί. δοᾷ α Επἰτία {οτίρας, αχοτῖς Απίοπ, 

τορι]5.., πιο]εδία (π]εγαπί οαΠῃ οοπ{ατηθ[ίαπα, Τίασιθ ρτο- 

655.» 1η {οΡΙΠ1, Ρ6Υ πιοάίαπα ἑατραπα π5ααε αἆ ΤγαπανΊτο- 

ΤΗΠΙ Ῥεποίταταη{ (πρυπαΙ, ἀοοράθηίο ἴαπι Ῥ]εῦαο παπι 

ία] ρα : ρίαπα, τειρα [αοϊεπία Ηοτίεηρία, Τα ἀἴδδογιθ- 

ναί τ. «Οτο πο, ἴαἱος πι]ῖεγες, ἀεσεβαί, ορῖς νορίτορ 

οβεηίες, αά π]ίθγος γορίτας οοπασίπηας :. σιιοᾷ Υοτο 

πηΙπΙπης ἀθοπῖί ρᾶ55.: α Ἐπ]γία, οοαοία 5ΗπηΣ5 ος ΙΠΙΡΟΓ- 

{απ]ῖϊαία [ΟΓΙΠ1 Πο ασπηῖπο Ῥοίθτο. Ὑος Υοτο Πποβίβ Ίαπι 

Ρατοηίες οἱ Ἰμαγος οἱ πιαπῖίος οἱ [αίτος αἀθπηῖς[ί5; πο 

οπηπΙαΏα οπἰπ]]πο, απο Ἱπ]ατία αἲ. οἳς ος ασοοί. Ουοά 

5ἱ (αου]ίαίος αίίαπα αα[ογοίῖ», αἀϊσείί5 πυὺς αἆ θα, απῶ που 

ΒεΠΙ5 ΠΟΡΙΤΗΠΗ , Ἠ6ς Π1ΟΥΘ5, ηοχ 56χΙΠΙ ἀθοθηί. 9ἱ α ποβῖς, 

ὤᾳσπο αὐ ἃ γἱπῖςδ, γος α[[οσίος Ιπ]ατία ἀῑοῖῖς, πο 4ποππο, 

5ἱου{ Ἠ]ος, Ργοδογϊρίίε! Οηοἆ ἱ ΠΘΙΠΟ γοδίγιηα ἃ πη]{θγῖρια5 

Ἰιο[19 οί ]πά[σαίας; 5ἳ πο εοάθ5 οπ]αδᾳπαπη ἀἰγαίηνας, ΠΟΠ 

εχοτοϊίπαῃ οοποΙάἵπιας, ααί αππα οχογοϊίαπα οοηίτα Υ058 

ἀμχίηχας, 5 πρπηϊηϊ, (ποπαίπας πιασἰίταία ἨοΠοΓεΥο ροίί- 

τοίαν, οΏδΗΠπηα5 ο ἵπ ΡΩΠαΓΙΠη Ῥατίοπα, οχροτίο» οιρα”, 

γοσαπηγὸ 

ΧΧΧΠΙ. « Οπγ (πΠρηία οοΠ/θΥΘΓΠΙΙ5 ΠΟ5, {1 που ππαβί- 

5ίγαία5, πες ἀιρηϊίαίεπα, πθο ργῶ[εοίητας, Πθο ΡᾶΓΐ6ΠΙ 

οπιη/ηο υ]]αΠα (γασίαΙοηῖ5 τοἱριΡ]ίσα., ἆο απα ]απα πδαιε ϱ0 

πια ἀαρισηα[ῖδ, γοβίδομΠα ΟΟΠΙΠΙΜΠΘΙΑ Παβοπιας” Αη 
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νασι πόλεμοι; καὶ πότε γυναῖκες συνήνεγκαν; ἂς ἡ μὲν 
φύσις ἀπολύει παρὰ ἅπασιν ἀνθρώποις. Αἱ δὲ µητέ- | 
ρες ἡμῶν ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐσήνεγκάν ποτε ἅπαξ, ὅτε 

ἐκινδυνεύετε περὶ τῇ ἀρχ1, πάση καὶ περὶ αὐτῃ τῃ πό- 

χει, Καρχηδονίων ἐνοχλούντων. Καὶ τότε δὲ ἐσήνεγκαν 

ἐκοῦσαι, καὶ οὐκ ἀπὸ γῆς, Ἄ χωρίων, Ἡ προικὸς 
οἰκιῶν, ὧν χωρὶς ἀθίωτόν ἐστιν ἐλευθέραις, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
μόγων τῶν οἴκοι κόσμων, οὐδὲ τούτων τιµωµένων, οὐδὲ 
ὑπὸ μηνυταῖς ἡ κατηγόροις, οὐδὲ πρὸς ἀνάγκην ἃ βίαν, 
ἀλλ ὅσον ἐθούλοντο αὐταί. Τίς οὖν καὶ νῦν ἐστὶν ὑμῖν 

περὶτῆς ἀρχῆς ἢ περὶ τῆς πατρίδοςφόθος; Γτω τοίνυν 

Κελτῶν πόλεμος, ἡ Παρθυαίων, καὶ οὐ γείρους ἐς σω- 
/ / - -ω / .] αἳ / /{ 

τηρίαν ἐσόμεθα τῶν µητέρων. Ἑς δὲ ἐμφυλίους πολέ- 
μους μήτε ἐσενέγκαιμέν ποτε, μήτε συμπράξαιµεν ὑμῖν 
χκατ᾽ ἀλλήλων. Οὐδὲ γὰρ ἐπὶ Καίσαρος ἢ Πομπηΐίου 

συνεφέροµεν, οὐδὲ Μάριος ἡμᾶς, οὐδὲ Κέννας ἠνάγκασεν, 

οὐδὲ Σύλλας ὁ τυραννήσας τῆς πατρίδος" ὑμεῖς δὲ φατὲ 
καὶ καθίστασθαι τὴν πολιτείαν. » 

ΧΧΧΙΥ. Τοιαῦτα τῆς Ὀρτησίας λεγούσης, οἵ τρεῖς 

Ἰγανάκτουν, εἰ γυναῖχες, ἀνδρῶν ἡσυγαζόντων, θρασν- 
νοῦνταί τε καὶ ἐκχλησιάσουσι, καὶ τὰ δρώμενα τοῖς 
ἄρχουσιν ἐξετάσουσι, καὶ, τῶν ἀνδρῶν στρατευοµένων, 
αὐταὶ οὐδὲ χρήματα ἐσοίσουσιν. ᾿Εκέλενόν τε τοῖς 
ωνν αις ἐξωθεῖν αὐτὰς ἀπὸ τοῦ βήματος" μέχρυ 

ς ἔξωθεν ἐκ τοῦ πλήθους Ὑενομένης, οἵ τε ὑπηρέται 

ἔργον ἐπέσχον, καὶ οἱ ἄρχουτες ἔ ἔφασαν ἐς τὴν ὕστε- 
ραίαν ἀνατίθεσθαι. Τη δ᾽ ὑστεραία, τετραχοσίας μὲν 

ἀντὶ χιλίων χαὶ τετρακοσίων προὔγραφον ἀποτιμᾶσθαι 

τὰ ὄντα" τῶν δὲ ἀνδρῶν, 

- ο. 

νε 
αα 

πάντα τὸν ἔχοντα πλείους 

δέκα µυριάδων, ἀστὸν ὁμοῦ καὶ ζένον, χαὶ ἀπελεύθε- 
ρον, καὶ ἱερέα, καὶ πανταεθνη, μηδενὸς ἀφιεμένου, 
καὶ τούσδε μεθ) ὁμοίου φόθου τῶν ἐπιτιμίων, καὶ ὑπὸ 
μηνύμασιν ὁμοίοις ἵνα πεντηκοστὴν μὲν τῶν ὄντων 

αὐτίκα δανείσαιεν αὐτοῖς, ἐνιαυτοῦ δὲ φόρον ἐς τὸν 

πόλεµον ἐσενέγκαιεν. 
ΧΧΧΥ. Ἐκ μὲν δ) τῶν προσταγµάτων τοιαῦτα 

Ῥωμαίους ἐπεῖχεν' ὃ δὲ στρατὸς, σὺν καταφρονήσει, 

Ἰίρονα ἐποίουν. Ὡς Υὰρ τῶν ἀρχόντων ἐπὶ τοιοῖσδε 
έργο ἐν σφίσι | μόνον τὸ ἀσφαλὲς ἐ ἐχόντων' οἱ μὲν αὖ- 

τοὺς ἠτοῦντο τῶν δεδηµευμένων οἰκίαν, Ἡ ἀγρὸν, Ἡ 
ἔπανλιν, ἡ ὅλον κλῆρον: οἵ δ) αὖ, παῖδας ἀνδράσι θε- 
τοὺς γενέσθαι" οἱ δὲ ἀφ᾿ ἑχυτῶν ἕτερα ἔδρων, κτιν- 

νύντες τε τοὺς οὐ προγεγραµµένους, καὶ οἰκίας οὐδὲν 
ὑπαιτίων διαφοροῦντες' ὥστε καὶ τοὺς ἄρχοντας προ- 

γράψαι, τῶν ὑπάτων τὸν ἕτερον ἐπιστροφήν τινα ποιή- 
σασθαι τῶν ὑπὲρ τὸ πρόσταγμα γιγνοµένων. Ὁ δὲ 
τῶν μὲν ὁπλιτῶν ἔδεισεν ἄφασθαι, μὴ σφᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν 

ν/ Α 

μοι πό, . τῶν δὲ θεραπόντων τινὰς, οἳ σγήματι στρα- 

τιωτῶν ο κάρωνον ἐκείνοις, λαθὼν ἐκρέμασε. 
ΧΧΧΥΙ. Καὶ τὰ μὲν ἐς τέλος τῶν συμφορῶν τοῖς 

προγηρήκώοις ἀπαντῶντα, τοιάδε μάλιστα ἦν. 
"Ὅσα δὲ ἐκ παραλόγου τισὶν ἐγίγνετο ἕ ἔς τε τὸν σωτη- 

ρἶαν αὐτίκα, καὶ ἐς ἀξί 
λε. 

ἀξίωσιν ὕστερον, ἐμοί τε ἤδιον 
1 ο ' -. 3 ’ 3 . ἴ .. 

εἶπειν, καὶ τοῖς ἄχονουσιν ὠφελιμώτερον, ές μηδέ) ἅπο- 

ΑΡΡΙΛΛΙ ι 

αὐία επ {ηδίατε ἀῑοίκ2 Αί φααπάἆο ἀε[ασταπί Ὀεῖ]α 
Οµαπάο πρηία α- ππηΠετίθας οχασία ευηί, απ 5εχης 
ἱππππυη[ίαίεπα Ἰαῦεπί οοπηπηιηῖ Ίπτο σοπαπιΣ Μα]ογαΠα 
απίάεια 5εομ]ο, 54ρία οοπάΠΙοΠεΙΏ 5εχΗ5, 5οπηεΙ οοπίτί- 
Ῥηεταπί ποδίτα Ῥτορεπ]τίεθς, ἴππι Ύπππα ἆς υπῖγθιςο 
ἱππροτίο ο 46 ἴρδα ραΐπία, Ῥαπίς ρτοππεπίίρας, αροτείητ. 

Εί {απο αἰάσπα οοπἰτῖραεταηί α]ίτο, Ἰάᾳπ6 πο αχ της [είς 
υχραηίδτε Ργαά1ΐ5, πο εκ ἀοἰα]θας ρεευη!ῖς, εἶπεο φίρης 
πο Ροΐοςί ἵπποπιαπα γἱίαπ ἆθροτο πηυ]ου; 5οᾷ ος εοἶο 
πιπλουτί ππΙπάο, πεσιε 60ο αἆ οεγίαπα οβηΣΗπα αςΙπιαίο, 

Ρος Ιπὰἷοί ρταπηῖ5, παπα τί αἱ πεοεςε]ίαίο Ἱπιρορίία, 

5οὰ απαπίατη ἱρεῖς νίδαπη ο5ί. Χιπο απἷά Ἱππρετίο Ηππείϊς 
απί ρατία» Ὑομίαπί αἱ αι{ Ῥατίμί Ποδίος; ποη επἴπ]άς 

ἀοίετίοτος ἵπ (ποπάα ραΐτία ποςίτῖς ρτοσεπϊτίοῖρας. Δά 

ογῆία γετο Ρε]ία αὐδίί αἱ νορίς οοπίτίραπιας, απὶ ορεπα 

ΓΕΤΑΠΙΗ5, Ἰπίαι Υοδηεί ἀἰπισαπίάρας, Ἀοσαθ επί 0. ζ0ς- 

5.16 απί Ῥοπροίο ἱπαρεγίαπα οβΗπεπίο εχασἰἰοήες ε]]ᾶ5 60Π- 

(απηα5 : πες Ματίας ποβῖ5, ηδο Οἶππα, Ἰαπο πθορβς[ίαίθΓη 

πιροδιέ : πα δγ]]α φπἰάδπα, οΡΡρτεδεος τεἱραῬ]{οςς, απάτη 

ΥΟ5 οοηςΗίποτο Ργοβ{επηϊη], 

ΧΧΧΙΥ. Ηασο Ποτίεηδία γετβα πιο]εςίο {μ]ογο Τειαπαν [τί : 

ππ]εγαπη απάασίαπα, σὶπς ορδδαπῖθας, Ἡδααθε οοπεῖοῃες 

Ῥτοσθάθτο, α πιαρἰςίταἴρις τα(ἴοπεΠη Γ6ροδοετε; υἱτῖς πηΠῖ- 

Πα Ἰαῦογο5 ρε[ογοπῦας , {ρδας στανατί ρεουηία 5ΕΠΠΕΗΠΙ 

{αεθιθ. :Τασιθ αρραίοπίθα5 ρταοἱρίαπί, πε Ρε τΙΠα ες ἃ 

μἱραπα αΏπιογθαπί. 9δθ6ά ππον οχοτίας α- οἰτουπηξίαπίθ 

πιπ]Η(πάϊποα εἶαπιοτ οολή μας αρραπίοτος; οἱ γίαπαν ἵγὶ ΤΕΙ 

ἵπ οτα5(ίπυπα ἀῑΠεγοπάαπι ἀῑκεγαπί, Ῥοδίετοφπε ἀἱς, Ῥτο 

πηῄ]]α ααἀνησοηεϊς, (απέαπα (πα ἀτίησοηίαταπα Όοπα πί «θη- 

φεγεηίατ ργοδορία 5υπί : εἀἰοίαπιαπο, αἱ υἱτὶ, φπἱοπασια 

ἵπ 6εηδα ρία5 απαἀτιησοη(15 πα ίρας Ἡ 5. ΠαβοτοηΕ, οἶνος, 

οχίοτί, Ιθεν, 5αορτάοίος, ομ/αδουπαιθ σοη!ῖς Ἰοπήίπος, 

ΠΕΙΙΙΠΟ οχεθρίο,, [αομ]αίος πας Ῥτοβίογοπίας» Ῥγοροςϊής 

οἰδάοπα ραπ, 5ἱ απῖ5 οοπίτα [ασεγοί, οἱ ΙπάΙοῖῦας ϱΟΓΠΗ 

οἰδάσπῃ ργηῖΐς; αἱ θοΓΙΠΑ Ώοπογαπα (πἰπαπασεςίπιαηα 5ία- 

πα ρατίθιη αἆ Ι5ΗΓαΠΗ ἀατοηί, οἱ ππία5 απ τοῖς απΐκαπο 

αὰ Ῥομαπα οοπ(ραογοί. 

ΧΧΧΥ. Πι]αδηιοᾶί οαἰἱαπία ρα σὐσπα Ποιιαμί εκ 

Την Ιγογαπα πιαπάαίο α[Πϊσοτοπίητ, εοζεια ἴοπΠρογο πη- 

Πίος, ἱππροτία Ρατάπα οὐταμίες, Ῥο]ογᾶ ο[ἶαΠῃ ρ6ς 56 ρε[ρο- 

(ταραηί. ΗΙ οπἷα, ααάπα 5οἶτοηί, ἵπ 5ο 5ο] 5ΗἴαΠι 6956 

ΤΠ ν τογαπα, {α]ία ασοη ίαση, 5δεουτ(αἴοα οΠΠΠΟΠΗ, Ρείθ- 

Ῥαπί αὖ Π]ής αῖ ἆοππος ργοδορίοτπα, ἃαἲ απτος, απἲ νῆ]ας., 

παπί οσηδα5 Ἰηπίορτος, αλ, οἱ αὖ ορυ]εηίς οἶνίοας αἀορία- 

τοπίητ ρτο Ημουῖς : αλ, ΠΟΠ οχδροοἰαίο ἄ5δθηδα πιαβίςίγὰ- 

ἵπάπα, οοοϊάουαπί ποη Ρτοδοηρίος, ἀἰπρίοθαηί αάες Ίή5οη- 

ὕμηα, αίασο οαςάδηα Κοποτῖς παπ]ία ραϊταδαηί, Έσησο 

τος ἀονοπίε, αἱ α Την {τὶς 4ποσαο αἰίοι οοΗδΗΊάΠὴ [155118 

Φἰ{ Πἰππία Πα οοΓΙΠΗ οοττίποτο Πεσηίαια. Οἱ, ΠΟΠ ἄπδας 1ρ8ος 

πηϊ]ίος, πο οο5 ἵπ 5ο ἱηίαγοί, αἰημοτο, 56ΓΥΟ05 πομημ]]ος, 

ααἳ η ἑατῖ οπ]έὰ ο Π]ί5 ΡοςσΆτὸ οοηςΙογεγαηΕ, οΟπγ” 

Π6ΗΦΟ5 ἴπ οΓΠΕΘΠΑ ομίί. 

ΧΧΧΥΊ. Εἰ αἀμηο φπἰάσπα οχοπηρ]α ρου ίπιας οχ{γδηο- 

τήπα οαδ0 πα, αὶ ΡτοδοΠΡ{ο5 ΠιασΠΟ ΠΗΠΙΟΤΟ ορργοβδογη!, 

Φπα) απ{οπη οκ Ἱπδροταίο αΏῖς οοπήβοταπΕ, οἱ τοὶ εαἰ τί ενα: 

ἀστομί, νο] αἲ Ἰλοπογθ5 (ποσο ἀοίπάς ροιγοπίγοηΕ; ο απο 

Ύ ΠΙΘΠΛΟΓΑΓΕ, Ον πλ Που ἶας οί, ἔαπη Ἰοοίυής αμμ8, 
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κάµνοντας ἐλπίζειν περιέσεσθαι. Αἱ μὲν οὖν δνιαὶ 
τοῖς δυναµένοις ἦσαν ἐς Κάσσιον ἢ Βροῦτον ἡ ἐς Λι- 
θύην ἐπὶ Κορνιφίκιον, καὶ τόνδε τῆς δημοκρατίας µε- 

ταποιούµενον. “Ὅ δὲ πολλὸς ἐς Σικελίαν ἥει, γειτο- 
νεύουσαν τῆς Ἰταλίας, καὶ Πομπηΐου σφᾶς προθύµως 
ὑποδεχομένου. Λαμπροτάτην γὰρ δὴ σπουδὴν ἐς τοὺς 
ἀτυχοῦντας ὁ Πομπήϊος ἐν καιρῷ τότε ἔδειξε, χἠρυχάς 

τε περιπέµπων, οἳ πάντας ἐς αὐτὸν ἐκάλουν, καὶ τοῖς 
περισώζουσιν αὐτοὺς ἐλευθέροις τε καὶ θεράπουσι προ- 

λέγων διπλάσια τῶν διδοµένων τοῖς αἱροῦσι. Λέμθοι 

τε αὐτοῦ καὶ στρογγύλα ὑπήντα τοῖς πλέουσι, καὶ 
τρ ήρεις τοὺς αἰγιαλοὺς ἐπέπλεον, σημεῖά τε ἀνίσχου- 
σαι τοῖς ἁλωμένοις, χαὶ τὸν ἐντυγχάνοντα περισώζου- 
σαι. Αὐτόςτε τοῖς ἀφικνουμένοις ἀπήντα, καὶ ἐσθῆτος, 

αὐτίκα καὶ κατασχευῆς ἐμερίζετο" τοῖς δὲ ἀξίοις καὶ 

ἐς στρατηγίας ἃ ναναρχίας ἐχρῆτο. Σπονδῶν τέ οἱ 

πρὸς τοὺς  τρεῖς Ὑηνομένων ὕστερον, οὗ συνέθετο, πρὶν 
τούσδε τοὺς ἐς αὐτὸν διαφυγόντας ἐ ἐς ταύτας ο τος ειν. 

Ὁ μὲν δὲ χρησιμώτατος οὕτως ἀτυχούσῃ τῇ πατρίδι 
ἐγίγνετο, καὶ δόξαν ἐκ τοῦδε ἀγαθὴν, ἴδιον ἐπὶ τῇ πα- 
τρῴα, καὶ οὐχ ἤσσονα τήνδε ἐκείνης, προσελάμθανεν. 

ἝἜτεροι δὲ ἑτέρως φυγόντες ἢ χρυπτόµενοι, µέχρι τῶν 
σπονδῶν, οἳ μὲν ἐν χωρίοις ἢ τάφοις, οἳ δὲ ἐν αὐτῷ 

τῷ ἄστει, σὺν ἐπινοίαις οἰκτραῖς διεγένοντο. Όιλαν- 
δρίαι τε παράδοξοι γυναικῶν ὤφθησαν, καὶ παίδων ἐς 
πατέρας εὔνοιαι, καὶ θεραπόντων ὑπὲρ φύσιν ἐς δεσπό- 

τας. Καὶ τῶνδε ὅσα παραδοξότατα, ἀναγράφω. 

ΧΧΧΥΠ. Παῦλος, ὅ ἀδελφὸς Λεπίδου, τῶν λοχα- 
Ἰῶν αὐτὸν, ὡς ἀδελφὸν αὐτοκράτορος, αἰδουμένων, 
ἐπὶ ἀδείας ἐξέπλευσεν ἐ ἐς Ῥροῦτον, καὶ ἐς Μίλητον | μετὰ 

Βροῦτον" ὅθεν οὐδὲ, εἰρήνης ὕστερον γενομένης, ο. 

µεγος ἐπανελθεῖν ἠξίωσε. Λεύκιον δὲ, τὸν Ἀντωνίου 

θεῖον, Ἀντωνίου µήτηρ, ἀδελφὸν ὄντα, εἶχεν, οὖδ 
ἐπικρύπτουσα" αἰδουμένων ἐς πολὺ καὶ τήνδε τῶν λο- 
χαγῶν, ὡς μ.ητέρα αὐτοχράτορος. Ἠιαζομένων ὃ ὕστε- 
ρον, ἐξέθορεν ἐς τὴν ἀγορὰν, καὶ προκαθηµένῳ τῷ 
Ἀντωνίῳ μετὰ τῶν συνάρχων ἔφη' ᾿Εμαυτὴν, ὦ αὖ- 
τοκράτορ, μηνύω σοι Λεύχιον ὑποδεδέχθαι τε, καὶ 

4 - -.ω -” / - - κ) 

«ἔχειν ἔτι, καὶ ἕξειν, ἕως ἂν ἡμᾶς ὁμοῦ χαταχάνης' τὰ 
λ | ρε 5 4 Ὃ γὰρ ὅμοια καὶ τοῖς ὑποδεδεγμένοις ἐπικεκήρυχται. 
ο αὐτὴν ἐπιμεμψάμενος, ὡς ἀδελφὴν μὲν ἀγαθὴν, 
Ἱτέρα δὲ οὐκ εὐγνώμονα (οὐ γὰρ νῦν χρῆναι περι- 

ἐόζειν Λεύκιον, ἀλλὰ κωλύειν, ὅτε σου τὸν υἱὸν εἶναι 
πολέμιον ἐψηφίζετο), παρεσχεύασεν ὅμως Πλάγκον 

ὑπατεύοντα κάθοδον τῷ Λευχίῳ ψΨηφίσασθαι. 

ΧΧΧΥΙΠΙ. Μεσσάλας δὲ, ἐπιφανῆς χαὶ νέος, ἐς 
Βροῦτον ἔφυγε. Καὶ αὐτοῦ δείσαντες οἳ τρεῖς τὸ φρό- 

γημα, προόγραψαν, οὕτως Ἐπει Μεσσάλαν ἀπέφη- 

ναν ἡμιν οἵ ο ολ λμὰ αὐτῷ μηδὲ ἐπιδημεῖν ὅτε 

Γαΐος Καΐσαρ ἄνήρητο, ἐξηρήσθω τῶν προγραφέντων 
ὁ Μεσσάλας. Ὁ δὲ τὴν μὲν συγγνώµην οὐκ. ἐδέξατο' 
Βρούτου δὲ καὶ Κασσίου περὶ Θράκην πεσόντων, καὶ 
τοῦ στρατοῦ πολλοῦ τε ἔτι ὄντος, καὶ ναῦς καὶ 2ρή- 
µατα καὶ ἐλπίδας ἔχοντος οὐκ ἀσθενεῖς, ἄργειν σφῶν 

πο 4115 ΕΠΦΠΑΠΗ Τη τος αἀγοιοῖς ἀθεροπάσαί ΔΗΙΗΠΗ, 
ΡΕΙΙ(Π6 5αλαἲῖς αλ]ἰοίαί.  Τβίίαν αυἱ ο[[ασογο Ροίένταπί, αἲ 
Οαβδίππα Ργο[οοἳ δυπ{, απί αἆ Βτίαπα, απ ἵῃ Α[ΠίσαΠη αἲ 
ΟονηΙβοίαπα, φαί ραπίεν α ραγίθας είαθαί γειρυβ]ίσα., δεᾶ 
Ριετίφπο ἵη βἰοβίαπι, Πα] γἱοίπαπα, «ο τοζορεγηΠ{; α0ί 
ΡΓοπη[Ιβδίπιο Ῥοπηροίας Ργο[αρος ο1Πῃος οχορίεραί. Τ5 επίπι 
ερτορίπα οΓΊο παπα πηϊςενίς οοππιοᾶς {μπο (επιροτίς Ρις; 
ἀ{πη]φείς ργαοομίβ5, απὶ 0ΠΠΠ65 αἱ θἱ1Π1 γοσατεη{; ῥτοροςί- 
ἴοᾳπο 5ευνα(οηίῬς, απ ἱηρεημίς, {1η βοιγίς, Ῥγῶπιῖο 
4µρΙο οἶας απο Ρογο»ςογος ἁοοΙρίεβαπί. Τεπαθος (ποσο 
εἰ οπετατῖας οβγίαπα πηίεραί πανἰραπθις : (πΙγοπ]εδατια 
ογα5 Ἱεποραηί, αἰίο[οηίός κἶσια εγΓαπήδι5, οἱ 5ε’ναΠ{οΒ 
αποίαποί παποῖςοῖ Ῥοίθγαπί. Εί Ἴροο Ῥοπρείας γοπίῃίος 
εχαρίεραί ομγίς,, οἱ γοδίες 5{α{ἴπα οἱ υ{οης]]ία οἷς ΙΠΊΡΓΙ16- 
Ῥαΐ : Ιάοπεος Υθγο ργα[οο(ατῖς ουπαραί, {απι Ροεάσρίπίρις, 
απάΠ1 παναΠρης : Πος Ροδίεα ευπα Τηαπιν]εῖς (αᾶας Ιπ]ε, 
ηἰ5ί {1ο 5ειγα(ἰ ρτοβισί ἴπιι] οοπἠπογοπίωγ. δἱς Τε ἀμγῖς 
(επιρογῖρις ορίίπηε ἆε ραϊτία ΙΠογίέΗ5, ΡαίΘΓΠΠΗ ]αἆσΠῃ ΠΟΠ 
πη[πουί Ργορτία ομπηπ]αν{έ. ΑΠ ἀοπίφπα, 4ππΠ γατῖς ΠΊο- 
4ἱ5, 5ἶνε [ησα, »ἶγο Ιαίεῦεῖς,, ογαφίσδθηί, ΡαγΜἴΠῃ ἵῃ αρτεςα μας 
{ισυνῇς, αιί 5ορι]ειῖ5, ΡαγίΠι ἵπ ἵρεα τρα, οοπίἵπιο ἵπ 
πηεία πηῖκεγε Υἱκοτιπέ, ἆοπες ρ8σαίῖογα τοίοιπί {εΙηρογα. 
Εί Ππίείπι Ρἰδία[ῖ αχογΗπα 61σα πιαγίίος, βεγογήπι(αο 
ισα Ραγεηίες, παΊβεα εχδ[Ἱίθγαπί ἀοσμπιεηίας Ίππο 5οΓγο- 
τά 4ποσπε εΓρα 4οπΙῖΠος, 54ρΓα 4 Παπ [οτί ϱα εὐπά]ο, 
Ἐκ «πἴρας ποπηυ]α, απδν ρτῷ οὐρίοεῖς πίτα γἱάσηίας, οοπι- 
ΏΙΕΠΊΟΤΑΡΟ. 

ΧΧΧΥΠ. Ραπ]ας, Ἱιορίάί Παίοι, οοπέητίοπίθις ΠΠ τθ- 
τεγεπίαν, υ{ Ιπιρεγα(οτῖς 5αὶ [Γαίτεπα, εἰαθί οοπηϊγοηίίρις, 
5εέπτας αἆ Ἐτηίαπι παγὶραν] : Ρροδέ ου]ας ομίέαπη Μίυπη 
56 οοπίΠΗ{, ππᾷ6 πο ραεε ᾳπ]άθηα (αεία, απατηγίς Πην]ίαίας, 
γοβῖτε ἀϊρπαίας αεί. Ἰμποίατη Υθγο, Απίοπϊ ἄναποι]αΠα, 5ο- 
ΤΟΥ πες ἀἰβεϊπια]απίου αραιά 5ο Παρα, ορπίαποπίρας οἱ 
Ἰαπο ἀῑα γεγεγ](ῖς, αἱ ΠΙαίΤοΠΗ ἱππρογαίοεϊς. Ταπάσπι αααπα 
Π]Ι ρατατοή{ ΙΤΙΠΊΡΕΤΕΘ, πηπ]ῖγ ἵη ΓΟΓΙΠΗ 86 Ρτοπρυέ, εἰ 
5εάεπίῖ Ργο (πΠρπα]ϊ ουπι εο]]ορῖς ΑπίοπΙο", Με Ἴρρα., Ἰπαυ!, 
Ππρεγαίος, Ἰπαίοο , ας Τπείαπα αριιᾷ πηο τοοθρίυΠη Ἰαύοο, 
εἰ Ἰαβεβο, ἆοπος εἴπια] πο απιρος Ιπίθγῖηιας : αααπάοα άσμα 

αεί ΡαΠα πάϊεία οδί τουἱρἰεηιίρας. Έαπι οβ/αγσαης ΛΗ 

(οπία5 « Βοπαπῃ ᾳπἱάθπι ΦΟΓΟΓΘΠΗ 6556, ΓθδροΠάΙέ, 5ο πᾶ- 

ἵτεπα ΡραγΠ Ρίαπα : 4εριίςςε οπίΠᾳ ΠΟΠ Πηηο 5ειΥαγο Τμοίσπα, 

564 {απο εἶ οΏείαγα, απ {ρδίας βΠαΠα Ἰοδίθηι Ππάϊσατοί τν 

ε[εεῖί ίαπηες, αἱ Ῥ]αποις οοηςι] ἆᾳ Π]ο γοδεπᾶο γα[οΓ- 

τεί. 

ΧΧΧΥΠΙ. Μοδξα]α, ποβῇί5 αἀο]εξοθῃς, 4 απ αἆ Ἐγαίπτη 

Γαρβῖςεεί , ΠΙΑΡΠΗΠΙ ες αοτοπη(ιιο αΠΙΠΙΗΠΗ (ἰπηθηίος Τείαπη- 

νπῖ, οάἰσίαπα {αὶα ργοροδαογαηί: « Οποπίαπι Μεςσο]α, απδῃ- 

ἀἀπποάππα εχ ἱρδία οοσηα[ί5 οοσηονίπ]α5, πο ἵπ Όνωε 

απῖάεπα Γη]έ, πάπα 6Ο. Οςδαχ οοεῖσας θο5ί, οχοηίις θ5ίο ο 

ΡγοΡδΟΠΡίΟΓΙΠΙ ἨΠΙΠΕΤΟ. ». Αί Πο Ἰας γεηία ποἰαξ 1, 

Ρεϊπάε νετο, Ροδίᾳπαπα, Βγιίο Οαβίοσπο ἵπ Τηγασῖα οὐρδίς, 

που οομ{εηπεπάα ἨΠας οχονοῖίας τοἠαπία, εἶαςςο Ρουπία 

4πθ αἲ Ἠομε δρεγαπά σπα φαμηίνος, ἆποθια οι αδί ορία΄ 
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3 /. / 3 3 4 .ῤ 

τὸν Μεσσάλαν αἱρουμένων, οὐκ -ἀνασχόμενος, ἔπεισεν 

αὐτοὺς, ἐνδόντας ἐπιβαρούση τῇ Ἰ τύχη, µεταστρατεύ- 

ασθαι τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἀντώνιον. ΟἸκειότερος δὲ ὢν 
. ’ κ , ΄ 3 ’ ” 
ως, συνΏν' µέχρι, κρατούσης Ἀντωνίου Κλεο- 

, ο ’ ὰ - μα, . « 
πάτρας, ἐπιμεμψάμενος» ἐς Καίσαρα μετηλθεν. ο 

ὲ αὐτὸν ὕπατόν τε ἀπέφηνεν ἀντὶ αὐτοῦ Αντωνίου, 
ἀποχειροτογηθέντος ὅτε αὖθις ἐψηφίζετο εἶναι πολέμιος: 
καὶ περὶ Ἄκτιον ναυαρχήσαντα κατὰ τοῦ Ἀντωνίου, 
στρατηγὸν ἔπεμψεν ἐπὶ Κελτοὺς ἀφισταμένους καὶ 
νικήσαντι ἔδωκε θριαμθεῦσαι. Ἀίθουλος δὲ ἐσπείσατο 
ἅμα τῷ Μεσσάλα, καὶ ἐναυάργησεν Ἀντωνίῳ, διᾶλ- 
λαγάς τε πολλάκις Ἀντωνίῳ καὶ Καίσαρι ἐς ἀλλήλους 
2 / [ο ἁ ο) Δ 3 {. Σ { δα 

ἐπόρθμενσε, καὶ στρατηγὸς ἀποδείχθη Συρίας ὑπὸ 
Ἀντωνίου: καὶ στρατηγῶν ἔτι αὐτῆς, ἀπέθανεν. - 

ΧΧΧΙΧ. Ἀκίλιος δὲ ἔφευγε μὲν τῆς πόλεως λα- 
θών' οἰκέτου ὃ) αὐτὸν ἐμφήναντος ὅπλ ίταις, τοὺς ὁπλί- 

ας ἔπεισεν ἐλπίδι 7ρημάτων πλεόνων, πέµψαι τινὰς 
σσῶν πρὸς τὴν γυναῖχα μετὰ συμθόλων, ὧν αὐτὸς ὸσ 

ἐλίδου. Ἡ δὲ τοῖς ἐλθοῦσι τὸν κόσμον αὐτῆς ἅπαντα 
μι [ὁ - ἕιι ὃ δό ὲ {4 3 ἃ ’ ἃ [4 / 

προθεῖσα., ἔφη, διδόναι μὲν, ὡς ἀντιδώσουσιν ἃ ὑπέ- Γ ᾽ Φα. ῃ ιν) 

σγοντο' οὐκ εἰδέναι δὲ, εἶ ἀντιδώσουσιν. Οὐ μὴν 
2] / μα λ} ν / ι [ὸ λ ο Ν ο / 

ἐφευσθη τῆς φιλανδρίας' οἵ γὰρ ὅπλιται καὶ ναῦν ἐμί- 

σθωσαν τῷ Ἀκιλίῳ, καὶ προὔπεμψαν ἐς Σικελίαν. 
Λέντουλος δὲ, ἀξιούσης αὐτῷ συμφεύγειν τῆς γυναικὸς, 

᾽ 3 --- 

καὶ ἐς τοῦτο αὐτὸν ἐπιτηρούσης, οὐκ ἐθέλων αὐτὴν 
συγκιγλυνεύειν ἑαυτῷ, λαθὼν ἔφυγεν ἐς Σικελίαν. Ἄτρα- 

. νΝ 3 ν ᾽ η. ᾿ - 4 .] / 

τηγὸς δὲ ἀποδειγθεὶς ὑπὸ Πομπηῖου, ἐσήμηνεν, ὅτι 
ὡσ . / ε Ν. ο .” 3 

σώζοιτο καὶ στ τρατηγοίη. Η δ᾽ ὅποι Ὑῆς ἐστιν ὃ ἄνλρ 

ἐπιγνοῦσα, τ η, μητέρα ψυλι άσσουσαν ἐξέφυγε καὶ δε, 
) 

σὺν θεράπουσιν δύο μεθ) ὧν ὥδευεν ἐπιμόχθως καὶ 
εὐτελῶς, οἷα  εράπαϊνα, µέχρι διέπλευσεν ἐς Μεσή- 
γην ἀπὸ "Ῥηγίου περὶ ἑσπέραν. Καὶ οὗ δυσγερῶς τὴν 

τρατη γίδα σκηνὴν. Μαθσοῦσα, εὗρε τὸν Λέντουλον οὐχ 

οἷα στρατηγὸν, ἀλλ᾽ ἐν Ἰαμευνίῳ καὶ κόμη καὶ διαίτηῃ 

πονηρᾶ, πόθῳ τῆς γυναικός. 
4 ΧΙ. Ἀπουληίῳ δὲ ἠπείλησεν ἡ γυνὴ καταμηνύσειν 

αὐτὸν, εἰ μόνος φεύγοι. Καὶ ὃ μὲν ἄκων αὐτὴν ἐπή- 
γετο" συνήνεγχε δὲ ἐς τὴν φυγὴν αὐτῷ τὸ ἀνύποπτον, 
ἅμα γυναικὶ καὶ θεράπουσι καὶ θεραπαίναις ὁδεύοντι 
φανερῶς. Ἔντιον δὲ ἡ γυνὴ στρωµατοδέσµω κατεί- 

λησε, καὶ ἐπέβηχε τοῖς μισθοῦ φέρουσι, καὶ διήνεγχεν 

ἀπο τῆς οἰκίας ἐπὶ θάλασσαν, ὅθεν ἔφυγεν ἐς Σικελίαν. 

Ῥηηγῖνον δὲ ή γυνὴ νυκτὸς ἐς ὑπόνομον λυμάτων καθή- 
χεν, ἐς ὃν ἡ μέρας οὐχ ὑποστάντων ἐμθηναι τῶν ὁπλι- 

τῶν διὰ δυσοσµέίαν, νυκτὸς ἄλλης εἲς ἀνθρακέα ἐσκεύασε, 

χαὶ ὄνον ἄνθρακας φέροντα ἐλαύνειν ἔλδωκεν' αὐτὴ δὲ 

ἐκ βραχέος διαστήματος ἡγεῖτο, φορείῳ φεροµένη. 
Τῶν δὲ ἀμ.φὶ τὰς πύλας ὁπλιτῶν τινος τὸ φορεῖον ὑπονοή- 

σαντός τε καὶ ἐρευνωμένου, ὃ δείσας ὁ Ῥηγίνος ἐ ἐπέδρα- 

με’ καὶ, ὡς δδῷ γρώµενος, ἠξίου τὸν ὁπλίτην φείδεσθαι 
γυναικῶν. ὍὉ δὲ αὐτὸν ὡς ἀνθρακέα μετ ὀργῆς ἅμει- 

βόμενος, ἐγνώρισεν (ἐστρατεύετο Πρ ί ὑπ αὐτῷ ποτε 
ἐν Συρία, καὶ, Ἆπιθι Ἰαΐρων, εἶπεν, 
τοῦτο γάρ µρι πρόσήχει καὶ νῦν καλεῖν σε. 

αὐτοκράτορ' 

Κρπώνιον 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ταπί, ἀείτεσίαης Π]απα Ἰνοπογσπη Μοςκα]α, ροιδηα»ί{ εἶς, ο 

[ογίππα. Ργαρταναπ!ῖ ορδεπίες, (ταηδίτοπί αὖ παπα ΑΠ- 

τοπ, Ἐί Απίοηίο ροίϊιαο [απηαγίίοτ αἀἰιρδίί, ἆοποο οἵ- 

Γρηδη5, αποά ΟΙεοραίγα ἱπιρετίο {οίας Π]ε 5ο ρε [οτε , 

πηρταντέ ο Οβάγθῃ. Α απο οοηςΗ] ἵπ ἱρείης Απίοηιϊ ]ο- 

οσα 5αΠεοίας, 4παπάο Π]ᾳ Πέδγαπα Ἰιοςίΐς αάϊσαίας οδε, πα- 

γα]ί άποσΠε ργα]ίο αά ΑεΙαπα Ππίετ ἆμσες ΡΗἱ 0ᾳδαγῖς οοπίτα 

ΑπΠΙΟΠΙΠΠΙ. Ας ἀεϊπᾶς οοπίτα (α]]ος τεβε]]ες πηῖδδης, τὶοίος 

(ΠαππυΒ πα. πετ. Ῥίραϊας 4ποσαθ επι] οΗΠῃ Μεςσα]α 

1η ϱτατΙαΠη Τεσθρία5 ο5ἱ; αἱ, ε]αδςί ἀείη ρΥα[εείΗς αὖ Απίοπίο, 

οοπά Ποπ απη ραοῖς ἱπίου Απίοπίαπι 65ατοιη(αε 5αρία5 Γη 

ἱπιεγηυησῖα5; ἀεπίαπο δυΥτία ρτον]πεία αὖ Απίοπίο ργα[ο- 

οία5, ἵπ Ἁγτία πιοτία5 ο5!.. 

ΧΧΧΙΧ. Αοϊμας, οχ Ότρο Ῥτο[ασας, ἃ 5εττο Ιπάϊσαίας 

πιήρας, Ρεγεαςίΐ εἰς πια]οτε Ρπειηῖο Ρτοροςίἴο, αἱ αΠαποί 

εκ ἱρ5ί5 οΙΠῃ ΞΥΠΙΡΟΙΟ, ααοά εἰς (γαάεραί, αἆ υχογεπη ΠηΙ({6- 

τοπί, Πα, τεπῖεη{ίρα5 ΟΠΙΠΕΠΙ 5Η ΠΠ πηππά πα Ῥγοίδτοης» 

αἴέ, «56 οἷ Ἠωο ἆατα, πί αποά ρο]οί εἶπί ταεερίαϊ, 

απαπηγἰς ἀπΡίίεί, απ γεοθρίητα 8.» ΝοηΠθ {αππεΠ Γε[ε)1Η{ 

6ΔΠΙ 518 Ρίθία5 : πᾶπι πη]]ίος πανίπι οἴίαπι οοπάαχεταηί 

ΑοἨίο, ἵπ σπα ἀοάπχοταπί σπα ἵπ βἰομίαπ, Ἰοπίπ]ης, 

ααιπῃ οΏδθιγατοίΙτ αΏ Ἠχοτθ, πε 5ἶπο οᾳ Ῥτο[ασεΓοί, Πο- 

Ίοης Π]απι ροτϊοι]ῖ οοπηΙίεπα, οἶαπα αα[ασῖί ἵπ ΒΙοΠίαπη.  Πὶ 

Ργοίογ α Ῥοπηρεῖο {αο{Π5, ΠΧοτεΠῃ ρου Πίθγας οθΓΠΙΟΓΘΠΗ Γοοῖέ 

46 εα]ίε 5ἱπυ] αἱ Ἠοποτθ. ΟΠ Ῥροδί(παπα αΏὶ ΓΘΓΤΑΓΙΠΗ 

ο55εί ππαπία5 οοσποσΙέ, Πηδίταία ππαίτῖς ομςἰοδίαπα, ΟΠΗ 

ἀποβιας δουγυ]ΐς, Υηἰ οσ]ία τἱοίασαα, αααδί εί ἔρεα αποϊ]]α, 

Πίο ἸαβογίοδΙΠα Ροτοβίί; ἆοπος α Ἠλεσίο λΤοξξαΠαΠα ἔταπς- 

[γείαγ]ί 50 γοδροεταπι. ὉὈΡί Ἰαιιά ἀϊβιοπ]ίοτ Ἰηγεπίο ρτ- 

(ομίο, τορενί Τ,ουηία]άπ ποῦ. ρτοίοτῖς Ἰαδίία, 5οἆ ἵπ ου 1] 

η ἰγαίο απαλά ππῃ, Ῥγοπηϊδ5ο οαρίητο, οἱ παῖδοτο γἰοα, 

αβηιοίαπίοιη 56 αχοτῖς ἀερίάετίο. 

ΧΙ,. Αρι]οῖο Ἰη{ογηϊηαία οδί πχους, ΙΠΟΙοβΠΗΤΑΠΗ 56 οῦα, 

5ἱ 5οἱη5 Γηροτοί :. αἴπιο Πα Πηγίας ΠΧΟΤΕΠΑ 566 ὀμνῖε, 

Είπα 14 ραπ πα ογἰίαπάαπα Γη5.ς 5α5ρίείοησηι ῥρτοβας, 

απο πχονο, 5οιγῖς, αποηῖς οοπα(αίας, ρου Ρα β]σαπα γίαηα 

ἵογ η (ποτοί. ΑπΙΗΠ πχος, δἰτασι]ς Ἰηνο]αίπα οἱ μα- 

Πα]ΐς ἱπιροδίμαπα ο 4οπ1ο αἆ πιάτο ουταν{έ ἱταπδροτίαπάσπας 

ση {η βἱο]ίασα ρτοΓαρ]ε. Ἀνορίπ πα γοτοδυα οοβ]αν ποοία 

ΡημΙΗ τη οἸσασα» οσα γίοπι ἀδηηΐσδαπα, δή οφποπί ἀῑς 

Ρτορίος [α1ογοπα (πίας βἱ α- η ρας, αἰίοτα ποοίο πάς 

ἱιαβίία οπιοπαγ{ἳ ν Παβδίίφαο αἱ αθίπα πα οαγποπίρ5 οΏ ας 

[ορ 56 4βοτοί; ἱρδα ΠΟΠ Ίοημο ἰπίογνα]]ο {π εοίίοα ρα ορς8- 

μα. ΟΜΗΠπ(ο αἲ ρογίαπα πηῖ]ος φπἱἆαπη, φα5ρίοίοηο πιοίς, 

ἸδοΓίοππι κοτη(ατοίας, Β]ιορίπς πποη» αοοθ]οτανΊέ ατα σπα, 

οἱ, νοα{ [οίο Ίνα γἷα ἀ]αίας, πποπαἰΕ πίσσα, πο πιο]οσία» 

ολο παμ]ἰοίρας. Πίο ραπ, αἱ οανοπατίος, ἱταίο τὸ” 

ροπά(έ : ππος απίοπα αμ (η ἑαταῖ ομίπα 5) οο ἵπ 8Υ- 

τα), Ῥογμο, πο]ε, Ἰΐμς, Τπηρογα{ος ] δἷο οΠίΠΗ {ο Πο υπο 

Ππούπο ἀθοοί αρρο]]αί, Οοροπίο γἰίαα ακους πρείταν{ί αὖ 

ν. 
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δὲ τὸ γύναιον ἤτησε παρὰ Ἀντωνίου, αώφρων μὲν οὖσα 
τέως, ἀτυχγήματι δὲ τὸ ἀτύχημα ἰωμένη. 

ΧΙ]. Γέταν δὲ ὁ υἱὸς ἐν εὐρυχώρῳ τῆς οἰχίας ἔδοξε 

καίΐειν, ὣς ἀπαγζάμενον' καὶ λαθὼν ἐν ἀγρῷ νεωνήτῳ 

κατέλιπεν, ἔνθα ὃ πρεσθύτης μεταμορφῶν ἑαυτὸν, ἐπε- 
δήσατο διφθέραν ἐς τὸν ἕτερον ὀφθαλμόν. ἸΚαὶ τῶν 

: σπονδῶν γενοµένων, ἔλυσε τὴν διφθέραν, καὶ ὃ ὀφθαλ- 
᾽ ῃ] ᾽ .ω ο) / / ” λ ολ 

μὸς ὑπὸ τῆς ἀργίας δεδαπάνητο. "Όππιον δὲ ὁ υἱὸς, 
[4 Δ / .] / / .) ζλ Υ 3 ὴ 

ὑπὸ γήρως ἀσθενεστάτου µένειν ἐθέλοντα, ἔφερεν ἐπ 
τοῦ σώματος, ἕως ἐξήγαγέ τε διὰ τῶν πυλῶν' καὶ 

α / τ - / 3 / 3 / 3 

τολοιπὸν µέχρι Σικελίας ἄγων Ἄ φέρων ἐκόμισεν, οὐ- 
Ἡ .,ω ' / 

δενὸς ἄρα τὸ σχημα ὑπονοήσαντος, Ἄ ἐνυθρίσαντος" 

οἷόν που καὶ τὸν Αἰνείαν γράφουσιν αἰδέσιμον τοῖς 

πολεµίοις γενέσθαι, φέροντα τὸν πατέρα. 

/ 3 / Ἱ] 9” οϱου νὰ .) / ε] ν 

νουον" οξοηυ.ενμ.ενης ὃὸ αὐτῷ της οὖὐσιας οὐχ εγοντι 
κ. ώ ο. Ν ! ὃν 3 λ 
της ἀρχἢς το δαπάνηµα,, οἵ τε χειροτεχναι τὰ ἐς τὴν 
- 5 Ἡ ν ο / ο! 
ἄογὴν ἄμισθι συγειργάσαντο, χαὶ τῶν θεωμ.ένων εχα- | 

τσ, ή, Ὠ 

ὅτος ἐπὶ τὴν ὀρχήστραν ὅσον ἐθούλετο νόμισμα ἐῤῥίπτει, 
ς τὸν ἄνδρα κατεπλούτισαν. Ἀβῥιανοῦ δὲ καὶ ἐν τῇ 

στήλη Χεκόλαπτο ἐκ διαθηκῶν' Τὸν ἐνθάδε κείµενον 

υἱὸς, οὗ προγραφεὶς, προγραφέντα ἔκρυψέ τε χαὶ συνέ- 
5 

Ν / 
ζ 

και πε φυγε ριέσωσε. 
ΧΙ. Μετέλλω δὲ ἤστην, υἱός τε καὶ πατήρ' καὶ 

αὐτοῖν ὃ μὲν πατὴρ στρατηγῶν Ἀντωνίῳ περὶ Ἄκτιον, 
αἴγμμάλωτος ἑάλω, καὶ ἠγνοεῖτο" ὁ δὲ υἱὸς τῷ Καΐσαρι 

συνεστρατεύετο, καὶ ἐστρατηγήχει καὶ ὅδε περὶ τὸ ͵ 

Ἄκτιον. Ἐν δὲ Σάμῳ διακρίνοντι τῷ Καΐσαρι τοὺς 
9 α/ 1 α /9 :ὅ δὲ ο) 

αἰχμαλώτους, ὃ μὲν παῖς συνήδρευεν " ὃ δὲ πρεσθύτης 
- 

σα τε 
/ 

ἤγετο, χόικης 
ν ω ; ε ἳ 3 ρα ὁδ ὰ αίον 
ἐκ τῶνδε μεταμορφώσεως. Ὡς δὲ ἐν τῇ τάξει τῶν 

ο / 2 / 24 [ὴ 

αἰχμαλώτων ὑπὸ τοῦ χήρυχος ἀνεκλήθη, ἀνέθορεν ὅ 
τ, ῶ Ν λ / 

υἱὸς ἐκ τοῦ συνεδρίου, καὶ μόλις ἐπιγνοὺς τὸν πατέρα, 
- ο. λ ς ο / 

ἠσπάζετο σὺν οἴμωγῃ. ᾿Επισχὼν δέ ποτε τοῦ θρήνου, 
” ν να. / / 

πρὸς τὸν Καίσαρα ἔφη" Οὗτος μέν σοι πολέμιος γέ- 
ή Δ ο. 

σύμμαχος" καὶ χρὴ τοῦτον 
ο 
Η ο 3 «ὰ 

γονεν, ὢ Καΐσαρ, Εγὼ ο έσ. 

..α « ῃ η / / 3 
μέν σοι δοῦναι δίκην, ἐμὲ δὲ γέρας εὑρέσθαι.  Αἴτὣ 
- , 2 Ἂ μμ. - ο ολὶ 

δή σε, τὸν πατέρα σώζειν δι ἐμὲ, Ἄ δι ἐκεῖνον ἐμὲ 
ο. το ΔΑ 2 ς / κ / 

συγκατακαγεῖν. Όἴκτου δὲ ἐξ ἁπάντων γενοµένου, 
- / 

μεῦτκε σώζεσθαι τὸν Μέτελλον ὁ Καΐσαρ, καίτοι πο- 
Ἰομιώτατον αὐτῷ γενόμενον, καὶ δωρεῶν πολλῶν, εἰ 

(λόντα. 

ΧΠΙ. Μάρχον δὲ οἳ θεράποντες σὺν εὐνοία καὶ 

τύχη πάντα τὸν τῆς προγραφῆς χρόνον διεφύλαξαν ἔν- 

δον ἐπὶ τῆς οἰκίας' µέχρι, τῆς ἀδείας δΔοθείσης, ὃ 
λ]άρχος ἐξήει τῆς οἰκίας ὡς ἀπὸ φυγῆς. ρτιος δὲ, 

σὺν τοῖς οἰχέταις ἐκφυγὼν τῆς πόλεως, διώδευε τὴν 

Ἰταλίαν, ἐκλύων τε δεσμώτας, καὶ συνάγων τοὺς ἄπο- 
διδράσκοντας, καὶ πολίχνια δηῶν, ὀλίγα πρῶτον, εἶτα 

χαὶ µείζω, µέχρι γειρὸς ἱκανῆς ἐκράτησε, καὶ τὸ Βρετ- 

τίων ἔθνος ἐχειρώσατο" καὶ στρατοῦ πεμφθέντος ἐπ᾽ 
αὐτὸν, ἐς Πομπ΄ῖον μεθ) ὅσων εἶχε διέπλευσε. “Ἕε- 
στίωνι δὲ, οἰομένῳ µόνῳ φεύγειν, οἰκέτης εἴπετο λαν- 

να Ἡ 
Καὶ τον 

ο 3 ω ή / 3 Ἱ 

νεχνίαν ὃ "ῆμος ἐπαινῶν ὕστερον, ἀπέφηνεν ἀγορα- 

/ ν /΄ Δ οω 

ἔμπλεως καὶ δύης καὶ ῥύπου, καὶ τῆς 

| 
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Απίοπίο, ριάίσα Ἰαοίοπας, 5ο ἔππο ΠιαΙαΠα Ππα]ο πηοδί- 
6ΔΗ8. 

ΧΙ. είπα βΗΗ5 [η ἄγοα 4ομη 5ο Πηχίς οχυτογο, 
πα»! ργα(οσαίαπ] Ἰαήποο : απϊ ἀο]ας αΕί βαοσρθῖέ, τα, 
αποά ππρεΓ οπιοαί, θυΙΙ τοφη. ΙΡὶ δοποχ, απο 
πημίατοί ουῖς δροοΐεπα, ροἱομ]ααι ἱπάποῖί αἰέοτί οσµ]ο : 
ἀεἶπάε ρασο τεδ]ία, απποία Ρο]σμ]α, οσι]5 Ίοησο οἱἷο τοι]- 
ἀῑέας οταί πα]. Ορρίαπι, Ρτορίος Φἰαίοηι ἀεετερῖίαπι 

{ 1αβ6γα ποἰοπίειη, βίας φα)]αίαπῃ Ἰηπιθείς οκ ἴἴτρο οχ{μ[!; 
Ἰπάθαιιο ἵπ Βἱ6ΙΙαπι ο πη ο, Πιοᾶο ΠΠάΠΙ ἆπσσης, πιοῦο 66ή- 

γ1ορ Ρα]π]αη5 66ΠΘΙΗ, Ῥογγοιίς πΠοπηίπο γοὶ «ροοῖοπι 63Η) 

διδρεσίαπῃ Ἠαροπία, Υαἱ απο]οδίαηίο : αποππαάπιοάυπη ϱἱ 

πευς, ΡαίΤ6Π1 6οίαη5., γογογοηζ5 Ἱοςίβας (αἱθα ῥογ[ῖ- 

Ῥείαν. ὀαγοπί ρορη]α5 Ροδίοα, ἵη ρἰσίαἰἶς ριπηίαπα, α.ἁἷ- 

Μαίσπη ἀθίη]ί : οἱ απἷα, ρυρ]σαἶς Ῥοπί5, που ογαί πάς 

Ἰαᾷο5 οἀεταί, ορίβοος ]αγαγαπί 6υΠῃ στα(α]εῖς οροτῖς, οί οχ 

«ρεοίαίο 5 αίδαπα απο Πρ ΠΙΠΙΠΙΟΡ ἵπ ογοΠοδίγαη 

εοπ]οοῖέ, Πα αἱ Ι1οῦ1ο Ἰπάθ ἁΠαίας 5. Αιπίαπις {οδίατησηίο 

ππαπάαγ] ΙΠοἷᾶ{ 5ο 5ερι]οτο : «Ἠ]ο εἶέας οδί, 4πθπα, Ρίο- 

οπρίαπα, βΗα5 που Ργοδοηϊρίας ορ]ανίέ, {πσααπα οοππος οί 

βα]αἱ15 ααοίου ΕΠ. » 

ΧΙωΠ. ΜείαΙΙ ἆπο ῄι6γαο, ραίει οί βΙΙας. 

Ῥ6]]ο ἆάκ ΑπίοπίαπαγΗΠη ῬαγΙαπ1, σαρίας ϱΗἱέ, πες ασηΐέις : 

Ραΐου, Αοίίασο 

βΙΤα5 οοἆεπι Ῥοα]]ο Ο5496Π1 ογαί δδομί5, αἱ 5ηῦ Π]ο ραγ]{θι 

ἵρ5ο ογά(πος ἀπχοταί. Ραπηϊ (παπα Οωδας σαρίΐγος ἱπβρίέο- 

το, Π]τα5 ἴη αἶας οοπβθςςιι αἀογαί : Ργοάείας οδέ5οηοχ Ργο- 

ηηίδδα «οπ]α, γαπηπίς οοη/[οσία5, οἱ γοσιῖς ἀο[ογηιαϊιις 

δογάϊΐρας. ὉὈί Υετο εκ ονάΐπα, ᾳπο ΙΠπίαι εαρίίνος δίαµαί, 

Ρο ΡΓῶ6ΟΠεΠΙ ποπηΙπα πα οἰίαίας οδί, Π]ία5 ο 60Πδθ551 ρτο. 

5ΗΗ{, γίχαιθ αφη[έππα Ῥαΐτοπη 6ΙΙΠΙ ]αβηθηίο οοπηρ]εχις ο»ῖ, 

ΟολΙΡΙίο ἀεϊπάς Πεία : Τρί 0.,δασ, ἱπαιέ, Πίο Ποφιῖς 1, 

66ο 5οσοἶἵ15. Ἠϊο Ρῶπαπ] Ἰπθτδίαγ, 65ο Ργαπηίατη, Ῥοβίμ]ο 

Ἱπιίαν, αί ααί Ραίτοπι Ῥτορί6υ Πιο 561Υ65 ΙΠοοΙΙΠΙσΙΗ, απΐ 

Ῥνορίοτ Π]άΠ1 η]ο 5ἱη1 Ιπίαιίηλας. Οήπ]σαε οπηπίρα5 πηοία 

ορ5εί πιϊδεια[ίο, 6ᾳ5αἳ 5ο’ γανὶ Μείε]απα ρογπηϊςίέ, απαπηγίς 

1)ἱ η[οηςδί5δίππάτα : σα ππα]{15 5 ρε πλιπεγίρ ας, αἱ αἆ Π]απι 

αΏ Απίοηίο ἀε[εστοί, Ἱηγίίαίας, ο οοπ{δηη{α 61 561ΠΡ6Γ 

γο]εσθταί. 

ΧΙ,ΠΙ. Ματοσπι 5ογνῖ, Ρϊοίαίοπα θοΡΙΠΙ Γογίαπα Ἰηγαπία, 

ρου {οίαπα ργοδοβρ{οπίς {επιρας ἆοπηί 516 5εγνατηπί; ἆ0- 

πος, 5οομγίαίο γοδδίία, δἷο οχ ΦάΐΡιις δαἱ5 Ρτος Πε, αααδί αὖ 

οχίπο.. Ἠϊπίας, ουπη [απη]ῖς οἸαρδας οχ πτρο, ορίραί Τία- 

ατα, γἰπείος 5ο]γοπάο οἱ εο]σεπάο {ησίγοδ; Υαδίαης οῇ- 

Ρίάα ρανα ϱηΙΠΗΙΙΗ, πιο π]α]ογα οἵαπ; ἆοπος , Υαἰἱάα Π]άΠΗ 

οοπηραταία, 5αρορῖί Ώνη[ίο5, Μίς5ο ἀοίπάε οοπίγα οΙΠῃ οχοῦ 

αία, εσΠα δαἱ5 αἆ Ροπηροίαπη (γα]θοῖ. ΤΕδΙΟΠΘΗΙ, ΦΟΙΗΠ1, 

αἱ ραίαραί, αρίοηίεια, 5οτγα5 εἶαπῃ 5εουίυ» οί, γογηας]-- 
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θάνων, ἀναθρεπτὸς μὲν αὐτοῦ Ῥεστίωνος, καὶ πολλὰ 
προτερον εὖ παθὼν, διὰ δὲ µογθηρίαν ὕστερον ἐστιγμέ- 
γος. Ἀναπανομένῳ δὲ ἐν ἕλει τῷ Ῥεστίωνι ἐπιστὰς 

ὃ θεράπων, ἐξέπληζξε μὲν αὐτίκα ὀφθείς: δελοικότι, δὲ 
ἔφη, Οὐ τῶν παρόντων στιγµάτων αἰσθάνεσθαι μᾶλ- 
λο», ἡ μνημονεύειν τῶν πρότερον εὐργετημάτων. Καὶ, 
αὐτὸν εἴς τι σπήλαιον ἀναπαύσας, εἰργάζετο, καὶ τρο- 

φὰς αὐτῷ συνέλεγεν ὣς ἐδύνατο. “Ὑπονοίας δέ τινος 

ἀμφὶ τὸ σπήλαιον τοῖς ἐγγὺς ὁπλίταις περὶ τοῦ Ῥε- 

στίωγος γενομένης, καὶ χωρούντων ἐπ᾽ αὐτὸν, ὅ οἰκέτης 
εἴπετο συνεὶς, καί τινα πρεσθύτην προοδεύοντα προδρα- 

μὼν ἀπέκτεινε, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀπέτεμεν. Ἔκπλα- 

γέντων δὲ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ ὥς ἀνδροφόνον ὁδοιπόρου 
περισχόντων" Ῥεστίωνα, ἔφη, ἔχτεινα, τὸν ἐμαυτοῦ 
δεσπότην, τάδε µοι τὰ στίγµατα ἐγχαράξαντα. Οἱ 
μὲν δὲ, τὴν κεφαλὴν αὐτὸν ἀφελόμενοι διὰ τὸ γέρας» 
ἠπείγοντο µάτην ἐς τὸ ἄστυ ' ὁ δὲ, τὸν δεσπότην 
ἀναστήσας, διέπλευσεν εἰς Σικελίαν. 

ΧΙΙΥ. Ἄππιον δὲ ἀναπανόμενον ἐν ἐπαύλει, τῶν 
ὁπλιτῶν ἐπιθεόντων, οἰκέτης τὴν ἑαυτοῦ ἐσθῆτα ἐνέ- 
ὀυσε, καὶ αὐτὸς εἰς τὴν εὐνὶν οἷα δεσπότης ἀνακλιθεὶς, 
ἑκὼν ἀπέθανεν ἀντὶ τοῦ δεσπότου, παρεστῶτος ὥς οἶ- 
χέτου: Μενηνίου δὲ τὸν οἰκίαν καταλαθόντων ὁπλιτῶν, 
θεράπων ἐς τὸ τοῦ δεσπότου φορεῖον ἐνέθη, καὶ ὑπὸ 
τῶν ὁμοδούλων συνεργούντων ἐξεφέρετο ' ἕως ὅδε μὲν, 
ὥς Μενήνιος, ἕκὼν ἀνήρητο, Μενήνιος δὲ ἐς Σικελίαν 
διέφυγεν. ἠΙούνιον δὲ ἀπελεύθερος αὐτοῦ Ἰουνίου, 

Φιλήμων, οἴκίαν κεκτηµένος λαμπρὰν, ἐν τῷ µεσαιτάτῳ 
τῆς οἰχίας ἔκρυψεν ἐν λάρνακι, ἃς ἀπὸ σιδήρου ἐς χρη- 
μάτων Ἄ βιθλίων ἔχουσι φυλακήν' καὶ νυχτὸς ἔτρεφε 
μέχρι τῶν σπονδῶν. Ἕτερος δὲ ἀπελεύθερος, τάφον 

Σεσπότου φυλάσσων, τὸν δεσπόσυνον προγραφέντα ἐφύ- 
λασσεν ἐν τῷ τάφῳ μετὰ τοῦ πατρός. Λουχκρήτιος, 
ἁλώμενος σὺν δυσὶ θεράπουσιν ἀγαθοῖς, ὑπὸ ἀπορίας 

τῶν τροφῶν ἥει πρὸς τὴν γυναῖκα, φορείῳ φερόμενος 
ὑπὸ τῶν οἰκετῶν, οἷά τις ἄῤῥωστος, ἐς τὴν πόλιν. 

Ενὸς δὲ τῶν φερόντων τὸ σκέλος συντριθέντος, τῷ ἑτέρῳ 
τὸν χεῖρα ἐπιθεὶς, ἥει. Παρὰ δὲ ταῖς πύλαις γενόµε- 

νος, ἔνθα αὐτοῦ καὶ ὃ πατὶρ, ὑπὸ Σύλλα προγραφεὶς, 
ἑαλώκει, εἶδε λόχον ὁπλιτῶν ἐκτρέχοντα": καὶ πρὸς τὸ 

συγκύρηµα τοῦ τόπου κχαταπλαγεὶς, συνεκρύφθη μετὰ 

τοῦ Βεράποντος ἐν τάφῳ. Τυμθωρύχών δὲ τοὺς τά- 

φους ἐρευνωμένων, ὃ θεράπων ἑαυτὸν τοῖς τυμθωρύγοις 
παρέσχεν περιδύειν, µέχρι Λουκρήτιον ἐπὶ τὰς πύλας 

διαφυγεῖν. ᾿Ἐκεῖ δὲ αὐτὸν ὃ Λουκρήτιος περιµείνας 
τε, καὶ τῆς ἑαυτοῦ µερισάµενος ἐσθῆτος, ἦκε πρὸς τὴν 
Ονναῖκα, καὶ ὑπ αὐτῆς ἐκρύπτετο ἐπὶ διπλῆς ὀροφῆς 

μεταξύ: µέχρι τινὲς αὐτὸν ἐῤῥύσαντο παρὰ τῶν προ- 
Μραψάντων. Καὶ ὕστερον ἐπὶ εἰρήνης ὑπάτευσε. 

ΧΙΙΥ. Σέργιος δὲ ἐκρύφθη παρ αὐτῷ Ἀντωνίῳ, 
µέχρι Πλάγκον ὑπατεύοντα ὁ Αντώνιος ἔπεισε κάθοδον 
αὐτῷ ψηφίσασθαι. Καὶ ἐπὶ τῷδε ὁ Σέργιος ὕστερον, 
ἐν τῇ Καίσαρος καὶ Αντωνίου στάσει, τῆς βουλῆς Ψη- 
φιζοµένης εἶναι πολέμιον τὸν Αντώνιον, μόνος τὸν ἀπο- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ἰ15 εἰ πι] ρήα5 α[εείας Ὡοποβςΐἱ5, ἀείπᾶε ςἰρηιαίἴραφ 

ποίαία» οὗ πεπα{ίαπα, Ἠίς αυἱεκοεπίῖ ἵπ ρα]αάο Ἠετο 5α- 

ΡΙίο αἀξίαμς, ΡΕΙΠΠΟ οοηδροεία ειπα οοπίρττυἩ. Οποὰ 

ςοηρίέ σον, αἰέ, ποῦ Ρ]ᾳ5 56 πιογετῖ ρτῶφεπίνας εἱρηια- 

5, απαπα τα ετίίοταπα Ῥεπεβείογαπη ππεπιοτία : Πποχατθ 

[απι τη δρε]ποᾶπη (παπιάαπη αὈδεοπά]έ, εί απο ἀἱαπίς ορετα 

πιετοεδίρας αἰαῖί π{ ροίεταί. Ῥεϊπᾶε παπα ρτορίπα αἱ πο]ῖ- 

ἴο5, ποπ] εαςρίσα!ἶ 4 «ρε]πποα, 60 {επάρτεηί, 5ειτας 

6ΠΘΠΙ (ποπιᾶ σπα γἰαίοτεπα Ιηγαᾶεῃς ομίταποαν]{. 

Ώρας τοτο τά [βείαπα πλ δας, εί, αἱ γῖαίοτῖς Ἰνοπηἱοίόαπα, 

ἀεμποπέῖθιας Ἰνοπηίπεπη, Βο5{ίοποπη, Ιπαι{ Ἠ]α, οσσ]ᾶ1, Ἠθγ πα 

ππεΙπη, (αἱ πῃο 5 ποίαν]{ 5ΗΙσπιαίρας, ΗΠΙ, ετερίο εἶ εαρίίο, 

[γηδίτα ἵπ ἵτρεπα Ργορεταταπ{, Ργαπήππη ρείέπίες : δείνης, 

αμάπείο Ιπᾷε Ἰσγο, ἵπ φἱ ο ]ίαπι εσπῃ 6ο ἰτα]εοῖέ. 

ΧΙΗΥ. Αρρίαπι [1. Ῥαπορίοποπη 1, ἵπ γη]α οπῬαπίοπα, ἵς- 

γπθηββις ἵπ 64Π1 αγηιαϊἶ5, 56ΓΥΙ5 5ηα γορίο ἱπάμ]ε, Ίρεε ἵῃ 

Ιοσίαπα ααδί ἀοππίπας ἀεουραῖέ : εἶσαπε μ]ίτο πποτίσης ον 

Ῥτο Ἠογο, αἆ Πεείαπῃ αἀνίαπίο ςογν Ώἱ Ἱαρίία. ΒΙπιί(πε τα- 

Πσπα, Μοπεπῖῖ ἆοπιαπῃ αγππα[ῖς ορρισπαπίρης, 56ΓΥΟΓΙΠΗ 

υπ15 Ιεοίίσαπα Ἰδγί]επα Ιηδερπάϊε, οοηδογνί(πο αὐ]ᾳίοτος ἀο]ί 

ειοζοΠατυηί Ἰεείίεαπα : αἴαπε [ία εετνης το Μοποπίο γοῖθη 

ἱπίετίοεξας οί; ἴ]]α ααβιρῖί ἵη ΦΙοἱαπα. Φαπίατη 7. Ὑ αα] 

Ἠρονίας Ῥμήεπιοι [οί ΡΙΙΙοραππεη], 5ρ]επάίάα5 αάες Ἰιὰ- 

ΡίαΠ5, ἵπ πιθά[ΐς οοπάἰ{α1ί ἵπ ατεα [οιταία, απαρας ορᾷ]σθς 

ασεοτγατί 5ο]επί απί ρουπίας, αἰαῑία πα ποοία αἲ ραεῖς πδσπθ 

ίαπιροτα. Αίας Προτίας, οαδίος 5ορυ]ονί 5αῖ ἀοπηϊηϊ, Ἠοτῖ- 

Ίοπι Πάπα ργοδοτἱρίαπα εοάεπι  δερα]στο ππα οῦΠ ραίτθ 

ους(ο(ν. Ἱωαετείίας, αἰἰᾳπαπάἶα γασαία5 ουπα ἆποβας (υρῖ 

Γαπλη]ΐ5, ἀεβοϊεπ ας οἴθαπϊς, αἆ πχογεπα εσῖσα αἲ εἴκάθπι 

[απιυ]ς το[εγεβαία ἵπ Ότροπα, απαδῖ αρτοίας τ οἱ απ σπη Π- 

Ἰογήπα αΠίενῖ εσας ο8δεί [Γαοίυπα, ἱππῖκας αἰίογὶ [απηπ]ο Ῥες- 

εεραί ροάΐρας. «αππσιο ρτορίπααας ροτνία., αραά Ύπαπ) δὲ 

Ραΐοι ἱρδίας, ρτοδοηρί5 α Αγ], Γαογαί οαρίας, υἰάΙξ ϱ0- 

Ποτίοπα αγπηαίαπΏ Ῥτουυτήθτο : ἰοτγίαδασε Ἰουί οπής, ππᾶ 

οἳ Πα ΓΑΠΙΗΙΟ ἵπ 56ρι]ογο φποάαπη 5656 αὐά[άΙξ. Οµ0 απ 

Ρεπείταδδοπί Γητο 5δερα]οτα οὗ ρτάαπα ρογ[οάετο 5ο, 

(απημ]ή5 5ο ερο]ἰαπά μπα οἱ ρταῬηί, ἆοπου Ἰωποτείας αἆ 

Ροτίαπα ογαἀετοί : ααἲ, α1Πά Πδὶ ΘΗΠ εχδροεἰαςδεέ, α5δοςη- 

ἴωπα {ον ρατίο ΔΗΠΑΤΗΠΑ Υοδίαπα, δίᾳπο ἴπᾷς αἆ πχογδηι 

ῥοτνοηίί, ΑΡ ος 54 ἀπρ]ίοί ἰοείο ἰπίοτ οοπαΡα]αΙΟΠΕΙΗ 

οσοσμαίας, {αμιδία Ἰαμίέ, ἆσπου απογαπιάσπα απηϊοΟΓΗΠΙ 

Ρτοσίρας α Έπήαπην ἐεῖς ἱππρείταττ γοπίαπα» οἱ, τον αία ρα08, 

εοηδ]α{ΗΠ1 οδί αἀορίη», 

ΧΙ. δουμίας αριὰ ἱρδαπὴ Αποηιώι Ἰα1Η1, ἆοπος Ῥαπου 

οοηδυ]ἱ ρογδαα»ίί Απιοηίας, πἱ ἆς τοὐίία οἷας τε[ογγεί. ΟΠΗ: 

οῦτοῃα Βογᾳίης Ροδίσα, ἀῑκείάοπιίθας Οῳ5ατο εξ Απίοπίο, 

41011 δοπα {ης Ποδίοπη 4 ἱσαγοί ΑΠΙΟΠΙΠΠΗ, 5οἶα5 αρετίε 8” 

ΡίΠροῃ- : 
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λύουσαν ἔφερε φανερῶς. Ἰναὶ οἵξε μὲν οὕτως ἐσώζοντο. 
Πομπώνιος δὲ, ἐς στρατηγοῦ σγημα κοσµήσας ἑαυτὸν, 
καὶ τοὺς θεράποντας ἐς ὑπηρέτας σχευάσας, τὴν πόλιν 

ὡς στρατηγὸς ὑπὸ ῥαθδούχοις διῆλθεν, ἐπιθλιθόντων 
αὐτὸν τῶν ὑπηρετῶν, ἵνα μὴ γνωσθείη πρὸς ἑτέρου" 
καὶ παρὰ ταῖς πύλαις ὀχημάτων τε δημοσίων ἐπέόη, 
καὶ τὸν Ἰταλίαν διώδευεν ἆποδε χομένων αὐτὸν καὶ πα- 
βαπεµπ τόνγτων ἁπάντων, οἷα στρατηγὸν ὑπὸ τῶν τριῶν 
ἀγδρῶν ἐπὶ σπονδὰς ἐς Πομπήϊον ἀπεσταλμένον, µέχρι 
καὶ δημοσία τριήρει διέπλευσε πρὸς ἐχεῖνον. 

ΧΙΥΙ. Ἀπουλήϊος δὲ καὶ Ἀῤῥούντιος, ὑποχριθέντες | 

εἶναι λοχαγοὶ, καὶ τοὺς θεράποντας ἐς στρατιώτας σχευά- 
σαντες, τὰς μὲν πύλας διέδραµον, ὡς λοχαγοὶ διώ- 
Χοντες ἑτέρους: τὴν δὲ λοιπὴν ὁδὸν, διελόμενοι, τοὺς 

δεσμώτας ἐξέλνον, χαὶ τοὺς ἀποδράσαντας ιν εγον” 

μέχρι, χειρὸς ἱκανΏς ἑκατέρῳ Ὑεγομένης, σηµεῖά τε ην 
ἤδη καὶ ὅπλα, καὶ ὄψις στρατοὺ. Χωρῶν δὲ ἑκάτερος 
αὐτῶν ἐπὶ θάλασσαν, ἀμφί τινι λόφῳ σταθµεύουσι, 
μεγάλῳ δέει καθορῶντες ἀλλήλους. Άμα δὲ ἕφ περι- 
Υεύοντες ἐκ τοῦ λόφου, ἔδοξαν ἀλλήλους ἑκάτερος στρα- 

τὸν ἐπὶ σφᾶς ἐπιπεμφθέντα εἶναι, καὶ συμπλακέντες 

ἐμάχοντο' µέχρι ποτὲ ἔγνωσαν, καὶ τὰ ὅπλα ἀπεῤῥί- 
πτουν καὶ ὠλοφύροντο, καὶ τὴν τύχην ὡς ἐπιθαροῦσαν 
σφίσιν ἐς ἅπαντα ἐπεμέμφοντο. Διαπλεύσαντες δὲ, ὁ 
μὲν ἐς Βροῦτον, ὁ δ᾽ ἐς Πομπήϊον' ὁ μὲν τῷ Πομπηΐῳ 
συγκατΏλθεν : ὁ δὲ ἐστρατήγησε τῷ Βρούτῳ Βιθυνίας, 
καὶ Βρούτου πεσόντος, Ἀντωνίῳ παραδοὺς Βιθυνίαν, 
κατήχθη. Οὐεντίδιον δὲ ἀπελεύθερος εὐθὺς μὲν προ- 

᾿γραφέντα κατέδησεν, ὣς παραδώσων τοῖς σφαγεῦσι" 

νυκτὸς δὲ τοὺς θεράποντας ἔπεισε, καὶ ἐσκεύασεν ὡς 
ὁπλίτας, καὶ τὸν δεσπότην ὥς λοχαγὸν ἐξι 

τε ἄλλην Ἰταλίαν µέχρι Σικελίας διώδευσαν, καὶ συγ- 

κατέλυσαν πολλάκις ἑτέροις λοχαγοῖς, ζητοῦντες Οὐεν- 

τίδιον. 
ΧΙΙ ΥΠ. Ἕτερον ἐν τάφῳ κρύπτων ἀπελεύθερος, οὐ 

φέροντα φαντασίαν τάφου, µετήγαγεν ἐς φαῦλον οἴκημα 
µισθωτόν. Στρατιώτου δ᾽ αὐτῷ παρακατοικισθέντος, 

οὐδὲ τοῦτον φέρων τὸν φόθον, ἐς θαυμαστὴν τόλμαν ἐκ 
δειλίας µετέθαλε' καὶ χειράµενος, ἡγεῖτο ἐν αὐτῃ 

Ῥώμηῃ διδασκαλείου µέχρι τῶν σπονδῶν. «Οὐολούσιος 
δὲ ἀγορανομῶν προεγράφη, καὶ φίλον ὀργιαστὴν τῆς 
Ἴσιδος ἔχων, ἤτησε τὴν στολὴν, καὶ τὰς ὀθόνας ἐνέδυ 
τὰς ποδήρεις, καὶ τὴν τοῦ κυνὸς χεφαλὴν ἐπέθετο, καὶ 
διΠλθεν οὕτως ὀργιάζων αὐτῷ σχήματι ἐς Πομπήϊον. 

Σίττιον δὲ Καληνοὶ, πολίτην σφῶν ὄντα, καὶ πολλὰ ἐς 
αὐτοὺς ἐκ περιουσίας δαψιλοὺς ἀναλώσαντα, ἐφύλασσον, | 
σιδηροφοροῦντές τε ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ τοῖς οἰκέταις ἄπει- 

λοῦντ εαν καὶ τοὺς στρατιώτας ͵ ἀπερύκοντε ὃς ἀπὸ τῶν τει- 
χῶν' µέχρι, µαραινοµένου τοῦ καχοῦ , καὶ ἐς τοὺς τρεῖς 
ἐπρέσθευσαν ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἔτυχον Σίττιον τῆς ἄλλης 
Ἰταλίας εἰρ γόμενον ἐν τῇ πατρίδι μένει». Σίττιος 

μὲν δὲ πρῶτος 3 μόνος ἀνδρῶν ὅδε τῆς ξένης ἔφυγα- 

δεύετο ἐν τη πατρίδι. Οὐάῤῥων δὲ ἦν φιλόσοφός τε 

καὶ ἱστορίας συγγραφεὺς, ἐστρατευμένος τε χαλῶς χαὶ 

/ / 
γαγς᾽ την | 

«παπα, εχ]αγ]ί ἵπ ραίπα. 
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[ραραίας οδί. Εἰ Πῖ απἰάσΠι Ἱία δοιγαΠΙ δυηί, Δί Ῥοπ1ρο- 

π115, δυηαέής Πηδίρηίθιις ρυσίου{ς, οἱ φοτνῖς ἵΠ πιουπι αρ- 
ραίίογαπη εχοτμα!ἰς, Ότροπα, γο]α{ Ρίου, πα Ποίογίθας 

ιΓαηδΗΕ, ατοία εἱραρις εΗΠ1 αρρατοτίθας, Πο 4Ρποςες- 

γεν αρ αἲῑς : οἱ πἆ Ροίαιη οΟΠΦΕΕΗΦΟ γελίο]ο ραῇ]οο, 

Ρνο[εοία5 οδί Ρος Παίαπας οπηπίρας, έ ΡγΦίογοπα, οἱ αἱ 

Ἱεραίαπα 46 ραςο α Τησπηγ{τῖς αἆ Ῥοπαρείαη ΠΙΙΣΣΗΠΗ, οχε]- 

ρίοπίίρα5 αυπα ῥΡΓοδοφιεπ{ραξαπα; αἆθο, ταἱ οίίαπα (πἱγοπηῖ 

ραβ]ίσα αἆ Ροπαροίαπα (γαηδυεσίας 5ἲί. 

ΧΕΥΠ. Αρι]οίας εί Αγαηίίας, δαπιία σση(απίοΠΙΠΙ Ροτδομᾶ, 

εί 5ετνῖ5 Ιηδίτιαο(ἰς πα Π(ατίίθυ, ρες Ροτίαπα εγο]ατηπέ, απαδὶ 

Ρογ5εφπεγοηίας αίος : ἀεϊηάο ἀἴγειφας γἷας ἱηστοςςί, ν]ηοίος 

εοἰγεναπέ, οἱ [αρίΐγος οοἱρεβαπί; ἆοπθο πίετηια, γαλᾶα 

παπα πηηΙία5, ]απ 6ί ΠΙΠΙΕΤΟ εί αἱρηῖς αγπηΐσααθ το[ογτοί 

εχοταίας ερεσῖεπι. Ἐί απ αίετᾳαθ π]αΓο Ροίοτεί, οἶτοα 

{απηα]απα απεπιάσπα εοηδδάστιηί, αὈῖ π]αση ας α{νΊήπε ΡάΥοΟς 

εχ πηηίαο οοηδρεσία οδί οὐοτία5. Ῥοβίπάϊε, «πάπα ΡΓῖπιο 

ἀΠαεμ]ο ρτοβρεσίαπίες οκ (ππιπ]ο, α]ίοτ αἰίειος Ἰοβίί]επι 

εχογοΙαπα αἀἆγετδι5 56 ΠΙΙΡΣΙΠΙ αάϊσαςκεηί, οοηστοςςί Ἱηνί- 

οσα, Ρασηαγιη{ αἰηααπλάΐας ἆοπεο {απάσιη ασπογοαγΙηί 6ἵ- 

τοΥ6ΠΗ, αΏ]θο[ίδαιιο αγηαῖς αἆ Ἰαπποπία Υους!, οπἱραπα ἵπ [ογία- 

παΠ], ρειγ]εαςῖίετ εἳδί οπιηῖθιι5 ἵῃ τες αἆγαιδαπη, Γε]εςθτο. 

Ὠεϊπάε, Ροδί(παπι αἰίε; αἆ Ῥναίαπα, α]ίοι αἲ Ῥοπηρεϊαπι 

παγ]ρίῖς ειαί ἀε]αίας; Πο πα οΓΠΙ Ῥοπηρεῖο ταῖραὈ]]ουρ οί 

ρεςμ(πίας, Πια Ενα απδρῖοίς τοχίί Ῥ]ηνγηῖαπας εί ροςί 

Βιυ{ῖ πιοτίαπα , ἰγαθίία Απίοπίο Ργοτ]ποία, τεάἴαπι Ἱππροίγα- 

να. Ὑεπάϊαπα Πρεγίας ρτοδοηρίαη. γηχῖί εομίίπαο, φααςί 

ναδϊέατας Ῥοτοιδεονῖρια5 : ποσία Ὑογο 56ΓΥ05 Ρειςπᾶδος Πῃ- 

ἰραχί πηἰΠίαπίαν, εἰ ἀοπηϊπαπα. {απαπαπα σοπ{αίοπεΠα οι” 

χίέ: αἴαιε Ιία Ρογασιαηίος {οίαπα ΤιαΠαπα, αδαπα δίοΠΙαπα, 

«προ ἴπ οοάθπα ἀϊνογεονίο ρεγποσίαταπί πα αἲῖς ορη{ητ]ο- 

πίρας, απαργθηίας Ὑοπίάίατη, 

ΧΗΥΠ. Αίας Ρτοδοπἱρία5, Π46 μεν ἵπ «ορι]ονο οσσπ]- 

ἰαία5., απ άπα ΠΟΠ {εγΓοί ΠΟΥΤΟΓΕΠΗ ]οοἱ, ἵπ πηϊδθγιπα απο ἆσηι 

οπβΙεπ]άπη πιεγοεᾶο οοπάμοίατη αἲ. εοἆσπι οδί ἰταηδ]αίης, 

Φε αποπίαΠα ἵπ Ρτοχίπιο Παβίίαραί πη]θς, πο Ἠαπο αἱάθιη 

Βπποτθπα {66ης ἴ]6, αχ πιεί αἆ πΙΙΤαΠη Ρτοσρςς!ί αιπάασἶαήῃ : 

ἀἴίοηςας, Ἱαά σπα Παγαγίαπα αρεν{ ἴπ Ίρεα Ότο, οπῖ πδᾳπα 

αἆ τεδα[ίαπα Ῥασεπι γα. Ὑο]αείας, ἵῃ οάἡΠίαίο Ῥτο- 

ποΠρίας, απη]οαπα Παβεραί ΙδίασΠΠα, ἃ ἆπο Ἰἴποαπι 5ίο]απι 

{αἱαγοπῃ 5απηςίέ, εί εαηΙοΙρΙίοίη Ῥο[δοπαπα Ιππίας, {α]ί Ἰια- 

ΡΙίά Ῥασεμαραπάα5 εγανίῖ αἆ Ῥοπηρείαπ. ΒδΠαπαι Οα]επί, 

οἵτατη 5Η1Π1, αἱ ἵπ 1ρ505 Ργο απηρ]ῖ5 Γαου]ίαἴριας πΙΙΠΙΠΟΙΠΗ, 

οπκιοιτετιηέ ατηα(Ι, 561γο5 παϊηϊς οολ]υοπάο, πη]ίος αἲ- 

ὀθπάο α πιωηῖρας5; ἆοπος, ἀε[εγγοδεθηίθ τηαΙο, ϱρου Ἱεραίος 

Ἰπιρείτατυπί α Τγιαπαντίς, αἱ ἵπ ραίνία πῃάποης οχι]ατοί α 

το]σιια Ταα, Τα ΒΗΕἶα5 Ῥγίππας, οἱ 5οἶας [ογίαςδο ποτία 

Αί Ὑαττο, ΡΠΠοδορμας 1ά6πι οἱ 

μἰςίογίεας, ππ]οδαο 5] οἱ ἀάχ Ῥτοβαίας, [οτίάςςο 8 
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ἐστρατηγηχὼς, καὶ ἴσως διὰ ταῦτα ὡς ἐχθρὸς µοναρ- 
γίας προὐγράφη. «Φιλοτιμουμένων δὲ αὐτὸν ὑπολέξα- 

σῦαι τῶν γνωρίµων, καὶ διεριζόντων ἐς ἀλλήλους, 
Καληνὸς ἐξενίκησε, καὶ εἶγεν ἐν ἐπαύλει, ἔνθα Ἀντώ- 
νιος ὅτε διοδεύοι κατήγετο" καὶ τὸν Οὐάῤῥωνα οὐδεὶς ἔνδον 
ὄντα ἐνέφηνε θεράπων, οὔτε αὐτοῦ Οὐάῤῥωνος, οὔτε 
Καληνοῦ. 

ΧΙΙΥΠΙ. Οὐεργίνιος δὲ, ἀνὴρ ἡδὺς εἰπεῖν, τοὺς οἱ- 
χέτας ἐδίδασχεν, ὅτι κτείναντες μὲν αὐτὸν δι) ὀλίγα 
ρήματα οὐκ ἀσφαλΏ, µύσους τε πίπλανται, καὶ φόθων 
ἐς ὕστερον μεγάλων" περισώσαντες δὲ, δόξης τε εὖσε- 

οὓς καὶ ἐλπίδων ἀγαθῶν, καὶ χρημάτων ὕστερον πολὺ 
πλεόνων τε καὶ ἀσφαλεστέρων. Οἱ μὲν δὴ συνέφευ- 
γον ὥς ὁμοδούλῳ, καὶ γνωριαθέντος αὐτοῦ παρὰ τὴν 
ὁδὸν, πρὸς τοὺς ὁπλίτας ἀπεμάχοντο. “Ὁ δὲ, ληφθεὶς ὑπὸ 
τῶν ὁπλιτῶν ἐδίδασκε κἀκείνους, ὅτι κατὰ μὲν ἔχθραν 
αὐτὸν οὐκ ἀνελοῦσιν, ἀλλὰ χρημάτων οὕνεκα µόνων" 
ρήματα δὲ αὐτοῖς εἴη δικαιότερα χαὶ πλέονὰ λαθεῖν, 

ἐπὶ θάλασσαν ἐλθοῦσιν' Ἔνθα µοι τὸ γύναιον, ἔφη, ναῦν 
φέρουσα χρημάτων συνετάξατο. Καὶ αὐτῷ καὶ οἵδε 
πεισθέντες, χατῄεσαν ἐπὶ τὴν θάλασσαν. Ἡ γυνὴ δὲ 
ἀφῖκτο μὲν ἐπὶ τὴν ἠϊόνα, κατὰ τὸ συγκείµενον' βρα- 
δύνοντος δὲ τοῦ Οὐεργινίου, νοµίσασα αὐτὸν ἐς Πομ- 

πήϊον προπεπλευκέναι, ἀνήγετο, θεράποντα ὅμως ἐπὶ 
τῆς ἠϊόνος ἐξαγγέλλειν ὑπολιποῦσα. ἸΚαὶ ὃ θεράπων 
τὸν Οὐεργίνιον ἰδὼν, ἀνέθορέ τε ὡς ἐς δεσπότην, καὶ 

τὸν ναῦν ἐδείκνυεν ὡς ὁρωμένην, καὶ τὴν γυναῖχα ἔφρα- 

ζε, καὶ τὰ χρήματα, καὶ αὐτὸς ἐφ᾽ ὅτῳ κατελείφθη. 
Οἱ δὲ ἐπίστενον ἅπασιν ἤδη, καὶ τὸν Οὐεργίνιον ἂξι- 
οὕντα σφᾶς περιµένειν, ἔστε µεταχκληθείη τὸ γύναιον, ἢ 
συνελθεῖν οἳ πρὸς αὐτὴν ἐπὶ τὰ γρήµατα, ἐσθάντες ἐς 
σκάφος, παρέπεµπον ἐς Σικελίαν, ἐρέσσοντες φιλοπό- 

δὲ ἔτυχόν τε τῶν ἐπαγγελιῶν, καὶ οὐκ ἀπέ- 
-. 

νως" έχει 

στησαν ἔτι θεραπεύοντες αὐτὸν µέχρι τῶν σπονδῶν. 
Ῥεβοῦλον δὲ ναύχληρος ἐς τὴν ναῦν ὑποδεξάμενος, ὡς 
διοίσων ἐς Σικελίαν, ἦτει γρήµατα, μηνύσειν ἀπειλῶ 
εἰ μὴ λάδοι, Ὁ δὲ, οἷόν τι καὶ ΘΣμιστοκλῆς φεύγων 
ἐποίησεν, ἀντηπείλει, μηνύσειν ὅτι αὐτὸν ἐπὶ χρήµασιν 
ἄγοι' µέχρι δείσας ὁ ναύκληρος διέσωσεν ἐς Πομπήϊον. 

ΧΙΙΧ. Μάρκος δὲ, Βρούτῳ στρατηγῶν, προεγέ- 
ραπτο μὲν καὶ ὅδε διὰ τόδε. "Ἡττωμένου δὲ τοῦ 
Βρούτου συλλαμβανόμενος, ὑπεκρίνατο εἶναι θεράπων, 

Δεζιὸν δὲ ὁρῶν, ἐπέ- 

στησε τοῖς ὁμοδούλοις, καὶ γρήµατα διοικεῖν ἔδωχε, 

Δεινὸν δὲ ἐν ἅπασι καὶ συνετὸν ὄντα ὑπὲρ θεράποντος 
φύσιν, ὑπενόει' καὶ ἐπήλπιζεν, εἰ τῶν προγεγραµµένων 

τις εἴη, περισώσειν ὁμολογήσαντα. ᾿Ἀπομαχόμενον 
δὲ ἰσχυρῶς, καὶ γένος ἀναπλάσσοντα χαὶ ὄνομα καὶ 
προτέρους δεσπότας, ἐς Ῥώμην ἐπήγετο, ἐλπίσας 

ὀκνήσειν ἐς ᾿Ῥώμην ἀφίξεσθαι προγεγραµµένον. Ὅ 
δὲ εἴπετο καὶ ὥς, 
τις φίλων Βαρβούλα, θεασάµενος τὸν Ἀ]άρκον ὡς οἳ- 
κέτην αὐτῷ παρεστῶτα, χρύφα ἐμήνυσε τῷ Ῥαρβούλα. 
Ὁ δὶ ἐδεήβη Καίσαρος δύ Ἀγρίππα, καὶ ἀφείθη τῆς 

καὶ αὐτὸν ὠνήσατο Βαρβούλας, 

ν αἲ / ». ϱὁ / 
Περὶ δὲ τὰς πύλας τῶν ὑπαντώντων 

ΑΡΡΙΑΛΙ 

{ρ5ί5 4ε εαμςίς, αἱ ἱπίφπίος ἀοπαϊπα(αἰ, ργοοτρίας οδί. Έ υπο 

[απηματίρας οοτία(ἶπι επρίομίῖρας τεείρετο, γἱοῖί 0αἱοπας, 

εἳ ἵπ γῆ]α, αᾱ Ύπαπα ες ἴμπετε Απιοπίας ἀϊγετίετο ςοἰομαί, 

ου] Παρηῖί : α πυ]]ο {απ1εη γε] ἱρεῖας Ὑαττοπίς το] 0αἱοπί 

5ογγο Ιπάϊσαίης ο5ἱ. 

ΧΙΙ ΥΠ. Υηρϊπίας ααίοπα, υὶτ [αουπάας, 5ειγῖς 5αἷς οὐϊς- 

5ογηῖ{: « δἳ 56 Ρτορίογ πιοδίειπη εἱ ἱπεργίαπη ΡΕΡΡΠΗΙΠΠΗ ος- 

οἰάθτεηί, ΠΊΔΠΟΤ6 605 ἵπ ΡοδίοτΗπῃ 5οθ]οτίς εοηςοἰεπ{ίαπα οἳ 

ΡΑΥΟΓΕΠΗ ρογρείπΠῃ : οοπίγα, 5ογγα!ο 5ο, Ἰαμάεπη ρἱεία!ῖς οἱ 

Ῥοπαπα 5Ρεπι 605 5εομίυταπα, οἱ ἵπεαρετ ργαπηία πια]ογα 

πην]ίο ερτοτασαθ. » Φἱο ο[[οοίε, αἱ απαςί οοΠδδγν ση οοπηῖ- 

ἰατεπίτ η [αρα, οἳ, ΎπΗπΙ οξδεί αρηίέας α- πλ ἴνας, Ρο 

ε0 αἆγειδις ἴ]ος Ῥυρπατοπί. ϱΟαρίας απίεπα α πα ΐρης, 

ςἰπηϊΗ [ου αἆ Ίχος ἀῑδδοτηῖε: α πα]]απα 51δί οπῃ οἱς εἰπππ]ίαίεπι 

Ἰη{εγοράετα, ους πεεαίσπα 5ο οπρίαπί, Ρταπηία {απίστη εχ- 

Ρείῖ : ϱἃ ααίοπι οἱ ]ηδίίοτα αἱ αποϊῖοτα Ἱαβίίατος, δἱ 56ου 

αᾱ πλατο ἀρδορπάαηί, απο πχουγ οοπἰχίσεί 5ο γεπίΙΓατη 

ουπα πανί οἱ ροοιΠηΙΐ5. » Ῥαταογαπί ΠΠ ἀεάαχεταπίαπα αἲ 

Πας Ἱοπιπθπι. τοι Υοτο γεπεταί φπἱάεπα λαο εκ εοπῃ- 

Ροβΐΐο; 5ο, οαποίαπία Ὑἱγαίπίο, ταία 6ΙΠΙ Ίαπα γε]α ἀεδίςςεα 

ἂὰ Ῥοπιρείαπῃ 5οἱγογαί οἱ ἴρεα τε]ἰοίο {απιοη ἵπ ΟΓ4 861Υο, 

απὶ τοπη πποίατεί. 15 Υἱταϊπίαπα εοηδρίἰσαίας, οἱ οοεατη!, 

εί ΠᾶΥΕΠΙ ποπάυπα εκ οει]ῖ5 αβ]αίαπα οδίεπά(ί : εἰπιπ]αιο 

ἱπάϊοαν]ί ἆς πχοτε ας Ροομπία, οἱ ο ρ8ο το]σίας 5. Εἰ 

αδίία ο οἱ Πάο5: Ρρορίπ]απίοπιπα Ὑἱσϊπίο, αἱ απί οχερε- 

οἰατοηί πηϊΠίος ἆοποεο τογοσατοίατ πτοτ, απ εἰηαὶ αἆ επ) 

Ρτοβοϊςοετοηίασ, αοοορίατῖ Ρροομηία»; οοηδοεπάεταπί 5ςᾱ- 

Ρίιαη, οἱ ἀεγοχθγυπί ουΠα ἵπ ΦἰοΠίαπα, πανἰσαπί[ες 5ίτοηιο. 

Ιυῖ τοοθρίο αποά ΡγοπηίδδΗπα Γπθταί, πο {παπι (πἱάεῃα αὖδ- 

ορβδογιηί, 5οᾷ πδαπο αἆ ρασεΠα γοδδιίαπα ἵπ ο]αςάδπα Γαρηηία 

ΡογηαηδεγΠί. Ἠορυ]ήπα Υοτο 1. Πευίαπα Ἰ. παπο]ογας ἵ 

ΠΑΥΕΠΙ αεεορεταί, αἱ (ταπδροτίατοί ἵπ Βἰοίαπα : αἱ απ απο 

αῦ 0 Ροομπίαπα Ροβία]ατεί, ααέ, ἰπάΙεθηα 56 [οσο οἱ πηῖηᾶ- 

τοίαή, ηί τοοἱρίαί; Π]α οοπίτα, πδας Π]ο Ἐηοπηϊίος]ἰς η [αμα 

οοπηηθηίο, ΥΙοἰβδίπα πηἰπαίας οδί, 56 ο ἰπάΙσπάτάπα, 

ααοά ρεουπία οοσγαρία5 Ργοδοπἱρίαπα ανο]ιοτοί. Αίπο Πα 

Ρογίοιτῖα5 παπε]θγις ΙποοΙάΠΊΟΠΗ ρογγοχ]{ αἆ Ῥοπυρείαπη, 

ΧΙΙΝΧ. Ματοις, Ετηί Ἱοραίυς, οὗ τά ἵρευπα ρτοδυηρίας 

οδί,. 15, ἀθνίοίο ἀεϊπάς Ώτιλδο, οπρίΗ5, 5οΓνΕΠὰ 56 ΠηνΙε, 

οἱ ου Βατηα]α οί : απ, αποπίαα πάπα νόσος, 

εοηδοτνἰ5 ουσ ργροδηἳ, οἱ ρουπία [οί ἀἱδροηδαίο- 

τοη.. Ουοὰ ΠΙΙΠΗΙΣ απ .π1 Πο ργπάσηία5, 4πδΠα Ργο ἴπρο- 

πίο 5οτνΠἰ, σογοτοῖ, 5ηβρίοαίας τά απο τος ογαί Βατυαία, 

ΡοΠα οἱ Γεοί 4ο ἱπιροίταπόα γορία, 5ἱ ργοδοἱρίυπα 56 [α[δ- 

το. Τὰ 4π0πα ἴ]ο ρογησρατοί [ογίίος, οἱ 6οπυς Πημοτοί, 

οἱ ΠΟΠΊΘΗ, οἱ ῥηίογος 40ΠΗΠ1Ο5, Ἠοπιαα ο 5θο ή ἀμχί, 

ΡοΓαης ἰογρίνογδαΗἕα, δἱ ργοδορίας οδοί : δοομίη» οοί 

(αος. Οὐνίαπι ἱνοαπί Βαν] απηίοί αἲ ρογίαπα οὔβο 

ριαίία : 4πογΗΠὰ οπΗ15, αλ Μαγουπη δουν Εἱ Ιαδία αὐιθη {ο 

οἳ νά, κοοτοίο τοῖα ἠπάἰσαγίί Βατρυ]α. Τοπ ἵς Ρος Αρ 

αμα ἠροίτανίί α- πάτο, αἱ ος ρτοφοηριίς οκπογοίας 

--ᾱἃ-ᾱ---- 
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προγραφης ὁ Μάρχος, καὶ φίλος ἐγίγνετο Καίσαρι’ καὶ 

μετ οὐ πολὺ χαὶ στρατηγὸς ἦν ἐπὶ Αντωνίῳ περὶ 
Ἄκτιον. ᾿Εστρατήγει δὲ καὶ Αντωνίῳ Βαρθούλας, καὶ 

.. / 

ἡ τύχη περιῆλθεν ἐς τὸ ὅμοιον ἀμφοτέροις. ἈΒαρθού- 
κε / 

λας τε γὰρ, ἠττηθέντος Αντωνίου, λαμθανόμενος, 
 « / ολ 

ὑπεκρίνατο οἰκέτης εἶναι, καὶ ὃ Μάρχος αὐτὸν ὡς 
3 .ω -ω / ἀ νοῶν ὠνήσατο' ἐκθέμενος δὲ ἅπαντα τῷ Καίσαρι, 
., / τν - / Ν 6 όλ 3 { 

ητησέ τε, καὶ ἔτυχε, τοῖς ὁμοίοις τὸν Βαρθούλαν ἀμεί- 
ψΨασθαι. Τοΐσδε μὲν οὖν ἡ συντυχία τῶν ὁμοίων χαὶ ἐς 

τὸ ἔπειτα παρέμεινε. Ηρζαν γὰρ τὴν ἐπώνυμον ᾱρ- 
ν ε) Μ ο ο 

χἂν ἐν ἄστει οἱ δύο ὁμοῦ. 
Ι... Βαλθίνῳ δὲ ἐκφυγόντι, καὶ χατελθόντι σὺν 

Πομπηίῳ, καὶ ὑπατεύοντι οὐ πολὺ ὕστερον, Λέπιδος, 
ἰδιώτης ὑπὺ Καίσαρος ἐκ δυνάστου Ὑενόμενος, ὑπὸ 
τοιᾶσδε ἀνάγχης παρέστη. Μαικήνας ἐδίωχε τὸν Λε- 
πίδου παῖδα βουλεύσεως ἐπὶ Καίσαρι, ἐδίωχε δὲ χαὶ 

-” Δ ... 

τὴν μητέρα τῷ παιδὶ συνεγνωχέναι’ Λεπίδου γὰρ αὐτοῦ 
ή ς 3 ν -- ς ’ ΔΝ ᾽ ϱ.. 

ἄρα, ὡς ἀσθενοῦς, ὑπερεώρα. ἈΤὸν μὲν δ) παϊῖδα ὁ 
ο λ 

Μαικήνας ἐς Ἄκτιον ἔπεμπε τῷ Καίσαρι' τὴν δὲ µη- 

τέρα, ἵνα μὴ ἄγοιτο, οὖσα γυνλ, ἐγγύην ἤτει παρὰ τῷ 
ὑπάτῳ πρὸς Καίσαρα ἀφίξεσθαι. Οὐδενὸς δὲ τὴν ἐγ- 

γύην ὑφισταμένου, ὃ Λέπιδος ἀμφὶ τὰς Βαλθίνου θύρας 
κας / Ν /Ψ / Ν 
ἐτρίθετο πολλάκις, καὶ δικάζοντι παρίστατο, καὶ διω- 

θουμένων αὐτὸν ἐς πολὺ τῶν ὑπηρετῶν, µόλις εἶπεν" 
3 Μον νεος - ω 3 ώς 
Ἐμοὶ μὲν καὶ οἳ κατήγοροι μαρτυροῦσιν ἐπιείχειαν, 
3 ΔΙ / Ἀ αλ ωοά / μ λ οὐδὲ γυναιχί µε ἢ παιδὶ συγγνῶναι λέγοντες. Σὲ δὲ 

οὐκ ἐγὼ μὲν προέγραψα, κάτω δέ εἰμι τῶν προγραφέν- 
των. Ἀλλ' ἐς τὴν ἀνθρώπειον τύχην ἀφορῶν, καὶ ἐς 
ἐμὲ, σοὶ παρεστῦτα, χάρισαί µοι, τὴν γυναῖκα ἆπαν- 

/ 3 { 3 / κα ” Α / 3 ον 

τήσειν ἐς Καίσαρα ἐγγυωμένῳ, ἢ μετ᾽ ἐκείνης ἀπελθεῖν 
δεοµένῳ. Ταῦτα ἔτι τοῦ Λεπίδου λέγοντος, οὐκ ἐνεγ- 
κὼν τὴν μεταθολὴν ὃ Βαλθινος, ἀπέλυσε τῆς ἐγγύης 
τὴν γυναῖκα. 

1Π1. Κικέρων δὲ, ὃ Κικέρωνος, προαπέσταλτο μὲν 
Δ -. λ 3 ιά /Ν /9 3 

πὸ τοῦ πατρὸς ἐς τὴν Ἑλλάδα, τοιᾶδε ἔσεσθαι προσ- 

οκῶντος' ἀπὸ δὲ τῆς Ἑλλάδος ἐς Βροῦτον, χαὶ μετὰ 

Βροῦτον ἀποθανόντα, ἐς Πομπήϊον ἐλθὼν, τιμῆς παρ᾽ 
ἑκατέρῳ καὶ στρατηγίας ἠξιοῦτο. ᾿πὶ δ᾽ ἐκείνοις αὖ- 

τὸν ὁ Καΐσαρ, ἐς ἀπολογίαν τῆς Κικέρωνος ἐκδόσεως, 

ἱερέα τε εὐθὺς ἀπέφηνε, καὶ ὕπατον οὐ πολὺ ὕστερον, 
ιά 

καὶ Συρίας στρατηγόν' καὶ τὴν Ἀντωνίου περὶ Ἄχτιον 
συμφορὰν, ἐπισταλεῖσαν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος, ὁ Κικέρων 
ὅδε, ὑπατεύων, ἀνέγνω τετῷ δήµῳ, καὶ προὔθηκεν ἐπὶ 
τοῦ βήματος, ἔνθα πρότερον ἡ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ προῦ- 

χειτο κεφαλή. Ἄππιος δὲ διένειµε τοῖς θεράπουσι τὰ 
./ .) 9 . -ω 2 / Υ -. Λ 

ὄντα, καὶ μετ αὐτῶν ἐς Σιχελίαν ἔπλει. Χειμῶνος δὲ 

ἐπιλαθόντες, ἐπιθουλεύοντες οἱθεράποντεςτοῖς γρήµασιν, 
ἐς σκάφος ἐνέθεντο τὸν Ἅππιον, ὣς ἐς ἀσφαλεστέραν 

ἐλπίδα µεταφέροντες. Καὶ συνέθη τῷ μὲν, ἐκ παραλό- 
δν -- ή η 2 / νὰ λ εν 

γου διαπλεῦσαι" τοῖς δὲ, ἀπολέσθαι, τῆς νεὼς διχλυ- 

ζ 

ορ σν 

θείσης. ἨΠούπλιος δὲ, ὅ ταμίας Βρούτου, τῶν ἀμφὶ 
πρατ) ’ “η / ο -ω 3 

τὸν Αντώνιον αὐτὸν πειθόντων προδοῦναι Βροῦτον, οὐκ 

ἀνασχόμενος, διὰ τόδε καὶ προεγράφη" καὶ κατήχθη, 
εν. λ ”/ ὶ αι κ. ”. Ξ, 

καὶ Καΐσαρι φίλος ἐγίγνετο; καὶ ἐπιόντι ποτὲ τῷ Καί- 
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Ματοις. Θα] πιοχ τεοορίης Ππίου απηίοος Οφαΐς, Ραμ]ο 

Ρο»ί Ιπίον ἀπσες 6ᾳβατίαπος αἲ Αοἰῑιπι ραρηαν]ί αἆγογκης 

ΑπίοπίαΠι, ῬαιὈλ]α Ὑογο (απο 5αΏ Απίοπίο ἀποίαδαί ογάΊπος : ἵ 
σσπη [ογ{ΠΠ. γοιίοτο γίσοος αἰγίασᾳπο Πθιήί. Ῥογίσίο ομίμι 

ΑπίοπΙίο, Ῥατρι]α 5ουταπα 56 βηχ{, οἱ Ματοις ομηῖ{ 6ΙΠΙ 

(απαυαΠα Ἰβποίαπη :. θχροβίαφο το ἰοία ζαφαῖ, ου ἡπαῖε, 

αἱ 8ἱρῖ ρα. Πσενοί ρατὶ γείοτα, Ἐοδάεπι οἱἵαπι ροδί Ἰῶς 

5οουία οί πι άο Γογίαπ : παπα ἵπ Ότωο αππΏο κἴπιι] 

ορηδι]α{ΗΠ1 σοβδογΠ{. 

1. Βα]ρίηας, (ισα εἸαρδις, οΠ1 Ῥοπηροίο ἀοίπᾶς τος έιι- 

ἴμ5 οί, πες ΠΙΠ]ίΟ ρο»ί αἆ οοπςυ]αίαπα (ποσο ρτοπιοία5. 

Ου! οοηςυῖ Τερίάα5, απο οχ 5ΗΠΙΠΙα Ροίοη{ία αἲ οοπὀ11ο- 

ΠΕΠΙ η] γαίαπα τεζασία5, Ἠ]α5πποᾶ ος οπ1δα 5πρρ]εκ αςί]- 

Ηί,  Μασρπας Πιορίά{ βαπα πηα]εσία[ἶ5 ΤΠ ασεβαί, ςἱμλ]- 

απα ΠΙαίΤεΠΙ {αγεηῖς, αἱ οοηδείαπι οπ1ρο : παπι {ρδπι 

Περιάαπα, αἱ Ἰηγα]ά αμα, Ῥ]απε οοπίσιηπεμαί, ΕΠίο ἱίασπα 

Αι αἆ 05αΓ6ΠΙ Π1Ι550, α πιαίτο, ης Γοπιῖπα γοχαγθίιΓ 

ΠΠπειήριας, Υαᾷο5 Μῶσρπας Ῥοροδοῖί ρτῶβροπάος οοηδιῇῖ, 

Φ1π]άπ6 ΠεΠηο Πα 5α5οίρειε γαδἰπιοπίαπη γο]]οί, Τιορίᾶας, 

οἶτοα {ογο5 ΒαἰρίΠϊ 5Ώρο [αδίτα οὐγοιδαίας, είῖαπα αἲ ἐτίρι- 

πα] εἶι5 5ε5ο Ιησογεβαί; τερα]δασαο αἷα αὖ αρραπίορας, 

γὶκ {αμάςηα Ἰαλο α[[αηὶ ροία]έ: « Ἠεας ορτία ἱπποσρπ[ί νο] 

1ρ5ῖ αοθιδαίογες ευΠί {ορίος, απῖ πο ποσαπί ιχουί β]ίογο 

οοηβοίαπη.. ΧεασΙθ Υετο 66ο {6 ϱγοδογίρςί; οἱ παπο Ἱπίία 

ῥτοδογ]ρίο5 5ΗΠ1 ἀαριθδδιας. Αί ία, τογαπα ἨάΠΊάΠΑΓΙΠΙ ΓΟΓ- 

{π]ίας νίσος, πΊασια Ρῖ αἀςίαπίοιη, οοηβἰάθταης., ου παλι] 

απῶςο στα[{βσατα, αἱ αιί γαεπ1 ΠΠ το πχογε αροῖρίας, αἲί 

Π16 Ο1Π1 1]α αἆ ΟΦ0184ΓεΠΙ δἶπας ΡγοβοίδαΙ.» γε Ἰιῶς Τιορῖ- 

ἀπς ἀϊχογαί, απάπῃ Βα]βίπα5, ΠΟΠ {ογοής {απίαπα Π){αΙΙΟΠΘΗΗ, 

Υ4ΠΙΟΠΙ1ΠΙ τοηηϊςίέ ππα]θτ. 

11. Οἴοριο, Οἰοστοπίς ας, ἵπ ανωοίαπι” ῥυοηλίδδιις α 

Ραΐτο {αμα ηλα]α ἀῑγίπαπία, Ἰπάε αἆ Ἑνηίαπα ῥτοίσεία5, εί 

ο πηοτίαο αἆ Ροπαρεϊαπῃ, αριιά αίταπ]αιθ Ἠοποταία ἀῑσπαίιις 

εἴαί πη]ίία. Ῥο5δί Ίο 0.δας, 41ο ἀγοτίετεί α 5ο Ρτού{!ί 

Οἱορτοπίῖς ἀεάεοις, ἄπσιγοηΙ ἨπΠο Γεοῖέ, οί ραπ]ο ρο5ί οοη- 

5Η16Π1, ΡοδίΓ6ΠΠο Θγτίς ῥτοζοηςι]θπα : εἰ Πίοιας ἆθ Ργοήϊ- 

παΐο αἆ Αομάπι ΑΠίοΠΙο, Βοπιαπι α 6ῶ5α[θ πηίςδας, Οἶέθτο 

εοπδα] τοοϊίαγΙί Ρο οοποῖοπθ, θαΓΙπΙάΙθ δχοΠηρΙαΠα Ῥτο 

τοδίτῖς Ργοροξι{, αΏί ραΐτῖς εἶας «αρα οἱἵπι Γαογαί Ῥτοροςί- 

{απ Αρρίας, Ῥοπῖς εις ἀῑκίπριῖς ἵπ [απηπ]ος, ο Ἰῖ8 

παν σαν 1ί ἵπ ΘἱοΙίαπα : (οπιροδίαία αι{επα οχοτία, 5οιγῖ ρδ- 

ομη]ῖ5 Ἱπ]ήαπίας, 6υΠ1 ἵΠ. 5εαΡρΒαπα, (αδί 1Ρ1 ΠΙαΙΟΓ εΡρος 5ὰ- 

Ἰα{15 ε5ξαί, ἰταηςίυ]ετιηί : αἱ Ἱία οαδις (αΠέ, αἱ Ὠῖο ργαίοτ 

ορίπίοπεπι ἵπ Ῥοτίαπι αρρε]]ετεί, ΠΠ ρείγεπί παι[ασίο, 

Ραρ]ίας [.. 2], Βταί ααίου, α Απίοπίαηί5 4ο ΡρεοδΙῖοπα 

ἠηςίγα 5ο]ἱοἰίαία5, Ργοξοπἱρίαδαπε οῦ οᾶπῃ ϱαἨξαΠῃ, {αΠάθπη 

ἵη Ρρα(τίᾶΠ ΤΕΥΘΙΣΙΙ5, ἵπ 05αῖς απηἰοΙίαπα τεοερίας εδί : 
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σαρι προὔθηχεν εἰκόνας Βρούτου, καὶ ἐπηνέθη καὶ ἐπὶ 
τῷδε ὑπὸ τοῦ Καίσαρος. Τὰ μὲν δὴ παρὰ δόζαν τισὶ 

τῶν προγραφέντων εἴς τε κίνδυνον καὶ σωτηρίαν γενό- 

μενα, πολλὰ καὶ ἄλλα παραλιπόντι, τοιάδε μάλιστα 
ἦν. ς 

1. Γιγνοµένων δὲ τούτων ἐν Ῥώμῃ, καὶ τὰ ύπερ- 
όρια πάντα πολέμοις διὰ τήνδε τὴν στάσιν ἐδονεῖτο, 
καὶ τῶν πολέμων οἵ µείζους ἦσαν ἀμφίτ: Λιθύην Κορ- 
νιφικίου πρὸς Σέξστιον, καὶ ἐν Συρία ἹΚασσίου πρὸς 

Δολοβέλλαν, καὶ περὶ Σικελίαν Πομπηΐου. Πάθη τε 
πολλὰ συνἠνέχθη πόλεσιν ἐκ δοριαλωσίας" ὑπεριδόντι 
δὲ τῶν ἐλασσόνων, τὰ µέγιστα δὲ, καὶ δι ἀξίωσιν τῶν 
ἄλλων περιφανέστατα, Λαοδικεῦσι, καὶ Ταρσεῦσι, 
καὶ Ῥοδίοις, καὶ Παταρεῦσι, καὶ Ἐανθίοι Καὶ αὖ- 

τῶν ἕκαστα, ὡς ἐν κεφαλαίῳ συναγαγόντι φράσαι, 
τοιάδε ἦν. 

ΙΠΠ. Λιβύης Ῥωμαῖοι τὴν μὲν ἔτι καλοῦσι Πα- 
λαιὰν, ὅσης Καργηδονίους ἀφείλοντο: ἣν δὲ Ἰόθας εἷ- 

γεν, ὕστερόν τε ἔλαθον ἐπὶ Γαΐου Καίσαρος, χαὶ διὰ 

τοῦτο Νέαν προσαγορεύουσι / Λιθύην’ εἴη δ᾽ ἂν τῆς Νο - 
μαδικῆς. Σέξστιος οὖν, ὑπὸ Καΐσαρι : τῆς Νέας ἡγού- 
µενος, ἦτει Κορνιφίκιον ἐκστῆναί οἳ τῆς Παλαιᾶς, ὡς 
Λιθύης ἁπάσης ἐν τῇ λήξει τῶν τριῶν ἀνδρῶν Καίΐσαρι 

νενεµηµένης. Ὁ δὲ, οὔτε τὴν λῆξιν, ἔφη, γιγνώσκειν 
τῶν τριῶν ἐφ᾽ ἑαυτῶν πεποιηµένων, οὐδὲ τὴν ἀρχὴν 

παρὰ τῆς βουλῆς λαθὼν, ἄλλῳ µεθήσειν χωρὶς αὐτῆς. 
Ἐκ μὲν τούτων ἀλλήλοις ἐπολέμουν. Στρατὸν δὲ 
εἶγεν ὅ μὲν βαρύν τε καὶ πλείονα, ὁ δὲ Σέξστιος χου- 

φότερόν τε καὶ ὁλιγώτερον" ᾧ δὲ ο) τὰ µεσόγαια τοῦ 
Κορνιφικίου περιιὼν ἀφίστη, καὶ Οὐεντίδιον στρατηγὸν 

τοῦ Κορνιφικίου μετὰ πλειόνων ἐπελθόντων ἀπεμάγετ 
πολιορκούμενος. Ἐδήου δὲ καὶ Λαίΐλιος, ἕτερος τοῦ 
Κορνιφικίου στρατηγὸς, τὴν Σεξστίου Λιθύην, καὶ 

Κίρταν περικαβήµενος ἐπολιόρχει. 

Ι1Υ. Καὶ πάντες ἐπρέσθενον περὶ συμμαχίας ἔς τε 

Ἀραβίωνα βασιλέ α χαὶ τοὺς καλουμένους Σιττιανούς" 

οἳ ἀπὸ τοιᾶσδε συντν χίας οὕτως ὠνομάζοντο. 
ἐν Ῥώμῃ δίκην ἴδίαν οὐχ ὑποστὰς, ἔφυγε' καὶ στρατὸν 

ἀγείρας ἔκ τε αὐτῆς Ἰταλίας καὶ Ἰθηρίας, ἐς Λιθύην 

διέπλευσε, καὶ τοῖς Λιθύων βασιλεῦσι πολεμοῦσιν ἆλ- 

λήλοις ἀνὰ µέρος συνεµάχει. Ἀεὶ δὲ οἷς προσθοῖτο 
υικώντων, ὃ Σίττιος ἐπὶ ὀνόματος ἐγίγνετο, καὶ ὅ 
στρατὸς αὐτῷ Υεγύμναστο λαμπρῶς. Γαΐῳ τε ΜΝαί- 
σαρι, διώκοντι τοὺς Πομπηϊανοὺς ἐν ιδύῃ, συνεμά- 

Ἴπσευ καὶ Σαβόῤῥαν Ἰόθα στρατηγὸν διώνυµον ἀνεῖλε μ 
καὶ Ἱέρας τούτων άθεπ παρὰ Καίσαρος τὴν Μασανάσ- 
σου γῆν, οὐχ ἅπασαν, ἀλλὰ τὸ -κράτιστον αὐτῆς. 

Μασανάστης δ' ἦν Ἆρας ίωνος τοῦδε πατὶρ, Ἰόδα 

σύμμαχος, καὶ αὐτοῦ τὴν χώραν ὃ Καῖσαρ τῷδε τῷ 
Σιττίῳ καὶ Ῥόκχῳ Μανρονσίων βασιλεῖ δεδώρητο" 
καὶ τὸ µέρος ὁ Σίττιος τοῖς ὑπ᾿ αὐτὸν ἀνδράσιν ἐπιδιεῖ- 

λεν. Ἀραβίων δὲ τότε μὲν εἰς Ἰθηρίαν ἐξέφυγε πρὸς 
τοὺς παῖδας τοὺς Πομπηίου" Γαΐου δὲ Καίΐσαρος ἀναι- 
ρεήέντος, ἐς Λιβύην ἐπαντλθε, καὶ Λιῤύων τινὰς ἀεὶ | 

Σίττιος, 

εἰ αᾳπαπάο ἀοπηῖ δυα”, 4π1Π Οω5αΥ ἱρθιπῃ οοηγεηίσοί, 
ἱπιαρίπες εἰίαπα Βτυ[ί εἰάρπι «ροοίαηᾶας οχροκα{!, Ἰαιδαηία 
4ποηπε 14 Γαοίαπῃ Οῳωφατο. Η] [ργπηε φαπί ρτοβοτίρίοτυα 
5ἱγε ϱΙάΡΔΟΓΗΠΗ, 5ἱγε ΟΡΡΤΕΞΒΟΓΗΠΗ, πηϊτίβοί δις, ο Πηη]ἰς 
Ρισεἰρι]. 

11. Ου ἆππι Ῥοπι ροτηπίας, Ἰπίετρα [οεῖς αποσαμο, 

Ρ6γ οαβάεπῃ οοπ{εΠΒίοπες, Ρε]ῖ5 απαἱεναπέητ οπηπία : 6 φαἴ- 

Ρη5 ρτατίοτα Γαθτ6, ἵπ Α[τίοα Ῥο[ίαπα Ππίοτ δοχίίαπη εἰ Οος- 

πἰΠοίαπας ἰπίετ Οα55ίππῃ εί Ώο]αβο]]απι ἵπ βυτία : ἵπ δἱοΠία 

τετο Ῥεβαπι Ῥοπιρείαπαπη. Οπἵρας Ῥοηίς πιπ]ί υοες 

εχρηρπαία 5μη{ Ποδίήες, Ἱπίετ απας Ροίίοτες, Ἰμασάΐσρα, 

Τα1ΡΗ5, Ἠ]οάις, Ῥαΐατα, Χαπίλας; υἱ 4ο οαοτῖς σποῬί]ο - 

τρα5 {αζεαπη. ΦαπιΠπε εί Ίνας εἶαάες, 5απηπηα πα 4πάπη(ε 

εί εοπιρεπά(ο, επατταβίπηας. - 

ΗΠΠ. ΑΙΠίος Βοπιαπὶ αἹίετατα ρτουἱποίαπα, αἀεπηίαπι ζατ- 

Πιαρἰπ{εηδίρι5, απ πυπο Ὑείετοπι Α[Πίσαπας αἰίεταπα, 

απ αρα” τερηπα Γαεταί, α Ο. 0ᾳρδαταο Ἱπιρετίο ἨοππαΠο 

Δ4]δοίαπα , Ιάείτου Νογαπα αρρε]]απέ, απᾶπ οαππάθηι Ναπηὶ- 

ἀἴεαπα ἀῑκεσίς. Ἠαπο δεχίῖης τοσοης ποπηίπο Οωφατῖς, ἆθ- 
πυποίαμαί Οογπ]βοίο, αἱ Ὑσοίετο ἱρῖ ἀοοράετεί, φποὰ εν 

Τ παπα ν ἵτογαπη ἀῑγίςίοπε απίνογξα ΑΙτίοα ἀεβοτείατ κατ]. 

Πε, πεςείνος, αἲί, απἰά Τγίαπαν ἱγὶ Ἰπέετ 56 ρεϊναίο οοη5]ο 

ἀῑνΙκοεῖηέ : πεΠιε ἱπῄαδδα 5οπαίας οπἵ(πα πα ἆοορδεύγα η Ργυ- 

γἰποῖα, (παπα ἃ 5δεηαία αοοθρίἰςσοί.» Ἠαο ΓοΗῖ Ιπίεν 5εκ- 

εαπι οἱ Οογπίβοῖαπι οτἶπο. Ἠαθηῖξ απίο Οοτηίβείας 

εχοτοῖίαπη πταγίοτεΠα οἱ ΠΠαΙΟΓΕΠΙ ΠΠΠηστο, δεχίας γετο, 

Ιογίας ατηλαἶς ραποἰοτίθηδαα Η{θΠ5, ΠιράΠεγταπθᾶς 5ἰα[ΐπι 

τοβίοΏε5., ΓαοΓἶ5 ἵῃ οα5 οχουγδα[ἰοηίρα5, α Οογηϊβοϊίο αἆ 54ας 

Ρατίος ρεγ(γαχ{{ς ἴαπα οοπίτα Ὑεπίάίαπα, Οογηίβοἲϊ Ἱοραίαπι, 

ο Πα πα]οτῖ οορίαΓΕΠΑ ΏΗΠΙΘΤΟ ἱρδαπῃ ρείοπ{ί ορραρηαπίίαπε, 

5ίτοηµε 56 ἀε[επά[. δε εἰ Ἰωήα5, αἲίας Οογη(βεϊί Ἱεσα- 

{15, ἱπρτοδδις δοχ{ ργον]ηοίαπα, οὐξεᾶ( Οτίαπα ορραρυα: 
νιίσαθ, 

Ι1Υ. δω] γοτο πίτασαθ Ρα ῥος Ἰεσαίος 5οοἱείαίοιη ρο- 

(οῦαί αακ ασια ουπα τορῖς Αταὐίοηϊς, παπα Βἰαπογαπα αἱ 

γοσαβαπίαγ τ ουσ]α5 ποπα]ηῖς Ίο Γαθταί οτἱσο.. δΗΠας οσα, 

Βοπια" αοοµδα{α5, ΠΟΠ οχδροείαίο Ιαά[σίο, Ρτοαβεταί; οο]- 

Ιεσίκαπε οκ Πα]ία εἰ Ηἱεραπία εορίί5 τα]εσσγαί ἵπ ΑΠΕΙΟΑΗΙ. 

Εταί (μπα Ὀο]απα Ἱπίου ΑΠ ἱους τορα]ο5.. Ἠογαπα πυΠο Ἠππο, 

πυπο Πάπα, δες Παγίί ααχο τ πα ύπσαο 5οππρος τίπου- 

τοηί απ ή ραδουπα πο Π]ο 5ο αὐ/αημοτοί, εἸαγυα ποπποη δΗΐης 

οδί οοπδοσ{5, οἱ οχογοίαπα 5 1π1 το πηΠ(ατῖς ορτορῖο ρο- 

ο. αφατί ἀεϊπάς, Ῥοπηροίαπος ἵπ ΑΠσα 

"ο ρογδδφπση{, ἀθ[αΙ, οἱ βαῦσγαίη , Σο ἀποσπα , οὐ- 

οα ιτ, Ῥνο φαἱρης πιοῖ{5 ποοορίέα 0ᾳ154Γ6 ΑβτΙΠη Ἠαηαρδαν 

{1. Μακἰηίκκα",] που {οίσπη, δεὰ ραγίοηα ο] ας ορπαη. Μα: 

4868 Ἠ]ο ή, Μακἰηὶκκα] Αταθίοπις λα] ας αογαί ραίοτ, 2 αΐνο 

απηϊες οἱ δοοἵας. Εαν ματ ἀΠίοποια Ο05.ς ραγεσα Ἰναῖς 

ςἰμίο, αγία Ῥουσ]νο, τορὶ Μαπγοίαπογαα, ἀοπαγεταί : οἱ 

ςἰΠΐς ΡοΓΗΙΟΠΟΠΗ 51 ΔΠΑ ἁγίαίι καἲς πα ἠένας. Αταδίο ἵππο 

ἵπ Ηἱκραπίαπα αἆ Ῥοπηροίί Πίος ρτοβαρίῖ : Ρο5 ΠεςςΠι γεγο 

021 Γής {η Α{πίζαΗι τογθγκς, φυρίηάο ΑΠΟΡΙΑ δαχηία ον, 

πέαπα τοὐδία1!, 
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τῷ νεωτέρῳ Πομπηίῳ πέµπ των ἐς Ἰό ηρίαν, χαὶ ΎεΊν- 

μνασµένους ἀπολαμβθάνων, Ρόκ) χγον ἀφήρητο τὴν γώραν, 

καὶ Σίττιον ἀνηρήχει δόλῳ. Εύὔνους δὲ ὢν τοῖς Πομ. - 

πηϊανοῖς διὰ τάδε, κατεγίγνωσχεν ἀεὶ τῆς μοίρας, 

ὡς ἀτυχούσης ἀμείλίκτως, καὶ Σεξστίῳ προσέθετο, 

εὐμενιζόμενος δι’ αὐτοῦ Καίσαρα. Ἡροσέθεντο δὲ καὶ 
οἵ Σιττιανοὶ κατ᾽ εὔνοιαν οἵδε πατρῴαν τοῦ Καΐσαρος. 

ΙΥ. Θαρσήσας οὖν ὃ Σέξστιος, ἐξῄει τῆς πολιαρ- 
χίας ἐς μάχην' χαὶ πεσόντος τοῦ Οὐεντιδίου, καὶ τοῦ 
στρατοῦ φεύγοντος ὑπ ἀναρχίας, εἴπετο χτείνων τε χαὶ 
ζωγρῶν. Καὶ τάδε μαθὼν ὁ Λαβιος, διέλυε τὴν τῆς 

Κίρτης πολιορχίαν, καὶ ἐχώρει πρὸς τὸν Κορνιφίχιον. 
ὍὉ δὲ Σέξστιος ἐπαιρόμενος τοῖς Ὑεγονόσιν, ἐπ᾽ αὐτὸν 

ἤδη τὸν Κορνιφίχιον ἐς Ἰτύχην Πει, καὶ ἀντεστρατο- 

πέδευς μετὰ πλειόνων ὄντι. Λαίλιον δὲ τοῦ Ἰορνιφι- 
χίου μετὰ τῶν ἵππέων ην ἔς τινα χατάσκεψιν, 

ὁΣ Σέξστιος Ἀραθίωνα ἕ ἔπεμψεν ἱππομαχεῖν τῷ Λαιλίῳ 

χατὰ μέτωπον, χαὶ αὐτὸς ἴει μετὰ τῶν εὐζώνων ἑ ἐς τὰ 
πλάγια τῆς ἵππομαχίας, καὶ ἐμθαλὼν ἐθορύθει' µέχρι 
τὸν Λαίλιον οὐχ ἡσσημένον πω δεῖσαι περὶ τῆς ἄναγω- 
ρύσεως μὴ ἀποχλεισθείη, χαὶ λόφον ἐν µέσῳ χαταλα- 
βεῖν, Ἀραθίωνα δὲ ἀρτώμενον αὐτοῦ, χτεῖναί τε πολ- 
λοὺς, καὶ τὸν λόφον περικυχλῶσαι. Ὁρῶν δὲ ταῦτα 

ὁ Κορνιφίκιος, ἐξήει τῷ πλέονι στρατῷ, βοηθήσων τῷ 
Ααιλίῳ: καὶ τοῦδε μὲν ὅ Σέξστιος ὄπισθεν γενόμενος, 

ἐξήπτετο συντρέχων, καὶ αὐτὸν ἐπιστρεφόμενος ὁ Κορ- 

νιφίκιος ἀπεμάγετο µάλα κακοπαθῶς. 

ΕΝΙ. Ὁ δὲ Ἀραθίων ἐν τούέῳ πετροθάταις ἀνδρά- 
σιν ἀνέρπουσι ὃ διὰ κρημνῶν ἐςτὸ στρατόπεδον τοῦ Κορνι- 

Φικίου παρέδυ λαθών. Καὶ 'Ῥώσκιος μὲν ὁ φύλαξ, 
τοῦ χάραχος ἁλισκομένου, τῶν ὑπασπιστῶν τινι τὸν 
σφαγὴν ὁ ὑπέσῃε, χαὶ ἀνῃρέθη. Ὅ δὲ Κορνιφίκιος» τῇ 
μάγη κάµνων, μετεπήδα πρὸς Λαίλιον ἐς τὸν ον. 

οὐκ εἰδώς πω περὶ τοῦ στρατοπέδου" μεταπηδῶντα δ) 
αὐτὸν οἳ τοῦ Ἀραβίωνος ἵππεῖς ἐπιδραμόντες ἔχτειναν. 

Καὶ γιγνόµενα ταῦτα ὃ Λαίλιος ἀπὸ τοῦ λόφου χαθο- 
ρῶν, ἑαυτὸν διεχ ρήσατο. Τῶν δ) ἀρχόντων πεσόντων, 
ὁ στρατὸς κατὰ μέρη διέφυγε’ καὶ ὅσοι εν προγεγραµ- 
µένων ἦσαν παρὰ τῷ Κορνιφικῳ, οἵ μὲν ἐς Σικελίαν 
διέπλεον, οἵ ὃ) ὅπη δύναιντο ἕκαστος. Ὁ δὲ Σέξστιος 
Αραβίωνα μὲν χαὶ τοὺς Σιττιανοὺς ἐδωρεῖτο πολλοῖς 

λαφύροις, τὰς δὲ πόλεις τῷ Καΐσαρι Χαθίστατο, συγ- 

γινώσκων ἁπάσαις. Τοῦτο μὲν δὴ τέλος ἦν τῷ περὶ 
Λιῤύην Σεξστίου καὶ Κορνιφικίου πολέμῳ, βραχεῖ διὰ 
ταχυεργίαν δόξαντι εἶναι. 

ΙΥΠ. Τὰ δ) ἀμφὶ Κάσσιόν τε καὶ Βροῦτον, μικρὰ 
χαὶ τῶν εἰρημένων ἀναλαθόντι ἐς ὑπόμνημα » ἦν τοιάδε. 
Ἐπειδὴ Γάϊος Καϊσαρ ἀνήρητο, οἵ μὲν σφαγεῖς αὐτοῦ 

τὸ Καπιτώλιον κατέλαθον, καὶ Ψηφισθείσης αὐτοῖς 
ἀμνηστίας, κατέβησαν. “Ὁ δὲ δημος ἐπὶ τῇ ἐκκομιδῇ 
τοῦ σώματος ἐν οἴκτῳ Καίσαρος γενόμενος ἐζήτει τοὺς 

φονέας περιθέων. Οἱ δὲ τότε μὲν ἠμύνοντο αὐτοὺς 
ἀπὸ τῶν τεγῶν' εὖθὺς δὲ ἐξήεσαν αὐτῶν ὅσοι στρατη- 

τεῖν ἐθνῶν ὑπὸ Καίσαρος αὐτοῦ κεχειροτόνηντο. Κάσ- 
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ο τοσρρίέ, Βοοσ πα οχρη]έ, δή παπα Ρος ἱηδίάΐας φας {α11!, 

αταρίο Ιπίττ, απαπηγί5 Ῥοπηρείαπίς Ἠΐ5 4ε εδιςῖ» Ῥεῃο ουρς- 

τοί, α {401ἴοΠ6 ἴ4ΠΊ6ῃ 6ογάπη απ, τί [ογίαπος [ανογο 

ἀοδἰπία; αἱ Βοχ{1ο 56 αθ{αηχῖε, Ρος απεπ1 οπρίαραί σα15ατῖς 

ρταίίαπι. Εέ δαπί ποσο, Ραίογης ΠΊΘΙΠΟΤΟΣ απηοίαο, 

οαδάθπη ρατίος 5οο1 5απί. 

ΤΥ. Πασαο απσία5 απ]ηαϊ5 αο ορίρας Βοχίίης, πο Ρᾶδδις 

56 ἀῑπία» ορριασηατῖ, ἵπ ΡΗσηαΠα εορῖας οἀ αχ] : ἵῃ ατα ριΙ- 

σηᾶ Ροδίπααπι ορο]ᾶ[έ Ὑοη[άϊῖας, οχοτοῖίας ἆπσο ου μαίς 

ίθισα γετί, Βοαχίίο Ρειςθαποηία, οἱ οφάρηίο απί γῖνος σα- 

Ρἱοηίε αποἰᾳποξ αςεοσιῖ Ρροΐοταξ. Οπο πΙποῖο αοοερίο Τω9- 

Ιπ5 ομδίάίοποπα Οἰτίω φο]γ]έ, εί αἆ ΟογπίΠοϊαη 5ο τορρί{. 

αί δοχίῖας, Ἰου 5π0οθδδ οἸαίας, ]απα ἵρδαπι Οογηϊβοῖαη 

Ὁϊεαπιαπε ΡείΠξ, οἱ οαδίτα πιεία(ας ο5ί ἵπ Ργοχίπιο, (παΠ]- 

τὶς πΙ]ποτος Ἰαβογοί οορίας. 1Ρί Το, οαπι οηφπίαία αὖ 

«ροοι]απάπα Ῥγῶπιίςςο α Οογη]βοίο, βεχίία5 ΑταβίοπεΠι 

οππα ας ο/ αἱ ρα ]αςςῖί οσσΙΓΥΘΓΘ : 156 ΟΠΠ οχροά[εῖς 

ῥοαάϊμῖρς Ἱοδίαοπι οσπεςίτῖ ρτ]ο Ἱπίοηίαπι ἱηταςίί α Ἰα- 

ίσια; {απίπππ(ια {ωπππ]έαπα οχοῖνΙί, αἱ Ἱωα]ίας, ποπᾶ Πα 

γϊοίας, ἴπιοῃς', πο τθοσρία εχο]αἀετείας, ἵπ ργοχῖππσΠα {η- 

πηπΊαπα τοίασοτοί. Οπ]α5 τες[ρῖῖς ἵπΠῶτεης Αταβίο, ορςῖς 

πηπ]ῖ5, οογοπα 6Η {ΠΠΙΙΊΗΠΙ οἰπτή. ΌΟπο γῖδο απσπη 

Οονπϊβπαα5, αέ 5αοοατγεΓεί Τ,Φ1ἱο᾽, ουπι Ρ]απίβιις ο55εί ΡΓο- 

σιθβδΗ5; δοχίας 6ἳΠῃ α ἴθγσο Ῥτορετε ἱη5εοπίας ασστρςδςι!5 

οδί : οαἱ Οογπϊβοῖας, οοητογδές βἱσηῖς, τερασηαν]ί τα]άο Ία- 

Ῥογ1ο5θ, 

ΤΥΙ. Τη(δγίπα Αταρίο, πηςεῖς ααϊρηαξάαπα α55αε[ῖ5 ρταγαρία 

«οαπάοτα, εἶαπα ορτορῖέ ἵπ οκδίτα Οοτηϊβο : 6ἱ Ἠοδοίας, 

οαδίτοταπα οπς(οᾶἵα ργαρορίίας, Ἱασπ]απάππη 5ε πΠί οχ 5ηἱ5 

εα(ο ή ρας ρταῬι]έ. ΟοτηίΠοῖας, πο ΓεΓ6η5 Βοχ{ἱ ΙΠρε- 

{απα, ας Πθδοῖθῃς αίἶαπι {απο οαδίτα απιῖςσσα, αά Τ,]απι 5ο 

ἵπ {απυ]απα τοεῖροταο οοπαίατ: 5εἆ ἆππῃ ἵπ 6ο ε5έ, θα {απα 

Αταθϊοηϊς ἵποατςα ορρηπαϊίατ. 14 εκ εὔ1ίοτε Ίοσο εοηδρί- 

οαία5 Ἰω]]ας, φεἵρδαπα Ιπίογοιη{ : οοεϊδίδαπο ἀπεῖρας, εχεί- 

οἵας ἀῑασιε, Ῥτοξοπρίϊ, αἱ αριᾶ Οογπϊβοίαπα ΓαεγαΠί, 

αἲῆῖ {α]οεσγαπέ ἵπ ΦΙ6ἱΠαπα, αΏί ἆπο απίδααε ρου.  8εχ- 

εἶα5 ΑταβίοΠεΠι οἱ ΦΙ(έἴαπος πως ἀοπατΙέ ππαπαΡῖϊ5Σ α1ήες 

Τία Οογηίῇ- 

εἴας ἵπ ΑΠσα α Βεχίιο ἀεθο]]αίας ο5ί : οί εχίδαπΠ απἶάεπι 

ΟΙΊΠΕς, Τοπία ἀαία, ἵπ Πάεπα 05ατῖς γεερίέ. 

14 Ῥο]]απα, ΡτορίοΓ ΤΓΙΠΑ σοδίαταπα οε]εγ]ίαίοπα, εί Παβί- 

ίπηῃ. 

ΙΝΙΙ. Ναπο 6αςςῖῖ Βγυ]ᾳαα τος σεςία, οχροπεπίας; ρά6ἱ5 

Ρας, ΠΙεπιοΓΙῶ «αι δα, εχ 5 απ 5ργα ἀῑσία 5υΠί, Τερς- 

Πε. Οεσἵδο 0ᾳ,δατο, εοπ]αγαῖ ΟαρίίοΠαπι 5ίαἴπι οσοαρᾶ”- 

τυπί; 5εἆ ομ]ϊγίοπο ἀοίπᾶς οσάῑς α 5οπαία ἀθογεία, ΓΗΙΣΗ5 

ἀρφορπάθτυπί. ΤΙ γοτο ρ]εὺς, ἵπ οχςοφιΐς Οᾳβατῖς 4 

πιϊφογοοτάίαπα οοπηπηοία, οχααἰςίσΙί οεοπ]ηγαίος, αἱ αάςς 

οσα ἰπγαςή. Ἐί ΠΠ (απι φπάεπη ἆε {είς ρυρηαηίες, 

τορυ]θγηί ρ]οῦίς ἱππρείηπα; 5οᾷ πποχ αὐίογηηί {πι 5Η 1η 4515: 

απο Ργογ]ποίαπα, ἃ 054 αεοορίαη. Οα5δίας απἴθιυ ϱὲ 
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σιος δὲ καὶ Βροῦτος ἐστρατήγουν μὲν ἔτι τῆς πόλεως, 
ἤρηντο δὲ ἐπὶ τῇ στρατηγία χαὶ οἵδε ὑπὸ Γαΐου Καί- 
σαρος ἡγεῖσθαι Συρίας μὲν ὃ Κάσσιος, Μακεδονίας δὲ 

ὁ Βροῦτος. Οὔτε δὲ ἄργειν πω τῶν ἐθνῶν πρὸ τοῦ γρό- 

νου δυνάµενοι, οὔτε τὸν ἐν ἄστει φόθον ὑπομένοντες, 
ἐξήεσαν ἔτι στρατηγοῦντες: καὶ αὐτοῖς ἐς εὐπρέπειαν ἡ 

βουλὴ σίτου φροντίσαι προσέταξεν, ἵνα μὴ τὸ ἐν µέσῳ 
διάστηµα φεύγειν νοµίζοιντο. Οἰγομένων δὲ αὐτῶν, 
Συρία μὲν καὶ Μακεδονία ἐς τοὺς ὑπάτους Ἀντώνιόν τε 

καὶ Δολοθέλλαν µετεψηφίζετο, τῆς βουλῆς πάνυ δυσ- 
Ἱεραινούσης. Ἀντεδόθη δὲ ὅμως τοῖς ἀμφὶ τὸν Κάσ- 
σιον Κυρήνη τε καὶ Κρήτη: ὧν ὑπεριδόντες ὡς βραχν- 

τέρων ἐκεῖνοι, στρατὸν καὶ ρήματα Ίγειρον,. ὥς ἐς 

Συρίαν καὶ Μακεδονίαν ἐσθαλοῦντε. }αὶ οἱ μὲν 
ἦσαν ἐν τούτοις. 

ΙΥΠΙ. Τρεθώνιον δὲ ἐν Ἀσίᾳ κτείναντος Δολο- 
ϐθλα, καὶ Δέκμον Ἀντωνίου πολιορκοῦντος ἐν Κελ- 
τοῖς, γαλεπαίνουσα ἡ βουλὴ Δολοθέλλαν μὲν καὶ Ἄν- 

τώνιον ἐψηφίσαντο εἶναι πολεµίους, Βροῦτον δὲ καὶ 
Κάσσιον ἐς τὰς προτέρας ἡγεμονίας ἐπανήγαγον, χαὶ 

Βρούτῳ τὴν Ἰλλυρίδα προσέβεσαν, τοῖς τε ἄλλοις πᾶσιν 

ἐκέλευσαν, ὅσοι Ῥωμαίοις ἡγεμονεύουσιν ἐθνῶν ἢ στρα- 

τοπέδων ἀπὸ τοῦ Ἰονίου µέχοι Συρίας, ὑπαχούειν ἐς ὅ 

τι χελεύοι Κάσσιος ἡ Βροῦτος. ᾿Επὶ δὲ τούτοις Κάσ- 

σιος φθάνει Δολοθέλλαν εἷς τὴν Συρίαν ἐμθαλὼν, καὶ 
σημεῖα τῆς ἡγεμονίας ἀνέσχε, καὶ δυώδεκα τέλη στρα- 
του Γαΐῳ Καίΐσαρι ἐκ πολλοῦ στρατευόµενα καὶ γεγυω- 
µνασµένα, προσέλαθεν ἀθρόως: οὗ τὸ μὲν ἓν αὐτῶν 
ὁ Καΐσαρ ἐν Συρία καταλελοίπει, τὰ ἐς Παρθυαίους 
ἆλη λιανοούµενος" τὴν δὲ ἐπιμέλειαν αὐτοῦ ἐπιτέτραπτο 
μὲν Καικίλιος Βάσσος, τὸ δὲ ἀξίωμα εἶχε νεανίας, αὐτοῦ 

Καίσαρος συγγενὴς, Σέξστος Ἰούλιος. ᾿Εκδιαιτώμενος 

δὲ ὁ Ἰούλιος, τὸ τέλος ἐς τρυφὴν ἐπήγετο ἀσγημό- 

νως, καὶ ἐπιμεμφομένῳ τῷ Βάσσῳ ποτὲ ἐνύθρισε" 

καὶ καλῶν ὕστερον, ἐπειδὴ βραδέως ὑπήκονεν, ἄγειν 

αὐτὸν ἐκέλευεν ἕλκοντας. Θορύθου δὲ ἀσχήμονος καὶ 

πληγῶν ἐς τὸν Ῥάσσον γενοµένων, οὐκ ἐνεγκοῦσα τὴν 

ὄψιν ἡ στρατιὰ, τὸν Ἰούλιον συγηχόντισε. Καὶ εὐθὺς 

ἦν μετάνοια καὶ δέος ἐκ τοῦ Καΐσαρος. Σννομόσαντες 

οὖν ἀλλήλοις, εἰ µή τις αὐτοῖς συγγνώμη καὶ πί- 

πτις Υένοιτο, διαγωνιεῖσθαι µέχρι θαγάτον, τὸν Ῥάσ- 

σον ἐς ταῦτα συνηνάγκασαν. Τέλος δὲ στρατεύσαντες 

ἕτερον, συνεγόμνκζον ἄμφω" καὶ Στάτιον Μοῦρκον, 

ὑπὸ Καίσαρος αὐτοῖς σὺν τρισὶ τέλεσιν ἐπιπεμφθέντα, 

γενναίως ἀπεμάχοντο. Μούρκῳ δ᾽ ἦκεν ἐπίκουρος 

Μάρκιος Κρίσπος ἐκ Βιθυνίας μετὰ τριῶν τελῶν ἆλ- 

λων, καὶ τὸν Ῥάσσον ἐπολιόρκουν ὁμοῦ πάντες ἓξ τέ - 

λεσιν {2η. 

ΙΧ. Κάσσιος οὖν τήνδε τὸν πολιορκίαν σπου»ῇ 

καταλαθὼν, τόν τε τοῦ Ῥάσσου στρατὸν αὐτίκα παρε- 

λάμβανεν ἑκόντα, καὶ ἐπ ἐκείνῳ τὰ Μούρκου τέλη 

καὶ Μαρκίου, κατά τε φιλίαν αὐτῷ παραλιδόντων, καὶ 

κατὰ τὸ δόγµα τῆς βουλῆς ἐς πάντα ὑπακονόντων. 

Ἄρτι δὲ καὶ Ἁλλιπνὸς, ὑπὸ Δολοβέλλα πεμφθεὶς ἐς 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ῥταίας Ργαίητας αἆμηο τη Ότο ρεγεῦαη!; ἱροῖ φηἰόάεπι α:μ- 

απο 4εεῆπα! ἃ 0ᾳ5ατε Ργοργαΐοτες, ϱαρεῖας δυτία , Βεαί 

Μαοεάοπία : 5εᾷ απἷα πεσᾷ μπα {εηρας αἀεταί ἵη ρτογ]ηεῖας 

5πεσεάεπά!, εἰ ἵπ Ότοε ρα; ππεία Πηάήστε ποῃ ροΐσταπΕ, 5ο- 

παΐα5 605 Ποηορία: φρεεῖεί οΆ"δα ἆ 4ΠΠΟΠΕΕ εταπῃ α]εραν]ε, 

πο ἰάετοπίατ Ρτο[ηρίςδε Ιπίετίπ. Ἠϊς Ρτο[εοῖς, πιπίαίο 

5επα(α5οοη5ι]ίο, θγγία Μαοράοπίαφαε ρτογ{ποῖα οοηκα ας 

Απίοπίο εί Ώο]αβε]]α ἀεεγείορ 5υπί, δεπαία απ ειπα Ἰπ]φαῖς- 

«δπηο 14 Γετοπίο. Ἐτιίο {απιοη 0αςδίοσαο Ρτο 15 ρτον]ποῖῖς 

Ογτεπε εἰ Οτεία 5υπί ἀθετεία. δεά ΠΠ, 5 εοπίαιηϊς, αἱ 

εχἰριαῖς, εχετοίαπι ασ Ρεουπίας οοίσετο ἱπ5πεταπε, πι 

Βυτίαπα οἱ Μαεράοπίαπα Ἱπναφηγί, 

ΤΥΠΠΙ. Ἠος ἴαπο εταί εοταπη-περοίαπα, απααι η Αξία ο0- 

εἶςο α Ώο]αβε]]α Τγεβοπίο, Απίοπίο Ὦ. Βτηίαπι ορρασηαπί{ο 

ἵπ α]ία, 5εηδία5 οΓεμδης, ἴαπι Απίοπίαπι (παπα Ῥο]αϊνε]- 

Ίαμῃ οξείες αάἱσαγΤέ; Ἐπαίαπη γετο εί 0αξξίαπι ἵπ Ρτογ]ηεῖας 

ῥηϊκπας τοςτπ]έ, ας Ἐταίο Πγτίοαπα εἰαπι αἀλεοί; εἰ 

οπηΠΙυπα ταις Τοηῖαπῃ Πιατο Ρτονϊποϊαγατη οχοτοϊπαππασε 

Ρτο[οε(ίς, τί 0α5εῖϊ Ἐγηίίαια ]αςςα Γαοτεηί, ἵπρεταν]. 

Ρορί Ίνως Οα55ίΗ5, οβδδαπἰα Ώοαῦείία, ρταροσςαραϊα δντία, 

Ἱπιροταίοτία αἶσπα 1Ρὶ 5απηςίέ, εί Ῥγονί ἀποδεοῖπι Ἱεβίοπος 

τοίοταηας, 5αροτῖοτίς Οᾳ5ατῖς παΠτία εχοτοϊίαίος, ἵπ Πάρι 

αεοθρῖ. Ἐκ Ιἰς Ιορίοπίρας "παπα {ρ5αο Ο. κας, Ίάπα ἴαπι 

Ρο]απι οοσίίαης Ῥαγίοαπη, ἵπ θυτία το]φαεταί; οσ]α5 επταα 

οοπηπηΐδοταί ΟΦο]ο Ῥα55ο, ἱπιρεπί Ἠοπος Ῥεπες δεχ. ὅ- 

Ἰαπι Γαεταί αἀο]εκερηίεπα, πεη{ ειπα ἐρείας Οωκατίς : απϊ νο- 

Γ Ἱαρίαίίρας Υασδης, Ἰοβίοποπη ἰπάεσθηΐος 5οεππῃ οἰγουπιάπορ- 

μαΐ. 14 τερτε]επάθηίοιη ἁἰ(παπάο ἨῬαδειπη Ἰαγοπίς οι 

εοπ{απηε]ία το]οεθταί; πθο ΠΙπ]ίο ρο»ί, πάπα γοςαηἱ οἳο- 

ἀῑτοί (ατάίας, αἰταΏὶ 6ὐ η ]ηςδοταί. Τπάς οχογίο Ἱπουπάϊίο 

(απππ]έα, ἵπ 4ο πο ράσα απἰάσπη αὈξιποραπίας ἃ Ῥαςδο; 

πηϊ]ίος, Ποπ. Γογοηίος οαπι ἱηςο]οπίίαπῃ, ]αοι]ῖς οοπ/χεταηί 

Φυμα. Μον απ{επα δεοπία ρωπίιοπίία εἰ ππεία α 0αδατο, 

οοπ]ηταγεταη! πίος 5α, η τοπία Πάεσαπο αἳρί ἀαγεοίας, πδφπο 

Δὰ ΠΙΟΤΙΟΠΙ 5ο ἀθοσγίαίατος; Ῥα5ξυππα πο, οἱ εἶας οοη/αγὰ- 

Εἰοπί5 Ποτοί 5οοία5, οοθµοταπ{. Ταπι ΠοΥο ἀε]οοία αία Ἰο- 

μίοπο οοπ/[οσία, οἱ οἴδάσπι αίνας ἐρθὶ υ{εραπίας εχετοἰῖς 

Ἀδδιο[ασία, Φία1ἱο Ἠατοο, ου πνας Ἱορίοπίθας α 0δ.γο 

οοπίγα 56 πηίκκο, τοραρπανοταη{ [οίοτ. Ματευ ἵπ αακΠζαπη 

ο Βἰγγπία γοπεταί Ματοῖας Οτίδρις εὔπα [πίρης Ἰομίοπίθης 

1ἱ5, αίάπο Πα Ῥα5515 ἃ 5οχ Ἱορίοπίρις οταί ορρυρπαία. 

ΙΧ. Εἰ (απο ομκἰάϊοπί ῥτοροτο ἰπίογνοπί{ Οαδείας : οἳ 

Βακοί κἰαίπα οχογοΙξαπη, ]ίγο 9656 ἀοσηίοπα, Πποχάαο Μαγο 

οἵαπα οἱ Ματεῖί Ἰορίοπος, ἵπ Πάσιη ποοορίές ταση 38 

απηἰοἰίαν σπα κ ἀμοίδας, οἱ οχ φοπαἰαςοοηδυ]ίο οποίας η 

τος ππροτίο 0αβ5ῇἱ 8ο5ο φήοοηίδας. Ῥου {άσμα Γεππρις 

ΑΙΠσμας, άπ μη α- Ὀο]αβο]]α παίκδας Γαἱλεεί τα Ἐσγρίοπα, Γο 
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Δι ωπτον, ἐπανηγεν ἐξ αὐτῆς τέσσαρα τέλη τῶν ἀπὸ 
. 4“ ) ” / μα 3 / ᾱ 

τῆς ἧσσης Πομπηίΐου τε καὶ Κράσσου διαῤῥιφέντων, ἢ 
{ . / « / . / ) 

ὑπὸ Καίσαρος Ἰλεοπάτρα καταλελειμμένων. Καὶ 
α " .. .] ... : / - ” 3 

αὐτὸν ὃ Ἱκάσσιος ἐν τῇ Παλαιστίνη, τῶν ὄντων οὗ 
προπεπυσµένον, ἄφνω περιέλαθέ τε, καὶ ἠνάγκασε 

ο (ω Ν μ / 
προσθέσθαι οἵ, καὶ παραδοῦναι τὸν στρατὸν, δείσαντα 

’ 3 ’ ϱ ὴ 

τέσσαραι τέλεσι µάχεσθαι πρὸς ὀκτώ. Οὕτω μὲν ὅ 
Κάσσιος ἐκ παρχδόξου δυώδεκα τελῶν ἀρίστων ἀθρόως 

ἐκράτει, 
" κ!» γ. αν .α Π ῃ / 2} κά 

συνεµάχουν, δόξαν ἔχοντι παρὰ τοῖς Παρθναίοις, ἐξ οὗ 
Κράσσῳ ταμιεύων ἐμφρονέστερος ἔδοξε τοῦ Κράσσου 

γενέσθαι, 
Ι.Ν. Δολοθέλλας δὲ διέτριψε μὲν περὶ τὴν Ἰωνίαν, 

κτείνων Τρεβώνιον, καὶ ταῖς πόλεσιν ἐπιθάλλων ἐσφο- 
ρὰς, καὶ ναυτικὸν ἀγείρων ἐπὶ μισθῷ διὰ Λευχίου Φί- 

Ῥοδίων καὶ Λυχίων καὶ Παμφύλων 
ο 3 τα 

καὶ ἐκ Κιλικίας. Ὡς δέ οἳ τάδε ἔτοιμα ἦν, ἐπῄει τῇ 
ιν / 4 ᾿ ) .. ο ον ελῶ  ἃ 

Συρία, κατὰ μὲν τὴν γῆν αὐτὸς μετὰ δύο τελῶν, διὰ 
ἕ .. ᾽ -. 

δὲ τῆς θαλάσσης ὃ Φίγλος. Ἰυθόμενος δὲ τῆς Κασ- 
σίου στρατιᾶς, ἐς Λαοδίχειαν οἰχείως ἔχουσάν οἵ πα- 

ρΏλθεν, ἐπί τε χεῤῥονήσου συνῳκχισµένην, καὶ τὰ ἐκ 
τῆς γῆς ὠχυρωμένην, καὶ ἐς τὸ πέλαγος ἔχουσαν ὅρμον, 

ὅθεν ἔμελλεν εὐπορήσειν τε ἀγορᾶς ἀπὸ θαλάσσης, καὶ 
ω .. ιν / 

ἀδεῶς ὅτε βούλοιτο ἀποπλευσεῖσθαι. Ὃν αἰσθανόμε- 

νος ὃ Κάσσιος, καὶ δεδιὼς μὴ αὐτὸν ὅ Δολοθέλλας 
ν ’ / 3 κ 4 κ / .Α / 

διαφύγοι, τόν τε ἰσθμὸν ἔχου διστάδιον ὄντα, λίθους 
καὶ πᾶσαν ὕλην ἐξ ἐπαύλεων καὶ προαστείων καὶ τά- 
φων συµφέρων, καὶ ἐπὶ ναῦς περιέπεµπεν ἔς τε Φοινί- 
α " : { "6 {ν 

χην καὶ Λυχίαν καὶ Ῥόδον. 
Τ.ΧΙ. Ὑπερορώμενος δὲ ὑπὸ τῶν ἄλλων πλὴν Σι- 

δωνίων, ἐπανήχθη τῷ Δολοθέλλα, καὶ κατέδυσαν μὲν 
ἑκατέρου νῆες ἴκαναὶ, πέντε δὲ αὐτοις ἀνδράσιν εἷλεν 

ὃ Δολοθέλλας. Καὶ ὅ Κάσσιος αὖθις ἔπεμπεν ἐς τοὺς 
ιά / 3 νά ολ α 1 μας εν 

ὑπεριλδόντας αὐτοῦ , χαὶ ἐς Κλεοπάτραν τὴν Αἰγύπτου 

βασιλίδα, καὶ ἐς Σεραπίωνα τὸν ἐν Νύπρῳ τῇ Κλεο- 

πάτρ Ὦ] Τύ ἐν δὲ καὶ Ἀράδιοι πάτρα στρατηγοῦντα. ύριοι μὲν δὲ) καὶ Ἀράδιοι, 

γλου, παρά τε ΐ υ . “. ρ .- 

4 Μ ἡ ο α 3 ω / 

μὲν προὔφερε λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμὸν ἐνογλοῦντα τότε 

Αἰγύπτῳ, διὰ δὲ οἰκειότητα τοῦ προτέρου Καΐσαρος 
/ ς --. . - .) ο. π -” ’ 

συνέπρασσε τῷ Δολοθέλλα. Καὶ ἀπὸ τῆσδε τῆς γνώ- 

µης αὐτῷ καὶ τὰ τέσσαρα τέλη προπεπόµφει δί Ἀλ- 
λιηνοῦ, καὶ στόλον ἄλλον ἔτοιμον εἶχεν ἐπαμύνειν, 
ἄνεμοι δὲ ἐπεῖχον. όδιοι δὲ καὶ Λύκιοι οὔτε Κασ- 
σίῳ οὔτε Βρούτῳ συμμµαχήσειν ἔφασκον ἐς ἐμφύλια" 
επεὶ καὶ Δολοθέλλα δοῦναι ναῦς προπομποὺς, καὶ οὐκ 

εἰλέναι συμμαχούσας. 
ΤΧΠ. Ἑτοιμασάμεγνος οὖν ὁ Κάσσιος αὖθις ἐκ τῶν 

/΄ 3 / -” 7’ . λ λ παρόντων, ἐπανήγετο δὶς τῷ Δολοθέλλα" καὶ τὸ μὲν 
πρῶτον ἀγχώμαλοι διεκρίθησαν ἀπ᾿ ἀλλήλων, τῇ δὲ ἑξῆς 
νκυµαχία ἡσσᾶτο ὃ Δολοθέλλας" καὶ ὁ Κάσσιος, αἱρο- 
µένου τοῦ χώματος, ἔκοπτεν αὐτοῦ τὸ τεῖγος ἤδη καὶ 
ἐσάλευε. Τόν τε νυχτοφύλακα αὐτοῦ Μάρσον οὐ ὃν- 
υτθεὶς διαφθεῖραι, διέφθειρε τοὺς ἡμεροφυλακοῦντας 

ΑΡΡΙΑΝΗ5. 

” -.. / -/ . 

Καὶ αὐτῷ τινὲς καὶ Παρθυαίων ἵπποτοξόται 

4δΙ 

ἀπχεταί πάς απαίαος Ἱερίοπος, Ῥομηρείαμα" ο Ισ 

οα41ς 4]αρρα» τεἠφπἶας, απί οκ θΟΓΙΠ ΠΗΠΠΘΓΟ ἡ ος σίκαγ 

ἀΐδεεᾶθης νεφαεταί αραιά ΟΙοραίταη. Ἐπιπαπο Οαςείης ἵη 

Ραἱωρίηα, ΤΓΙΠΙ οπηῖαπη ἱσπαγαία, δαβίίο οἰτουηνοπί!, 

οοομίίᾳιε εἱρί 4μας ἀαχοταί εορίας (Ταάετο, ΠΟΠ 4Η5υ πα φά- 

[που 5105 ΟΡΡΟΠΕΤΟ οείο Ἱορίοπίρι5, αἴαωο Πα ρτωίοτ ορί- 

πΙοΠοΠ 4ποἀθοῖπα ἵπ η{γθγκαπα Ἱορίοηίρης Οα5δίας Ροίἵεαν 

οδί; αποίας εμίαπη ποππ]ίς Ῥαγί]ογυπα οφ ἴθης εασαπίΐ», 

ριά ΎπαΠ1 σεπίοτη ἵπ ργῶο]αγα εχἰςΗπια[ίοπο Γ1ἱ, Ίά1η ἰπάθ 

εχ «πο 0Γαβδί (π5ίοΓ ἱπιρεγαίογε 1ρ5ο γίδα οἷς ογαί ρτ- 

ἀεηίίου. 

ΗΧ. Ρο]αβε]]α ἰηίαγῖπα ἵπ Τοπία Ἰστοης, Τγεβοβίαπη Ρ61ο- 

πεγαί, ἱτιραίαπιο οχορεταί α οἰγ]ία[ίριας, οί ϱἱαβδεΠα π]θί- 

οεᾶε Ρο: 1,. Εἰδι]απα α Ἠ]οάς, Τοῖῖς, ΡαπιρΏγΗίς, ΟΠἱεῖ- 

Ῥήδαιο οοπάαχεναί. Οπο αρραταία οοη[ος{ο, θχροάΙΙοπεΠα 

ἄρσιθαςις οδί ἵπ ΘΥΓίαΠη; 1ρ5ο {ογγοςίγ ἴήποια εππι ἆπαριας 

Ρτο[εεία5 Ἰορίοπῖρας, Εϊσα]ο ἴ]ας παγϊραπίο πι εἸα5ςο. 

Εάοσίας απίθπι ἆε 0ας5ῇϊ εορ!15, Τ.αοάϊέραπα οοποθςςῖ{; υΓΌθΠι 

5ἱρ] απηἰέαπα , βίαΠ1 ἵη Ῥεπίησι]α, ε{, ατα οοηΗπεπίετη 5Ρθ- 

οἵαι, Ῥεπε πιυπίίαπα; αἆ πηαΓα ΎεΓο 5ἴαβΙοπθΠΙ παγῖαπη ΡοΓ- 

{απιαπα Ἠαβεηίεπι, αἆ εοπηπηθαίας αριπάς οοπΥεμοηάοΒ 

ΙάοπειΙΠ1, πθο πῖηας αἲ 5οοπγΙπη αὐίίαιη απαπάοσαππσιθ 

πανίσατο Ἠβεταεί. Τά 6αδδίας Ιπίε]ίσοης, αἱ τεηίας πο Ὦ.- 

Ἰαβθ]]α εγαἀθγεί, ρ6γ {ΤαΠΞΥΕΙΞΙΠΗ Ι5ππαπα ἄπογαπα 5ἴαά1 ο- 

ΓΙΠ1 5ρ8{1ο εχοϊ(αγ]{ ασσογεΠη, 5αχἰ5 οί οπιηῖς σοηογῖ5 πηαἰογίβ 

εν ευρυτραπῖς Υ]ῖς 5ερι]οτῖκααε εοηβοςία : ἔαπα πάτος θ{ἱαΠα 

εΡ]ωπῖοε ας Τγεῖα Ἐλοάοσιε ρει παπεῖος Ρο. 

ΤΧΙ. Οοπίειπίας απίθπι αὐ οπηπίρας Ῥταἴοτ δΙάοπίος, 

ΠαΥΩ]ε Ρτα] απ οαπι Ώο]αβε]]α ΙπΗ ές ἵπ σπο, πἰτίπαπο εα(ῖς 

ηλ]5 πανῖριας ἀοπιοτεῖς, (πϊπσααα ππα οΙΠῃ παντα [ίρας 5ος1(Β 

ἵπ ΡΏο]αβε]]α ροίε5ίαἴεπα 5απί τοάαεία. Τατ ζαδδίας τΗΥς5 

πυηεῖος παϊςΙϊ αἆ οο5 απὶ Ῥτίογα Ιπροταία οοπίθµησεΓαπέ, αἆ 

ΟἸεοραίταπιαπε Ἐδτρίϊ τοβίπαπα, εἰ αἆ 5εγαρίοπεπα, απῖ ἵπ 

Οὗυρτο οορῖϊ5 Ο]εοραίτα ῥγῶθιαί. Ας Τγτ απἰάεπα Αγαάϊι- 

ααθ, εί βεταρίο 4ποσαιο, ἰπεοηξι]ία τορῖπα, παὶςογαη{ 0α55ἱο 

Παγε5 σποίαποί Παβεραπί : Ο]οοραίτα τετο σαμφαία οί, 

«Ἐδνρίῖος {4ῦῃο 5ἵη]] οἱ Ῥοδίο Ἰαβοτατο» {αγεβαί απίδΠη Π]ὸ - 

αὶς Ώοἱαβα]]α., ρτορίογ εοηςδιε(αάἴπεπα απαΠΙ οµΠ1 5αρογίογο 

0.5.1 Παῦιθγαί. ΟΠΠΙΟΡΓΕΠΙ εί αιαίπος Ἱερίοηες οἱ ρε 

ΑΠΙεπαπι ργπηϊδοταί, οἱ οἰαδςοπι ραταίαπι Ἰαβοῦαί αἆ {ο- 

τοπ πα ααχΙαπα, 41σς (ἱάεπα ἴαπο Ῥεγ αἆγεισας {οπιρε- 

φίαΐες τεϊπεραίας, αἱ πανΙσαγθ πο Ρροβδεί. δε ΒΙιοά[ Τω- 

οϊαπε ποραγετυηί, 5ε Υε] ϱα5δίο γε] Βτιίο αἆ Ροῖ]α οἰνῆία 

Ἰαίπτος βρεί : ΠάΠα οί Ώο]αβε]] 5ε ηαγες ἵπ Ίου 5οἶπι 

ἀρᾶῖςξδαο, αἱ ουπι ἀεάπεεγοηί; πθηε 5οἴγίςδα, ου Πῖς αἆ 

ΡεΙΙ ορεγαπα Π5ΗΤΗΠΙ. 

Τ.ΧΗΠ. Παπαα Οαβδίας, τεραταβῖς Ῥγο [αου]ίαίο τινας, 

ἀεπιο Βἱ5 υπ Ώο]αβε]]α οοπβ]χ]έ παγα]ί οεγίαπηῖης ; ΡΓΙΠΊΠΙ 

ἀπρίο Ματία, Ιἴεγαπῃ πηπ]ίο 5αρογῖοτ, όαπιαιε, εί α οὐΠί]- 

ποπ, Ῥογ[εείο ασσοτθ, αγὶθίες αἀπιοίί πιασηα τί απαεῦαπί 

πιωηία, Ἐ{ Ροδίᾳπαπα ποσαγπαγαπη οχευΡίαγυπη ῥγα[δείαπῃ, 

οπῖ ἈΙαι5ο ΠΟΠΙ6Π θγαί, ΠΟΠ Ροίηῖέ ροειηῖς οογγαπηροτό, 

οοτταρίέ οεπέυτίοπες απὶ 50 εἶας ἱπιρετίο ἀίπτυα» αρεῦαηί 
ΐι 
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αὐτῷ λοχαγούς' καὶ, ἀναπανομένου τοῦ Μάρσου, μεί᾽ 

ἡμέραν ἐσηλθεν, ὑπανοιχθεισῶν αὐτῷ πυλίδων κατὰ 

µέρη πολλῶν. Ἀλούσης δὲ τῆς πόλεως, ὁ μὲν Δολο- 

θέλλας προῦτεινε τὴν χεφαλὴν τῷ σωματοφύλακι αὐτοῦ, 

καὶ τεµόντα προσέταξε φέρειν Κασσίῳ σῶστρον ἴδιον" 

ὁ δὲ, τεμὼν, ἐπικατέσφαξεν ἑαυτόν. Διεχρήσατο δὲ 

καὶ Μάρσος ἑχυτόν. Ὅ δὲ Κάσσιος τὴν μὲν τοῦ Δο- 

λοθέλλα στρατιὰν ἐς ἑαυτὸν µεθώρχου" Λαοδιχέων δὲ τά 
τε ἱερὰ καὶ τὰ κοινὰ ἐσύλα, καὶ τοὺς ἐπιφανεῖς ἐχόλαζε, 
χαὶ τοὺς λοιποὺς ἐσφοραῖς βαρυτάταις ἐξέτρυχε, µέχρι 

τὴν πόλ ; περιήνεγκεν ἐς ἔσματον χαχοῦ. 
ΙΝΙΙ. Μετὰ δὲ Λαοδίχειαν ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὤρμα, 

πυνθανόµενος μὲν Κλεοπάτραν βαρεῖ στόλῳ διαπλευ- 
σεῖσθαι πρός τε Καίσαρα καὶ πρὸς Αντώνιον, ἐπινοῶν 

δὲ χωλῦσαί τε τὸν πλοῦν, καὶ τίσασθαι τῆς γνώμης τὸν 
βασιλίδα, καὶ πρὸ τῶνδε αὐτὴν Αἴγυπτον ἐνθυμιζόμε- 

νος μάλιστα ἐν καιρῷ, τετρυµένην τε ὑπὸ λιμοῦ, καὶ 

ξενικὸν στρατὸν οὐ πολὺν ἔχουσαν, ἄρτι τῶν Ἀλλιηνοῦ 
στρατιωτῶν ἀποστάντων. Οὕτω δὲ αὐτὸν ὁρμῆς καὶ 
ἐλπίδος ἔχοντα καὶ καιροῦ, ὁ Βροῦτος ἐχάλει χατὰ 
σπουδὴν, ὡς ἴδη Καίσαρος καὶ Αντωνίου τὸν Ἰόνιον 
περώντων. Ἄκχων μὲν δὴ Κάσσιος Αἴγυπτον ἐκ τῶν 
ἐλπίλων µεθίει καὶ τοὺς Παρθυαίων ἱπποτοξότας ἀπέ- 

πεµπε τιµήσας, καὶ πρέαθεις πρὸς τὸν βασιλέα αὐτῶν 
ἔστελλε περὶ μείζονος συμμαχίας: Ἀ μετὰ τὸ ἔργον ἀφι- 
κνουµένη, Συρίαν τε καὶ πολλὰ τῶν ἐγγὺς ἐθνῶν µέχρι 
Ἰωνίας ἐπέδραμε, καὶ ἀνεχώρησεν. Αὐτὸς δὲ ὁ Κάσ- 

σιος τὸν μὲν ἀδελφιδοῦν ἐν Συρία μεθ ἑνὸς τέλους ἀπέ- 

λιπε, τοὺς δὲ ἱππέας προὔπεμψεν ἐς Καππαδοχίαν" οἳ 

Ἀριοθαρζάνην τε ἄφνω κατέκανον, ὡς ἐπιθουλεύοντα 
Κασσίῳ, καὶ χρήματα πολλὰ τὰ ἐκείνου καὶ τὴν ἄλλην 

κατασχευὸν ἐς τὸν Κάσσιον ἐπανήγαγον. 

ΓΧΙΥ. Ταρσέων δ᾽ ἐς στάσιν διηρηµένων, οἳ μὲν 
τὸν Κάσσιον ἐστεφανώκεσαν ἐλθόντα πρότερον, οἵ δὲ 
τὸν Δολοθέλλαν ἐπελθόντα" ἀμφότεροι δὲ τῷ τῆς πόλεως 
σ/ήματι ταῦτα ἔπρασσον. Καὶ παραλλὰξ αὐτῶν προ- 
τιμώντων ἕκάτερον, ὡς εὐμεταβόλῳ πόλει χαλεπῶς 
ἐγρῶντο ἑκάτεροι Κάσσιος δὲ, νικήσας Δολοθέλλαν, 
καὶ ἐσφορὰν ἐπέθηκεν αὐτοῖς χίλια καὶ πενταχόσια τά- 
λαντα. Οἱ δὲ, ἀποροῦντές τε, καὶ ὑπὸ στρατιωτῶν 
ἐπειιόντων ἀπαιτούμενοι σὺν ὕθρει, τά τε χοινὰ ἄπε- 
1 δίδοντο πάντα: καὶ τὰ ἱερὰ ἐπὶ τοῖς κοινοῖς, ὅσα εἶγον 
ἐς πομπὰς, ὃ ἀναθήματα, ἔκοπτον. ΌὈὐδενὸς δὲ µέ- 
ρους οὐδ' ὣς ἀνυομένον, ἐπώλουν αἱ ἀρχαὶ τὰ ἐλεύθερα" 
καὶ πρῶτα μὲν ἦν παρθένοι τε καὶ παῖδες' ἐπὶ δὲ, γυ- 
ναϊκές τε καὶ γέροντες ἐλεεινοὶ, βραχυτάτου πάµπαν 
ὤνιοι μετὰ δὲ, οἵ νέοι. Καὶ διεχρῶντο οἵ πλέονες 
ἑαυτούς  "Ἔως ὧδε ἔχοντας ὁ Κάσσιος, ἐκ Συρίας 

ἐπανιὼν, ὤκτειρέ τε, καὶ τοῦ λοιποῦ τῶν ἐσφορῶν ἀπέ- 
λυσε. Τάρσος μὲν δὴ καὶ Λαοδίκεια τοιάδε ἐπεπόν- 
θεσαν. 

ΙΙ ΧΥ. Κάσσιος δὲ καὶ Βροῦτος συµθολήσαντες ἀλ- 
λήλουν, Βρούτῳ μὲν ἐδόκει τὴν στρατιὰν ἁλίσαντε, χωρεῖν 

ἐπὶ τὸ μεῖζον ἔργον ἐς Μακεδονίαν' τέλη τε γὰρ ᾖδη | 

5ἰαΐοπος : αἰᾳπε 1, Ματςο ἱη{ετάῖα φπ]εκοσπία, ρετ αἰϊᾳποί 

πηπογες Ροτίας Ιπίτο αἀπιίσεης ο5ἰ. δίο οπρία α 0ᾳββίο 

1.αοάϊορᾶ, Ὠοἱαβε]]α οπδίοᾶἵ οοτροςῖς οειγίσεπα ΓεγἱεπαΠα 

ῥταα{, Ίᾳ55ο αἱ αὐβοίςδο εαρί(ο κααίεπα 5 ατα τεδϊπιογεί : 

[εοῖί ο ἱπιροταίυπα, 5εᾷ 56 ἵρδιπα Ἰησυ]αν{{ ἵῃπδαρογ. Ματ- 

9π5 4πο(πο αἳρί {ροο πιαηιις ἱπέαλέ. Οαςεῖας οχογοῖωπη Ὦο- 

Ἰαῦε]]α. ᾖαςδίε ςἱϱί ασταππεηίπα ἀσετο : Τ,αοδἱσθηςίαπη ο 

ίαπα οί αταγῖαπα ἀτίρωϊέ, εἰ ποὈΏΙκείππατη «πθππσπε οἰνίαπι 

ΠΓοσΙ!ί δαρρΗείο, α οπε[οεῖς ταν ἱεεῖπια ἱτῖρηία οχορῖε, ἵία αἱ 

οαπῃ οἰγ[ίαίοπι αἆ οχίτεπηαΠα τοάεσετῖϊ πϊςοτίαπη. 

ΤΧΠΙ. Ιπᾶε Ἐπγυρίαπι Ἱπ[ρείας Ρε Οαδδίας, σπππα 

ΟἹδοραίταπα εοσπονἰςεεί πἹᾶρηα ἶαξ5ο πανἰσαίηταπα αἆ 0ᾳ- 

Ξ4ΓΘΠΗ οἱ ΑπίΟΠΙΙΠΙ; εορῖ(απ5, 56 Ἠος πιοᾷο οἱ Ρτο[ΘΟ/ΊΟΠΘΠΑ 

οἰαςεῖς Ἱπιρεά[ίαταπα, οἱ α τοσῖηα Ῥωπας οὐκ! Πας τερο- 

Πέαταπας ΠΙαχίπηε Ὑετο ἆρδαπα Ἐργρίαπα, οοπηπποᾶς πο 

(6Πηροἵ6, Ργορτίροτο ουρίθη5, {4Π1ς6 α[Πίείαπι, δὲ δχίειπο 
ΠηΙΠία Ρῶπο ΥασιαΠα, Ρροςί τεοθηίοπα ΑΠ]οπί ουπα 8αἱ5 εορί5 

ἀἴδοθδδιιη, ΑΡ Ίου οοπαία, 5ΡογαπίεΠη 56 οοςα5ίΟΠ6 Ῥθπο 

π5ταπα, τοτοσανίί Ετηίας; Ποτίαίας αἱ ῥτορετατεί, απαΠ- 

ἀοφπϊάθια Ο.5ατ Ίαπα οἱ Απίοπίας Αάπίαίσππα (τα]εετεπί. 

ο Ἱηγ]ίας α βρεταία /Ἐργρίο ἀῑδίτασίας εί : τοπηςείσαπε 

ΠΟΠ 8ἶπο πιπονίθη5 αἆ Ῥαγίλογαπα τεσεπα εφ πάρα καρίίία- 

8, Ἱαραίος α{ἴαπι οἱς αάαπν{έ, απἱ πα]οτα αὐχΠία ρείεγοηί, 

Ου (πἱάσπῃ, Ροδί(παπα ἀεϊπάς τεβας ἀεπιαπαῃ ροτά Τίς γο- 

ΠΘΥ6, δΥΓίΔΠΑ οί α]ἰᾳποί γἰοῖπας Ρτον]ηείας πσαπο αἆ Τοηπῖαπα 

ἱπουτδαταηί, αίᾳιθ Πα τασςας ἀῑδορδδεταπί, Οαπδίας [γαἰτῖς 

βΙάπα ο πα απᾶ Ἰορίοπο το]φαξ ἵπ δυτία, εφα]ίος ργοπη]ςε 

ἵπ Οαρραάοσίαπι; απ ΑτίοραγζαπεΠι τερεηίε ἱπναδεπίες 

η{ετ[εσστυη{, απο ἱηδίάϊας Οα55ίο 5ταχίςξεξ; πιαςησΙησ(ο 

γίπα ροουπία:, αἰἴαπλαο Ῥο]1 αρραταίαπα, αἆ Οαβδίαπι ἴπάε 

τοροτίατυη{. 

Τ.ΧΙΥ. Ταϊς6Ηςος, ἵπ Γαοοπες Γαοταπί ἀῑγδί, οἳ ρᾶἳ5 

Οαβείαπα οοτοπαγεταηί ρεῖας αἀγοπ]οπίοτη , ρατ5 Ὠο]αβο]]απι 

απὶ γοπῖί ροδίοιῖος : α{τάπΊσαα απίοπα Ῥα]]σο ποπαίπο 14 

(οεσταπί; αἱ, παπο Ἠππο παπο Πάπα ρε [ογεηίες, ἵηπ οπηδα 

μστο, αἱ οἰνίαίεια ἵαπαπαπα Ἰογί Πποπιοπίο πηπίαΡΠΘΠα 

πίοταπο α[Πϊσοτεί. Ταπάςπη Οαςδίας, υἱείο Ῥοἱαβο]ία , πε]]ε 

απἰησεη(ῖς {α]οηίῖς 05 πππ]οίαγοταί, Εἰ ΠΙ ρτα Ἱπορία, 

ασ πα πα {ος νἱο]επίοι ροσυηίασα οχἰροτοηί, ρα]1οἳς ΡΕ ΠΥΗΠΗ 

Ροβδοβδίοπί μας ομποίἰς γοπδἶς, [ογου]α οεἷαπα ΓδπυρΙογΟη 

εἰ ἀοπατία οπηπία ἵπ Πποποίας οχοιάοτυπί: οἱ 4π0πη πο ους 

αἱάδπα α(Ποστοηί , ΥοβυΠα πηααϊςίταίας ἀθάσταπί ἵπβεπαα 

οοτροΓα, ΡηπιΙη υἱγρίπος ἄς ΡΙΟΤΟΣ, ἀείπάς πππ]ίθγος οἱ 

80Π05 ΠΙΙΦΟΓΟ5, ΠΙΠΙΠΙΟ αάάῑείος, Ροδίεα Ίάνοπος : οἱ ρ]οηῖ- 

απς ππογίοα δυί οοηςοἰνογαηξ,  λά οχίτοπιΙπα Οαείης, ο 

Ἁγτία τοΥοτίοης, δἱο αΠοσίος πηϊδογαία5, αποά αἆμις ἀδεταί 

ἱπηροταία. ΗΙΗΙΗΡ εἷς τοηλϊδἰί. Ἐο οααπηαίη Ταγευς οἳ 

1ααοάΐσθα 46Υ6ΠΟΤΟ. 

ΙΧΥ. Οααδί15 αὐίοπη οἱ Ἠγαίας ροδίφααπα 6ΟΠΥΘΗΟΤΕ, 48 
τοις ποτοπάἰς οοηδυ]αταί, Ἀταίης εδηδοῦαξ, οομ/ απο (φ 
οὐρίΐς ουπά πα {η Μαοσδοπίαπα , πἲ ἆς 5η) γογάπη ἀθεστ. 
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τοῖς πολεµίοις ἐς τεσσαράκοντα εἶναι στρατοῦ, καὶ αὐ- 

τῶν διεληλυθέναι τὸν Ἰόνιον ὀκτώ. ἸἹΚασσίῳ δὲ ἐδόκει, 
τῶν μὲν πολεµίων ἔτι περιορᾶν, ὡς τριφθησοµένων ἐν 
σφίσιν ἐξ ἀπορίας, διὰ τὸ πλῆθος: Ῥοδίους δὲ καὶ Αυ- 

χίους ἐξελεῖν, εὔνους τε ὄντας ἐκείνοις, χαὶ ναυτικὺν 

ἔχοντας ἵνα μὴ κατὰ νώτου σφίσιν γίγνωνται παρὰ τὸ 

ἔργο. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἔδοξεν ὧδε, ἐχώρουν, Βροῦτος μὲν 
ἐπὶ Λυχίους, Κάσσιος δὲ ἐπὶ Ῥοδίους, τεθρχμμένος τε 

ἐν αὐτῇ καὶ πεπαιδευµένος τὰ Ἑλληνικά. Ὡς δὲ 

χρατίστοις τὰ ναυτικὰ ἀνδράσι συνοισόµενος ἐς µάχην, 
τὰς ἰδίας ναῦς ἐπεσχεύαζε, καὶ ἀνεπλήρου, καὶ ἐγύ- 

µναζεν ἐν Μύνδῳ. 
ΤΧΥΙ. Ῥοδίων δὲ οἵ μὲν ἐν λόγῳ μᾶλλον ὄντες ἐδε- 

δοίκεσαν, Ῥωμαίοις µέλλοντες ἐς χεῖρας ἰέναι' ὁ δὲ 

λεὼς ἐμεγαλοφρονεῖτο, ἐπεί οἵ καὶ παλαιῶν ἔργων πρὸς 

οὐχ ὁμοίους ἄνδρας ἐμνημόνευον. ἨΝαῦς τε χαθεῖλκον 

τὰς ἀρίστας σφῶν τρεῖς καὶ τριάχοντα. Καὶ τάδε 

πράσσοντες ἔπεμπόν τινας ἐς Μύνδον ὅμως, οἳ τὸν Κάσ- 

σιον ἠξίουν μήτε Ῥόδου καταφρονεῖν, πόλεως ἄμιυνα- 

μένης ἀεὶ τοὺς καταφρονήσαντας, μῆτε συγδηκῶν, αἲ 
Ῥοδίοις εἰσὶ καὶ Ῥωμαίοις, ὅπλα μὴ φέρειν ἐπὶ ἀλλή- 

λους' εἰ δέ τι περὶ συμμαχίας ἐπιμέμφοιτο, ἐθέλειν 
παρὰ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς πυθέσθαι, καὶ κελευούσης 
ἔφασαν συμμαχήσει. Οἵ μὲν δὲ τοιάδε μάλιστα 
ἔλεγον. 9ο δὲ, τὰ μὲν ἄλλα τὸν πόλεμον ἀντὶ “λόγων, 
ἔφην κρινεῖν; τὰς δὲ συνθήκας «βίο ὅπλα μὴ φέρειν 

ἐπ᾽ ἀλλήλους: καὶ ἐπενηνοχέναι Ῥοδίους Κασσίῳ, Δο- 

λοθέλλα συμμαχοῦντας. Κελεύειν δὲ, ἀλλήλοις συμ- 
μαγεῖν. Κασσίῳ δὲ δεοµένῳ, εἰρωνεύεσθαί τε περὶ 
τῆς Ῥωμαίων βουλῆς, φευγούσης καὶ ἀλωμένης ἐν τῷ 
παρόντι διὰ τοὺς ἐν ἄστει τυράννους" οἳ δώσουσι μὲν 

αὐτοὶ δίκας, δώσουσι δὲ καὶ 'Ῥόδιοι, τὰ ἐχείνων προ- 
τιμῶντες, ἣν μὴ θᾶσσον ἀνέχωνται τῶν κελευομένων. 
Ώδε μὲν ὁ Κάσσιος αὐτοὺς ἠἡμείψατο. Καὶ οἱ εὖ Φρο- 

νοῦντες Ῥοδίων μᾶλλον ἐδεδοίκεσαν" τὸ δὲ πλῆθος ἐδη- 3 . : 
µαγώγουν Ἀλέξανδρός τε καὶ Μνασέας, ἀναμιμνήσκον- 
τες, ὅτι καὶ Μιθριδάτης πλέοσι ναυσὶ ἐπιπλεύσειε τῇ 
Ῥόδῳ, καὶ Δημήτριος ἔτι πρὸ τοῦ Μιθριδάτο. Οἱ 

μὲν δὴ τὸν Ἀλέξανδρον ἐκ τούτων εἵλοντο σφίσι πρυ- 
τανεύειν, ἥπερ ἐστὶν ἀρχλ παρ᾽ αὐτοῖς μάλιστα αὖτο- 
χράτωρ, καὶ ναυαρχεῖν Μνασέαν. 

ΤΧΥΠ. Ἔπεμπον δ᾽ ὅμως ἐς τὸν Κάσσιον ἔτι πρε- 

σθευτὴν Ἀρχέλαον, ὃς ἐν Ῥόδῳ τὰ Ἑλληνικὰ διδάσκα-- 
Ἄος γεγένητο τῷ Κασσίῳ, δεησόµενον ἤδη τόνδε τοῦ 
Κασσίου λιπαρέστερον. Καὶ ἐδεῖτο, τῆς δεξιᾶς λαθό-- 
µενος, ὡς Ὑνωρίμου: «Μὴ πόλιν ἀναστήσῃς Ἑλληνίδα, 
Φφιλέλλην έν μὴ Ῥόδον, φιλελεύθερος. ἀνήρ' μηδὲ 
αἰσχύνης ἀξίωμα Δώριον, οὐχ. ἠσσημένον ἐ ἐξ οὗ γεγόνα- 

μεν" μηδὲ ἐκλάθη καλῆς ἱστορίας ἧς ἔμαθες ἐν Ῥόδῳ 

τε χαὶ ἐν Ῥόμῃ. ἐν Ῥόδῳ μὲν, ὅσα Ῥόδιοι κατὰ πό- 
λεις καὶ πρὸς θασιλέας, ἄλλους τε, χαὶ τοὺς μάλιστα 

ἁμάχους δόξαντας εἶναι, Δημήτριου, χαὶ Μιθριδάτη», 
ὑπὲρ ἐλευθερίας ἔπραξαν, ὗ ὑπὲρ ὃς δὴ χαὶ σὺ φὴς τάδε 

κάωνειν' ἐν Ῥώμῃ δὲ, ὅσα ὑμῖν αὐτοῖς καθ ἑτέρων, 
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πογοηί : 14 ΗΠΑ αριιᾷ Ἰορίο5 6556 Ἰομίοπος φμαἀναρίηία : 
εκ Πί5 οσίο 1851 Αάπία(ἴσαπα (γαηδηηϊκίςςςο, Ἐ ἀἴνθιδο Οᾳ5- 
515 οΟΠ{6ΗΠΟΠάα5 αάλας ορηκοραί Ἰοβίαπα οορίας; Ί]ας 
οπίπα αἶαπα 4Ώδαπο Ἰοδία, οῦ πἰπηίαπα πα ήΜπάἵποπη , [απηο 
Πῖ απίσπα τ ἀεβο]]απάος απίοπι Ρε [απίογος αἆγογκαρ 
[αυ οπίς, Ἠλοάῖος ασ Ἰωγεῖος, εἰαδείθας Ροίοηίος, πο 56 1η 
Πιο5ίεΠ1 «ΟΠΥΘΓΦΟ5 ἃ ἴογσο Ἰηγαάθγοηί, Ἐέ Ίος 5οπ{θηέία νί- 

ο. Ἑτηίας Ἰωγεἷο αᾳσιεδθιις οί, Οα5δίη5 Ἠ]ιοδϊίος; αριά 

απος εἀαοαίας οἵπα οἱ αγοθεῖς Πονίς (αογαί Ἱπιρηίης. θᾳ8- 

δία5 Ἱαφπα, φποπίαπα οαπα τεί παγα]ΐς ρεη((ἱ5οἱπη]ς τος οταί, 

γε[οςίαπα ]ά556Π1 εοπηρ]θν{ πη]]1{ς, οἱ αριιᾶ Μγπάμπη οχο- 

ου]{. 

ΕΧΥΙ. Ἠμοβίογαπα γετο αποίηποί ἀἰρηϊίαία ρα ρίαραπί, 

Μπιεροηί οργίαἑατῖ οσπα Βοπιαπίς : αἱ γη]σις 5ἰθὶ Ριασσμαέ, 

ΠΠΕΠΛΟΥ γείθγαπα γΙοίοίαγαπα ἆς γ]εῖς Ίοπσο ἀῑνοιείς τοροι{α- 

αγαπη. Παπιαθ παγες ἀεάπομηί ε]οσίας (πσίπία {τες : 5εὰ 

η μΠοπαίηας Ππίσγῖπη Μγπά πα πηέσηί, απϊ Οαδδίαπα τοσᾶ- 

γοηί πε γε] Βμοάιπι οοηίθιηηετεί, ασ" 5οπιροΓ εοπ{ΗΠηε]ία8 

5μα5 υ]ία ςἵε, γα] Γάτα Ιπίει Ώοππαπος Βοβίοδαπε ἰοία, 

απἴρις ἀῑδοτίο οαΗ{ΗΠΙ 51έ, πο α]ίο; ρορα]ή5 αγπ]α Γεγαί «0η- 

ἵνα αἰίεγαπῃ : απο 5ἱ 4ε πορα[ίς 5ἰδί ααχΏ]ῖς σαείας εοπ(ιΙθ- 

γα(ατ, Υθ]Ι6 5ο Ῥοπαπῃ αἆ 5επα{πῃ Ιεσαίίοποπι πη(ίοτα, οἱ, 

5ἶ Παρδαπίας, Ιαίαγος ααχϊΠαπη.»  Βεςροπά1{ Οα55ΐ15: « ᾳθ 

οσίοτῖ πο γετβίς ἀἰδοερίαπάππα; 564 αιπηῖς ΠΠΙοπάἁπη ϱ0Π- 

(τογειδίαπη. Οποά γεΓο αἆ Γωάας αἴπθαί, απο οαυέπῃ ἷέ, 

ηθ αΤΠΙὰ α]ίειῖ α[έονῖς Ιπ[εγαπέ, 14 Ρηῖας Υἰο]αίππῃ 6.56 α ΒΗο 

415, α’π]α εοπίτα Οα55ίαπι Γεγοπίῖρας Ῥτο Γοιαρε]ία. λά- 

εοπρίαπα αιίεηι {αάθτϊ 6556, ααχί]ία ἀεμοιῖ πιυΐίηα; 5εᾷ 

ἱρδος5, α Οα55ίο τοσαίος, ΙΠ]αάθτε οἵ ργῶίεχία 5επαία, απϊ 

πυπο Τασας οχι]αί, ορρΓθξςξᾶ Π6Υ ΙΥΤάΠΠΟΣ Ρραΐρία. δεᾷ εἰ 

μθ5 1ρ5ο5 ΡΩΠαπι ἀαΐατος; αἱ ἈΠοάίος, απϊ ΠΠογαπι ρατίος 

Ρταεγαπ{, πϊςϊ οοη/{Γες ΕΠΙ Ἱπιροταία Γεοίδδοπέ, πια] Τῖ πι]- 

Οαίαπῃ.». Ἠου ΤΘΞΡΟΠΞΙΠΙ ππασίς θίίαπα {οιγη{ ργιάοπ/ῖοτες 

6ἶνας. ῬΙεῦς τετο ασἰίαῬαίαγ Αἰεχαπάτ Μηαδεωαιο οοΠεἶο- 

πίβιις; πιαπογαπ/{ίαπα, απαπίο Ρ]απίρας πανίδας ΜΙγιάαίος 

Ἐλοάπτη Ἰηναξίς5αέ, αἱ αηίθ ἴ]απα Ὠοεππθίτίας. ΟἱαΠΙΟΡΓΘΙΙ 

Αἰοχαπάτητη Ῥυγίαπῖη ογοαταπ{, αὶ πιααἰκίταίας αριᾶ Β]ο- 

ἀϊος Ρ]ανΊπχαπ1 Ρο]εί ἱπιρεγίο : Μπαξθαπι ϱ]αςδί ρταΓεεθγυη{, 

ΤΧΥΠ. ΜΙδογιιηί {απηθιι αἆ Οα55ἱαπι ΠΠ δ[ίαπῃ Ἰασαί!η, 

ΑΤοηεΙαΙΠ, απο 11ο ἵπ ἀταοῖς Ηίαιίς Ῥγαεθρίοιο Γαογαί 

πδας, 5αῬηηὶςσίας Ίαῦ1 τοδαίυταπῃ. ΟΙ, Ρτο [απιανίαία 

ἄΡΡΤεΠεηςα ἀαχίτα Οα5ςίΐ, ἵπ απο πιοάιπα 6Η Ργθεδίη5 
εδ: « ΑΕ, πί ἄτασαπι πΤΡεπι 5αΏτοτίας, (ΤΦΟΟΓΙΙΠΙ 

απιίοας αρςῖέ, αἱ ἩΒλμοάαπι, Πρανία(ἰς 5(πἀϊοδας; αὐδίί, τί 

Ισηοπαϊηῖα ποίαπα ἵπητας ρ]οτίω Ἱηγ]οίαο Ἰασίθηις πα(ἰοηίς 

Ποιος. 0.γε γετο, ορ νγϊςεατῖς ΡγαοἸᾶταγπῃ Ἠϊδιογίαταη, 

αμα γε] Ἀποάί, τε] Ώοπια ἀῑάῑεῖςεῖ : Βλοάί, παπα πλη]ία 
Ἠλοδῇ τα] οοπίτα αἶίας οἰν]ίαίες, γε] αάτοτςις Τοςε5, ΟΗ11 
ἁ1ἱο5., {απ Ὑθγο οπηΠΊανη Ρροίδη(ἴβδίπιος, ΜΠηγίάαίεπι αἴαιο 

Ῥοπιοίπίαπα, Ῥτο Ἰμογίαίο σοβςοι]πί, Ρίο απα ἵπεπάα ἴα 
4ποσιε ας {ε Ἰαπο ἨΠαναγο οροταπ : Ποπ νετο, 408Η1 

πηπ]ία (αργίηί ποδίτα εισα Ρορυαπι Βοϊλαππα Πηοείϊα, 6Η 

51. 
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χαὶ κατὰ Ἀντιόχου τοῦ Μεγάλου συνεμαγήσαμεν, ὧν 

εἰσὶν ὑπὲρ ἡμῶν ἀνάγραπτοι σττλαι παρ ὑμῖν. Τάδε 

μὲν δὲ καὶ γένους ἕνεχα καὶ ἀξιώσεως ἡμῶν, χαὶ τύχης 

ἐς τονῦν ἀδουλώτου, καὶ συµµαγίας, καὶ προχιρέσεως 

ἐς ὑμᾶς, ῶ Ῥωμαῖοι, λελέχθω. 

ΤΕΧΝΗ. Πρὸς σὲ δὲ, ὦ Κάσσιε, καὶ αἰδώς τις ἐστὶν 

ἐξαίρετος ἐς τε τὴν πόλιν, καὶ τὴν ἐν αὐτῃ τροφήν τε 
σου χαὶ παίδευσυν, καὶ ἰατρικὴν, καὶ ἑστίαν ἂν ὦ ῴκησας, 
καὶ τοὐμὸν ο ώτεσνν αὐτὸ, καὶ ἐμὲ, ἐλπίσαντα μὲν 
ἐς ἕτερα. τούτοις ποτὲ  ἐναθρυνεἴσθαι, ον δὲ ὑπὲρ τῆς 

ο αὐτὰ δαπανῶντα, ἵνα μη αὐτή σοι πολεμεῖν 
ἀναγκάζητ ται, ιπλωμάνῳ τε ὑπ αὐτῆς χαὶ τεθραµ- 
μένῳ, μηδὲ Ἱένηταν δυοῖν ὁ ὑπ ἀνάγκης θάτερον, ἢ Ῥό- 

δίους ἀποθανεῖν πάντως, Ἄ Κάσσιον ἡσσᾶσθαι. Συμ- 

θουλεύω δὲ ἐπὶ τῇ παρακλήσει, τοιῶνδέ σε ὑπὲρ τῆς 

Ῥωμαίων πολιτείας ἁπτόμενον ἔργων, θεοὺς ἠγεμόνας 
ἀεὶ ποιεῖσθαι παντὸς ἔρ γου. Θεοὺς δ) ὠμόσατε, ὅτε 

ἡμῖν ἔναγχος διὰ Γαΐου Καίσαρος συνετίθεσθε, χαὶ 

σπονδὰς ἐπὶ τοῖς ὄρχοις ἐσπένδετε, καὶ δεξιὰς ἐτίθεσθε, 

αἲ χαὶ παρὰ πολεµίοις ἰσχύουσιν, οὐ παρὰ φίλοις καὶ 
τροφεῦσι. Φείδου δὲ, ἐπὶ τοῖς θεοῖς, καὶ δόξης τῆς 
κατὰ ἀνθρώπ υς: ὡς οὐδέν ἐστι συνθηκῶν παραθάσεως 
μᾶλλον, ὃ τοὺς ἁμαρτάνοντας ἀπίστους ἐς ἅπαντα ποιεῖ 

καὶ φίλοις καὶ πολεµίοις. » 

ΙΧΙΧ. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ὃ πρεσθύτης, οὗ µεθίετο τῆς 
7ειρὸς, ἀλλ’ ἐπεδάκρυεν αὐτῃ: ὡς ἐρυθριάσαι μὲν ἐπὶ 

τῷ σ/ήματι τὸν Κάσσιον, καὶ παθεῖν τι ὑπὸ αἰδοὺς, 
ὑφελόντα δὲ ὅμως εἰπεῖν: « Εἰ μὲν οὖν οὐ συνεβούλευ- 
όας Ῥοδίοις μὲ ἀδικεῖν με, σύ µε ἠδίχεις' εἰ δὲ διδά- 
σχων οὐκ ἔπεισας, ἁμυνῶ σοι. Ἠδικούμην δὲ δήπου 
σαφῶς' τὸ μὲν πρῶτον ἀδίκημα, συμ.μ.αχίαν αἰτῶν, καὶ 

-. 

παρορώμενος ὑπὸ τῶν παιδευσάντων καὶ θρε: ἄντων' τὸ 
ίς, προτιμώντων µου Δολοθέλλαν, ὃν οὐκ ἐπαί- 

δευσαν, οὐδὲ ἀνέθρεψαν' τὸ δὲ ἀνιαρότερον, ἐμοῦ μὲν, 
(αἱ Βρούτου, καὶ ὅσων ὁρᾶτε ἀπὸ τῆς βουλῆς ἀρίστων 

ἀνδρῶν, φευ γόντων τυραννίδα, καὶ . πατρίδα έλευ- 
ἠερούντων, ὦ ὦ “Ῥόδιοι φιλελεύθεροι ; Δολοθέλλα δὲ αὖ- 

Ὄντος ἑτέροις" οἷς δὶ καὶ ὑμεῖς εὔνως 

ο... ἐξίστασθαι τοῖς ἐμφυλίοις ἡμῶν. 
ύλια μὲν, εἶ καὶ ἡμεῖς δυναστείας ὠρεγό- 

ςν σαφὺς τὸ γιγνόμενόν ἐστι δηµοκρα- 
Καὶ δηµοκρατίαν ἀθοήθητον 

παρακαλοῦντες ὑπὲρ αὐτονομίας' ᾳ φιλία 

οφέροντες, οὐκ ἐλεεῖτε ἀχρίτους ἐπὶ θα- 

ημεύσει προγραφοµένους" ἀλλ᾽ ὑποχρίνεσθε 
πιύσεσθαι τς βουλῆς, τῆς ταῦτα πασχούσης, καὶ οὐδὲ 

πω δυναµένης. Ἡ δ᾽ ὑμῖν ἤδη προα- 

πεκρίνατο, ἓν οἱ Ἶς ἐψηφίσατο, τοὺς ἀμφὶ τὴν ἕω πάντας 

ἀμύνειν ἐμοί τε καὶ Βρούτῳ. 
ΙΧΧ. Σὸ δὲν εἰ μέν ποτε ἡμῖν περικτωµένοις τι 

συνεπράξατε, ὦν εὐεργεσίας καὶ μισθοὺς ἀντικεχόμισθέ 
που, καταλογίζη" ὅτι δὲ ἡμῖν ἐς τὸν ἐλευθερίαν καὶ 
σωτηρίαν ἀδικουμένοις οὐ συμμαχεῖτε, ἐπιλανθάνη" 

τὴν χαταδουλοϊ 
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ἀμύνειν ἕαυτη 

οὓς εἰκὸς ἦν, εἶ καὶ μηδὲν ἡμῖν ἐς ἀλλήλους ὑπῆρχεν, ἵ εΕἴδῃι οἱ ΠΙΗΙ νοῬίν αμίθὰ ποὐίκομα οοπιηογοῖί Γαἶφδοί, παπς 

| 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Δἶία, ἴππα 60 ΡοβςρπΗπα Ῥε]]ο, αποὰ γο5 επ Απιιοςϊις 
Μασπο, πορίτί5 αὐ[αῖ ααχη[ΐς, βορίε!ῖ : απογΙΠη ΠΟΠ - 
ππρηία, {ε5ηιοπίαπα πορίς εχὶ π[ία, αρυᾶ Υος5 οχδίαηί 
ορ] Ἰποῖδα. ΕΙ ο απ]άεπι γ 6εΠεΓΕ σι] ἀϊση]ίαίο πορίτα, 
46 οοπὀΠΠοπίδαπε α Ἠπο ἀῑεπα Πογίαία, ΓΗΠΙ ἆς πιο ῖς 
ασ ρετρείιᾶ Ποδίτα εΓρᾶ Υο5, Ἠοπιαπ!, πο]ωπίαία, ἀῑεία 
βἳπί. 

ΤΧΥΙΠ. «Τα τοτο, 0355ἱ, Ῥτϊγα(ἴπι 4ποαπθ ποπΠΙΙαΠΙ 

ης οἴγ[ίαιι ἄεθες τεγεγοπ!ίαπα» ἵπ απα οἀπεαίας, ἵπ αὐα 

οτιδ]έας 65, ἵπ απα αστοίαης τοπιοδία γα]είαάϊπί Ἰηγεηίς 

ἵπ σπα (πάπα (ποπάαπη {οσα , {105 ]αγο5, Ἱαρηϊςεῖ : εἰ ππεαπα 

φεἶιο]απα απ]ά {ασθαπα, Πού ἱρδαπα2 αὐἱ φπἶάεπῃ ααπα ἵπ 

π5ΗΠη σ]οπίαιί αΠσαπαπάο Εῖ5 ΤεβΙ5 Ῥ0556 5Ροταγείαπα, οπ- 

Ῥ5 ΠΠ Ῥνο Ίρδα ραίτῖα π{οτ, πο Π]α εοσαίασς οσα ἀῑδεί- 

Ρι]ο οἱ αΠΊΠΟ5ΗΟ 66Γ6ΓΕ Ῥε[]ΗΠῃ, πογε αετηίταπη 5οεᾳπα ας 

ποθθςκατίο, αἱ απί οηπες5 Ἠλοδ ρατίος οοεαπιραπί, αι 

Οα5ρίας Ῥε]]ο αρογείατ. ἨΏερτοσα[ἰοπί αἀάο εοης πα : αἱ, 

απ {απία ποσοίῖα 5η5ίίπος ῥτο τορηλ]ίσα, Ρος οπηπία ἀθος 

ἆπσες 5εᾳαϱῖς. Ῥετ ἆθος Ιαγαδίΐ5, απ απα παρει εκ αποϊοτί- 

ἰαΐε 0ωδατῖς [ωάας Ιπίοι πος τεπογαίπη εδί, οἳ ]αγαπαεηίϊ 

το]σίοπεπα Ιμα[ίοπο οοπβγπιαδίἰ5, εἰ ἀεχίτας Πάοί ποβῖς ἆ4ε- 

415115, ασ» αριιά Ἠοδίος εἰῖαπῃ να]εί, πούάυπα αριᾶ αἴάπηπος 

εί απηϊσο5. σηχία ἆθος Υετο Ἱππποτίαίες, Ἱοπιίπαπι εἴῖαπι 

οχἰςΗππαΙοπῖς Ἠαβθας ταοµσα; αρα ἆπος ἑπτρίςςΙπιαα 

ἀποϊίαν, ίο]ατο [α.ἄετα; άποταΠα {εππογα{οτίθ5 πη]]α [Πάος 

Ῥουγο αρηᾶ απηίεος Ρατίίευ Ποξδίεξαπε τεσπα ο5ί. » 

Ι.ΧΙΧ. Ηωο Ἰουμίας 5οπες, που ἀῑπιϊδιι 0.581 πΙαππα, 

πες αογηῖς θαπῃ Ῥεγ[απάοντο ορβδαγί; αἱ αἲ Ίαπο 5ρεοῖθῃι 

θαδείας ογηροεδεθγοί, ποπ] ]απε πιοτοτοίυγ γογουυπαῖα. 
ΤαΠάΕΠΙ, οχοιπία ΠΠαΠΙ , 5 τοις τοςροπά1έ: « Τα 5ἱ ΠΟΠ 

φμαρίςεί ΕΙιοδῖίς, αἱ ἱπ]αρίαπα α πιο αὐφήηθαπε, {ρ5θ ή 
{αοἱς Ἱπ]απίαη. Οπος 5ἱ Ρρει5μαάετε ποπ ροαἱδα, Ῥαπα5 
πα ή ἀαβυπί, απῖ ἴο οοπίεηςετηηί, Ῥαδδυπα ἄΠίεΠΙ Πιο 

ἱπ]αγίαπα, πηαηϊ[εςίαΏα οί. Ῥήπιαπα, απἷα πος ἱπρείτατί 

ααχΠ(απα, ἀδεροοίας α- πηεῖς ογιζ {οτί ρας οἱ οά οσον ῖθας : 
ἀεἰπάο, ααἷα Ώοἱαβρε]ίαπα ΠηΙ ρα ἑα]εταπέ, πες ογαά ατα 

356 πθς οὐμοαίαπι. 1, απο σιανίας οδί, Ἠωο οσο Βτι- 
{πδαᾳπθ, οἱ φποίαιοί αἰἷος πορίδοπα. γἰάδ[ϊ5 οχ 5οπαία ορίῖ- 

πηαΐθ5, ἃ νοῬί5, Βου, Ἠρογίαἰἰ5 αβδοτίογες ρα5δί 5ὔΠ1Π5, 

ἀπ (γταπηίάσπα Γασίηχας, οἱ ραἰτίαπα οοπα ης πι Πογίαίδηι 
γἰπάἶσατα, απαΠα Ώο]αβοί]α ρτοδἷάΤί ἵπ αΠογαπη ον Παίοηη : 
ααίρς ΠἰπΙΙΓΙΗ 1ρ5ῖς νο [ανοπίος, Πησιῖς α ονῆ]νας πο- 

εἰνίς εοπΠἰεἰαΙοηίθη5 νοῖ]ο αμίίηοτο, Ἐ5δοηί απ{οίη οἶνῆ]ος 
Ίνα. οοΠ{ΘΠΙΙΟΠ65,, 5ἱ οἱ πος ραγίίος α[Γοζίατοπηας Ῥοβοη{ἴαπα : 

πΙΠο αρθτίσπα Ῥο πα οί τορυρ]ίος αἀνοιδις ΓΥΤάΠΗΟΣ, 

Εἰ τοπαραβ]ίσαπα ος πι] ααχίο ἀἱρπαπαληϊ, ααὶ ἀεργοσα - 
ἴογος Ργο γορίγα πα ἱ5 Ηβογίαίος οἳ, αἱ γεςίταη οπΠὰ ρο- 
Ρι]ο Ἠοπιαπο 5οοἱείαίοπα απο απησαο ]αοίαἰἶς, ουδ δῃα γος 

πο πηῖδογοί {οἱ οἵ γ{απα ΠοΠΙαΠΟΓΗΠΑ, ἰπδ]οία οα δα ρτοδοί- 

Ρίογηπα, οἱ θοπίς δαἱ5 οχι (ογυη : 5οὖ Πηβ]{]ς νο οχδρεοίατα 
{15δα δομαία5, ορργοςςί πο αἲ πιούσπα, πθο γαἱοηίΐς 5ο- 
ἱρδιῃ ]άπ1 ἀε[οπάστο, Απ ]άπα πάση ΤοβΡΟΗΣΕΠΗ ἃ δοπαία 
Μαβοίῖς, «παπα οπἱεπία]ο5 οηΠο» Ρτογ{ηοῖᾶς οροΠα Γουγο πο! 
Βίοι 155118, 

ΙΝΧΝ, «Τα γετο, δἱ απἰά πππαπα οροτῶ ποὺῖς, ἴππρο- 

παπα ααρβοηίίθας, οοη{]ϊκίς (το 4πο αὐαπάο γουρίίς 

ῥγαηία), τὰ πυπο ἱπιραίας : αασᾶ γοτο Ἠβογίαίο πο δα]αίθ. 

ἱ ρυρπαπ θα πο αἁφίίς, τὰ ορ γ]δορτίς : σπσα ἀοραοτίί8, 

τα ο κο δις 



ι 
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«λλὰ νῦν ἄρχειν ἐθελοντὰς ὑπερυαχῆσαι τῆς Ῥωμαίων 
3 ’ 

δημοκρατίας, Δωριέας ὄντας. Οἳ δ᾽, ἀντὶ τοιούτων 
ἔργων καὶ λογισμῶν, συνθήκας ἡμῖν προφέρετε (γενο- 
µένας μὲν ὑμῖν καὶ τάσδε πρὸς Γάΐον Καίσαρα, τῆσδε 

τῆς μοναρχίας ἠγεμόνα" λέγουσι δ) ὅμως αἱ συνθῆκαι, 

ους χαὶ Ῥοδίους ἐ ἐν ταῖς χρείαις ἀλλήλοις ἁμύ- 

νειν ) ἀμύνατε οὖν ἐς τὰ μέγιστα χινδυνεύουσι Ῥω- 

µαίοις. Κάσσιος ὑμῖν ἐστι ὁ τὰς συνθήχας τάσδε προ- 
9 Β ο « - Ν 
φέρων, καὶ ἐπὶ συμμαχίαν καλῶν, Ῥωμαῖος ἀνὴρ, καὶ 
« ν μα « / ω πω 
Ρωμαίων στρατηγὸς, ὥς φησι τὸ Ψήφισμα τῆς βουλῆς, 

2 νὰ .» Δ ο 5 / / 
ἐν ᾧ πάντας ὑπακούειν ἡμῖν ἔταξε τοὺς τοῦ Ἰονίου πέ- 

. 

ραν. Τὰ δ αὐτὰ καὶ Βροῦτος ὑμῖν 7 προτείνει ψΨηφί- 
σματ ὶ Πομπίϊος, τὴν θάλασσαν ὑπὸ τῆς βουλΏς σµατα, καὶ Πομπήϊος, τὴν θάλ τὸ τῆς βουλῆς 
- { -. ν / 

ἐπιτετραμμένος: τὰς δ᾽ ἱχετείας, ἐπὶ τοῖς ψΨηφίσμασι, 
Ν οω ο 

καὶ οἵδε πάντες, ὅσοι «φεύγουσιν ἀπὸ τῆς βουλῆς, οἱ 
ο /.. 3 Δ / 

μὲν ἐς ἐμὲ καὶ Βροῦτον, οἵ δ' ἐς Πομπήϊον. "Εστι δὲ δή- 
η ᾽ ᾿ / « / ς / -- Ἀ 

που τὸ συγχείµενον, Ῥωμαίοις Ῥοδίους βοηθεῖν, κἂν 
2, “ ο των, αν. 
ἕνα ο λν- Εἰ δὲ οὔτε 

Υ 3 λ ὃ Ἀ | φ4 Ἀ ο / 
οὔτε Ῥωμαίους ἔτι, ἀλλὰ φυγάδας ἢ ξένους ἢ κατ ταχρί- 
τους, ὧς οἳ / προγράψαντες λέγουσιν, ἡγεῖσθε : οὐ πρὸς 
ἡμᾶς ἐστιν ὑμῖν ἔτι, ἀλλὰ πρὸς Ῥωμαίους, ἃ ὦ Ῥόδιοι, 

τὰ συγχείµενα' ἡμεῖς δὲ, ξένοι καὶ ἀλλότριοι τῶν συν- 
-”ω - - 3 

βηκῶν ὄντες, πολεμήσομεν ὑμῖν, ἣν μὴ ἐς πάντα χατα- 
κούητε.» Τοιαῦτα μὲν ὃ Κάσσιος ἐπειρωνευσάμενος, 

χαθ᾽ στρατηγοὺς ἡμᾶς, 

τὸν Ἀρχέλαον ἀπέλυεν. 

ΙΙΧΧΙ. Ἀλέξανδρος δὲ καὶ Μνασέας, οἳ Ῥοδίων 
ᾗ Ἰούμενοι, τ ταῖς τριάκοντ' καὶ τρισὶ γναυσὶν ἀγήγοντο 
ἐπὶ Κάσσιο ἐ ες Μύνδον, ὁ ὡς προκαταπλήξοντες τῷ ἐπί-- 

πλῳ" καί τι που καὶ κούφως εἶχον ἐλπίδος, ὅτι καὶ 

Μιθριδάτη ἐ ἐς Μύνδον ἐπιπλεύσαντες ἑ ἐδόχουν ἐς τὸ τοῦ 
ὴ . 5 ω 3 / κ) δο ωιες» ν 

πολέμου τέλος εὐτυχῆσαι, Ἐϊρεσίᾳ δὲ ἐς ἐπίδειξιν 

χρώμενοι, τήν τε πρώτην ἡμέραν πὐλίσαντο ἐ ἐν Κνίδῳ: 

καὶ τῆς ἐπιούσης ἐπεφαίνοντο τοῖς ἀμφὶ τὸν Κάσσιον ἐχ 

τοῦ πελάγους. Οἱ δὲ, θαυμάσαντες, ἀντανήγοντο, καὶ 
.ν ο} / 3 ’ λ ὃ / εΕγ/ 

τὸ ἔργον ἦν ἑκατέρωθεν ἰσχύος τε καὶ δυνάμεως. “Ῥό- 

διοι μὲν Ὑὰρ ναυσὶ κούφαις διέπλεόν τε τοὺς πολεμίους 

θξέως, καὶ περιέτελεον, καὶἐπανόδοις ἐ ἐχρῶντο' Ῥωμαῖοι 

δὲ, ἐπὶ νεῶν βαρυτέρων, ὅ ὅτε ση πικ να, ἀπὸ βαρυ- 

τέρας ῥύμης ἐπεβάρουν, ὦ ὥσπερ ἐν πεζοµαχία. ἸΤοῦ δὲ 

Κασσίου πλήθει νεῶν τὰς πολεµίας περιλαθόντος, οἳ 
μὲν Ῥόδιοι περιπλεῖν ἔτι καὶ διεκπλεῖν οὐκ ἐδύναντο 
Ε / η) 3 - / 3 ο. ’ λΦά-. 

ἐμθάλλουσι δ) αὐτοῖς µόνον ἐκ τοῦ μετώπου, καὶ ἄνα- 
χωροῦσιν, ἡ μὲν ἐμπειρία διέφθαρτο ὑπὸ τῆς στενοχω- 
ἕ / ν 5 Ν 5 / κα. 
ρίας κεχυχλευµένσις αἳ δὲ ἐμθολαὶ καὶ ἀποσιμώσεις ες 

ῥαρυτέρας - τὰς Ῥωμαίων ναῖς ἀσθενεῖς ἐ ἐγέγνοντο, Ῥω- 

μαίοις δ) ἦσαν ἐς χουφοτέρας εὔτονοι" μέχρι Ῥόδιαι 

μὲν τρεῖς αὐτοῖς ἀνδράσιν ἐλήφθησαν, καὶ δύο ἀνεῤῥά-- 

Υησάν τε καὶ χατέδυσαν, καὶ αἱ λοιπαὶ βε  λαμμέναι 

διέφυγον ἐς τὴν Ῥόδον. αἱ δὲ Ῥωμαίων ἅπασαι μὲν 
3 . νὰ 3  α ..., ” ολ] λ ’ 

ἐπαντλθον ἐς Ἠύνδον, ἐπεσχευάζοντο δὲ χαὶ τούτων αἱ 

πλέονες βλαθεῖσαι. 

ΓΧΧΙ. Τοῦτο μὲν δὴ τῆς ἐν Μύνδῳ ἵ 
. 

Ρωμαίων τε 
χαὶ Ῥδ δ/ άδι έλος «ΜΕ λ σα ο πη κ 

Ὁδίων ναυμαχίας τέλος ἠν' καὶ αὐτὴν γιγνοµένην 
η 3 ΄ « ’ 

ὃ Κάσσιος ἀπὸ ὄρους χαθεώρα. Ὡς δὲ ἐπεσχεύασε τὰ 

-----υὔῄὔὓὐ-ὐ-----υ-ὐὔᾱ ος ----ἴ-υ-υὉ---------καακας ααακααααακασοαακκασοπαασααααααπαακαακαασαααακαασσπαασααααακαασασααασααααααααασακσισαααααασασαααασασαααααασααασαααααααααακαην παπα 

απ πιοππεη{ῖ εοπ{μ]]ςςο. 

οθρεηί. 
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φα1οια ένο ΗΕ [ποσγ Ργο ΠΟΙΙΑΠΟΓΙΠΗ περα ]ίσα ΡΙ0- 
Ρυρβπαπάϊ, Που ραβεγΕΠα 41η ροπειίς φἱ5. Αί απο- 
πίαπα, Ελ] α5πιοςἱ απἱάσηα ταἱοηίθας ράΓΗΠΙ οΠΙΠΠΟΙΙ, [αν στα 
πουίς ομ/1οῖῖ5 (ῑοία απἰάεια Π]α οἱ Οὔρξάγο 4ποΠπο, ή 
ΡΓΙΠΟΟΡ5 Γπογαί πα] ας (γταπηίαἶς; 5οᾷ φπ{ρ5 {αΠ1ΘΠ {ρςῖς Ίος 

οοπ(πείας, ἀεμειο Ρορα]απα Ἠοππαπιπι ἨούίππιἽπο, αί 

οπ]νῖς ορα5 οδοί, ἱπνίσσηι αχ Πίαγί), Γογίο ἰᾳίέαν οΡοΠΗ Τπο- 
πηΔΠΙ5, ΦΗΠΊΠΙΟ [η ρεγίσμ]ο νουραμίρας! Επ αδείας ερο 

ἄνί5 Ἠοπιάπις, εί (5ἱ βάε5 οδε 5επα(α5εοηδιίο, απο. 1 

ΟΠΊΠΕΣ {Γ8η5 πανε ρου {πο]ᾶ» ἱπιρετίαπῃ πορῖς ἀθοτοίπα ο»!), 

Βοιηαπς Ἱππροταίου, ἱρδυπ Ἰ]ιά {ωάας {εκίου, εἱ εκ [α- 

46γε ααχΏία α γοῬίς Ροδίπ]ο. Ἐαάσπιααο 5οπα(ηκοοηςα]ία εἰ 

Ῥταία5 γορίς Ιησογίέ, εί Ροπηροίας, ταὶ πια πα. α 5οπαία 

ρυα[εεία5. Αά 5οπα(αςοοηρα]ία αοορᾶΠί ρτοσος Ἱπουη 5- 

παίοταπα οπηηίαπα, αἱ ραγίπα αἆ ης Βτυίππιππα, ραΓ{ἴπα 

ἂά Ροπηρεῖαπα Ῥιο[αρετθ. Αί4πῖ οκ ρασ Ργο[αοίο Γογηπ]α 

Ἠποβίογαπα ρορι]α5 αἆ 5αοσοιγγεπά Πα γα] εἰπσι]ίς Ποιιαηῖς 

ανίρας, δἱ γεδίτα ορε ἱπάίρεαηί, {οπείατ. Οπος 5ἱ γοιο πος 

Ριο Ππηρεγαίοβις, πες ϱτο αἰνίρας Ποηπαηίς, εεὰ Ρ{ο εχ- 

δμ]ΐρης, αίᾳπε εχίευί5͵, αἱ (αἱ ρυοδομρίοτος αἰππί) ἀαπηπα(ἴς, 

ηο05 Ἠαβαίϊ5, 6Γ5ο ΠΟΠ Ίαῦ πουίδοαπα τοῖς, Β]ιοδῇ, 5ο 

6πΠα Ρορι]ο ἨοΠΙαπο 5Πί [αάθτα :ΠΟςΥοΤΟ, οχίογί εἰ αἰῑοπί 

ἃ [ῴά6να, ἴαπι ἀῑα τος Ρε]]ο Ρο/5οΠπσΏΙΣ, ἆοπας ἱπιροταία 

οπηηία [εοεγηῖς.». Τα] πιοᾶο ον Π]αίας ἴπ Π]ιοᾶίος Οαδδίας, 

ἀἰηϊςαί ΑΤοΠεΙαΙΙΗ. 

ΗΧΧΙ. Οᾳίεαιη ΑΙεχαπάεν εἰ Ἠπαςεας, Ἠιοδίογαπα ἆ- 

είογες, οαπι 1115 (πἱςίηία (τῖρας πατίρας Μγπόαπα ροογυηέ, 

αβίίο ἵπουςα Οαςδίαπι {ογγητῖ. Ας δροί 4ποσπθ ποπ] 

ἴ8πιετε αἶς 5αβεταί εχ εο, αοά ΜΠΗ]άαίεπα οἶγσα 146 ο): 

Ρίάπα αθδεουῖ, γἱςί εγαηί αἆ [οἱἱοθηι Ῥε]]1 ον [έπη Ἰαιᾶ ρᾶ- 

Πασαθ ορἰεηίαία τοπισαηᾶϊ Ρε- 

πα, ίππο ἀῑε πίάαΠα ἀῑνατίεταπί : 5εΠεπ[ῖ γετο ηΡὶ ος 

Δ]ίο αρραγισγαπί Οα5δίαηϊς, ηλἰγαηίος 11 οομίνα φο]γογαπί 

ἃ Πτοτε: Ραρπαίαπηᾳυε εδί πἰτίπαιε γα]ίάο εί ρειῖία, Ἠ]ιοδΙ 

παγἰαῖϊς ασί]ρα5 πιοάο α [οηίο ρου ἀἀγοιςος ογάΊμος ῃοηο- 

{αραηί, ποᾶο εοηγαιςί5 ΓΗή515 ΠαΥΊρη5 α ἴεηβο ΡεΓ θ0846ΠΗ 

Ρετγαπρεβαπί. Ἠοπιαπί εοηίτα, στανιοίρας πανῖθας πίθη- 

ία, αποίίθς αἆ π]απας τεηίτο ροίογαΠ!, Ππα]ογο υἱ Ρινα]ο- 

Ῥαπέ, υέ ἵπ ἰογγοςίη Ῥγω]ο. δοᾷ Οαςείαπὶς πια] αδῖπο 

πανΊαΙα οἰτεππηγεπῖοηίίριας παγος Ποδίίαπα, Ίαπα Ἠ]ιούῇ ΠΟΠ 

ἁπηρμίας οοηγογδἰοπίρα5 {1 απί ΡεΓΓΙ πηρε ογάΐπος ροίεΓαΠέ: 

αἱ αππῃ πΙμΙ] οἷς 5αρεγοςδεί, ηἰδί αἱ α [τοπίο Ἱπιροίας {αςς- 

τοηί, πἹοχαιθ 5ο5ε γαεἱρεγεηί, ΠΙΠΙ] 6ος Ιαναθαί ρογίία, ἵπ 

ἈΤΟἴΗΠΩ οοᾶείος αἩ Ποδβας. Αίαπο ἱρ5ίῖ τοδίτογαπα [είς 

εί οκ αἰίο {αείί ΙποιΓξδας οοπίτα σιανΙογος ΒΟΠΙΑΠΟΓΙΠΙ Πᾶ- 

γεδ, ΡάΤΙΠΗ ογαη{ ΥαΠά{ : 5εᾷ ἰ{αηίο πια]ονί Ἱπιροία Ἡοππαπα" 

ἀάνοιςανία» Ἰογίογες ρεγου(ἰεραπί. Οπο Γαοίαπῃ οδ, οἱ πῖ- 

Ρας πανίρας ἨΠοάίογαπα 6ΙΠ 5οοἷῖς πανα]ίρις εαρίῖς, ἆπα- 

Ρι5 ΓΓαοβίς ἀθιπεγαίαπα, Γαἰαας πηπ(Παία Πού Πα 5ε Τ6- 

ἘΏΟΠΙ4ΠΟΡΟΠΙΠΕΣ αϊάσπη, 5οἆ γι ἠηογαία. Ρ]οίασπο, 

Μγπάυπα γεδ[εγαηί, Ιρίαιο γο[οοία» 5ΗΠΙ. 

ΤἘΧΧΠ. Που ατεηία αἲ γπάαπι Βοπιαπᾶ. οἰα55ί5 οΠ1 

Ἠ]οάία οοπΠἰκίί. Έαπι ρασηαια 4πππα 6 Ῥγοχίπιο ΠΙοΠίΘ 

; Ρροοίαξδςεί Οαξεῖας, ΠΙΟΧ΄ το[οοῖς πανίριις Τιογνπια ρε(έ, 

. 
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σκάφη, διέπλευσεν ἐς Λώρυμα, Ῥοδίων τι φρούριον ἐν 
τῇ περαίᾳ, καὶ τὸ πεζὸν ἐς τὴν Ῥόδον διεθίθαζεν ἐπὶ 
ὁλκάδων ὑπὸ Φαννίῳ τε καὶ Λέντλῳ. Αὐτὸς δὲ ἐπέ- 
πλει, ταῖς ὀγδοήχοντα ναυσὶν ἐσκευασμέναις ἐς τὸ φο- 
θερώτατον" καὶ περιστήσας τῃ Ῥόδῳ τὸ πεζὀν ὁμοῦ 
χαὶ τὸ ναυτιχὸν, ἠσύχαζεν, ὡς ἐνδωσόντων τι τῶν πολε- 
µίων. Οἱ δὲ ἐπανήχθησαν μὲν αὖθις εὐθαρσῶς: δύο δὲ 
χαὶ τότε ναὺς ἀποθαλόντες, συνεκλείσθησαν. Καὶ ἄνα- 
δραµόντες ἐπὶ τὰ τείχη, πάντα τε ὅπλων ἐπλήρουν, 
καὶ ἀπεμάχοντο ὁμοῦ τοὺς περὶ τὸν Φάννιον, ἀπὸ τῆς 
γῆς ἐνοχλοῦντας, καὶ τὸν Κάσσιον, τοῖς πρὸς θαλάσση 

τείχεσι τὸ ναυτικὸν οὐκ ἀνέτοιμον εἷς τειχομαχίαν ἐπα- 
γαγόντα: ἐλπίζων γάρ τι τοιοῦτον, ἐπεφέρετο πύρ- 
ους ἐπτυγμένους, οἳ τότε ἀνίσταντο. Ῥόδος μὲν δὲ 
δύο πείραις χαμοῦσα, ἔκ τε γῆς καὶ θαλάσσης ἐπολιορ- 
χεῖτο" καὶ οὐδὲν, ὡς ἐν ἔργῳ ταχεῖ καὶ ἀδοκήτῳ, πα- 
ρεσχεύαστο αὐτοῖς ἐς πολιορχίαν. "Όθεν ἦν εὔδηλον, 
ἁλώσεσθαι τάχιστα τὸν πόλιν Ἡ χερσὶν ἢ λιμῷ" καὶ 
τάδε Ῥοδίων οἵ συνετώτεροι καθεώρων, καὶ Φάννιος 
αὐτοῖς καὶ Λέντλος διελέγοντο. 

ΙΧΧΠΙ. Γιγνοµένων δ᾽ ἔτι τούτων, ἄφνω Κάσσιος 
ἦν ἐν µέσῃη τῇ πόλει μετ ἐπιλέκτου στρατοῦ, βίας μὲν 
οὐδεμιᾶς φανείσης, οὐδὲ Χλιμάκων ἔργου. Εἴκαζον δὲ 

οἵ πολλοὶ, καὶ ἐλόκει γενέσθαι, τοὺς γαρίεντας αὐτῷ 

τῶν πολιτῶν ὑπανοῖξαι πυλίδας, ἐλέῳ τῆς πόλεως καὶ 

προµηθεία τροφῶν. Ώδε μὲν ἑαλώκει Ῥόδος: καὶ 

Κάσσιος ἐν αὐτῃ προὐκάθητο ἐπὶ βήματος, καὶ δόρυ τῷ 

βήµατι παρεστήσατο, ὡς ἐπὶ δοριαλώτῳ. Ἀτρεμεῖν 
τε χελεύσας τὸν στρατὸν ἀκριθῶς, καὶ θάνατον ἐπικη- 

ρύξας, εἴ τις ἁρπάσειεν ἡ βιάσαιτό τι, αὐτὸς ἐξ ὀνόμα- 

τος ἐκάλει 'Ῥρλίων ἐς πεντήχοντα ἄνδρας, καὶ ἀγθέντας 

ἐκόλαζε θανάτῳ’ ἑτέροις δὲ, ἀμφὶ τοὺς πέντε καὶ εἴχο- 
σιν, οὐγ εὑρεθεῖσι, φυγὴν ἐπέταττε. Χρήματα δὲ ὅσα 
ἦν, ἡ χρυσὸς 3 ἄργυρος, ἐν ἱεροῖς τε καὶ δηµοσίοις, πάντα 
συλήσας, ἐκέλευσε καὶ τὸν ἰδιωτικὸν ἐκφέρειν τοὺς 

κεκτηµένους ἐς ἡμέραν ῥητήν καὶ ἐπεκήρυξε τοῖς μὲν 
ἐπικρύψασι θάνατον, τοῖς δὲ μηνύσασι δεκάτην, δούλοις 
δὲ καὶ ἐλευβερίαν. Οἱ δ᾽ ἐν μὲν ἀργἢ πολλοὶ συνέκρυ- 

ψαν, οὐκ ἐς τέλος ἐλπίζοντες ἀφίξεσθαι τὴν ἀπειλήν. 

Διδομένων δὲ τῶν γερῶν, καὶ τῶν μ.ηννομένων, ἔδεισάν 
τε" καὶ προθεσµίαν ἑτέραν λαβόντες, οἵ μὲν ἐκ γῆς 

ἀνώρυσσον, οἵ δὲ ἐκ φρεάτων ἀνίμων, οἱ 
τάφων, πολὺ πλέονα τῶν προτέρων. 

ΙΧΧΙΥ. Αί μὲν δὴ Ῥοδίων συμφοραὶ τοιαίδε ἦσαν" 
καὶ Λεύκιος Οὕαρος αὐτοῖς μετὰ φρουρᾶς ὑπελέλειπτο. 

αἲ 3» ΄ 

δὲ ἐξέφερον ἐκ 

Ὁ δὲ Κάσσιος, ἠλόμενος τῇ ταχυεργία τῆς ἁλώσεως, 

καὶ τῷ πλήθει τῶν χρημάτων, ἐπέταττεν ὅμως καὶ 

τοῖς ἄλλοις ἔθνεσι τῆς Ασίας ἅπασι, φόρους ἑτῶν δέκα 

συµφέρειν. Καὶ οἵ μὲν ἐπράσσοντοσυντόνως, Ἐξαγ- 

γέλλεται δ) αὐτῷ Κλεοπάτρα μέλλουσα διαπλεῖν µέ- 
, . - ΄ - , 

γάλῳ στόλῳ καὶ παρασκευη βαρυτάτη πρὸς Καΐσαρά 
- . 3 ἁ ' 4 ν, 

τε καὶ Ἀντώνιον. Τὰ γὰρ ἐκείνων αἱρουμένη καὶ τέως 

διὰ τὸν πρότερον Καίσαρα, τότε μᾶλλον {ρεῖτο διὰ τὸν 
ἐκ Καστίου φόρο. Ὅ δὲ Μοῦρκον, µετά τε ὁπλιτῶν 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

αποᾶ ε5ί Β]οβίογαπη ἵπ αάγειςα οοπ({ποηίο εαβίο]απη. πάς 
οπεταγῇῖ {ογγεβίγες οορία5 (ταπδγοχίέ {η {πδυ]απη, ἀποία Ἐαη- 

πῇ Πεπίπ]ααο. Ίρ56 ουπῃ οεορῖπία Ἰοηαίς πανίδας, αἲ ἵπ- 

οποπάαπα Ππαχίπηθ ἴΘΓΤΟΓΕΠΑ οτηα[ῖς, αεερφεῖ. 5ο {πι 

Ροάε»ίτῖρας οορίΐ5 απαπῃ παγα]ίθας ανα οἰτουπαδαία, εοπ!ῖ- 

πηΙῖ 56 ράΜ1ἱ8ρε6ς, εχδρεείαης, 5ἱ [οτίο Ἰορίος γεπηκςητί ο-- 

5οπί Γεγοςῖαπῃ. Αἴ ΠΠ απἀσπίοτ οοεπτγογαηί ἆθηπο : 5εᾷ 

ἴσπο 4ποφπο ἆπαβας πανίδας απιὶφοίς, οἰαιςί 5υπῖ ππάίαπα. 

{απιΠπε ΠΙΗΤΟ5 οεζαραπί, εί αγπαῖς οπιπία εοπηρ]εηί, αἰπην]- 

απε Ἐαηπίο, α ἵειτα ορρυρηαη{, αἴπππ] Οᾳα55ἱ0 τορησηαηί, 

Δἀπιογθη!ί α πατί ϱἸαβδοπη , ΠΟΠ Ἱπραταίατη Ἱη[οςίαπαϊς πια- 

πίρας: Ῥτοοοβίίαης οηίπῃ {α]ε αλα ]ᾶ , αἰα]εταί 5δευπῃ ζᾳ5- 

5ίᾳ5 Ρ]ἰσα[τ]ος {ητγες, απσρ {απ οχοίαία; ςππ{. Τία Ἠλοάας, 

Ρἱ5 Ιη[ε]οῖίετ (επίαίο πανα]! ρτω]ῖο, ἔετγα ππαγίαιε ορρασηᾶ- 

Ραΐατ; ἱπαραταία, αἱ ἵη ορετο 5αὈί!ο οἱ ἱπορίπαίο, ἂᾶ 5α5{ἴπεη- 
4απῃ ορρηρηδ[ίοπθη. Ἰπᾶε αρρατεβαί, Ὀπονϊ γοπίπταπη ἴπ 

Ροΐεςίαίεπα Ἰοδίΐαπα, γε] αγπηῖς, τε [αππθ γἱείαπι. Ἀες Ἰα- 

(π]έ ος ρταἀθη[ῖοτος Βλοάίογαπα , απῖρας οίίαπ «πα Ἐαηπίο 

εί Τ,επία]ο οο]οσαία ἹπίογοεάεῦαΠί, 

ΤΙ ΧΧΠΙ. Ου ἆππι βαπί, εὈ[ίο σαςςίας ἵπ ππθδἶα τῆς ππα 

Ἰοϊκεῖπια παπα οοηςρθεία5 ο5έ, πες 5οα]ΐς (Πποά απἰάσπι 

αρρατεβαί) πδας, πες π]]α οχίρτπα γί αἁπιοία. ΟτεδΙίσπι- 

απο ο5ί Ρ]ετίσᾳπ6, ηθς α τοτῖ «ῃοοίο αὈ]αά(ε, εἶαπι αρετίας 

αἱ ππίπογες Ρροτίυ]ας αἩ οπιπεηΙοτίρας πίετ οἴγος, ΠΙΙΡΟΓΑΗ- 

Έρις 5οτίεπα ατοῖς, εἰ ε ἱπιπππεπίο {αππς 5ο]Ηεῖς. δίς 

οβρία Ἠ]ιούο, Οα5δία5 ἵπ (πραπα]ϊ οοηβεᾶἴέ , Ἱασία ρτο ἑτῖρι- 

πα] Ρτορορίία, ΠΟΠ 5ε0ΙΙ5 ο δἱ ΑΓΠΙΟΓΗΠΗ γὶ οαρία της Γας- 

56ΐ : Ἰα55οσιθ απῖεδοετο εχειοῖία, δἱ Ρετ ΡΓῶΟΟπος πποτίριη 

ἱπίογπαίπαία5, ἱ ααἱς οἱ γἶπῃ {αοθτεί απ! ταρετεί φπἱάσπαης 

1ρ5ο ποπηἰπα πα οἶίαίος οἴτοίίοτ ααἰπαπαβϊπία οἶγος Βλοδϊος 

ἀποί αἆ 5αρρΙοίαπη ]α5ίέ; ἀἸἱοδαπε φαἱπσιε [στο οἱ γἰαιη!, 

πηδ( παπα οοπηρατεηίες, πππ]οἰαγ]ί οχδί]ο.. Ταπῃ Υοτο απἷά- 
απῖά ρεουπίαταπα απἲ αατῖ ἀγρεπίίααα ἵη ἱεπηρ]ϊς ααἲ ἵπ ατα- 
πο {α1ἱ, τὰ οπηπο εοττᾶδῖε : πος Ἠου οοπίεηίας, οάϊκίε, αἱ, 
αποά απϊκᾳπο ρηναξἶπα απτὶ ἀγβεηίϊνε ρορβίάρτοί, τὰ Ιπίτα 
ἀῑσίαπα ἀΐοπα ργο[ειτοί; ἀεπιποίαίο ρε ΡΓΩΟΟΠΕΠΗ 5αρράο, 
οἱ ααἷς αἰἰᾳπ]ά οεσμ]ίαγεί; ἱπάΙοῖθας γετο ἵπ ργπηίασα ϱτο- 
Ροβεἱς Φεοῖπιῖς, οί 5ενἰς ἱηδηρος Προγίαίο. ΠΠ ρήση 
οεἰαῦαηί ρ]ετίαυοα, δρεγαπίος {οτε αἱ ἱπίτα γετρα πἰηᾶ: οη- 
αἰδίοτοπί : ἀεϊπᾶο, Ρροδί(παπα ἰπάἰσίρας τορτςεηίατί ρτας- 
πιία, πππ]οατῖααο ἀερτεβεηςος, γἰάεγαηί, ρε εγαπί ρτοτο- 
ρατί οί (ογπηίπυπα. πο ἱππρείταίο, αλ οχ ἵδιτα εΠοδ[ευαηέ 

οοπαἶία, αΏί αατίοθαη{ ο ρα{εἶς, αἱ ο δορι]οτῖς ρτο(δγοϊιης, 
πηπ]ίο ρ]άτα παπα απίσα, 

ΙΧΝΧΙΥ. Πω (αοτυπί οα]απηἑαίος Ἠλοδίογαπα : ααΐνης ., 

γάτας γο]οίας οί ργαρἰάΐο. Οα5δία5, Ἰσέα5 οἱ οχρυρηαίοπε 

ορ]οτί εἰ ροουηίαγαα οορία, {αιπον τοἰφα]ς οἰίαπα οππίρς 

Αλία Ρορι](ς ἀοοθίη ΔΗΠΟΓΗΠΗ ἐπηροταν{έ (εἰ δαία, οπφπ6 ἶπο 

ΠηΟΓΑ οἱ 4Ώκαπο α]]α γοπηἰφδίοπο οχομίί. ὁαππφαο παποϊαίας 

ΠΠ, Οἰοοραίταπα {π 60 9.56, πἱ ἱηροπίί εἸ4556 οἱ πάμπο αρ 

αταΐα πανῖσοι πἲ 04ο οἱ Απίοπίσα, ΟπύπΗ οΠ{Πὰ 

Ραγίος λα Ίάπι απίο εἰορίφδοί ργορίος 5προτίογοπη Ο)28ΓΟΠΗ, 

(απο Ίσησο ρτοροηδίος {η οἳς [αοία οταί ρτορίοτ [οπδίποη, 

απα οί ᾱ- Οα59ἱ0 πποίασραί. Δά ουσ πποίσπι Οαλδΐας Ἱ 

. 

» 
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ΡΕ ΡΕΙΗΙΡ ΟΙΝΗΙΡΟΡ ΙΡ. ΤΝ, Τὸ ---ἹΤ. 

, γ. υ | -. ὲ Ν .” ξξ / 

ἀρίστου τέλους καὶ τοζοτῶν τινων, ἐπὶ νεῶν ἑξήκοντα 

χαταφράκτων, ἐς Η ελοπόννησον ἔπεμπε ναυλοχεῖν περὶ 
.ω / / 

Ταίναρον, περισυράµενος ἐκ τῆς Πελοποννήσου λείαν 

ὅσην ἔφθασε. 
ο Δ 

ΙΧΧΥ. Τὰ δ) ἐμοὶ Λυχίαν καὶ Βροῦτον, μικρὰ καὶ 

τῶν ἀμφὶ τοῦτον ἐς ὑπόμνησιν ἀναλαθόντι ἄνωθεν, ν 
. ή 

τοιάδε. ᾿Επειδὴ παρὰ Ἀπουληΐου στρατιάντε τινὰ εἰλή- 
ος γ / 

φει, ὅσην Ἀπουλήϊος εἴχε, χαὶ χρήματα ἐς ἐξαχισχίλια 
.. / ο» 3 / 

καὶ μύρια τάλαντα, ὅσα ἐκ τῶν φόρων τῆς Ασίας συν- 
. { / λ 

είλεχτο, παρῆλθεν ἐς Βοιωτία. Ἀηφισαμένης δὲ 
ο. .. -. -” ΄ 3 / -” 

αὐτῷ τῆς βουλῆς, τοῖς τε χρήµασιν ἐς τὰ παρόντα χρῖ- 
.ω Σ᾽ εδ | -” 

σθαι, καὶ Μακεδονίας ἄρχειν, καὶ τῆς Ἰλλυρίδος ἐπὶ τῇ 
.” - / -” 

Μακεδονία, τὰ μὲν ἐν τοῖς Ἠλλυριοῖς τρία τέλη τοῦ στρα- 
ᾱ, ο / Μο, έ 

τοῦ παραλαμβάνε:, Οὐατινίου τοῦ πρότερον ἄργοντος 
υ.. /' 

Ἰλλυριῶν παραδόντος ἓν δὲ ἐκ Μακεδονίας ἀφείλετο 
/.. ο “3 Ἡ Δ 3 / / ΔΑ} ὁ ὶ ’ 

Γάΐον, τὸν ἀδελφὸν Ἀντωνίου. Τέσσαρα ὃ ἐπὶ τούτοις 
Δ 2 Δ λ / ” 4 / 

ἄλλα συναγαγὼν, ὀκτὼ τὰ πάντα εἶχε, Γαἴῳ Καΐσαρι 
λ » ου ώ / ] λ Δ / 

τὰ πολλὰ αὐτῶν ἐστρατευμένα. Είχε δὲ καὶ ἵππέων 

πλῆθος, καὶ Ψιλοὺς, καὶ τοξότας" χαὶ τοὺς Μαχεδόνας 
ο . ή ἡ 

ἐπαινῶν, ἐς τὸν Ἰταλικὸν ἤσχει τρόπον. Ἀγείροντι δὲ 
-” / 

αὐτῷ στρατὸν ἔτι καὶ γρήµατα, συντυχία Θράκιος τοιάδε 
/ -ω -. 

γέγνεται. Πολεμοχρατία, γυνή τινος τῶν βασιλικῶν, 

ἀναιρεθέντος αὐτῖ, τοῦ ἀνδρὸς ὑπ᾿ ἐχθρῶν, δείσασα περὶ 
τῷ παιδὶ, ἔτι ὄντι παιδὶ, ἦχεν αὐτὸν φέρουσα, καὶ ἑνε- 

ε / / 3 / λ ΔΝ Δ ο. 3 Δ 

χείρισε Βρούτῳ: ἐνεχείρισε δὲ καὶ τοὺς τοῦ ἀνδρὸς θη- 
Ἡ) ῃ παπα ώς. ων ο α / 
σαυρούς. Ὅ δὲ τὸν μὲν παῖδα Κυζικηνοῖς ἀνατρέφειν 

{9 / η 3 Ν / 

παρέδωχε., µέχρι σχολάσειεν ἐπὶ τὴν βασιλείαν κατα- 
γαγεῖν. Ἐν δὲ τοῖς θησαυροῖς εὗρε παράδοξον χρυσίου 

τι πλῆθος καὶ ἀργύρου" καὶ τοῦτο μὲν ἔχοπτε, καὶ νό- 
µισµα ἐποίει. 

ΙΧΧΥΙ. Ὡς δὲ ἠλθέ τε ὅ Κάσσιος, καὶ ἔδοξε Λυ- 
ην Τα ὁ δν » - 3 ΄ / ρω] Χίους καὶ Ροδίους προεξαιρεῖν, ἐτράπετο Λυχίων ἐπὶ 

-- { ’  Αδὶ / / ο 

Ξανθίους πρὠτους. Οἵ δε τά τε προάστεια σφῶν χα-- 

θεῖλον, ἵνα μὴ ἐς κατάλυσιν αὐτοῖς ὁ Βροῦτος, μηδ᾽ ἐς 

ὕλην, ἔχη γρῆσθαι" καὶ τὴν πόλιν περιταφρεύσαντες, 
ἀπεμάγοντο ἀπὸ τῆς τάφρου, τὸ μὲν βάθος οὔσης πεν- 
τήκοντα- ποδῶν βαθυτέρας, τὸ δὲ πλάτος κατὰ λόγον 

-- / ο! 3 3 « ο Ε. / / ) 

τοῦ βάθους: ὥστε παρ᾽ αὐτὴν ἑστῶτες ἠκόντιζόν τε καὶ 
ἐτόξευον, ὥσπερ ἐν µέσῳ ποταμὸν ἔχοντες ἀπέραντον. 
Ὁ δὲ Ρ ο) ῥ ν Μ ζό ες λ Ξ νι 

ἑ Βροῦτος αὐτὴν ἔχου βιαζόμενος, καὶ σχεπαστή- 
ρια τῶν ἐργαζομένων προὐτίθει, καὶ τὸν στρατὸν ἐς 

ἡμέραν καὶ νύχτα ἐμέριζε, καὶ τὴν ὕλην µακρόθεν, 
ὥσπερ ἐν τοῖς ἀγῶσι, σὺν δρόµῳ καὶ βοῃ µετέφερεν, 
οὐδὲν ἐκλείπων σπουδῆς καὶ πόνου. "Ὅθεν αὐτῷ τὸ 
ἔργον, ἐλπισθὲν ἢ οὐκ ἔσεσθαι, χωλυόντων πολεμίων, 
- ο ψ] - ὦλ ἀ] Υ θ ὁλί ς ΄ 93 
ἢ πολλοῖς μησὶ μόλις ἔσεσθαι, ὀλίγαις ἡμέραις ἐξείρ- 
γαστο. 

ΙΗΧΧΥΠ. Κκ.ὶ οἱ Ἐάνθιοι καταχλεισθέντες ἔπολιορ- 
κοῦντο. ὁ 

». 4 .] --- ΔΝ Λ 

Καὶ αὐτοις ὃ Βροῦτος τοὺς μὲν ἐκ µηγανηµά- 
3 1 / ἃ 3 δἲ » ας τ / των εἰς τὰ τείγη, τοὺς δὲ ἐκ ποδὸς ἐπῆγεν ἐπὶ τὰς πύλας, 

λ / ή -” δλ - ο λ. 
χαὶ πάντας ἐνήλλασσε συνεχῶς. Οἱ δὲ, ἀκμῆσιν ἀεὶ 

/ / ς) χεκμηκότες συμφερόμενοι, καὶ τετρωµένοι πάντες, ὅμως 
« 4 / - 
ὑπέμενον, ἕως σφίσιν αἵ ἐπάλξεις διέµενον. Ὡς δὲ καὶ 

. Λ / ᾿ / ’ 

αυταὶ χατεσύρησαν, καὶ οἱ πύργοι διεῤῥώγεσαν, ὕποτο- 

| 
| 
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{ Ματ, παπα υπ [ογβδίηια Ἱορίοπο φαριιαγ δα Ώθη- 

πΙ]Ι5, οἱ δοχαρ]ηία {οοίῖ5 πανγίθας, ἵπ Ῥο]οροπήθδΙ πα πηρες 

αἱ 5{4ΠΙΟΠΕΠΙ Παβογοί οἴτοα ΤαΠαΓΗΠΙ Ργοπποπ{ογίαπα, θαη]- 

απο οχ Ῥε]οροπηοθςο τα ζαπα, (υαηίαΠΙ Ῥο55οί, αὐ5{γα]ιοτοί, 

ΙΧΧΥ. Φοηυας, αἱ τε5 ἵπ Τ,γοία α Ἐγηίο ροδία5, οχρύ- 

ΠΑΠΑ : άυα5 τος ραγίίος, τοπογαπάα Πθπηοτίῶ οπΗδᾶ, ΡΠΙΟ 

αἰίας. Ιαγαβίί τοροείοτο. Ετηίας, αοοθρ!ῖς α΄ Αρι]οίο ϱ0- 

Ρίΐ5, απαπίας Π]ο Ἰαραεταί, οἱ ρουπία εκ Αδία πρ] 

οο]ασία. αἆ 5ο σσίπα {αἰοπίογαπη η ρας, ἑναπδῖν τί ἵπ Ῥα.0- 

µαπι. Εί 5οπαα5οοηδι]ίο /η55.5 ο Ροοπία αὖἲ ργῶ5εΠίοΠα 

πθρθας]ίαίθπα 1, Ῥγαοξς5δδαθ ϱΙΠῃ Ἱπροτίο {μπι Μασράοπία» 

ίαπι Π]γτίσο, ἴτος Ιοσίοπος Π]γγῖσας αοθερῖ{, (ναἀεπίο Ὑαπίο, 

απ απία αι οἱ ρτογ]ποῖα ῥτοΓαθΓαί: ππαπα Ύοτο ἵῃ Μα- 

οράοπῖα Οαἴο Απίοπίο, Νατοῖ [τα(εῖ, αΏξίαΠί,  Ὠοϊπᾶς Παβ5 

ἀεἱοσίίρας, απαίπογ αἰίας οοπ/[εοῖί, αἱ ἴπ πΠΙγετδΙπα οείο 

Ἰοβίοπος Ἠαβογαί, 6ἱ ἵη αἶς Ρἰογοδαιθ οχ γοίεγαηῖς Οᾳ,5ατῖς. 

Αά Ἠῶο πια] {ο οαυίαπι αἀεταί, ἔππι γε]ίες 4ποσιε εί 

εασι({απῖ; ἀε]οσίαίαδαιο απ Μασράσπίρας, Ἠοπηαπο ΠΟΤΕ 

Ἰο5 οχεγοι{. Αά απο πιοᾶπη οοἡΙσοηΙ1 πηΗίας αο ροευηῖας 

Ῥνπίο οπδς απ]άαπῃ ο Τητασία ορ]αΐας ο5ί Ἠ]αςπιοᾶί. Ῥο- 

Ἱεππορταίία, τοσιυ]1 ου]αδάαπι Τ{τασϊοϊ πχοτ, 60050 αὐ Ππ]πηϊεἶς 

πηαγῖ{ο, Π1ἱο ῬιεΓο ΠπείαθηΣ, αἆ Ῥγηίαπι Ρτο[εεία, ΕΠαπι ἱ 

οοπηπιοπάαν1ί, οἱ παν] {Ποδαιγος (ταδίαΙί. Πο Ῥπεγαπι 

Οπσιορηῖς αἰεπάαπῃ οοπ]η]ϊδΙέ, ἆοπεο Ῥ]ας οἱ Ἠαβοτεί αἆ 

τοζιιοσπά τη ἵπ τοβηαΠη ῬαίθγΠΙΠη. ΤΠ (Ποςαιτῖς απίθῃα 1115 

σπά} πΙαΠα ἱπγαπίςςοί αιιγὶ αΓσεη[ῖαια εορίαπα, εχοιάεη- 

ἆαπι Π]αά ουτασΙέ, ἰσπαίαπ]απα Ῥεοππίαπα ἵπάς οοη{εοΙ{. 

ΓΧΧΥΙ. ΠΏεϊπάε ρο5ί αἀγοπίαπι 60.551 ααππα Ῥ]ασιίςεοι 

απίθ οτηπία Τγοῖο5 εχρισηατο ας Ἠ]οβῖος, Ρίπιος Τγοἴογαπα 

Χαπι]ήος Βταίας Ῥε]]ο αἀοτίας οδί. ἨΠ, 5οἷο αηπαιῖς 5) - 

αγ]Η15, πο Ῥγιίο ααί τεορρίασυ]άπα ργάῬεγεπί απί πια[οτῖοπα, 

| εί οἴτοα τῃθπι Γο55α οἰτουηιάποία, απαρ]ας5 φαἰπαπασίπία 

Ρθᾷος α]ία, Ἰαΐα Υοτο Ῥτο ταίβῖοηε α(ιιἀῑπῖς, Ροδί 6ᾶπ] 5ίαπίος 

Ιασπ]ῇς ασ! ἴδαιο ατοεβαπ{ Ποδίθπη, Παιά 506ς5 ας 5ἱ Παπηῖηο 

ἀϊππιογοπίαν ΠΙς(Παπη γαᾶῖς Ῥοιγίο. 9ο ΕΒνηίας Υἵ οΡΡρι]- 

σπατθ π1Ώεπ] ασσγοδξης, οχεγοῖία ἵπ ἀἴατηας ποςίαγπασαο 

γῖερς ἀῑνίςο, Γ0558Π1 ἄσσοια «ΟΠΙΡΙΕΓΟ ΥΙποᾶδαιθ αφοτο ἵῃ- 

ςΜωῖε: οἱ πιαίοτῖα 6 Ἰοησίπαιο αμΙάση}, 5εᾷ Ππασπα ορ]οι](αίο 

εἸαπιοτοσια, αἱ Πί ἵπ εργίαπηηίρι5, εοπιροτίαίατ; 5ΕΗΠΊΠΙΟ- 

| αας 5{μάΐο εί εοπίθη{Ιοπο οπηπία ρογασαπίατ. Τασπα απα- 

σπαπα ῬπΊαπα απί ΠΠ ο[[οσίαγας νῖδας ογαί Βτηία5, ϱ00- 

| πρεπθιας μοδίρης, απ νὶκ Ῥο5ί πηη]ίος πιθηςος Ρογ[δοίΗγα5 

ορα5, {απιεη Ιπίνα ραιοος ἀῑος αΏςο]ν{{. 

ΓΧΧΥΠ. αιπαπο Ιπε]αδος Χαπί]ίος, αἱ ο πιωπίρα5 Ρι: 

βηαπίες, ραγίπα πιαελ]ηῖς ἙΒταίας ορρασηανίέ, ρατοι αἲἰ- 

πιοῖῖς αά ροτία5 εομοτῄβας, οἱ οηῃος αβίο [Γοπαθη{θΓ ΟΠΗ 

ας πιπίανί. Ορρίάαπϊ τουση(ῖριι5 56ΠΙΡΟΓ Γο55ἱ ας ΣαςΠ 

τοκὶδίοηίο», ἀπταβαπί {απποπ, απαπιάία που. ἀοδηίποραίυΓ 

ΒιΙτοτΗπ ρτοραρηασ]ΐς. Ὁί νοτο εί ἴ]α εοτγασαπέν εἰ 
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πήσας τὸ ἐσόμενον ὁ Βρούτος, ἐκέλευσε τὰς 

τῶν πυλῶν τάξεις ἀποστῆναι χαὶ οἱ Ξάνθιοι, νοµίσαντες 

ἀφυλαξίαν καὶ ἀμέλειαν εἶναι, νυχτὸς ἐζέδραμον μετὰ 

λαμπάδων ἐ ἐπὶ τὰ μηχανήματα. Ταν δὲ ἐκ συνθή- 

ματος αὖτ ος τῶν Ῥωμπαίων ἐπιδραμόντων, συνέφευγον 

αὖθις ἐς τὰς πύλας» καὶ τῶν φυλάκων αὐτὰς προαπο- 

χλεισάντων ὑπὸ δέους, μὴ συνεσπέσοιεν οἵ πολέμιοι, 

φθόρος ἦν Ἐανθίων πολλὸς ἀμφὶ ταῖς πύλαις ἄποκεκλει- 

σμένων. 

ΙΧΧΥΠΙ. Οὐ πολὺ δὲ ὕ ὕστερον ἐξ ξέδραμον αὖθις οἱ 

λοιποὶ περὶ µεσημθρίαν, ἆ ἀναχωρούσης πάλιν τῆς τάξεως, 

χαὶ ἐνέ έπρησαν τὰ μηχανήματα ἅπαντα ἀθρόως. Πτ:- 

πετκσµένων ὃ) αὐτοῖς τῶν πνλῶν ὃ διὰ τὸ πρότερον πάθος, 

συνεισέπεσον ἀμφὶ δισχιλίους! μάλιστα Ῥωμαίων. Καὶ 

ἐτέ έροις δὲ εἰσωθιζομένοις ἀμφὶ τὴν εἴσολον, ἐπέπεσον 

αἰφνίδιον αἵ πύλαι, εἴθ ὑπό του Ἔανθίων εἴτε καὶ 

αὐτομάτως τῶν χαλαστη βίων διαῤῥαγέντων" ὥστε τῶν 

ἐσθιασαμένων Ῥωμαίων τοὺς μὲν ἀπολέσθαι, τοὺς 

δὲ ἔνδον ἀποληφθῆναι, τὰς πύλας οὗ θυναμένους ἔτι 

ἀνασπάσαι, 7ωρὶς ἀνασπαστηρίων ενομένας. Ρκλ- 

λόμενοι ὃ ὃ) ἐν τοις στενωπ τοῖς ἄνωθεν ὑπὸ τῶν Ἐανθίων, 

βιασάμενοί πο: τες μόλις ἑ ἐς τὴν ἀγορὰν ἐγὺς οὖσαν διέ- 

ος κάνταῦθα τῶν μὲν συμπλεκομένων σφίσι χρα- 

οψντες, τοξευόµενοι δὲ γαλεπῶς, καὶ οὐδὲν ἔγοντες 

αὐτοὶ τόξον ἢ ἀχόντιον, παρὰ τὸ Σαρπηδόνειον, ἵνα μὴ 

χυκλωθεῖεν, διέ2ραµον. ἵ ὃ ἔξω τείχους Ῥωμαῖοι 

.. τῶν ἔνδον ἀγανακτοῦντές τε καὶ δεδιότες . Προύτ του, 

αλά μιά αὐτοὺς, ἐς πᾶσαν ἐμερίζοντο πεῖραν, οὔτε 

τὰς πύλας δυνάµενοι ῥῆξαι, σιδήρου περι ιθεβλημένας" 

οὔτε κλιμάκων Ἡ Ἠπύρ γων, ἐμπεπρησμένων, εὐποροῦντες. 

Ἀλλ) οἱ μὲν ἐσιεδίαζον κλίμακας" οἱ δὲ κε εραΐας τοῖς 

τείχεσι προς ὡς διὰ κλιμάκων ἐπεχείρουν: οἳ 

δὲ καὶ σιλήρια ὀξέα καλωδίοις περιτιθέντες, ἐσφενδόνων 
τείχος ἄνω, καὶ, ὅτε καταπαγείη τινὰ 

Σωέῤοους ος η ους 

/ 

στιθέντες : 

τὰ σιδήρια ἐς τὸ τ 
αὐτῶν, ἑαυτοὺς ἀνίμων. 

. ] ᾿ 

ΙΧΧΙΧ. Οἶνανδεῖς δὲ, γείτονες, διὰ τὴν ἐς τοὺς 
ΝΑ 
οι τῶν Ἐπανθίους ἔχθραν τῷ ρούτῳ συμμαχοῦντες, 

/ « 

κοημνῶν ἐπετροβά ἅτουν ἄνω" χαὶ αὐτοὺς ἰδόντες οἱ Ῥω- 
.”»/ 

Καὶ πολλοὶ μὲν ἐξέπι- μ. 

τον’ εἰσὶ ὃ᾽ καὶ πυλίδα ἀνέῳ- 
ξανν 2 προεστ ἴτοις σταυροῖς, χαὶ τοὺς 

εὐτολμοτάτους αἰωρουμέ ένους ὑπὲρ τὰ σταυρώµατα ἐσε- 

δέχοντο. Καὶ πλείους γενόμενοι, τὰς πύλας ἔκοπτον, 

οὐ περιθεθλ ημένας ἔτι τῷ σιδήρῳ τὰ ἐ ἐντὸς - ἄντικοπτ : ν- 
3 

μαῖοι, ἐμιμαῦντο ἐπιμόμθως, 

οἳ τὸ τεῖγος ὑπερθάντες 3 

ὕρωτο πυχνοτ 

των αὐτοῖς ἅμα ἔξωβεν ἑτέρων ἐς τὸ αὐτὸ καὶ συνερ- 
/ -- - 

.-- Ξανίων, δὲ σὺν | πάλη πάνυ βοῇ τοις ἀμφὶ 
τὸ Σαρπηδόνειον οὖσι Ῥωμαίοις ἐπιθεόντων, δείσαντες 
ὑπὲρ αὐτῶν ὅτοι περὶ τὰς πύλας ή δοθέν τε καὶ ἔξωθεν 

αὐτὰς ἔκοπτον, ὑπὸ µανιώδους ὁρμῆς ἐθιάζοντο" καὶ 

Σιαῤῥήξαντες ἱσέδραμον αθρόοι, ὃ , δύνοντος ἄρτις τοῦ θεοῦ, 

μετ ἀλαλαγῆς, ἵνα σύμόολον εἴη τοῖς ἐντὸς οὗσιν. 

ΙΧΧΧ. Αλούσης Σὶ τῆς πόλεως, οἵ Ξάνθιοι ἐς τὰς 

οἰκίας συνέτρεχον,΄ καὶ τὰ φίλτατα αφῶν κατέκανον, 

ἐκόντα τὸν σφαγὴν ὑπέχοντα. Οἰμωγῆς δὲ γιγνοµέ- 

ΑΡΡΙΛΛΙ 

{πττος πιασλήηῖς ρογ[γαεία. δυηί, Ῥευίας, τὰ αασᾶ Γαξα τι 

οταί αΠΙΠΙΟ ργοοἱρίοης, 1ης ΡογίαγΗπη οὔσεδσογος 1Ώςςθ- 

ὀθτο. Ουοά Χαπ! τα [ποίαπι οπςίοάσπη πορ]σουίία, 

Ὀποσία σπα Γαεῖθης ογαρίίοπεπι {οεργυηί ἵπ ππαομίῃας : αο- 

οπιτοπίρας απίοπη οχ οοπιροδίίο Βοπιαπὶς οολοτίίρας, Π] 

οοπ[οδ πα αἆ Ῥοτίαπι τε[ηρίεραπί. Οπαπι απππῃ εμςίοι]ος 

Ίαπα Ργοοε]αδίδςοπί, πιεηίος πο Ἰοςίΐς 5ἰπια] ουπι Γαρ[επί]- 

Ῥς ἱγγαπηρεγοί, πιασπᾶ θΧ]Η5ΟΓΙΠΙ 5ίταρος αἲ ἵρεαιη Ρογίαη 

ονί οὐζία. 

ΙΧΧΥΠΙ. 5εά ποη Ἠηη]ίο Ρος, τορτοςςῖς Πετυπη φἰαΐο- 

Ἱπατϊδ, ταγδΙπα ογαρεγυπ{ το]αυί οἴτοα ππογίάίεπα, εἰ αΠῖ- 

γουσα5 πιαζµίπας Ἱπεεπάεταπί. Ῥοτία απίοπι πημπο Ῥτορίετ 

ΡΙΙΟΓΘΠΗ εα]απη](αίοπι αρετία, ου] ορρ]άαπίς Ἱτγαρετηπί Ἠο- 

ΠΙάΠΟΓΥΊΠΙ οἰγοῖίοτ ἆμο πη]μα :. Ἱτταρπήβρησαπε εοπ[εἵΠι 

ας, τεροπίο οπίαγαεία ἀθοίάϊς, ἶνα ΧαπίμίοτΙπα ορετα οἶνα 

«ροπίο αὐγαρίϊς Ρος απο ἀεπιίοναίατ Γαπίρας.: Πασπε 

Ποπιαπί αποίαιοί Ιγγαρεταπί, ραπ ορργεςςί 5ὐΠ{, ΡαΓΗΠα 

Ιπίογο]ηςὶ, έΠάΠὰ Ποῃ γαἱοτοπί οαη αΏσαπε Εαπίσης εα]ήη- 

εοτο : ρε ίααθ εχ φαῑδις α Χαπμϊς, κ {απάεπη ρος αἩ- 

αιςίῖογος πατρίς ίσος ἵπ Ργορίπα πα ΓΟΓΙΠΗ θγαδετυΒῖ. Πρ 

5 απἰάεια, απὶ οοπηίη5 οο5 ασστράἰεναπίας, Γαπεγαηί ε- 

Ρογίογο5; 5ο στανίίει Ιη[εςία{ α δαρ[({απῖΐ5, απσπα 1ρ5ῖ πες 

ατοις π]]ο5 Ἰαβοτοηπί πες Ἰαοσία, ἵπ βαγτρεάοημῖς 5αοταἴαηι 

9941, πο οἰτουηγοπίτοηίαν, το[ασεταπ{. Τηίετεα Ἠοπιαπί 

ασί οχίτα ατΏεπη ογαηί, ἰταί 5ο]Ηοϊίαπο 4ε πίοτεερίϊς, Βνοίο 

Ἰοοῖς οπιπῖρας οἰτουππουγξαμία, ΠΙΕΙ ποἨ. Γοπίαραυ, σπα 

π6ς Ρογίαπη Γογγαίαπα αἰτοηί ἀ[τίησετε, εἰ 5εα]ας {πγγοδς 

απηϊκίςςοηί ἱποσηάϊΐο. ΑΙἴαπΙΟΠ αἱ 5εά]ας [αοἱεῦαπ{ ον Γοῃ- 

Ροµ6; αΠί οδεγος (οεἰ απίεηπας) αἀπιογεπίες πισπῖδης, ῥτο 

φοα!ΐς οἷς αἱεραπίασ; ποππα]Η πποος αἁθηίες τοςίρης οἶα- 

οπ]αραπίατ τή ππωπία, δὲ, αποϊῖος ππας αἰῑααῖς πῆχας Ἰε- 

τογοί, αἀμηπίοι]ο γοςίαΠη {ρ5ί ευ τερεραπί. 

ΤΧΧΙΧ. ἀπαπάθηξος απίοια, υἱοϊπί ΧαπίμίογΙπα, ἴππο 

οῦ Π]ογαπα οὐ {απα 5οοἳ Ενα, Ρος αρτηρία «αχογυπ) 5εαμάο- 

Ῥαπί: ἆπος πιον Ποπησηϊ, Ἰαροτίοςο απἱάσπα, δαπῇ απηπ]αΓἰ, 

Μυ]είσᾳπο ρτο]αρςίς ΓαΠεπίο γοςϊρίο, ποπ 5αρογαἷς πλα- 

πίρας αροτηστυπί ρογίπ]απα, απίο αΗδπα γααπα εν ἀθηςῖς 

ευ ρς ρτα ποπῖ5 ογαί οχδίτη οί, Πίκο αἁΠαναπ σας, 

πα οἱςκίηας φαἱσαμο να σπα (ταηδοσπάδθαξ; ἆσπος αι 

αἱ ΠΗΠΊΘΓΟ, ΠΠΣΊΟΤΕΠΑ ροτίαπα, [ογγο ]1π1 ηέας πηδαίαπα 

[οιἴτο οσροτα η; [οεῖς πα] [οποίας αΏῖς, οἱ οροΓαΠΗ 5Η ΑΗ 

οομ[ογοη μας. ΟπΗπι(6 {απο πλαχίπηο Χαπ! π]αρπο εἶα- 

πποτο οο5, φπἱ αἲ δαγροδοηῖς τοβαρεταπέ, ἑηναδετοπί, 

αἱ πέν οἱ [οτίς ροτίαπα [οηἱοραηί, πηοαοηίος ου (ο- 

πΙρς, {αηίο ππα]οτο ἱπιροία ΠΠτογοσαο οροταπ!. ὨὈἰήταεία- 

4πς ροτία, πο αρπιίπο, οοσἱἀδηίο 40 5οἷο, Ἱεπαροτοῃ!, 

πρβοηί{ οὐΠΟΙάΠΙΑΠΙΟΠΟ ἱρΠΙ ἁαηίος μὲς απἰ ἱπίογο]αςῖ {110- 

ΤΑΠΙ. 

ΙΧΧΧ. Οοαρία πο, ΧαπΗΙ, 5ο πίτα ρεϊναίας αἆες εὔας 

γοορίοηίοε, ππος φπἱήπο οαγἱκκίπλος, αἰίτο γα ροπίος Ίαση- 

πα, Γκοτίσφπς ο] υ]αία Ππανίπιο, ἀἰποριοποιη ποσα, 

--- 
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νης, ὃ Βροῦτος νοµίσας ἁρπαγὴν εἶναι, τὸν στρατὸν 
ἀνεῖργε διὰ κηρύχων' ὡς δὲ ἔγνω τὸ γιγνόμενον, ᾧκτει- 
ρεν ἀνδρῶν φρόνημα φιλελεύθερον, καὶ σπονδὰς περιέ- 

πεµπεν. Οἱ δὲ καὶ τοὺς φέροντας ἔθαλλον, καὶ τὰ 
σφέτερα πάντα ἀνελόντες, ἐς πυρὰς προνενησµένας ἐν 

ταῖς οἰχίαις ἐπέθεσαν, καὶ τὸ πῦρ ἄγαντες, ἑαυτοὺς 

ἐπικατέσφαξαν. Βροῦτος δὲ, τῶν ἱερῶν περισώσας 
ὅσα ἐδύνατο, μόνους θεράποντας εἶχε Ξανθίων, καὶ ἐκ 
ῶ Μοόνώ οὐ Ἰύναια ὀλίγα ἐλεύθερα, χαὶ ἄνδρας οὐδὲ ἐ ἐς 

ατὸν καὶ πεντήκοντα πάντας. ἜΞάνθιοι μὲν δὴ τρί- 
τον ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀπώλλυντο, ἐλευθερίας οὕνεχα. 

Καὶ γὰρ ἐπὶ Ἀρπάγου τοῦ Ἠήδου, Κύρῳ τῷ µεγάλῳ 
στρατηγοῦντος, ὧδε σφᾶς ἀντὶ δουλοσύνης διέφθειραν, 

χαὶ τάφος Ἔανθίοις ᾗ πόλις ἀμεληθεῖσα ὑπὸ Ἀρπάγου 

τότε ἐγένετο" καὶ ἐπὶ Ἄλε εξάνδρου΄ τοῦ Φιλίππου φασὶν 

ὅμοια παθεῖν, οὐχ ὑποστάντας οὐδὲ Αλεξάνδρῳ μετὰ 
τοσῆσδε γῆς ἀρχὴν ὑπαχοῦσαι. 

ΙΧΧΧΙ. Βροῦτος δὲ ἐς Πάταρα ἀπὸ Ξάνθου κα- 
τήει, πόλιν ἐοικυῖαν ἐπινείῳ Ἐανθίων" καὶ περιστήσας 
αὐτοῖς τὸν στρατὸν, ἐκέλευσεν ἐς πάντα ὑπαχούειν, ἢ 
τὰς Ξανθίων συμφορὰς προσδέχεσθαι' προσήγοντό τε 
αὐτοῖς οἵ Ἔάνθιοι ὀδυρόμενοι τὰ σφέτερα, καὶ παραι- 

νοῦντες ἀμείνονα ῥουλεύσασθαι, Ἔανθίοις δὲ οὐδὲν 

ἀποκριναμένων πω τῶν Παταρέων, ἐδίδου τὸ λοιπὸν 

αὐτοῖς τῆς ἡμέρας ἐς σχέψιν, καὶ ἀνεχώρει. Ἅμα δὲ 
ἡμέρα προσἢγεν οἳ δὲ ἀπό τε τῶν τειχῶν ἐδόων, 
ὑπακούειν ἐς ὅ τι ῥούλοιτο, χαὶ τὰς πύλας ἀνεῴγνυον. 

Ὁ ὃδ᾽ ἐσελθὼν, ἔ ἔκτεινε μὲν οὐδένα, οὐδ) ἐξήλασε" χο 

σὺν δὲ καὶ ἄργυρον ὅσον ἡ πόλις εἴε συνεισενεγκὼν, 

ἐκέλευε καὶ τὸν ἰδιωτιχὸν ἑκάστους ἐσφέρειν ὑπὸ ζη- 
µίαις καὶ μ.ηνύμασιν, οἷοις καὶ Κάσσιος ἐχήρυξεν ἐν 

Ῥόδῳ. Καὶ οἵ μὲν ἐσέφερον. Θεράπων δὲ τὸν δεσπό- 
την ἐμήνυσε χρυσίον χρύψαι, καὶ πεμφθέντι λοχαγῷ 

Ἀγομένων δὲ ἁπάντων, ὃ μὲν δε- 
ἐκείνου µήτηρ, περισώζουσα τὸν 

ὍὉ δὲ 
οἰκέτης, ο 0δξ ἆ ο κος τὴν μὲν Ίλεγχε, υῤο- 

µέγην, τὸν καὶ δ Βροῦτος τὸν μὲν 
γεανίαν ἀπεδέξα ατο τῆς σιωπῆς, καὶ τὴν μητέρα τοῦ 

πάθους, χαὶ μεῤηχεν ἅμφ φοτέρους ἀπαθεῖς ἀπιέναι, τὸ 
χρυσίον φεροµένους" τὸν δὲ οἰχέτην, ὡς πέρα τοῦ πρά- 
γµατος ἐπιθουλεύσαντα τοῖς δεσπόταις, ἐκρέμασε. 

ΤΧΧΧΠ. Τῷ δ) αὐτῷ γρόνῳ καὶ Λέντλος, ἐπιπεμ- 
ες κ 4 Σα. ο μι ο οἱ λς 

φθεις Ἀνδριάκῃ ̓  ἩΜνυρέων πα, τὴν ορ ἄλυσιν ἔῤῥηξε 

τοῦ λιμένος, καὶ ἐς Μύρα ἀνῄει. Μυρέων δὲ ἃ προσ-- 

έτασσε δεχοµένων, γρηματισάµενος ὅμοίως, ἐς Βροῦ- 
τον ἐπανήει. ἸΚαὶ τὸ κοινὸν τὸ Λυχίων ἐς Βροῦτον 

ἐπρέσθευε, συμμαγήσειν τε ὑπισχνούμενοι καὶ ἐσοίσειν 
ὅσα δύναιντο. Ὅ δὲ αὐτοῖς ἐσφοράς τε ἐπέθαλε, καὶ 
Ἐπνθίων τοὺς ἐλευθέρους ἀπεδίδου τῇ 

ναυτικὸν τὸ Λυχίων ἅμα ταῖς ἄλλαις ναυσὶν ἐκέλευε 

περιπλεῖν ἐς ο. υδον, ἔνθα χαὶ τὸ πεζὀν αὐτὸς ἦγε, 
καὶ ἸΚάσσιον ἐξ Ἰωνίας ἄνέμενεν, ὥς ἐς Σηστὸν ὁμοῦ 

διαβαλοῦντες. Μοῦρχος ὃ δὲ, ἐν Πελοπ τοννήσῳ ο πμὰ 

κα 3) 

Ν / Υν ΣΤ 
το 70υσ'ον εοξει-Εν. 

ον . ’ ς Αί 

σποτης ἐσιωπα" Ἡ ὁξ 
{ν α -- 3 πο. / ἐς 
.. ον ἀλν. βοῶσα νάσε το η λλὰ χρννα!, 

δν 
ο ἲ 

δε, χρύψαν τα. 

/' Ἴ . 

πόλει, καὶ τὸ. 
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' ρπίαη» Πονῖ Εγηία» η (επη Ρος Ρτῴοσπες οολΗΡ. Ὁ νογο 

| οχασἶα5 ΤΟΠ εορπον]έ, πηκογαί(ας ΥΙΟΙ αὐ 1 νογίίοπι 

| ΠΑΙΟΥΗΠΗ ΡΟΠΕΓΟΦάΙΗ Ιπάο]σπη, αἲ ρᾶσθπι ϱ05 Ππν αγνή ϱες 

ΠΩΠΟΙΟΡ, απος ΠΗ [οί ἱππηϊδδίς τερυ]ετηπ!; οἱ οοπίνας]- 

4α1ἱ5 ῥηας δαἱς οπηίθ5, α(πθ ἵπ τορο5 ϱοΠροδί(15, (1ος 

18υὰ απία ἵπ ορά[ρας οχδίγαχοταηί, 5α]οσίο ἶσης, 5ο ἱρβον 

υπα οπηα. Π]ΐ Ρεγοππεγιηί. Βάσια φάες Βπαίας, αποίαποί 

Ροίυῖί, αὐ. Ἱπορπά]ο δογναγ{ί : Χαπίίοταπα Ύοτο πιαπεῖρίϊς 
ἰαπέιπα Ροβέας ο5ί; ον Ἰησοπαί5 ΠΟΠ ΠἰΦί ραπ6ςς πμ]ίθτες, 
οἵ νι γυἰκ οι 5αρετρταΠέ. Αίαπο Ἱία (οηίο (απο Χαπιμ, 
Ιο{αἱῑ5 απηοτα, δαῖς ππαπίρα5 Ρογίοτιηί. ἈΧαπι οἱ αὖ Ἠατ- 

Ρὰσο Ἠεάο, Ογτῖ Μασηϊ ἆπσα, ορρισπαἰ, 6ο επ πιοάο 

υΙία} ππα]παγαη{ απαπ Πμογ{αίοπη απηίήοτο : θἱ Ρτο 5εΡΗΙΟγΟ 

οἵ ἔπηο πτῃς ραίτία [αογαί, ΠΟΠ 5αοζηγοπ{ς Ἠαιραρο. Εί 

5Ώ ΑΙεχαπάτο, ΡμΠΙρρί Πίο, ἰπιΠί οπδις 6ος αὐςπηςίςςθ 

Ρος ἴαη, Πο 5α5πεπίος πο Πας απἰάσπη {οἱ {ογγαγΗΠΙ ἆ0- 

παπί Ἰπηρογαία Γασσγο. 

ΗΧΧΧΙ. Οαρία Χαπίμο, Βτυίας αἆ Ραΐατα ορρίάππα ἆ6- 

δ0σμά1{, αποᾶ γε]αῖ πανα]ε [απογαί Χαπίμίογαπα, Ἐχοθιοίίπηπα 

οἴνζα ορρίάπηα ἀἱδροδίίο, ἀοπιαποίαγίί ἰποο]ῖς, αἱ Ἱπιροναία 

ομηπῖα Γαθετεπί, απέ εἰαάεπῃ αια]ίς Χαπί]ίογαπα ΓΗ εχ5ρο- 

οἴατεηί : αἀάπε[ῖ εἴῖαπι Χαπίμιϊς οαρεϊνίς, απ ἀερ]ογαία 

δια [ογίαπα Ἰογίαγοπίαγ 605 αἆ πε]ίοτα οοηφϊα,. ΟΙ ης 

ά11Π1 ΠΕΙΠΟ Ῥαίατθηδίππα γοδροηάετεί, Ῥνπίας οἶας ἀῑοί 

τεἛαπ ατα αἆ ἀερεταπάπτη εἶς οοπορρείέ, ασια Ἱία αίΤ, 

5εααεΏί] πηαπθ γοάιχ{{ εοάσπη εορίας. ΤΙΠΙ Ύθγο ορρί απ] 

6 πιωηῖρις αεσ]απ]αβαηέ, [αείπτος 56 φ]άαπἷά ἵπιροταςςοί : 

δίηηη](πθ Ῥογία ἀρενία θ5ί. Ἠ[ε Ιπίγορτοδειῖς, πθο 5αρρΙΙοΙο 

απεπ](παπ α[[εοῖξ, πες οσῖί ἵπ οχ[απι : 5ο ΑΠΓΗΠΙ ΟΠΊΠΟ 

αιρεηίαπηαπα, Ῥυβ]σιΠα Ργίπιο, αἆ 5ο ἀε[οιγῖ Παςδίές ἔσπα, 

Ρϊνα[ἴπι αποᾶ απίδᾳαθ Ἰαροτοί, εχορῖί α εἰηση]ίδ, Ρωπα 

“Ῥτοροφίία (απεηιαάπιοᾶυπα Οαδδίας Ἠμοάί Γοεί) οοπίτα {α- 

αεπίῖδας, εί Πην]ίαιἶς ΙπάΙοίρας ργωπηῖο. ΠΙΙ , Ἱία αἱ αςεῖέ, 

[εοργαπί. Ῥευνας απίεπ (πἰάαπα ἆοποῖπαπα 5 πῃ ἱπάισαν]ε, 
αποά απγπὶ αβαἰάἰδεοί , οἱ οοπέατ]οπί αἆ 1ά Πιῖςςο 4ΠΙΓΙΠΗ 
οδίοπά[τ.. Ἠίπο , 4πΠ1 οΠηῃ6ς ἀοπηθς[ίοί ἀποσγοηίας, {αοῖ (ης 

Ἰηορςςίί Πθρας; πιαίθυ γοτο Πμας, αἱ 6Πὰ φοτνατεί, Ξθ(16- 

ῥαΐας Ἰάππαὴς, ἃ 5ο αγαπη αὐοοπά[ίαπα, ΤΠ δδίγας, 

51ρει εα Το ΠΟΠ Ἱηίογγοραίας, αἰίογαπα ποπ, αἰίογΙτη 

ορ]α556 4ΠΤΗΠ οοαυρηΠ. Βνηίας, Ἰαπδαία οπΠὰ [ανεπῖς ρα- 

Πεπίία, {παπα πιαί(τῖς Ρἰοίαία, αΠΙΡΟ5 οΗΠ1 ἴρ5ο 4Γο ἀῑπηϊςιί 

ΙΠΟΟΙΙΠΙΘ5 : 5ο ίσα, αἱ απ αἰίνα (παΏῃ [ας ογαί Ρ6ΓΠΙΟΙΘΙῃ 

Ιπ{οηίαξςεί Πονῖς, ἵπ ογασθπῃ οσῖέ, 

ΗΧΧΧΠ. Εοάεπι Ι6ΠΠΡΟΓΟ αἱ Τοπία]ας, Απάπιασαπι πιῖς- 

515, 4ποά ΜΥΓΕΠΦΙΙΠΙ πᾶγα]ε ο5έ, Ρρογγαρία οαίοηα ατα ο5{1πΠα 

Ρονία5 οαπάεβαίατ, αἆ στα αξεοπα[: εί ορρίἀαπῖς Ἱπιρογαία 

[αεἴεπίίρι5, Ῥοδέ οχαείαπη κἰπη {ου ρεοπηίαπα, αἲ Βγαίαῃι 

σέ τεγεῖει5. ΤΗΠΙ υπίγειςα Τ,γοίογάπα πα[ίο, Ἰοσαίΐς αἲ 

Βνυίαπη πείς, απχΙΠαπα οἱ ροουπίας οἱ Ῥτο (αου]ίαἴριις 

Ρο]οία οί. Ί]α, [βίο οἱς Ιπάῑείο, Χαπίμίογανη Ἱπσοπια 

εοιρογα ἀοππΠα Τοπα]ςέ, ΤΥΟΙΟΓΙΠ 614856Π1 ΠΠΙΥΟΓΚΠΗ ΟΠΗ 

τομφυῖς πανῖριις ΑΡγάππη πανἴσατο Πηςςίί : απο {ρδε {εγγοςίγος 

εἴῖαπι ἀπορραί εορία5» Οα5δίαπι Πδῖ, γεπίοηίεπα οχ Τοπία, 

ρταίο]αίατας, αἱ πια] (τα]εσίο [Γοίο Βεσίαπι ΡρείογεΠί. 

Πιίογῖηι ΜΗΓΟΙ, 6ΗΠ1 ϱ]ὰςκο οἴτεα ΡοΙοροηπεςατη ΟἸθοραίτ 
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γῶν Κλεοπάτραν, ἐπειδὴ ἔμαθεν αὐτὴν ὑπὸ χειμῶνος 
ἀμοὶ τῇ Λιθύη βλαθεῖσαν, καὶ τὰ ναυάγια εἶδε µέγρι 
τῆς Λαχωνικῆς ἐκφερόμενα, καὶ σὺν ἀῤῥωστία μόλις 
αὐτὴν ἐς τὰ ἑαυτῆς ἐπανιοῦσαν' ἵνα μὴ δι ἀπραξίας 
εἴη μετὰ τοσοῦδε στόλου, διέπλευσεν ἐπὶ Βρεντεσίου, 
καὶ ἐς τὸν ἐπικειμένην τῷ λιμένι νῆσον ὁρμισάμενος, 
ἐκώλυε τὴν ὑπόλοιπον τῶν πολεμίων στρατιὰν Ἡ ἀγο- 
ῥὰν ἐς Μακεδονίαν περπχιοῦσθαι. Καὶ αὐτὸν ὃ Ἀντώ- 

νιος ἀπεμάγβτο ναυσὶ μαχκραῖς, ὅσαις εἶχεν, ὀλίγαις' 

ἀπεμάχετο δὲ καὶ πύργοις οὓς ἐπῆγεν ἐπὶ σχεδιῶν, 
τε τὸν στρατὸν ὀλκάσιν ἐκπέμποι κατὰ µέρη, πνεῦμα 
ἀπὸ τῆς γῆς πολὺ φυλάσσων, ἵνα μὴ καταλαμβάνοιντο 
ὑπὸ τοῦ Μούρκου. ΚΝακοπαθῶν δὲ, ἐκάλει Καΐσαρα, 
Πομπηίῳ Σέξστῳ κατὰ Σικελίαν περὶ αὐτῆς Σικελίας 

ναυμαχοῦντα. 
ΙΧΧΧΠΙ. Ώδε δὲ εἴχε καὶ τὰ περὶ Πομπήϊον. 

Νεώτερος ὢν ὄδετῶν Μάγνου Πομπηΐου παίδων, ὑπερ- 

ώφθη μὲν τὰ πρῶτα ὑπὸ Γαΐου Καίσαρος περὶ Ἰδη- 
ρίαν, ὡς οὐδὲν µέγα διὰ νεότητα χαὶ ἀπειρίαν ἐργασό- 
µενος καὶ Ίλᾶτο περὶ τὸν Ὠκεανὸν ληστεύων σὺν 

ὀλίγοις, καὶ λανθάνων ὅτι εἴη Πομπήϊῖος. Πλεόνων 
δὲ ἐς τὸ ληστεύειν αὐτῷ συνιόντων, χείρ τε ἦν ἤδη 
καρτερὰ, καὶ ἐξεφαίνετο Πομπήϊος ὤν. Καὶ αὐτίκα 
ὅσοι τοῦ πατρὸς Ὦ τοῦ ἀλελφοῦ στρατιῶται γεγονότες 

ἠλῶντο, ὡς ἐς οἰκεῖον ἠγεμόνα συνέτρεχον, καὶ Ἆρα- 
βίων ἐκ Λιθύης ἀφίκετο αὐτῷ, ἀφηρημένος τὰ πατρῷα, 

ὥς µοι προείρηται. ὋὭδε δὲ αὐτῷ πλήθους γενοµένου, 
ἔργα τε ἦν ἤδη ληστηρίου δυνατώτερα, καὶ ὄνομα τοῦ 
Πομπηίου, ἀνὰ ὅλην τὴν Ἰθηρίαν, εὑρυτάτην ἐθνῶν 
οὗσαν, περιθέοντός τε καὶ µεθιπταμένου, χαὶ ἐς χεῖρας 
οὐχ ὑπομένοντος ἐλθεῖν τοῖς ἡγουμένοις αὐτῆς ὑπὸ Γαΐῳ 

Καΐσαρι. Ὃν ὁ Γάϊός πυνθανόµενος, ἔπεμπε σὺν 

στρατῷ πλέονι Καῤῥίναν, ἐκπολεμήσοντα Πομπήϊον. 

ὍὉ δὲ καὶ τούτῳ, κουφότερος ὢν, ἐπεφαίνετο ἄφνω, 

καὶ ἀφιπτάμενος ἠνώχλει, καὶ πόλεις ἤδη τινὰς ἥρει 
βραχυτέρας τε καὶ µείζους. 
ΙΧΧΧΙΥ. Καὶ ὁ Γάϊος ἔπεμψε τῷ Καῤῥίνα διάδο- 

ον Ἀσίνιον ἨΠολλίωνα, πολεμεῖν Πομπηίῳ. "ὍὋν. 

τινα πόλεμον αὐτῶν ὁμοίως διαφερόντων, ὅ τε Γάϊος 

Καΐσαρ ἀνηρέθη, καὶ ἡ βουλὴ κατεκάλει Πομπήϊον. 
Ὁ δὲ ἐν Μασσαλία γενόμενος, περιεσχόπει ἔτι τὰ ἐν 

Ῥόμῃ. Λἱρεθεὶς δὲ καὶ τῆς θαλάσσης ἄρχειν, χαθὰ 

ἦρχεν αὐτοῦ καὶ ὁ πατὴρ, ἐς μὲν τὴν πόλιν οὐδ' ὣς 

ἐνλλθεν' ὅται δὲ τες ἐν τοῖς λιμέσιν ἦσαν λαθὼν, ἐξέ- 

πλευσε, σὺν αἷς εἶχεν ἀπὸ τῆς Ἰβηρίας. 

νης δὲ τῆς τῶν τριῶν ἀρχῆς, ἐς Σικελίαν διέπλευσε, 

καὶ Βιθυνικὸν ἄρχοντα αὐτῆς, οὐ παριέντα οἵ τὴν νη- 
σον, ἐπολιόρκει' µέχρι προγραφέντες ἐπὶ θανάτω καὶ 
φυγόντες ἐκ 'Ῥώμης “ρτιός τε καὶ Φάννιος, ἔπεισαν 

ἐκστῆναι Πομπηίῳ Βιθυνικὸν Σικελίας. 

ΙΧΧΧΥ. Ὥδε μὲν ὁ Πομπήϊος Σικελίας ἐκράτησε, 
καὶ ναῦς ἔχων, καὶ νῆσον ἐπικειμένην τῇ Ἰταλία , καὶ 

στρατὸν ἤδη πολὺν, ὅσον τε πρότερον εἶγε, καὶ ὅσον οἱ 
φεύγοντες ἐκ 'Ῥώμης ἐλεύθερον Ἡ Σοῦλον ἠγον, 

6. / 

Επιγενομέ- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ἱηδίάίαία5, Ροδίαπαπα οοππογ]έ, εἶάςδθπῃ οἶας αά Α{γίο. Ἠ1- 

ἴοτα [οπιρεδίαίρις Γμΐςςε α[Πίείαπι (επ]ας παυίτασ{ οῖαπι 

εἴσπα αἆ Τ,αοοπίαπα πδαπε απάῖς γ]άΙξ ἀε]αίας) , ἵρεαπι απ ἴοπα 

γοβίΠαΠΗ , ΟΗΠΗ ΔἆΥεΓ53 εἴίαπι γα]οίπάίπε εοἨασίαπίεπα, α'στο 

40ΠΊΗΠΗ 6558 ΓΕΥΘΓΡΑΠΗ; Π8 ουΠῃ {απία οἶαςςε οἵἵαπῃ απετεῖ, 

(τα]οοῖί Βτυαπάηδίαπα : οἳ, οεουραία ἱηδυ]α απ Ρροτηῖ ο5ί 

ορροφίία, Ῥτολίροτο οοπαία5 65, πο ἵπ Μαοεάοπίαπα [Γαῃ5το- 

ποτοίατ το]σαα5 Ἱοβέίαπα οχοτοῖϊα5, Ἠ6γΥε οοπηπηθαίης εο 

ἀοροτίατοπίηγ. 

αἰίας οορίας, ποη[ΐς οΏβοτναίΐς 5οουπά!ς, αποπηίπας α Μητου 

ἀθρτολμοπάοτοπίατ, ογεµεβαί, τοδίταία5 Πᾶγες , απας απἰάεπι 

Ραμσαᾶς Πα, ἵπττεδαπε τας Ἱπιροδίία» ορροπεβα!. 

ΟΠ] γογο ὤρτθ 64 τες Ργοσθάἀετεί, ααχΠ](ο γοσαγ1{ Ο2µ5αγεΠή, 

οἶτοα ΒΙἰΠαπα οΗΠ1 Βοχίο Ῥοππρείο 4ε Πλας ἱπεα]α Ἱπιρετίο 

παναβις ργο]ῖ5 οοπίεπάεπίοιῃ. 

ΤΧΧΧΠΙ. Οὔ]α5 Ῥοπιρείί τος ία 5ο Ἰαυπεταπί. ἨΗίΐς, 

Μαρηί βίας παία ΠΙΙπος, ΡΓΙΠΙΗΠΙ οοη{ειηέης εδί α 0. 6ω5ατε 

ἵῃ Ηἱεραπία, τί αἀοϊεδορης τεγΗπα ἱππρετίίας, εί ρτοϊηᾶε 

πι] πιο ίατας αγά παπα ; γαραβαίαταπε εἶτοα ΟΕΕΑΠΗΠΗ επι 

Ραμος, Ιαἰγοσ]πία 6χετοεῃς, ἰρποίας αἆμαο, πθς ΡΓο Ῥοπῃ- 

Ροίο Ἰαδίέη5. Ὠεϊπάο ροδί(παπα ρ]ατος αἆ ο[α5άεπῃ Ἰαἱγο- 

οτί φοεἰθίαίοπι 9056 αἀ[ππχοτυπί, γα]άαπι 4η ΠΙΔΠΗΠΙ 

οἴτεα 5ο Ἠάβοῃς, Ῥοπιρείαπῃ 5ο 6556 ἀθε]αταγῇ, ἨΜοχαπε 

αποἰφιοί απίοα ρα(τῖς [γαίτίσᾳπε πα ῖαπα 5ου! ἔππο γαρᾶ- 

Ραπίατ, αἆ εαπα, απαδί αἆ ρτορτίαπα ἆπσεια, εοπΠαεβαΠί : 

εἰ Αταρίο αποππα αἆ οππιάσπα γεπί{ οκ ΑΠίσα, ἀῑῑοπε ρᾶ- 

ἵετηα οχη(μ8,, εἶοιί απίεα ἀοοπίπιας. Δά απο πιοάσπα οὐ- 

Ρίΐ5 αποία5 Ῥοππρείας, ποἩ 14ἱ το Ιαἰτος]ηῖο το ποτεβαί 

εί οεΙεργαβαίαγ ΠΟΠΙΕΠ οἶας Ῥος {οίαα Ηἱςραπίαπα, Ρτουίη- 

οἶαΓ Πα ΟΠΙΠΙΗΠΙ αΠΙΡΙΙΦΙΠΙΑΠΗ : ἄπαπα π]ᾶσπα οε]οτίαία ροί- 

οτί, Ώπο ας γο ίσης, 5ο οαγεῃς εοπστοάἵ ο ὶς φαἱ 

ἃ 0α5ατο Ηἱςραπία εταηί ρταΓεεΙ. Ὦο φπἶθας τος οἀσοίας 

60αρατ, αἆ ειπα ἀορε]]απά πα πηϊςηί Οατἰπαίθπη ο Πῃ πιδ]οεῖυς 
οορῖῖ5.. Όπεπι Ῥοππρεία5, αποπίαπα εχρεδ[Ιονίρ5 εγαί ϱὐ- 

ρῖῖ5 Ιηδίγασίας, δα λ]ίο 56ο Ιπαροίυπα [αοἱοπάο, Ρτοἵπαδαο 

αγο]απάο., [αἱ σανϊί. αππαπο οἴίαπι ορρίἀϊ5 ποπηυ]]5, πη- 

ποτίρας πια]οπίραδαπο, οδί Ρο». 

ΙΧΧΧΙΥ. ΤΠ 0.054Η 5ΗΟΟΟΒΔΟΓΕΟΠΙ Οαπἰπα[ οοηίτα Ῥομῃ- 

Ροΐαπα παϊςιί Αδἰπίασα Ῥο]ίοποπι. Τπίος 1ος ἆμπα απ! [6- 

ποτο οοππισίατ Ῥοαα, πίστα 0ακας πογβοϊίας, οἱ 

Ῥοπιροίας α- δομαία πογοσαίατ. Ἠ]ο Μαδκ[ίαπα ῥρτο[οοίας, 

οµἱαπ πα, πιά ἵπ Ὅτο Ποτοί, ερεουαμαίατ,  Ὠεετοίο 

Δπ{οα Πανῖς οἳ οσα ἱππροτίο ουΠη οπἆθηα Ροζοδίαίο 4 181Λ 

οσα ραΐος ἱρείας Ἠαμησταί, πος τοΗ{ αίάοπα ἵπ ρατίαα, 

5ο οπι πανίρας αμα ον Ηἱεραπία αἀθαχοταί, αὐ]αποιῖς 

(ποί(ποί τη ἀῑνοτεῖς ροπίαας ἱπγοπίέ, ππατί 56 οοπημηϊςίέ, 

Ηίπο, οχοτίο πποχ Τπήαπην ἵταία, οἸά.δο αἲ ΒΙοἰίαπα αρρα]να, 

Βιγηίσοπα. ῥτορΓά{ογοα, ποἱοηίοα αἰρί ἀεοθάστο [ηδυ]α, 

ορρμηαν{έ; ἆσπος ρτοδοίρ({ Ηἰγίης οἳ Γαίας, η ΒΙοΠίαι 

ῥνοβαμί, ρογδαακογηί Β ή γγηίσο, αἱ Ῥοπηρείο ορ ογοί 5ἱοἴία. 

ΙΧΧΧΥ. δίο δοχίης Ῥοπιροῖας δἰοΠία ροβίας, ορροτίη- 

πἰ(αίο αἱοραίας ἱηδυ]α. πποπ[ίς τοιί Παλία, οαδεεφαδ 

να]οβαί οἱ ΠΗΠΙΦΓΟΣΟ Ίαπα οχοτοία 4ποπι ράσα ρεῖας Ίνα” 

αοταί, ραπ ος ῥτοδοήρίίς οἰγίνης οογαη(16 πιαποῖρί(8 

Ἠπίο Απίοπίας, αποίῖες οπογασί5 παν ας 
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αἳ πόλεις ἐξ Ἰταλίας ἔπεμπον αὐτῷ, αἱ ἐς ἐπινίχια 

τοῖς στρατοῖς ἐπηγγελμέναι. Ταῖς γὰρ δ) γνώµαις 
αἵδε µάλιστα τὴν νίκην τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἀπεύχοντο, 
χαὶ ὅσα δύναιντο χρύφα ἀντέπρασσον' ἀποδιδράσκοντές 
τε τῶν πατρίδων, ὡς οὐχέτι πατρίδων, οἳ δυνάµενοι, 

συνέφευγον ἐς Πομπήῖον, ἀγχοτάτω τε ὄντα καὶ περι- 

φίλητον ἅπασιν ἐν τῷ τότε. Παρῆσαν δ) αὐτῷ καὶναν- 
τικοὶ ἄνδρες ἐκ Λιθύης χαὶ Ἰθηρίας, ἔ ἔμπειροι θαλάσσης: 
ὥστε καὶ ἡγεμόσι καὶ νχυσὶ καὶ πεζῷ καὶ χρήµασιν ὁ 
Πομπήϊος ἐπῆρτο. Ἰαὶ τούτων ὅ Καΐσαρ ἐπήχοος ὢν, 
ἔπεμπε Σαλουϊδιηνὸν ἐπὶ νεῶν στόλου, Πομπήϊον 
(ὡς εὐχερὲς ἔργον) ἐξελεῖν παραπλέοντα" χαὶ αὐτὸς ᾖει 
διὰ τῆς Ἰταλίας, ὡς αὐτῷ Σαλουϊδιηνῷ συµθολήσων 
περὶ Ῥήγιον. Σαλουϊδιηνῷ δ ὁ Πομπήϊῖος ἀπαντᾶ 
μεγάλῳ στόλῳ, καὶ πρὸ τοῦ πορθμον ναυμαχίας ἀμφὶ 
τὸ Σχύλλαιον αὐτοῖς Ὑενομένης» αἵ μὲν τοῦ Πομπηΐου 
νπες, χουφότεραί τε οὖσαι χαὶ γαυτικωτέρων ἀνδρῶν, 
ταχυτῆτι καὶ «ενα προῦχον" αἱ δὲ Ῥωμαίων, ἅτε 
βαρύτεραι καὶ μείζους, ἐμόχθουν. Ὡς δ᾽ ὃ συνήθης 
τοῦ πορθμοῦ κλύδων ἐπεγίγνετο, χαὶ διεσπᾶτο ἡ θά- 
λασσα ἐφ᾽ ἑκάτερα ὑπὸ τοῦ ῥοῦ" οἱ μὲν ἧσσον ἐμόχθουν, 

ὑπὸ ἔθους τοῦ κλύδωνος: οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Σαλουϊδιηνὸν, 
οὔτε ἑστῶτες βεθαίως ὑπὸ ἀηθείας, οὔτε τὰς χώπας ἔτι 

ἀναφέρειν δυνάµενοι, οὔτε τὰ πηδάλια ἔχοντες εὐπειθη, 
συγεταράσσοντο. ὝὭστε, χκλίνοντος ἐς δείλην ἑσπέραν 
ἤδη τοῦ θεοῦ, πρότερος ὁ Σαλουϊδιηνὸς ἀνεχάλει" ὑπε- 

γώρει δὲ καὶ ὃ Πομπήϊος ἎΠες δ᾽ ἑκατέρων ἴσαι 

διεφθάρατο, καὶ τὰς λοιπὰς λελωθημένας τε καὶ πεπο- 
νηµένας ὃ Σαλουϊδιηνὸς ἐπεσχεύαζεν, ὑπογωρήσας ἐς 
λιμένα πρὸ τοῦ πορθμοῦ Βαλαρόν. 

ΙΧΧΧΥΙ. Ὁ δὲ Καΐσαρ ἐπελθὼν, Ῥηγίνοις μὲν 
καὶ Ἱππωνεῦσι µεγάλας πίστεις αὐτὸς ἔδωχεν, ἀναλύ-- 
σειν αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐπινικίων" ἐδεδίει γὰρ ὄντας ἐπὶ τοῦ 

πορθμοῦ μάλιστα. Καλοῦντος δ) αὐτὸν Ἀντωνίου 
κατὰ σπουδὴν, διέπλει τ πρὸς αὐτὸν ἐς τὸ Βρεντέσιον, ἐ ἐν 
ἀριστερᾶ ἔχων Σικελίαν καὶ Πομπήϊον, καὶ Σικελίαν 

ὑπερθέμενος ἐν τῷ τότε. ἨΜοῦρχος δὲ, ἐπιόντος τοῦ 

Καίσαρος, ἵνα μὴ ἐν µέσῳ γένηται Ἀντωνίου τε χαὶ 
Καΐσαρος, μικρὸν ἀναχωρήσας τοῦ Βρεντεσίου, τὰς 

λκάδας ἐφύλασσεν ἐν τῷ πόρῳ., τὸν στρατὸν ἐς Μα- 

χεδονίαν ἐκ τοῦ Βρεντεσίου διαφερούσας. Αἱ δὲ προε- 
πέµποντο μὲν ὑπὸ τριηρῶν' πνεύματος δὲ πολλοῦ κατὰ 
θεὸν οἰκείου γενοµένου, διέπτησαν ἀδεῶς, οὐδὲν τῶν 
προπομπῶν δεηθεῖσαι. Καὶ ὃ Μοῦρχος ἀχθόμενος, 
ὅμως ἐφήδρευεν ἐπανιούσαις κεναῖς. Αἱ δὲ καὶ τότε, 
καὶ αὖθις ἕτερον στρατὸν ἄγουσαι, διέπλεον ἵστίοις 
στρογγύλοις, µέχρι πᾶς ὃ στρατὸς χαὶ ἐπ᾽ αὐτῷ Καῖ- 

σάρ τε καὶ Αντώνιος διέπλευσαν. Καὶ ὅ Μοῦρχος, 
ὑπό του δαιμόνων βεθλάφθαι νοµίζων, ὑπέμενεν ὅμως 

τὰς ἐκ τῆς Ἰταλίας αὐτοῖς διαπλεούσας παρασχευὰς, Ἡ 

τροφὰς, Ἄ τὸν ἐπισυλλεγόμενον στρατὺν, Βλάπτων ὅσα 
δύναιτο, Καὶ αὐτῷ Δομίτιος Ἀηνόθαρθος ὑπὸ τῶν 

ἀμοὶ τὸν Κάσσιον ἐς τὸ αὐτὸ ἔργον, ὡς χρησιμώτατον 
δὴ, μετὰ νεῶν ἄλλων πεντήχοντα καὶ τέλους ἕτέρου 

---ἶ-----υ-ἧἃἧ--ὐ 
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ορ]]ερεταί, ραπ αἳ Πα υπβίρα5 αεεθροταί Τί, αα" 

ποϊΗ τρις ἵπ Υἱοιοπία ρταπηίαπα Γαογαηί ργοπηἱδδα.. Ηΐς οη 1 πι 

ηλ] εγαί αβοπηϊηα(ἶας, απαπα Έγαπαγίτογαπα γἱοίοία; απατο 

6α(1, 4ποαπο πιοᾶο Ροίογαηί, ἱπιρεάίτεο πΙδβαΠίΗΓ; οί ορ:- 

Ἰοη/ΐογο5, οκ ρα(γῇς ρτοβααί, 4πᾶ5 Ι4Π1 ποη Ρτο ρα(γῖς Ἱνα- 

Ῥεραηί, αἆ Ῥοπηρείαπα 56 τοοῖρ]εραπί, ααἱ ἵπ γἱοϊηία ογαῖ, 

εί οπιπίθη5 6ο {6πιροτθ οχορία[ἰδδίσας. Αάθταπίαιε εἴάθιῃι 

παπί τοὶ πιαππι Ῥογςεϊπηϊ, οππῃ οχ Α[τίσα, {παπα οχ 

Ηἱεραπία ; π ]41 εἰ ἀπαΐρας εἰ πανίθας αἱ πα {ο οί ροεη]ῖ5 

ρο]]θγεί. Οµπῖριας τες {απια εοσηΠἶς, ζ6ωφαγ δα] τ1άΙΘΏΙΠΑ 

οππι εἶαδςθ πηῖςΙί αἀγειδας Ῥοππρείαπα, 5ΡεταΠς, [αἱ πε- 

βοΐῖο εί γε]α ορίίες ετετίῖ Π]απα Ῥο55ο : 1ρ56 ροτ Πα[ίαπη 

Ἱίοι [οοῖί, 5ο ]αποίαγας Φα] γ]άϊεπο αἆ ἨΠερίαπι. 85εᾶ δα]νί- 

ἀῑεπο Ῥοππρεῖας πιαρπᾶ 6ΙΠΙ εἶαδδο οτίαπι ῬτοβεϊςοΙίατ : 

οί ἵπ ἴρ5ο ααἰία Γγοίῖ εἴτεα Φογ]Ιααπα οοπαπαἑΗίατ ργααπη 

παταίθ; ἵπ άπο Ῥοπαρθίαπα Παγες, Ἰεγίοτος (πΗπ1 6556η{ εί 

πηε]ιοπίθα5 παιεῖς Ιηςίταεία, οο]εγίίαίο οπιπεραπί αίᾳπο 

Ρεηα; Ἠοπιαηᾶ, 6ΙΑΥΙΟΓΕ5, ἴρδα πιοῖο Ἰαβοταραηπί. Όπο 

Ροδίααπῃ αεοθδςί{ 5οΏία [γείῖ Πας Παοίπα[ίο εί ταυῖργοσα{1ο 

υπάαΙΠη, πηῖπας Ἰαβοταβαπί Ῥοπιρείϊαπί, αδδιθδίϊῖ ππατῖ Πιι- 

οὔρας ασἰἰαίο; σα5αγίαπί, π{ ἵη το Ιη5ο]ία , πππ]έσπη {ατρα!1, 

ηθο η τος[σίο Ηγπϊίοτ Ἠστογα, πθς ΤΘΠΊΟ5 αἴίο]]θτα, προς 

οἶαγος πιοάεγαγῖ 5α[ῖς ροΐεταπ{. Πασπαα, 518 5οἱῖς οσ6ᾶδπα, 

Ρτῖογ βα]γιάϊεηας «ἴσηαπα γουρρίαί ἀθά[ί; ας ἴαπι ἀθππαπι 

5υας Ῥοπιρεῖας γτοάυχΗ.  Ῥατ απίοπι πἰτίπαπα πανΊαπα Π- 

ΠΙΘΤΙΣ ΡεΓΠ{. Ῥε]αιᾶς οκ 5πἶ5 ΙάοεΓα5 Ρες5ίπεαιο α[[εοίας 

τεραταίυγας δα]γιάίεηιας, ἵη Ῥαϊαταπι Ῥοτίαπι, απἴ απίο 

{γείαπῃ αδί, 565ε ταεθρί{. 

ΙΧΧΧΥΙ. 6ωκας, Ροδίᾳ παπα ἴπ 6αΠῃ οΓάΠ γεηί, Βλεσί- 

πῖς ας ὙΠροπεηδίρας βάοπι Ίρ5ε ἀθάῖί απο [Ιβδίπιαπα, {οΓ6 αἱ 

αγίίαίες Ππογαπι εχἰπιαπίατ 6 ΠΙΠΙΘΤΟ ἀοδ[ϊπαίαγυπα ἵηῃ γ]- 

εἰοτῖη» γα λίαπη : Ἠος αηἵπα ππαχίπιε {πιεραί, αἱ [γείο ν]εῖ- 

Π05, βεὰ Ῥπορετε ἴππο αοοῖίας αὖ Απίοπίο, Βταπάμδίατη 

αἆ λατ πανἰρανΙί, τε]ἰεία αἆ ςἰπίκίταια ΦΙΑῑία; παπα ουπα 

Ῥοπιρείο, ἵπ αἰαά ἴεπιρας ἀῑ[[ετεραί. Οιήα5 αἀτεπίππι 

Μινοις αΏὶ εοσηοσ1έ, πο οἰτουπαηγοπϊτείατ ΑπίοπίαΠϊ5 ΟΗΠΙ 

Οαςαπίαηῖς 56 οοπ]απσεηίίρας, ραυ]απη α Ἐτυαπάμςίο ἀΐρτος- 

55, ἵπ {αηδία οΏδειγαῦαί οπεΓατῖας ο5ίϊπη, άπ 6χοΓ- 

οἵέαπι Βγυπάπςῖο (ταπδροτίαθαπί ἵπ Μασθάοπίαπι, εί α ραι]- 

οἳς (τοπιίριας ἀαάποσραπίατ.  8εἆ Π]α., τα[άο ἔππο πιαχίπ]ο 

Ῥτοδροτοσπε τοπίο αἁ]αία, Ἱία 5εεατε {ταπςτο]ατυπί, αἱ 5ιι- 

Ῥογπαζαπεμπη Γαοηί ἀαάποσπ[ίατα ο[Ποίαπι. Μανοις, {Γα- 

ἰταίαπῃ 56 ἀοΐσης, πΙ]οπῖπας οοπαίας ο5ί ῖη τοῖία Ἰηίογο]- 

Ρετε Υασμα5. 9δεᾷ Π]α αἱ ίππο, δἱ πιοχ ταῖςιΙ5 α[ίο πηίε 

οπεγαία», Ρ]επίς Υε]ῖς ογαξετυη{, ἆοπεςο υΠῖτεγςας οχοτοῖίις 

οµΠὰ 1ρ5ο 05ατο ΑπίοπΠίοαιθ {γαηδυοοίας ο5ί. Ἠπατοις, 

απατην]5 Ππίαπα 5οῖ Γοτίππαπα Ῥιίατοί, πλ οπηίηα5 ΡοΓ56- 

γετανΙί, ἀππι οοπηπηραίας, απί αρραταία5, απί παπι 

εαρρ]επιοηία (τα]οεγεηίαγ» ἱπουπιπιοδαίατας Ἠἱ5, απαπίατη 

Πε Ροβεῖί. ὕαπιαπε οἱ αἲ άεηι ποροίαπα, ἰάπαπαΠη 88Πε 

υἱή]ςκίπωσπι, Ῥοπηϊίίας 4ποαπο ΑΜεποΡατρης α Ἐτυίο ζα5- 

| «ἴοφπε οµπῃ ας πανῖρας απἰπαπασίπία, οἱ ἱερίοπθ ηᾶ, δὰ 
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καὶ τοζοτῶν ἐπέμφθη. Ὡς γὰρ οὐκ ἔχουσι τοῖς ἀμφὶ 

τὸν Καίσαρα τροφὰς δαψιλεῖς ἑτέρωθεν, ἐδόχει τὰ ἐκ 

τῆς Ἰταλίας διακλείσειν. Οἵ μὲν δὲ νανσί τε μακραῖς 

ἑκατὸν χαὶ τριάκοντα, καὶ ὑπηρετικαῖς πλέοσι, καὶ 

στρατῷ πολλῷ, διαπλέοντες ἠνώχλουν. 

ΙΧΧΧΥΗΠ. Δεχίδιος δὲ καὶ Νωρθανὸς, οὓς ὁ Καῖ- 

σαρ καὶ Ἀντώνιος μετὰ ὀκτὼ τελῶν ἐς Μακεδονίαν 

προε επεπόμφεσαν, ΓΒὴ Μακεδονίας ἐχώρουν ἐπὶ Θράκης 

τῆς ὀρείου. χιλίους καὶ πεντακοσίους σταδίους' µέχρι, 

πόλιν ὑπερβάντες Φιλίππους, τὰ στενὰ τῶν Κορπλων 

καὶ Σαπαίων» τῆς Ῥασκουπόλιὸος ὅ ὄντα ἄργῆς, κατ 

λαβον, τ μόνῃ διελθεῖν ἔστιν ἐς τὸν Εὐρώπη ἐ ἐκ τῆς 

Ἀσίας τὴν αμα ὁῥδόν. Καὶ τοῦτο τοῖς ἀμφὶ τὸν 

ο τον ἐς Σηστὸν ἐξ Ἀβύδου περάσασι, πρῶτον 

ντεκεκρούχει. Ῥκσκούπολις δὲ καὶ Ῥάσχος ῆστ ην 

αλε ελφὼ Θρᾳχίω ῥασιλικὼν μιᾶς ἄρχοντε χώρας, 

κ τότε τη Ἱνώμῃ περὶ τῆς συμμαχίας διεφέ Ἄροντο: 

ὶ Ῥάσκος μὲν τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἀντώνιον συνεµάχει, 

Ῥασκούπολες δὲ τοῖς ἀμφὶ τὸν Κάσ σσιον, κ ας 

Ἱππέας ἔγων ἑκάτερος. Πυνθανομένοις δὲ τοῖς ἅμφ 

τὸν Κάσσιον περὶ τῶν ὁδῶν, ὁ Ῥασκούπολις ἔφην τὴν 

μὲν δι Αἴνου καὶ Μαρωνείας, ἐπίτομόν τε καὶ συνήθη 

καὶ λεωφόρον. οὔσαν, ἐπὶ τὰ Ῥαπαίων στενὰ ἄ Ύευν΄ 

κατε/ όντων δὲ αὐτὰ τῶν πολεµίων, ἁμή Ἱανα ἐς δίο-- 

δον εἶναι" τὴν δὲ περίοδον τριπλασίονά τε καὶ γαλε- 

πή Μ. 

ΙΧΧΧΥΠΙ. Οἱ δὲ, τοὺς πολεμίους ὑπολαθόντες 

οὐκ ἐς χώλυσιν μὲν ὁδῶν αὐτοῖς ἀπαντᾶν, τροφῶν δὲ 

ἀπορία ἐ ἃς Θράκη» ἀντὶ Μακεδονίας ὑπερθῆναιν ἐβάδι- 

ζον ἐπὶ Αἴνου καὶ Μαρωνείας" ὅθεν ἐπὶ Λυσιμαχείας τε 

καὶ Καρδίας, α αἲ τὸν ἰσθμὸν τῆς Θρακίου Ἰεῤῥονήσου 

διχλαμβάνουσιν ὥσπε πύλαι, μετὰ δὲ ἄλλην ἡμέραν 

ἐς τὸν Μέλανα χύλπον ἀφίκοντο. Καὶ τὸν στρατὸν 

ἐξετάζουσιν αὐτοῖς ἐγένοντο πάντες ὁπλιτῶν ἐννεακαί-- 
- κ .] / 

λεκα τέλη, Βρούτου μὲν ὀκτὼς Κασσίου δὲ ἐννξα, 
4 - -” - / 3 

ον τον ἀλλ ἐς 9ύο που τέλη μάλιστα ἀναπλη- 
΄ σθαι μυριάδας ὁπλιτῶν ἀμφὶ τὰς 

εἲς δὲ ἦσαν, Βρούτῳ μὲν, Κελτοὶ καὶ Άν- 
τετρακισχ ιο καὶ Ορᾶκες καὶ Ἀλλυριοὶ, Πκρ- 

βηνοὶ καὶ Θεσσαλοὶ δισ/ίλιο" Κασσίῳ δὲ θηρές τε 

καὶ Κελτοὶ δισχΏλιοι, καὶ ἵπποτοξόται Ἄραέ 

Μτλοι καὶ Παρθναῖοι τ 
εἴποντο βασιλεῖς καὶ τε 

τεζόν τε ἄγοντε 

κισγιλίους. 
ΙΧΧΧΙΧ. Τοσήδε μὲν στρατιὰ τοῖς ἀμφὶ 

Κάσσιον ἐπὶ τοῦ Μέλανος κόλπου διεκρίθη, καὶ τοσῖδε 
ἐχώρουν ἐπὶ τὸ ἔργον, τὴν λοιπὴν ἔχοντες ἐπὶ τῶν ἆλ- 

λαχόθι γρτιῶν. 

ὄχκ τώ. Ἱπ τς 

σιτανοὶ 

1τ 

ς τε χα 
ετο ν βακισχίλιοι, Σύμμαχοι 

τρ {ραι Γαλατῶν τῶν ἐν ) 

πολὺν ἄλλον, καὶ ἱππέας ἵ ὑπὲρ πεντα- 

. 
τον 

Καβήραντες δὲ αὐτὴν τοῖς νοµιζοµέ- 

νοις ἀνεπλήρουν τὰς ἐκ τῶν ἐπηγγελμένων τισὶν ὀφει- 

λομένας ἔτι δωρεάς’ πολλῆς | μὲν ” περιουσίας χρημάτων 

πεφροντικότες, οἰκειούμενοι δὲ ταῖς δόσεσιν αὐτοὺς» 

Γαίῳ γην. Καίΐσαρι τοὺς πλέονας .ἐστρατευμένους : 
μή τις ἐς τὸν ὅγιν ἡ ὁμωνυμίαν τοῦ νέου Καΐσαρος 

ΑΡΡΙΑΔΙ 

αἰμανίογαπ]/πο ρεαρ]άίος 5αΏμηΐσιας οδἰ. Ναάπι 4ποβίαΙΗ 
οοπηπιθαίας Οςατῖαπὶς αππᾶς πος αἀπιοά σπα φρρείο ρα! 
ρἰαομῖε ρτοή ντο, φποπηίπης 5αγοογεπίηγ ες Παίία. Ηι 
Πασπο Ἰοηρῖς οι, πανίρας, οἳ ρ]ηπίρς πἰποῬας, ΠΙΠΙΘΓΟ- 
«οήμο οχεγοῖία, ἰτα]θοίαπα ευπῃ π]ίτο οἴίτοππα πανἰραπίος 
Ιπ[οδίαταπ{. 

ΙΤ ΧΧΧΥΗΠ. Τηίσίπι Ώοσ]άίας εί Νογβαπας, απϊ α 0αδατο 

οἱ Απίοπίο οµπι οσίο Ιορίοπίθηας Ἱπ Μασράοπίαπα Γαοταυί 

ῥτορηη]ς»ί, ἴπάε Ρος πιοπίαπα Ύεγδας Τιγασίαπη ἰαάϊα πηῖ]ε 

αιἠπσοπία οππεηςῖ 5ηπί; ἆοπθο πίτα αΓΏεπῃ Ῥμήίρρος Ρτο- 

[ροί, [ππςςς ΟογρίογΙπη οἱ ΦαρΦΡοτΗπ, απ η Ἠμαδοι- 

Ρο]ίάΐς ἀῑίοπο 5πί, οσσαρατπ! : Ρος 4μα5 δοία5 εχ Ει- 

γορα Αδίαπι ρείοηίίρας ποίαπα Πίοτ ραΐεί. Ἐϊ Ίου Ο0ᾳβρίαΠ!, 

ῥοδίαιαπα ΑΏγάο βοδίυπι (Γα]εεσταπέ, Ρεπναπα Ππιροάίππεη- 

(απα κ ΟΙ οῬ/θοίπῃ Ἰηνεπδγ η. Π]ιαςεπιρα]ἰς οἱ Βλαδος (αΐτος 

ογαΏί οκ τορῖο ΤΙΙασΙΠΗ 6θπῃοτο, υπίης ἀἰμοπίς Ῥτίπαρες, 

απ! σπα δοη{οη(1ἱς 4ᾳ φοοϊείαίο ναιαραπές οἱ Βμαδεις Δη- 

(οπίαμας, ΒΙιαςευρο]ς σα5δίαμαᾶς Ρανίες [ονεβαί, ἰπρυ]ῖ οὐπα 

(ου π]οπίς οἶρις.. Οίσαπα Οαςείαπῖς 46 ταβίοπο Υἶα- 

ΠΠ Ρρουσοπίαπίίρας, Βἰιαςεπρο]ϊς αἲξ ορίη σπα ρε Έπηπι 

πο ΜΤΑΥΟΠΘΑΠΗ [ογαί, οοπηρομάἰατίαπα, ρα ]ίσαπα, οἱ εοΠ5Π6- 

ἰαπα 6556: 5ο ἴπάε ϱαΠΙάΘΠΙ Ρ6ΓΖΕΤΕ Ρε Γα1005 ΡΑΡΟΡΟΓΗΠΗ, 

4) Ἰιοδίο {απο οσσαραία5 ας ῥτοϊπάς πη]]ο πιοάο ρετνίας : 

αγο]ππη Υουο (πρ]απα 6556, ου Ππσο ἀῑ Ποιοι. 

ΙΧΧΧΝΥΠΠΠ. Οα5δίας Ἠτιίήσααοδ, τα, πο ἴαπα τα ]η- 

ἀομάϊ Πἠπονῖς σαιιδα. ο6σΙ1Τ0Γο 81Ρί Ἰχοδίοια, «παπα οἳ 60µ1” 

Πα (ΗΗΙΗ ἱπορίαπα οχ Μασσάοπία πδσσο ἵπ Τ{γαοῖαπα εσ5ε 

ΡοβθΣ5ΗΠΙ, Ύουςς ΠΗΠΙ οἱ Ματοπθαπα πιογογηηί. Πα 

ατα ΠΊΔΠΟ α Ἰ,γδιηασλία οἱ Οατάῖα ρτο[οοί{, απσς ατοος ο6Γ- 

νίσρια ΟΠ6/5οποςί Τ{γασῖσας γο]αῖ ρονία ἱποτοῖρίαη!, αετο 

πόο ἀἱο αἲ Με]αποη δἴπΗΠα ρογγοποτηπ{. Πο ρογορηςεη{]- 

Ρι5 οορία5 ῥνα5ί0 ογαηί Ιορίοπος ππά ον {σϊπεί; 01551 ποΥοΠη, 

Βι1 νουο οσίο, απαγάΠά απἰάσπα πη]]α Ππίορτα ογας, 5οἆ ἵπ 

Π115 ἀπ. [ους 5αἱς παπηονίς ογαηί οοπαρ]εία τ Πα αἱ ἵπ απῖ- 

νο ΙΠὰ ο55οη{ οἶτοῖίον οο(οαἱηία Ἰοσίοπαγίογυ πα πηΠία. Εαί- 

(πα νους Ενπίας αβοναί σαΠοταπα Ἰαδίαποτµησας αὐα- 

(που πη]ία. πα ΤΗασΙΠα οἱ Πγτίοταπα Γεπία πα), 

Ρατ οπονή πας οἱ Τμοςδα]ογάπα ἆπο παϊπία : Οαδείας Ηῖ- 

ΡΔΠΟΥΗΙΗ οἱ σα απὰ ἆπο πα λίία, καρἰἑατίογυ πα οφ ες ἰτίυπι 

οκ Αγαρίας Μοδία, Ῥατίμία, αὐα{αος πηλ[ία. δοηπθρα μίας 

οἱ οοἳ τοµος ἆο [οἰτατοίνς ον ΟαΠορτωοία, αἰ οἱ ροῦο- 

βίτον αἶίας οορία» ἀποσραηί, οἱ οφ αἱ απα φπἱπααο πα, 

ΙΧΧΝΧΙΧ. Πω (πογο οορία: 01.5 Ἐτιίαπο πα ΜαϊαπεΠη 

είπηπα αἳ ἡίς οχρ]ἰοπία. ἀἰδοτοίσηιο : οἳ που πΙΠΙοτΟ ΠΠ! αὐ 

[η5ίαη5 οοΓ(ΔΙΠΕΠ δαπί Ῥγοργοςδές τοσα αἲοί, αλ ΘΟΓΙΗΠΗ 

οροτα ορι5 ογαί, τοἱοξίς, Ἰωακίταίο ἀοίηάς ος ποτ εχοτοία, 

Ρο η Ιδαπα ἀοπα να πα ἶθας, απίνας ἀονοραίας, πορτα” 

βοη/αίη. οδε. Ναπι οἱ αθαπάο οὐταίαπα Γασγαῖ, οἱ 54ρρο- 

(οτοῦί ρουπία) οἳ ορας ογαί ανογοη Ἰαγριοπί σας απ ῶγογο, 

κο ἵπν ΥοΙοΓΑΠΟΓΗΠΑ, απά ρ]ογίἽπο μη αταηὲ καν Ομ” 

ἱκατος Ἠδ ΔΑ ΟΟΠΑΡΟΚΙΗΗ απ ἲ Ποίηση αἀνοπίοηίς Ἰημίοίδ 
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νεωτερίσειεν ἐλθόντος. Καὶ αὖθις έλοξε τούτου χάριν 

καὶ δημηγορῆσαι. Ἑῆμά τε οὖν ἐπήχθη μέγα" καὶ οἵ 
στρατηγοὶ, μετὰ τῶν ἀπὸ τῆς βουλῆς µόνων ἐς αὐτὸ 
αναθάντες, ὃ δὲ στρατὸς αὐτῶν, ὅ τε ἴδιος καὶ συµµα- 
γικὸς, κάτω περιστάντες, ἤδοντο εὐθὺς ἐπὶ τῇ ὄψει 
τοῦ πλήθους ἀλλήλων ἑκάτεροι, ἰσχυροτάτῃ σφίσι φκ- 
νείση " καὶ θάρσος ἦν ἀμφοτέροις αὐτίχα, καὶ ἐλτὶς 

ἰσ(υρὰ τοσῶνδε στρατηγοῦσιν. Αὐτά τε πρῶτα πάντων 
τάδε τοῖς στρατηγοῖς τὸν στρατὸν ἐς πίστιν συνῆγε: 

τίκτουσι γὰρ εὔνοιαν ἐλπίδες χοιναί. Θροῦ δὲ ὡς ἐν 

τοσούτοις ὄντος, οἵ τε χήρυχες χαὶ οἵ σαλπιγκταὶ σιω- 

πὲν ἐποίουν' καὶ γενομένης ποτὲ, ὃ Κάσσιος (προὺχε 
γὰρ ῥλικία) προελθὼν μικρὸν ἐκ τῆς τάξεως ἐς τὸ µέ- 

σον, ἔλεξεν ὧδε" Β' 
Χά. «Ὁ μὲν ἀγὼν πρῶτον ὑμᾶς, ὦ συστρατιῶται, 

κοινὸς ὢν, ἐς πίστιν ἀλλήλοις συνάγει' συνάπτει δὲ καὶ 

ὅσα ὑμῖν ὑποσχόμενοι πάντα ἔδομεν, ὃ μεγίστη πίστις 
ἐστὶ καὶ περὶ ὧν ἐς τὸ μέλλον ὑπισχνούμεθα. Αἱ δὲ 
ἐλπίδες εἰσὶν ἐν τῃ ἀρετῃ, ὑμῶν τε τῶν στρατευοµέ-, 

ἡμῶν, οὓς ἐπὶ τοῦ βήματος τοῦδε ὁρᾶτε, 

τοσούσδε καὶ τοιούσδε ἄνδρας ἀπὸ τῆς βουλῆς, 

Ἔστι δὲ καὶ πλῆθος παρασχενῆς, ὅσον ἴστε, σίτου 
τε καὶ ὅπλων, καὶ χρημάτων, καὶ νεῶν, καὶ συµ- 
μάχων κατά τε ἔθνη καὶ βασιλέας. "Ώστε τί χρὶ τῷ 
λόγῳ παρακαλεῖν ἐς προθυµίαν τε καὶ ὁμόνοιαν, οὓς Ἡ 

παρασχευὴ καὶ τὰ ἔργα χοινὰ ὄντα συνάγει. Περὶ 
ὧν διαθάλλουσιν ἡμᾶς δύο ἄνδρες ἐχθροὶ, ἴστε μὲν 

ια) 

νων, καὶ 

ἑτοίμως, Δοχεῖ δὲ καὶ νῦν ἐπεξελθεῖν ἔτι τὴν αἰτίαν, 
ο / ἃ µάλιστα ἐπιδείκνυσι τοῦ πολέμου καλλίστην τε οὖσαν 

ο) 
- 
ἡμῖν καὶ δικαιοτάτην πρόφασιν. 

ΧΩ. Ἡμεῖς γὰρ Καίσαρα, ἐν μὲν τοῖς πολέμοις 

πυστρατευόµενοί τε αὐτῷ μεθ’ ὑμῶν καὶ στρατηγοῦν-- 
τες, ἐπὶ μέγα ἤρομεν, καὶ φίλοι διετελοῦμεν ὄντες, ὡς 
μὴ δοχεῖν αὐτὸν δι) ἔχθραν ὑφ᾽ ἡμῶν ἐπιθεθουλεῦσθαι, 
Τὰ δὲ ἐς τὴν εἰρήνην ἐπίμεμπτος ἦν, οὐχ ἡμῖν τοῖς φί- 
λοις (ἐπεὶ κἀν τούτοις προετιμώμεθκ), ἀλλὰ τοῖς νό- 
µοις καὶ τῷ κόσµῳ τῆς πολιτείας" ὧν οὐδεὶς νόμος, οὔτε 
ἀριστοκρατικὸς, χύριος, οὔτε δημοτικὸς, ἔτι ἦν' ἅπερ 
ἅπαντα οἳ πατέρες ἡμῶν ἥρμοσαν, ὅτε τοὺς βασιλέας 
ἐκβαλόντες ἐπώμοσαν καὶ ἐπηράσαντο, οὐκ ἀνέξεσθαι 
βασιλέων ἐς τὸ µέλλον ἑτέρων.  ὍὭτινι ὄρχῳ βοη- 
θοῦντες, οἵ τῶν ὁμωμοχότων ἔχγονοι, καὶ τὰς ἀρὰς 

ἀπερύκοντες ἀφ᾿ ἑαυτῶν, οὐχ΄ ὑπεμείναμεν ἐς πολὺ πε- 
ριδεῖν ἕνα ἄνδρα (εἰ καὶ φίλος ἦν ἡμῖν καὶ χρήσιμος) 
τά τε κοινὰ χρήματα καὶ στρατόπεδα καὶ ειροτονίας 

ἀρχῶν, ἀπὸ τοῦ δήµου, καὶ ἠγεμονίας ἐθνῶν, ἀπὸ τῆς 
βουλῆς, ἐς ἑαυτὸν περιφέροντα, καὶ νόµον ἀντὶ τῶν 
νόμων, καὶ κύριον ἀντὶ τοῦ δήµου, καὶ αὐτοκράτορα 
ἀντὶ τῆς βουλῆς γιγνόμενον ἐς ἅπαντα. 

ΧΟΠ. Ὃν ἴσως ὑμεῖς οὐκ ἀκριθῶς ἠσθάνεσθε, ἀλλὰ 
µόνην αὐτοῦ τὴν ἐν τοῖς πολέµοις ἀρετὴν ἑωρᾶτε" 
νῦν δὲ ῥᾳδίως τε ἂν καὶ ἐκ µόνου τοῦ περὶ ὑμᾶς µέ- 

« μ απο « -”. 3 η ο 
ρους χαταµάθοιτε, ὍὉ γὰρ δημος ὑμεῖς ἐν μὲν τοῖς 

Ἂθθθθ-------υ-Ἴ-ὔὐ-υἅἧὑὐἥ ο υυ---. 
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Οκ. ςῖς ΠΗΠΓΑΓΘΗΠΗΓ ΘΟΓΗΠΗ απἠηῖ, Όσα 4 το 6ΗαΠη γίδηπι 
οδί ΤΗΓΡΙΙ5 Ῥνο 60Π6ίΟΠο γοιρα τη Π] λος [ποργο, Μοχης 
διββοδίιπη ἵπ (Γπα]ί5 δροοίθα οχθίγασίαΠῃ οί: απος 
ΡοδίΦ παπα ΠΠιρογαίογος 6ΟΠΦ6ΘΠΟΘΓΙΠΗΕ ΟΠΗ φο]ς δεηα{οτίρης, 
οἱ εορί οπα ργορτία {πι ααχΠίαγος {η [ογίοτρ Ίοςο αἴτουπχ- 
5ιεἰεγιηί , Ια)Ηβκίης φ{α1ἴπα η εἴδαπο ΓΗ πηίμς 6Π5Ρ6- 
οἵα5, απσά ΠΜ Βρπαίας γἱάογοίαν αιιί γαμά{μς; οἱ αγά 
Ιπιρογαίογοπη φἰαἶπι βάμοῖα κα ΡΗ{ οἱ 5Ρ65 σοποθρία εχ αΠ- 
ΡΠάΐΠα οκογοί ας. Αίήπο Ίος Ίρδυπῃ πιαχίπης ΟΠΙΠΊΗΠΙ 
Πάεπὰ Ππππαπα πα έαπα οοποΙΠαγ1{ ἱπρογαίογίθης :. 80Ιθῃί 
ΕΠΙΠΙ δρε5 ΟΟΠΙΠΗΙΠΟΣ ΠΠ{ΠάΠΗ Ρ81οΓ6 Ἠοῃο γο]οῃΓΙΔΗΗ. ο Πι 
Υενο πιαρης5 εδδεί, ἵῃ ἰαπία πμ] μάπα, 5ἰγερί5, Ρο 
Ῥνῶόοπες οί (πρίοῖπος Ιπάϊοίαπι οδί κἰοπίία η : ῬοδίιιαΠα 
(απάείη οοηβαθταπέ, Οαβδίας (οταί οπίπι παία βιαπά1ου } 
Ραυ]α]απ] εχίγα ογάἴπθπα ῥιοβίθδςις ἵη πιθάίαπα, δἷο οχοι 
55 ο5ί : 

ΧΟ. « ΟοππαΠο Ῥεπίοπ]απα, οοΠιηἠ]ίοηος, Ρις 
πορῖς αἆ ππαίπαπα βάθη σταάις οδί,. Οοποϊ]απί πος οἱ Ρια 
δΗία α- ποβίῖ οπηπία απ ρο]Ποἱ εναπ]ή5; αιοά οργ[]ςεῖ- 
ΠηΠΙ Ῥίρηας ε5ί ΘΟΓΗΠΙ 4ποαιθ, αμ {η Ροδίθγπι νορίς 
ΡοµΙορπιαν. 8Ρο5 απίοπα οπηπίς 1ῃ γἰγπίο »ἴία οςί » 6ΜΠΙ Υ6- 
δΓα, οοΠΙπΙΠίοηθς, {ππη ἨΟΓΗΠΗ {οἱ ας {αἱΗπῃ οκ ΔΠΙΡΙΙΒΦΙΠΙΟ 
ογάίηε γΙΤοΓΗΠΙ, 4πος ἵΠ Ίου 5αᾳᾳοςίο οοηδρΙοΠῖ5. Αάοςι 
Ύετο εἰ δρραταία» (αἱ 5ος) Ῥ]υγίπιας, οοπηηιθαίες,, ΑΓΙ, 
Ρεουπία», 6Ἰάρςες, αιιχἰ]ία, ΟΠΗ α ργογ{ησῖίς, {πτη αἲ τοβίρης. 
Πίααιο 4ΠΠοΓ8ΙΠ1 αἰ[ποί, γοιΏῖς γος Πογίαγί αἆ αἰασγ]ίαίθῃι 
εἰ οοποοΓάἰαπῃ, απος οἱ οοπηηηηΠ]ς αρραταίης εί τος οοηδοσἰαία. 
οοποΏίαμ{» Οπος απίεπι αἆ οααηηηίας ἀίΙπεί, απας εοηίτα 
ηπο05 ]αοίαπί ἆϊιο ΠΠ γἱπῖ, 4ος Ἰοδίος Ἠαβειης, Ιπίε]]- 
Βἱἱ5 οὖς απἰάεπι οχᾶο[ϊσείππε, εί Ι46ἴγοο ποὺῖς Ῥτοπηρίαπι 
πᾶΥα{15 ορείαπη : 5εᾷ γίδιπῃ θ5ί {απιοπ θ{ίαΠα ΠΙΟ ΟΙςΔΠΙ 
ΠΟΣΙΓΑΠΙ ΕΧΡΟΠΘΓΕ, απο μηασίς αβρατοα! Ἠοπος[ἰςίπΠῃ ας 
ἠαφή]ςςίλΠη Ίσο ποδίτιη Ῥο]{ σογοπᾶὶ Ρτοροβίέαπῃ. 

ΧΟΙ. « ΝΟ08 6ΠΙΠΙ Οῳ5αγεπι, Πποδίτῖς γος/τίδαθ αγΠηῖς 
εί ποδίνο ἀποία Ῥε]]α σογοηίθηα, ΠΙαΠέάΠα εγεχίπιΗ5, οἱ Ἱία 
οοηρίαηίες ἵπ ε[αδάεπι Εαίπιας αποῖία, αἱ ποπηηί γἰάετὶ 
Ρονείπηις [π[ηιϊοΙεῖω εαιιδᾶ ΠιογίθΠη οἶα5 φις] γίςςα, 564 π 
εἰς ΤεΙ5, Ύας ἰοσαίας Οᾳ0ςας ροςρίέ, ἵπ οΓΙΠΙΟΠ ἱπουγεῖε . 
Ἠος. Πη]ατίας αἰἰευ]α5 πορῖς απιϊοῖς ἱροίας Πῑαία (απῖρρα 
εὔαίη απο ἵπ ΠΟΠΟΓΕ Ῥγ οσθίθιῖ5 αριιᾶ ΘΗΠ1 Γ[ἱπ1α5), 5ο 
ΟΡΡΓΕΡΣΑΓΗΠΗ Ἱεριτη , ϱἱ εγθι:» {ο(ῖας τοϊραΡ]ίσας, φαρ]αία οἱ 
δοπαία5 αποίογίαίε οπιΠ!, εἰ ρορι]ί ροίεδίαίο.. Ου οιηπία 
ΥΠ«ΙΟΓΟ5 ποδίπί οοηβΗαθγαπί, «παπα (αρα ἷς τορίρις 11ο ᾖ- 
γάμο εί ἀεγο[ίοπίρις 5ο ομ5ιηχετιπέ, ΠΗΠΠΕΠΙ Ροδίμας 
τορβίαιῃ Ἰαίατος Ροίοπίίαπη. Τὰ Πα5]αταπά πα πο γο]ατείατ, 
πΟ5, ΙΗΠογΙΠΙ Ῥοδίοιί, τοίμίητας, αἱ ἀῑγας α πουῖς ἱρεῖς ΔΤοθΓ- 
τΙΠΟΑΥΙΠΙΗ5 : ΠΟΠ 5Η5Ηπεηίος εοπηπη(ίογο ἀἰπίας, αἱ "πας 
Ἠοππο, απαπηνῖς ποῬίς απιίοις αίᾳπα εοπηπηοᾶ ας, Ῥθουηία 
Ραβ]ίσας, εχεγοῖία5, ογοαίῖοπος. πιασίς(γαίΠη » ἃ Ρορυ]ο, 
α5 οοπ{εγεπᾶϊ ρτογ{ησῖας, α 56ΠαΓΗ, 1η 5056 ἐαηςίθιγείς αἱ, 
Ῥτο Ἱομίρις, Ἰπιας γο]ηπία5; ργο Ῥοίθείαίο ρορι]ῖ, 15 
ἀσπιίπα!ἴο; Ργο δεπαίας απο(οπί(αίο, α]ας Ἱπιρετίαπα ππίσς 
γαιεγαί, 

ΧΟΠ. « Ἐί ἵ]α απἰάειη νο [ογίαςςο ΠΟΠ δα1ΐ5 ρογδοηςὶ 

β[ΐ5, 564 5ο]απῃ οἶας γἱγεαίθπα Ῥε]ίσαα ον εἰς αἁπηίταί{, απο 

γεγο {α6116, Υεἰ εκ ο ρατίο ανα: αἆ γος Ργοχίπιο ρογ{ποί, ἵῃ 

Τε{ᾳείΐ5. Ύο5 επίπῃ, αἱ 4ᾳ ρορι]ο ο5ίῖς, ἵπ Ῥεῖῖο απ] άεπι 
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πολέμοις ὑπακούετε ἐς πάντα, ὡς χυρίοις, τοῖς στρα- 
τηγοῖς. Τὸ δὲ κὕρος τόδε ἐν τοῖς εἰρηνικοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν 
ἀντιλαμβάνετε αὐτοί: προθουλευούσης μὲν τῆς βουλῆς, 
ἵνα μὴ σφαλείητε, χρίνοντες δ᾽ αὐτοὶ καὶ ψΨηφιζόµενοι 
κατὰ φυλὰς ἡ λόχους, καὶ ἀποφαίνοντες ὑπάτους τε 

καὶ δημάρχους καὶ στρατηγού. Ἐπὶ δὲ ταῖς 
γειροτονίαις καὶ τὰ μέγιστα δικάζετε, κολάζοντες 
ἡ τιμῶντες, ὅτε κολάσεως 3 τιμῆς ἀξίως ἄρξαιμεν 
ᾱ ο « δὲ Ε) {δ 3 / ς / Ύ ὑμῶν. Ἡ δὲ ἀντίδοσις ἤ ε τήν τε ἡγεμονίαν, ὦ πο- 
λῖται, ἐς εὐδαιμονίαν ἄκραν ὑπερήγαγε, καὶ τοὺς 
ἀξίους ἓ ἐτίμησε' : καὶ οἵ τετιμηµένοι χάριν εἶχον μμῇ 
Ἀπὺ ταύτης τῆς ἐξουσίας ὕπατον ἐποιήσασθε Σχι- 

πίωνα, ὅτε αὐτῷ περὶ Λιθύην ἐμαρτυρήσατε' καὶ δη- 
/ Ἅ - . Ν ’ 

µάρχους ἐποιεῖσθε ἀνὰ ἔτος ἕχαστον, οὓς ἐθούλεσθε, 
- .. α ν ὄελο ὑμῶν εἰ δέ πώ, διοισοµένους ἡμῖν ὑπὲρ ὑμῶν εἰ Σέοι. Καὶ τί µοι κα- 
ταλέγειν τὰ πολλὰ, ὅσα ἴστε; 

ΧΟΠΙ. Ἀλλ) οὐκ, ἀφ᾿ οὗ Καΐσαρ ἐδυνάστευσεν, οὐκ 
ἁρχήν τινα, οὐ στρατηγὸν, οὐχ ὕπατον, οὐ δήµαρχον 
ἐγειροτονήσατε ἔτι, οὐκ ἐμαρτυρήσατε οὐδενὶ , οὐκ ἆμοι- 
ϱὺν εἴχετε δοῦναι μαρτυροῦντε. Ἐν κεφαλαίῳ δὲ 
εἰπεῖν, οὐδεὶς ὑμῖν χάριν ὤφειλεν, οὐκ ἀρχῆς, οὐχ ἡγε- 

, ο 3 ο” 5 δ/ 8 να, δν, µονίας, οὐκ εὐθυνῶν, οὐ δίκης, Ὁ δὲ οἴκτιστον ἁπάν- 
3 { 3”) 3 . / 3 ο - 

των ἐγενέτο, οὐδ) αὐτοῖς ἐδυνήθητε ἐπικουρῆσαι τοῖς 
βημάρχοις ὑμῶν ὑθριζομένοις, ἠντινα ἀῑδιον ὑμῶν αὖ- 
τῶν ἀρχὴν ἐστήσασθε εἶναι, χαὶ ἱερὰν χαὶ ἄσυλον ἄπε- 

φήνατε. Ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀσύλους εἴδετε τὸν ἀρχὴν τὸν 

ἄσυλον καὶ τὸν ἐσθῆτα τὸν ἱερὰν ἐς ὕθριν ἆ ον κα, 
ἀχρίτους, ἀπὸ μόνου προστάγµατος, ὅτι ἔδοξαν ὑπὲρ 
ὑμῶν χαλεπΏναι τοῖς καὶ βασιλέα αὐτὸν ἐθέλουσι προσ- 

αγορεῦσαι. Ὁ καὶ μάλιστα ἐπαχθῶς ἤνεγκεν ἡ βουλὴ 
α.ο -. . / 3 .. μα .. 3 -- 

δι) ὑμᾶς' ὑμετέρα γὰρ, καὶ οὐ τῆς βουλῆς, ἐστὶν ἡ τῶν 
ν / 3 / 3 ” .) 

δημάρχων ἀρχή. Ἐπιμέμψασθαι δὲ σαφῶς οὐ ὄυνα- 
µένη τὸν ἄνδρα, οὐδ' ἐς κρίσιν ἐπαγαγεῖν, διὰ ἰσχὺν 
στρατοπέδων" ἃ καὶ αὐτὰ, τέως ὄντα τῆς πόλεως, ἔαυ-- 
τοῦ ἐπεποίητο ἴδια" τὸν ἔτι λοιπὸν τρόπον ἀμύνασθαι 

τὸν τυραννίδα ἐπενόησεν, ἐς τὸ σῶμα ἐπιβουλεύσασα. 
ΧαΥ. δει δὲ τὴν μὲν γνώµην γενέσθαι τῶν ἀρί- 

στων’ τὸ δὲ ἔργον, ὀλίγων. Ἐπεὶ δὲ ἐγένετο, αὐτίκα 
{ βουλὴ τὴν κοινὴν γνώµην ἐξέφηνε, σαφῶς μὲν, ὅτε 

νέο ο ὰ ἐλωίζοντο εἴι . { καὶ γέρα τυραννοχτονικὰ ἐψηφίζοντο εἶναι. ᾿Επισχόν- 
5 ” ᾿ ι) / .ς / εν] / Ν 

τος δὲ αὐτοὺς Ἀντωνίου, καθ ὑπόκρισιν ἁταραξίας, χαὶ 

οὐδ ἡμῶν ἀξιούντων διὰ γέρα τῃ πόλει μᾶλλον, Ἡ δι) 
αὐτὴν τὴν πατρίδα, βοηθεῖν' τοῦδε μὲν ἀπέσχοντο, οὐκ 
ἀθέλοντες ἐφυβρίζειν τῷ Καΐσαρι, ἀλλὰ µόνης τῆς τυραν- 

γίδος ἀπηλλάμθαι" ἀμνηστίαν δὲ ἁπάντων ἐψηφίσαντο 
εἶναι, καὶ σαφέστερον ἔτι, φόνου μὴ εἶναι δίκας. Ναὶ 
μετὰ μικρὸν, Ἀντωνίου τὸ πλΏθος ἐφ᾽ ἡμῖν δηµοκοπή- 

σαντος, { βουλὴ καὶ ἀργὰς ἐθνῶν τῶν µεγίστων καὶ 
ἠγεμονίας ἔδοσαν ἡμῖν, καὶ γῆς ἀπέφηναν ἡγεῖσθαι 
πάσης ἀπὸ τοῦ Ἰονίου µέχρι Συρίας" πότερον ὡς ἐνα- 
γεῖς κολάζοντες, ἡ ὡς ἀνδροφόνους πορφύρς τε Ἱερᾷ χαὶ 

ῥάβδοις καὶ πελέκεσι περικοσμοῦντες; Ὢ λόγῳ καὶ 
Πομπήῖον τὸν νέον, οὐδὲν μὲν ἐς ταῦτα συνειργασµένον, 
ὅτι δὲ µόνον Πομπηίου Μάγνου τοῦ πρώτου περὶ τῆς 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ἀποἴρης γοςίτῖς ρατείΐ5, γε]αί ἀοπίηις, 86 ἵῃ Ραεο γιοῖς- 
εἶπι εαππάεπη Ροίεςίαἴοπι νο Ἶραί ἵπ πος αεοῖρίῖς. Εί 5οπα- 
{5 απἰάσπα 4 ος γεβις', αμα; αἆ γος γο[ογΙπία, απίο ἀε]ί- 
Ῥογαξ, 4πο πήηις νος [α]απηηή : ορ ἱροί νος ]ηά1σαιίς; νο- 
5ίγίκᾳιε οοπη15, είνα (πρη[ίς, οἶνα ορη(ησίαξἰς, εγδΠ{ ΙΤ 
εοηκη]ος, ἱπραπί ρ]ορῖς, Ῥγαίογε. Ῥτοίο ογρα[ἴοπεπι 
γετο πααἰσίταα τη, ΠηαχΙπΙαΓΗΠΗ θἰἶαπα ΤΟΓΗΠΗ Ῥοπες γος 
εδί Ππάἱοίαπα : Ράπᾶςαπο απἲ ρταπηία ἀεοργηίεῖς, ρτου! ἵῃ 
βετοπάί5 πιαρίςίταίρης νο] τερτεμεηξίοποπα γε] Ἰαπάστα 
οοπηπιεγαΙπηας, Αίιε Ίο ροίεκία{ἰς τοεργοσαίίο, πίτες, 
Ἱππρεγίαπα ποδίταπη αἆ 5ΙΠΙΠΙαΠΙ ΓεΠοΙαίοπα ογοχ. δίο 
ἨοΠογες ἀρηϊς δυηί οοἰ]α!ῖ : οἱ μά, φαΐ α τοὺῖς ογπα(ἱ 5η: 
γοβίς ργα[ίαπα τοἰ]εγηπί. Ῥτο Ίιας γεςίτα ροίεςία!ο 5εἱρίο- 
Πθπα Γοοῖςς οοπςυ]επή, (παπα εἶ τετήτη ἵπ Α[εῖσα Ργορε]ατε 
βεδίαταπα οκ] Ῥἶςή5 {ος πποπῖητη : εί (τίρπος Ρ]εβίς απο- 
ἰαπηῖς ογθας{5 γεςίτο ατρῃταία, αὐῖ, 5ἱ ία τορίτα Η(ίας 
Ροίπ]αγοί, ποθίς ἱπίεγοεάετοπί, Εί απἱᾶ ορα5 οδί Ρίπτα, 
απο γοῬῖς πο Ἰπουρηῖία 5ΙΠΙ, 6ΏΙΠΙΘΤΑΤΕ Ἰ 

ΧΟΠΙ. « Ἐκ απο απίεπι Οωδατ ἀοππϊπαοποπη αἆ 56 Τ- 
ρα, πυ πα απηρ]ία5 ππαρἰςίτα(απα, ΠΟΠ ΡΓΟΙΟΤΕΠΑ, ΠΟΠ 
σοηδ]επα, ποπ ΓΙ ΗΠΙΠη ρ]ερίς ογεας!εἶς γορίτῖς υ[[ταρῖϊ5, 
πυίας υἶγαἳ ἐα]ἰς1ς5 (οιϊπιοπίαπα απέ, δἳ (π]ςῖς, πα]]ο 
Ργαπηῖο Ρροίμϊςίίς τεπμπετα. ΕΙ, τετοο αἱ ἀῑσαπα, Ἠθπιο 
νορίς απ απηρ]ίας στα (ἴαπα Παβηαϊε, 5ἶναο οϐ αοοερίαπα ἵπ 
Ότο πιαρϊςίταίαπῃ »ἶνο οἳ οοΠαίαπη ρτονἰποίαιη εχετε πηγε; 
εἶνο 4ε Ταβοπίρας απας τοᾶςί Πα5δοτῖς, 5ἶτο 4ε 4ποςπῃ- 
απς Ἰπάϊείο. Οποά γθτο οππίαπα ας πιβογείπηυη, Πο 
(πήρυπος φπἱάθτη γεσίτος αὐ Ἱη]ητία ροαἷςες ἀε[εηάστε; 4πθπη 
ῥτορτίαπα Ὑεδίγηπι ας 5οπηρΙίδιπαπα τορίς πιαβϊςίγα σπα 
οοηςΠἱςίῖ5, αἱ 5αογοδαπείπη οἱ Πην]ο]αίαπῃ ο.5ο νοἰπεταῖϊς, 

5οᾶ Ίιος 1ρ5ο5 5αογοδαπείος τίτος γἱάϊςεϊς ςαετοξαπείο Π]ᾶ- 
αἰκίταία οἱ 5ασταία Υεδίο 5ρο]ατί Ρος Ἱπ]αρίαια, Ιπάδιηπαίος, 
οἳ α.ὶ φοἶαπα υπίας υἱτὶ πιαπάσίαπα, απία γοδίταπη γίσεηι 4ο- 
Ιοηίος υὶςί οταπί οΏρίατο (πἱρηςά σπα ο0 ργορτοςςίς αἱ Ἀδβε[η 
αποσαθ Ποια γε[εηί αρροµατῖ.. Οποᾷ οἱ 5επαἴα5, Ῥτορίογ 
νο ππαχίπηθ, {υί α'ρογγίπηθ : ποἨ οπῖπα Πποταπα, 5εᾷ νοςίοτ 
πηαρϊςίταίης (η ραπ]ία ἀϊρηϊίας οί. 8οά απ πο Ροςδεπί 
ΔΡοτίο αοοΠδᾶΓ6 Ποπηίπείη οἱ ]αάοῖο φἰδίετο, Ρτορίθς το 
οχοτοϊααπα ααὶ  Ῥταςίο οταηί (41ος οοδάεπα αποαπο, 
απαπη (αἱδοηί τοῥα [σας , 51Ρῖ {ρ5ο ῥγορτῖος [εοργαί), απο 
5οἱο πιοάο Ροίΐεταπί, 5ἰαίπογιπί τορτίπιετο [γταππίάεηα, πα 
γἰίαπη οἶας οοπβρἰτα[ἴοπθ [αοία. 
ΧΟΧΙΥ. « 9ἱο απίθΠΙ Πθοσβςα {Ηἱἱ αἱ οοηΣΙμΙΠα ο5ςεί 

ορεἰπηί ου]αδαιιο, ΓαοέΠα ἱρ5αΏὴ ρα οογαϱ. Οποά Ροδί(παΠα 
Ροι[οσίαπα οδί, οοΠΙΙΠΗΟ 5οπᾶία5 ΟΟΠΩΗΠΠΙΠΕΠΗ 5θη{οη [ἶαμα 
αροτυ]έ, οἱ οἰατῖςςίπιε α πάθη, αποπίᾶ πα ργα ία οἴαπα 05Η” 
υ{! ἐγγαηηίσ]άῑς ἀοσοτησηάα. δεὰ γεγοσα!{ αἩ οο οοηΣ]]ο ρα: 

(τον ρου Απίοπίισι, οανοπάαταπα αγραταπα (αἱ γάετί νο]ς- 
Ρα8) οπαδᾶς 4άΠά ηος ἱροί 4ποφπα παπα Ἠοπεδίης ργα- 
η αμα ἀποσγοπης, απαπα αΗαίοπι ρα τίς, οπηἱδετα{ Ἠ]αά, 

πο]αοταπίαο ἱρποπηϊμία ποἰατὶ Οα08αγόπ , Ἠογίαίαο οοπέο(! 

τοφιμία. Ταπίαπι οὐ]ἰνῖο ρε οτίίογαπα ἀδοτοία οί; ας ᾱἷ- 

φογἱοίθας οἑἶαπα γοτρῖς αὐ]οοίσπα ἀθοτείο οδὲ, φας ΜἴοηδΠη 
4ο Οκ. πθςς Πο 0556 Ἰαροπάση, Χθο πηπ]ίο Ρο», 

Απίοπίο ϱἱοῦοῃ οοηίγα πο» οχαδρογαπ{ο εοποἰοβίρ5, 5οπαἴης 

οἱ ρτον/πείας πλαχίπιας οἱ οχογοῖἕη5 ποὺῖς ἀθά[ί ᾖαλείίφας, 
αἱ φπἱἀφπἰά (ογγαγαα α πιατί λάπα[ίου Ραῖοί πδαπο ΒΥΠΙΑΠΗ, 

ποδίτα ἱπιροταία [αοστοί.. Όπο ἀθοτείο ραίταπα, ΙΤάΠΗ ἴδη- 
απ απα πο[α! Ἰοπηςίάς Ῥραπα αοο γουίς γἱάδπΙ 2 8η 
(αππ(απα γταηηίοίασν βασταία ΡυγρυΓᾶ γἱτρίκαυδ 4ο 56ος - 
ερας ἱπδίρηιαρ Οποπιπάπιούαπη οἳ Π4Υ ΠΟΠΗ Ρομηροίαπον 

 απαπην]ς οοπκρἰγαΓἰομίς Πλέας οχροτίσαα, (αηίπη απία Μαρηί, 
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δημοκρατίας ἀγωνισαμένου παῖς, καὶ ὅτι μικρὰ τὴν 
τυραννίδα ἠνώχλει λανθάνων περὶ Ἰθηρίαν, κατεκάλεσέ 
τε ἐχ τῆς φυγῆς, καὶ τὸ τίμημα αὐτῷ τῶν πατρῴων 
ἐκ τῶν κοινῶν ἔχριναν ἀποδοῦνα! (ρημάτων, καὶ θαλασ- 
σοχράτορα ἀπέφηναν" ἵνα κἀχεῖνος ἀρχήν τινα ἔχοι, 
δημοκρατικὸς ὤν. Τί δὴ πλέον ἔργον ἔτι τῆς βουλῆς 
ἡ σύμόολον ἐπιζητεῖτε, τοῦ κατὰ γνώµην αὐτῆς πάντα 
πεπρᾶχθαι, πλὴν ἡ λόγῳ µόνον ὑμῖν ἔτι ὁμολογῆσαι; 
ὃ καὶ αὐτὸ πράξουσι, χαὶ ἐροῦσι' καὶ λέγοντες ἅμα 
ὑμᾶς ἀμείψονται µεγάλαις δωρεαῖς, ὅταν εἰπεῖν χαὶ 

ἀμείψασθαι δύνωνται. 
ΧΟΥ. Νῦν µεν γὰρ ὡς ἔχουσιν, ἴστε. Προγράφον- 

ται χωβὶς δίκης ; καὶ τὰ ὄντα αὐτοῖς δημ εύεται͵ καὶ χτεί- 

νονται χωρὶς καταδίχης ἐν οἶχίαις, ἐν στενωποῖς, ἐν 
ἱεροῖς, ὑπὸ στρατιωτῶν, ὑπὸ θεραπόντων, ὑπὸ ἐχθρῶν, 
ἐκ μυχῶν ἀνασπώμενοι, καὶ διωκόµενοι πανταχἩ, τῶν 
νόμων τὸν ἐθέλοντα φεύγειν ἐώντων. Ἐς δὲ τὴν ἀγο- 
ρὰν, ἐς ἣν οὐδενὸς πολεµίου κεφαλὴν, ἀλλὰ ὅπλα μόνα 
καὶ ἔμθολα νεῶν ἐφέρομεν, ὑπάτων ἄρτι καὶ στρατηγῶν 
καὶ δηµάρχων καὶ ἀγορανόμων χαὶ ἵππέων χεφαλαὶ 
πρόχεινται’ χαὶ γέρα τούτων ἐστὶ τῶν κακῶν ὥρισμένα. 
Τοῦτο γὰρ ἐπανάστασίς τις ἐστὶ πάντων, ὅσα τέως ἣν 
ὕπουλα: καὶ ἀνδρολήψια αἰφνίδια, καὶ μύση ποικίλα 

γυναικῶν τε χαὶ υἱῶν, καὶ ἀπελευθέρων καὶ οἰκετῶν. 
Ἔς τοσοῦτον ἤδη καὶ τοὺς τρόπους ἡ πόλις ἐπιτέτριπται. 
Καὶ τῶνδε τοῖς πονηροῖς ἡγεμόνες εἰσὶν οἱ τρεῖς ἄνδρες, 

αὐτοὶ πρὸ τῶν ἄλλων ἀδελφοὺς καὶ θείους καὶ ἐπιτρό- 
πους προγράψαντες. Λέγεταί ποτε πρὸς τῶν ἀγριωτά- 
των βαρθάρων ἡ πόλις ἆλῶναι: καὶ οὐδενὸς ἀπέτε- 

µγον οἵ Κελτοὶ κεφαλὰς, οὐδὲ ἐνύθριζον ἀνηρημένοις, 
οὐδὲ πολεμοῦσιν ἔτι ᾿λαθεῖν ἢ φυγεῖν ἐφθόνουν. Οὐδ' 
αὐτοί πω πόλιν οὐδεμίαν, ὧν δορὶ ἐλάδομεν, τοιαῦτα 
διεθήχαµεν, οὐδὲ ἑτέρους ἐπυθόμεθα διαθεῖναι, οἷα νῶν 

οὐκ ἰδιῶτις πόλις, ἀλλ᾽ ἡγεμονὶς, ἀδικεῖται πρὸς τῶν 
ο. Δ αὐτὴν ἁρμόσαι καὶ διορθῶσαι τὰ χκοινὰ κεχειροτονηµέ- 

νων. Τί τοιοῦτον εἰργάσατο Ταρχύνιος: ὃν διὰ μιᾶς 

γυναικὸς ὕθριν, ἐξ ἔρωτος γενοµένην, βασιλέα τε ὄντα 
ἐξέθαλον, καὶ βασιλεύεσθαι διὰ ἓν ἔργον οὐχέτι ὑπέστη- 
σαν. 

ΧΩΥΙ. Καὶ τάδε, ὦ πολῖται, πράσσοντες οἵ τρεῖς, 
ἡμᾶς ἐναγεῖς λέγουσι’ καὶ φασὶ μὲν ἀμύνειν Καΐσαρι, 
προγράφουσι δὲ τοὺς οὐδ᾽ ἐπιδημοῦνς ας ὅτε ἀνῄρητο. 
Ὃν καὶ οἵδε εἰσὶν οἵ πλέονες, οὓς ὁρᾶτε, διὰ πλοῦτον ἢ 

γένος ἢ γνώμην δημοκρατικῆς διανοίας προγεγραµµέ- 
νοι. ϕ λόγῳ χαὶ Πομπήϊος μεθ’ ἡμῶν προεγράφη, 

πόῤῥω μὲν ὢν περὶ Ἰθηρίαν, ὅτε ἡμεῖς ἐδρῶμεν. "Ὅτι 
δέ ἐστι δημοκρατικοῦ πατρὸς, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ὑπὸ 
μὲν τῆς βουλῆς κατεχλήθη τε καὶ θαλασσοχράτωρ ἐγέ- 
νετο, ὑπὸ δὲ τῶν τριῶν προεγράφη. Τί δὲ γυναῖχες 
ἐπὶ Καΐσαρι συνέγνωσαν, αἱ ἐς φορὰς προγεγραμµέναι; 
τί δὲ ὁ δῆμος, ὅ µέχρι δέκα µυριάδων τιμᾶσθαι τὰ ὄντα 
κεκελευσµένος ὑπὸ μηνύμασαι καὶ ζημίαις, ᾧ τέλη καινὰ 
καὶ ἐσφορὰς ἐπιγράφουσι; Καὶ τάδε πράσσοντες, οὐδ) ὣς 

ἀγεπλήρωσαν τοῖς στρατευοµένοις σφίσι τὰς δωρεάς. 

- 

| 
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αἱ ρηίμηας5 ἄγηια Ῥτο τορυΡ]ίοα δηΠηδεναί, οὐδοί (Ἠΐμς, οἱ 
απἷα ραυ]α]άπι (γταπη(ὰϊἶ ομ5ἱίοταί Ἰαμίαης ἵπ Ἠἱκραπία, το- 

γοσατυηί αΏ οχἰ]ο : ἀοοτείαππαπο οσί οἳ ραίογπΟγαπ Ὦοπο- 

ταπα ΡΓεἴαπα οχ ατατίο γοβαεπάνπα, εί πιατῖς ππρογίαπα 

ἱπδυρετ, πο οί Πίο [απίος ταραρ]ίσα οἶπο πιαρίκίγαία ορκοί. 

Οποάπαπα {μίαν ο[βοποίας εἴρπιπα, ααί αποά Παου]οπίίας 

ἀοομππεπίηπη. γο]υπία!ς 5οπαία5 αρρτοβα(ἶπο Ἰα]ας. {ποίί 

του 1ς 2 π]αὶ [οτία, αἱ γοτρῖς οίίαπα Τά γοῬίς ραΐτος ϱτο- 

βιοπη(αγ2 ΑἰΠαὶ 14) ἑρδαπα 4ποφπο [αοἱρηί, ἀἰοεπίᾳπο, »ἰ- 

πηη](υο τε[ογοπί νου] απηρ]ἱςείππα ργαπηία, απ άπά ΡΠΙΠΙΙΠΗ 

αἱς Ππίαρναπα (αον1έ. 

ΧΟΥ. «Νιπο οπἶπα 4ο βία δἷηί τος ΘΟΓΙΠΗ, 5οἶ[ίς. Ῥτο- 

ογίρυπ{υτ ἰπαϊεία ο ]δα, Ώοπα 6ογάπη ρα Πσπηίαν; πάσα ἰ 

οσσἰάπηία ἵπ ἀοπίρας, ἵπ υ 5, ἵπ ἱοπηρ]ΐς, α πΙΜΗδας, α 

πηαποῖρ!ϊς, αἲ ΙηϊπαίοΙ5; ο ροπ[Η5ς]πηῖς Ἰα{οῦτίς οχίτα μπέης, 

ρετααἱταπίατ αΏίάαα α ρογδδομίονίρης; απαπα Ίορος [ασαπι 

βαίοπι εἰ πίτο φαβίέαπα οχ ατα Ἱπάι]σοαηί γο]ερίρας. 

Τη [οτο, άπο πΙπαπαπα Ποδίΐς α]ίας σαραέ, 5οᾷ απ]α {αη- 

ἴαπα οἱ τοδίνα πανίαπα το[ογοβαπίαή, Ἰοάίο οοηδΙ]ατΙάῃ, 

ῥΥσίογαπα, ΠΠ ΡΙΠΟΤΙΠΙ ρ]οβῖς, αάΠ Παπ, ασ αΠα ἨοΠΙΑΠΟ- 

τάΠ1 οαρῖία «ρεοίαπίαγ Ρτοροφίία» οἱ Ἰρίάσπα Πογαπα. π]α]ε[- 

6ἵογΙΠΙ. Γοριαςοπίαπίας Ῥναπηία,  Οοπππιοία 5αΠπί θΠΙΠΙ 

οπιπῖα, εἰ εγαρογιηί απςοαπαπο ρηῖας δαρρηταία Ἰαίεραπί : 

πει απἱδ(παπα ἑπίας οδί απῖῃ 5αΡί{ο αρηῖρίαίαγ αἆ 5αρρ]]- 

οἵπι, Ῥτοδ[ίας αχουῖς αποαπε ααί βΠογαπα, Προγίονητα, 

ΒΟΓΥΟΓΙΠΙΥΕ Πασίιο :. ἰαπία οἴαπι Ππογαπα Ροδ5 Ότρθιη 

Ἰηγαθίί, Αά εασιθ Παρίία ρεγά]ῖς Ἰουπϊηίρας οχθπηρ]ο 

ῥγαίνεγε Τγες 11, αἱ α ρτοργῖῖς (παίῖρας, αἲ ανυπουῖς, α 

α{οηίβιας εαἱς, Ργοδοτῖρ(ϊοηῖς {δοσγαπ{ ἸπΙ πα. Εθτία ΟΓ1Πη 

Ὀτης ποδίτα οαρία α [ογἱβδίπια εχ Ῥατρατίς παοπίρας : αἱ 

π]]15 {απΊεΠ εαρα{ αΏεοϊάεταπί σα, που Παξογαπί οσεῖ- 

δἱ5, πεο Ιηγ]άετυιπίέ Ἰαΐεργας αιί {Γπσαπα Ποδῖνας. Ἀοσπο 

(1905. ππΠαπα ἵη π]]αΠ1 Ῥε]]ο εαρίαπι 1 ΏθΙη Πα ΥΠηης, 

απ δ]ίας φαγῖςςα απάἰία οοσηονίπηις, δἶοαέ πιπο [της ποη 

γη]ρανίδ, δε τογαπῃ ἀοπηΐπα, (τασίαίαγ Ιπά]σηϊφκίπιο α πιᾶ- 

βἰδίταία εγοαίο αἆ οοηδ(ϊέπεπάαπα οἱ οοισοπάαπα τοπαριΡ]]- 

έαπι.. Ου ἰαῑε [οί Τατααϊμίαςὃ ααΠ1 Ρτορίθ6ς ΠΠΒΠΙ 

ΠΊΠΙΙΕΓΘΠΙ, Υίπι αἨ απηαίογο Ρᾶδ58Ιη, Ποςίνῖ ΠΠαΙ0Γ65, τος 

απ ο55οί, γοσπο αχρυ]εΓιΠί, οἱ οϐ ππαπα Τά (αοἴπας 

ΠΟΠ 55 παεταπέ 548 ταρῖρις ἆαροτθ ἵῃ Ροδίθγπη, 

ΧΟΥΙ. « Αο ἰαῑα, ο οἴγεςδ, ἀππα ρογροίταπί Ταν η, 
ΙπΙρΙοξ ἨΟ5 Ποπισοϊἀάαδαιιθ γοραπ{; αἱ οράείη ἱοῖςοῖ ἀῑσσηίος 
0ακαπῖς, γίτος ρτοδοϊραπέ, σα πο ἵπ Ὅτρο αιάσπα ποταπ{ 

σααπα ο ΠΙΠΊΘΓΟ ΡΙετῖαιθ οχ Πὶς 5µη{, απιος Ἠου Ίοσςο ορηερῖ- 

ος, ῥτορίεγ ἁῑνίίας, αιί σεηις απἱ πιοηίοιη ταῖρυβ]ῖσαρ 
ΔΠΠΑΠίΘΙΗ, Ρτοδοβϊρίο5. Οποεπιαάπιοάη αἱ Ροπιροίις πΠο- 
Ῥίδεσπα ργοδοπϊρία5 ο5ί, απῖ, απο {6ΠηροΓα σοδίππη α ποβῖς 
ἢ]αὰ [αοίαπι εδ, Ῥτουι] αθβΗΙ{ ἵπ Ηἱςραπία : 5οἆ πἰπίγαπη, 
ααοπίαπα ραΐτα ργορηαία5 οδί απηαπίο γοἰραβ]ίσα:, Ἰάσ1τοο οἱ 
α εεπαία γογοσαία5 πιαβίδαπθ Ππρεγίο ργα/[οοίης οί, εἰ ο 
Έπαπην Ίεῖς ργοδοπΙρίίοπε ἀΐρηις Ιαάίσαίας. Οµίά, πηπ]ίσγον 
εΙαπΊΠε εοηδρ]ταἰοηί5 {π 0ᾳ154Γ6Π1 /1ογ6 ΡαΓΗΟΙρες 2 4Π4ΓΡΙ 

απ ρΙερεῖῖ Πουήπος» ααἲ, Πογί5 
(πρα(ς οχασἑοπῖραςαπθ γεχαί, απάφαῖά 5πρια απαἁτη- 
σοηία π]]α ης. ἵπ Ὠοπίς Ἰαβοηί, {αςςί 5υπί ργοβίονῖ, πηπ]σία 
ἱπαϊοία πὶ [αοϊαπί, πιογορᾶς ΙπάΙοίβας Ρτοροδίία. ΑίΠΗ, 
(αδς Πἱοοί αγίῖρις αςί, πο δἷο απἱάσηα ΠΠ ΠΌας θα5 ἀερίῖα 
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Ἡμεῖς δὲ, οἷς ἀσεθὲς οὐδὲν εἴργασται, καὶ τὰ ἐπηγγελ- 
ν ῴ 9 

μένα Σεδώκαμεν, καὶ ἕτερα ἔτοιμα ἔγομεν ἐς ἀμοιθὰς 
-” .ό ᾽ . Ν / Γ4 α/ 

µείζονας. Ούτως ἡμῖν καὶ τὸ δαιµόνιον, ὣς δίκαια 
΄ 

πράσσουσιν, ἐπιλαμβάνει. 
.. - ’ 

ΧΟΥΙΠ. Ἐπὶ δέ γε τῷ δαιµονίῳ καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώ- 

ὁρᾶν ἔγετε, ἐς τοὺς ὑμῶν πολίτας ἀποθλέποντες' 
πων ραν 7Ετε; ές τους ; Ἱ : α 

οὓς εἴδετε μὲν στρατηγοῦντας ὑμῶν πολλάκις, καὶ ὑπα- 
- ον ο. ῃ ο Ἅδα-- 

τεύοντας, καὶ ἐπαινουμένους, ὁρᾶτε δὲ πρὸς ἡμᾶς ὡς 
-- 

/ ᾽ 

εὐαγεῖς χαὶ δημοκρατικοὺς καταπεφευγότας, χαὶ τὰ 
/ -”-. ᾗἩὉ 

ἡμέτερα ῥρημένους, καὶ συνευχοµένους ἡμῖν ἐς τὰ λοιπὰ 
ή ἃ 9 ; - / 

χαὶ συναιροµένους. Πολὺ γὰρ δικαιότερα ἡμεῖς γέρα 

τοῖς περισώσασιν αὐτοὺς ἐκηρύξαμεν, ὧν ἐκεῖνοι τοῖς 
3 -- 3 λλ φω -. ο . {ως η ὅ λξίο 

ἀναιροῦσιν. Οὐδὲ ὁρῶσιν ἡμᾶς }αἴον μὲν, ὅτι ηξίου 
/ Δ |. 3 / » 

μόνος ἄργειν, ἀνηρηκότας, τοὺς δὲ τὴν ἐκείνου περι- 
σ άο /. η δλ 

ποιουμένους ἀργὴν ὑπερορᾶν μέλλοντας, καὶ μηθὲ 
᾽ / ” δν / στ / Δ 

ἑαυτοὺς, ἀλλ᾽ ἐς τὸ μέσον τῷ ὁήμῳ, προτιθέντας την 
/ « ει 3 3 ο ο 

πολιτείαν κατὰ τὰ πάτρια. Ὡς οὖν οὐκ ἀπὸ τῆς αυτῆς 
» Β ., Ἡ 

πολεμεῖν ἑκατέρων, ἀλλὰ τῶν μὲν 

δυναστείας καὶ τυραννίδος, ἣν ἐν ταῖς προγραφαῖς 
-- λ . / / μα 

ειξαν ἴδη, ἡμῶν δὲ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ µόνον, ἵνα, τῆς 
“5 3 / 3 ’ ως τρ. / κ.” 

πατρίδος ἐλευθερωθείσης, ἴδιωτεύοιμεν ὑπο τοις νοµοις 
΄ Ν Δ 

τ οἵ ἄνδρες, καὶ πρὸ τούτων οἱ θεοὶ, τὰ 
/ λ 

ἁμέτερα κρίνουσι. Μεγίστη δὲ ἐλπὶς ἐν πολέμοις ἐστὶ 

ὃ δίκαιον. 

” 

γνώμης αἱρουμένων 

2 
επ 

ΧΟΥΠΙ. Μηδέ τῳ, εἰ Καΐσαρος ἐγένετο στρατιώ- 
υπ ν -- .ῤ ιῤ 

της, ἐπὶ νοῦν ἔτι ἴτω. Οὐ γὰρ ἐκείνου γε ημεν οὐδὲ 

τότε, ἀλλὰ τῆς πατρίδος: οὐδ οἱ διδόµενοι μισθοὶ καὶ 

δωρεαὶ Καίσαρος ἦσαν, ἀλλὰ τοῦ κοινοῦ. ᾿Επεὶ οὐδὲ 

νῦν ἐστε Κασσίου στρατὺς, οὐδὲ Ἡρούτου μᾶλλον, 3 

Ῥωμαίων" ἡμεῖς δέ ἐσμεν ὑμῖν συστρατιῶται, Ῥω- 
µαίων στρατηγοί. Καὶ εἰ τόδε καὶ οἵ πολεμοῦντες ἡμῖν 

ἐφρόνουν, ἐνῆν ἀχινδύνως ἅπασι τὰ ὅπλα χαταθέσθαι, 

καὶ τοὺς στρατοὺς πάντας ἀποδοῦναι τῃ πόλει, κἀκείνην 

ἑλέσθαι τὰ συνοίσοντα" καὶ, εἰ δέχονται ταῦτα, προχκα- 

λούμεθα. Ἐπεὶ δὲ οὐ 2έχονται (οὐδ' ἂν δέξαιντο ἔτι, 

διὰ τὰς προγραφὰς καὶ ὅσα ἄλλα ἔδρασαν), ἴἵωμεν, ὦ 

συστρατιῶται, µετά τε πίστεως ὑγιοῦς καὶ προθυµίας 

ἀδόλου στρατευόµενοι Ῥωμαίων τῇ τε βουλῃ καὶ τῷ 

δήµῳ µόνοις, ὑπὲρ ἐλευθερίας. » 

ΧΟΙΧ., Ἀναθοησάντων δὲ πάντων, Ίωμεν, καὶ εὖ- 

θὺς ἄγειν ἀξιούντων, ἡσθεὶς ὅ Κάσσιος τῇ προθυμία, 

κατεχήρυζεν αὖθις σιωπὴν, καὶ αὖθις ἔλεγε" « Θεοὶ μὲν, 

ὅτοι πολέμων δικαίων δεσπόται, τῆς πίστεως ὑμᾶς, ὦ 

συστρατιῶται, καὶ προθυµίας ἀμείθοιντο. Τὰ δ᾽ ἐς 

ἀνθρωπίνην στρατηγῶν πρόνοιαν, καὶ, ὅτι πλέονα καὶ 
ἀμείνονά ἐστιν ἡμῖν ἡ τοῖς πολεµίοις, μάθετε οὕτως. 

Τέλη μὲν ὁπλιτῶν ἴσα αὐτοῖς ἀντεπάγομεν, πολλὰ καὶ 
ἐπὶ τῶν γρειῶν ἄλλα πολλαγοῦ χαταλιπόντες" ἱππεῦσι 

δὲ καὶ ναυσὶ πολὺ προὔχομεν, καὶ συμµάχοις βασιλεῦσί 
τε καὶ ἔθνεσι τοῖς µέχρι Μήδων καὶ Παρθυπίων. Καὶ 
ἡμῖν μὲν ἐκ μετώπου µόνον εἰσὶ πολέμιοι. Ἡμεῖς δ᾽ 

αὐτῶν καὶ κατὰ νώτου Πομπήϊόν τε ὁμογνώμονα ἡμῖν 
ἔγομεν ἐν Σικελία" καὶ Μοῦρχος ἐν τῷ Ἰονίῳ, καὶ Ἀηνό- 
βαρβος στόλῳ πολλῷ καὶ ὑπηρεσίᾳ δαψιλεῖ, καὶ δύ2 
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ΑΡΡΙΑΝΙ 

ἀοπαίνα ροιςο]γοτυπί. Ἀοςτοτο, αἱ ΠΠ] εοηίτα ]ᾳ5 ἃο [ὰ5 

ομίπηα5, ρτοπηΐςδα νοῬίς τοὐάἰάπππας ργαποία, εἰ αία αἆ πιᾶ- 

Ίογο5 ΤΟΠΙΙΠΕΓΑΙΙΟΠΕΦ ραταία άρει : α4εο 4 4ποααε 

ποδίτίς [αγεηί ρατίἴθας, οἱ ]α5Ηογί να». 

ΧΟΝΠ. « 5εὰ ρταίετ ἁδοταπι Ἰαάἱείαπα, αὖαρ οἷπί εἴίαπα 
ἸουηίπΙπα ἆς ποδίτα οαµ5α 5εη[εμίία, ρατίίετ εοσηοδΟυτο 
νορίς Ισοί, Ίο εοσάεπα οἶνος γεδίτος Ιπίπεπίρας : απο 
«σορο ἵπ Ῥε]]ή5 ἆπσες γερίτος, {Π ραςθ εοηφη]ες γ{άΙδιί5, πτο- 
Ῥίᾳμο Ἰαπδαίοςς πππο γἰάείῖ αἲ πος, ἵαπαματη ]αβΗδείπια 

ἵῃ οπαδα Υογδαπίος οἱ ρατίες (ποπίε» τεῥραΡ]ίους, οοπ[αρίδδε; 
εοηδ]]α, γοῖᾶ, ἄτιπα, Ῥτο Γοοί τεΓΗΠΗ Πποδίταταπα εχία, 

πορίςοαπα οοηβοσἰαηίο. Νο5 οπίπα πη]ίο Πα5οτα ργῶ ία 

ογαπα 5ογνα(οηίρα5, απαπα Τπαπαγ]τί ρεγο5δοβα5, δαπης 

ρολο. Ὑϊάσπίαπε Πδεπι, Π05 πεφπε πηπο, Ῥοδί(πᾶπα 

05.546 «ο αποά φο]α5 ἀοπιϊπατί νολαε δαδίπ]ίπας, Ἠος 

6556 Ἰαίμτος, απἱ Ἰμίας αἆ 5ε ταρετε ἱπιρογίαπῃ εοηαπίηΓ; 

πο(ιΙθ Ύογο 14 Πο05 ἄδοτα, υἱ 1ρ5ί ΡοαπΙΓ τεγΙπῃ, 5εᾶ η 

Ρορυ]ο ἵπ εΟΠΙΠΠΗΠΟ τες (παπλή5 αοορρίαπα ἃ πια]ογίρ5 Τ6Π)- 

Ραρ]ίσαπη. Αίθπε Ἱία πηρηίο ἆθ οᾶμδα ποδίτα δίε ]πάἰζαηί 

4ῖ Ποπηίηεξαο : Ίοηφο ἀἴγεγδαπῃ 6556 ποδίγυπα Ῥε]]απά{ «0η- 

η ἴαπη αΏ Πορίαπα Ργοροςί{ο : 1]ος Ῥτο ἀοπαίπαίίοπε Ρήρπατε 

οἱ το (γταηπίάο, ου]ας 5Ροοίηθη ἰδία ργοδεγρίίοπε ἀεάε- 

ταηίς πος πῖ] αἰῑπά 5οα{, πἶςί αἱ, Ραΐτία ἵπ Προγίαίεπα νίῃ- 

ἀῑσαία, Ῥτϊγαίς 518 Ἰεσίρης γίνετε 4πθαπ]ας. ΆἈεΠπε γετο 

απἱάφααπα οδί, αποᾶ ἵπ Ῥε]]ῖ5 ΠΙαΙοΓεΠΙ Γα0ργε 5Ρεπα ἀεβεαί, 

απαπα οααξα. ᾖαδεία. 
ΧΟΥΠΙ. «Νοππο Τετο, 5ἱ απί γεδίγαπα 548 0ᾳ,δατο ο[ἵπι 

εἱροπάία [οσετιπί, ϱ υπο οοφίαο Ππογετο νο ἀεβοί, 
Εἰοπίπι πο {απο αὐἰάσπαι Οα5ατί, 5εᾶ ραἰτία., πα Πίαν πχ : 

ηθσαθ ἃ Οὔβαγο 5Πρεπάία αιἲ ἀοπαίΐνα αοθθρίης, 5εᾶ 

τορυρ]ίοα : ααεππαάπιοά σπα ηθο πυπο 0.55ἱἱ Βγυιίνα οκοτεῖ- 

(ας οἱ πιασί5, 4παπά Ρρορυ]ἱ Ποπιαπί; ηο5 γοτο οσο {ο- 

πος γος/γῖ 5ΗΙΠΙΗ5, Ποπιαπί Ρρορυ1ἱ Ιπιροταίογος, ΟΩπος 5ἱ ἵπ 

Ἀου Ποδίρας οαἆσπα, απα" ποΡίς, ΠΊθης ο5δοί, Ποστοί ορηπῖ- 

Ῥη5 (Πίο αΓΠΊΑ 4εροηοτοα, οἵ οχετοῖία5 5.05 τεάετο τοῖρι- 

ίσα, αἱ ἵ]α ἵπ οΟΠΙΙΠΙΠΘ οοηδι]αί, Ου δί οἵς ρίασεί 

εοπά1ίο, α πορίς ἵπ απ Ἱηγ]ίαι{ 5ηπίο! 5οᾶ φποπίαπα πο 

Ρ]ασοἱ (ΠαΠῃ πο Ιπίθσταπα απἰάσπα 15 Ίαῦα ἁπυρ]ίας οδί 6ἳπὰ 

αἀπηίστα, ῥτορίο Ργοδυγίρίίοηος ἴδίας αἰἰασαο οογά Πα Γαοἱ- 

πογα), 645, οοπηπιΠίομος! Εί Ώοπα Πάο εἴποθγοσιο φία- 

ἀἱο, πα ήα5 ηἰςὶ 5οπαίη5 Ῥορυ]ί(σο Ποπηαί απςρίοῖα 5ού πο 

ἴο5, ΡΙΡΠΕΠΙΗ5 ῥτο Ηρογίαία! » 

ΧΟΙΧ. ΑΔά οᾶπα γουσδηὰ οΠΊΠ65, Εαπάς! οοπο]απιαγαπί; 

οἱ, αἱ τοῖς αἀγοιδας Ποδίοπα ἀποστοπίας, ροδααγαηΕ, 

Ουα αἰαοπίαίο Ἰσίας Οαδίας, 5Ισμίίο ρου ῥγῶοοΏῦς ΓΗ ΓΡ 

[ποίο, δἷο 6ΧΟΓΝΙ15 οδί ἀοηο τα ΕΙ, απἶρις ]αδία Ὀοί]α οατα» 

5υΠ{, Ρτο ας Πά6 νορί5, οο η {οπος, ΓαχίηίῬοπο.. Οποὰ 

γετο αὐ ἨΠΙΑΠΑΠΙ προταίοτῦὶ ρτονάσηίίαπα αἰίποί, 

(παηίο αρραταίας Ποδίος οἱ το ποδίτα ροίίογος αἰηί (πα: 

οσα, υπο ἀῑδοίίο, ΝΙΠΙΟΓΟ ἸοβίοπΙΠα ρᾶτος ης, 

(πΠΙΥΙ5 ΠΙΙΗ15 οιἶαπη Ἰοοίς τοἰἰφαίσας ορροτίαπα ρτωφίαἷα. 

Εοπίαἴα αὐ{οα οἱ οἸαδδίρης Ίοησο ρα ναἸθπιας; δἱουί οἱ α- 

χἠιίς, 415) Πηίνδα ποβίς δυπ{ αἳ οπηπίρης Ώδσο αἆ Μοάογαπι 

Ρα πογαπι( ο τορηᾶ ρογποπίνας τορίρς αἴ(πο ρορα]ΐ», 

Ηοδίοπα Ὑστο Πο ᾱ (γοπίς ΓΠίΗΠΗ Ἰαβοπηας. Πί ίοιρο 

αποσφμο Ῥοπηροίας οδί, 5οοἵα8 ποδίος, ἱπ ΒἰοΕία : οἱ Μάτος» 

εἰ ΑΠοποῦαν ας ἵπ Ππατί Τοβίο Ππχετοδᾶ 4886, ΟΠΗ ρ]υν{- 
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τέλεσι στρατοῦ χαὶ τοξόταις, ἀεὶ διαπλέοντες ἐνοχλοῦ- 

σιν ἄλλα, καθαρενούσης πολεμίων ἡμῖν τῆς ὄπισθεν γῆς 
καὶ θαλάσσης. Χρήματά γε μὴν, ἅ τινες καλοῦσι 
νεῦρα πολέμου, τοῖς μὲν οὐκ ἔστιν' οὐδ' ἀπέδωκάν πω 
τὰ ὑπεσχημένα τῷ στρατῷ, οὐδὲ κατὰ δόξαν ἀπήντησε 
τὰ τῶν προγραφῶν, οὐδενὸς τῶν ἐπιεικῶν ὠνουμένου χω- 

ρία ἐπίφθονα" οὐδ) ἑτέρωθεν εὐποροῦσι, τετρυµένης 

στάσεσι χαὶ ἐσφοραῖς καὶ προγραφαῖς τῆς Ἰταλίας. 
Ἡμῖν δὲ, ἐκ πολλῆς φροντίδος, καὶ τὰ παρόντα ἐστὶ 
δαψιλῆ, ὡς αὐτίκα ὑμῖν ἄλλα χαρίσασθαι, καὶ ἕτερα 
πολλὰ ἐπὶ τούτοις ἀπὸ τῶν ὄπισθεν ἐθνῶν προσοδεύεται 

συμφερόμενα. καν ρΝ τοι ] 
6. Τροφαὶ δὲ, ὃ δυσπορώτατὀν ἐστι στρατοῖς µε- 

γάλοις, ἐχείνοις μὲν οὐκ εἰσὶ, πλὴν ἐκ µόνης Μακεδο- 
νίας, ἔθνους ὀρείου, καὶ Θεσσαλίας, χώρας βραχείας" 
καὶ τάδε χρὴ κατὰ γῆν αὐτοῖς φέρεσθαι κακοπαθοῦσιν : 
εἰ δ) ἐκ Λιθύης ἐπάγοιντο ἢ Λευχανίας Ἄ Ἰαπυγίας, 
διαχλείσουσι πάντα Πομπήϊός τε καὶ Μοῦρχος καὶ Δο- 
µίτιος. Ἡμῖν δὲ καὶ εἰσὶ, καὶ φέρονται καθ) ἑχάστην 
ἡμέραν ἀπόνως διὰ θαλάττης ἔκ τε νήσων καὶ ἠπείρων 
ἁπασῶν, ὅσαι ἀπὸ Θράκης ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην' 
καὶ τάδε ἀκωλύτως, οὐδενὸς ἡμῖν ὄντος ὄπισθεν ἐγθροῦ" 

ὥστ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ἔσται, καὶ ταχύνειν τὸ ἔργον, καὶ ἐπὶ 
σγολῆς ἐκτρύχειν τοὺς πολεμίους λιμῷ. Τοσάδε μὲν 

ὑμῖν καὶ τοιάδε ἐστὶν, ὦ συστρατιῶται, παρ᾽ ἀνθρωπί- 
νης Φροντίδος ἔτοιμα. Τὰ δὲ λοιπὰ αὐτοῖς ἀνὰ λόγον 

ἀπαντήσειε, παρά τε ὑμῶν, καὶ παρὰ τῶν θεῶν. Ἡμεῖς 
δ ὑμῖν, ἐπὶ τοῖς προτέροις, ἀποδόντες ἅπαντα ὅσα 

ὑπεσχήμεθα, καὶ τὴν πίστιν ὑμῶν ἀμειψάμενοι πλήθει 
δωρεῶν, ἀμειψόμεθα καὶ τὸ μεῖζον ἔργον ἀξίως αὐτοῦ, 
κατὰ γνώµην θεῶν. Καὶ νῦν δὲ, ὅσον ἐς προθυµίαν, 
ἴοῦσιν ἐπὶ τὸ ἔργον ἤδη, συνόδου τῆσδε καὶ λόγων 

τῶνδε ἕνεκα, ἐπιδώσομεν εὐθὺς ἀπὸ τοῦδε τοῦ βήματος, 
στρατιώτη μὲν γιλίας καὶ πεντακοσίας δραχμὰς Ίτα- 
λικὰς, λοχαγῷ δὲ πενταπλάσιον, καὶ χιλιάρχη δὲ τὶ 
ἀνάλογον. » 

61. Ταῦτα εἰπὼν, καὶ παρασχευάσας τὸν στρατὸν 
ἔργῳ καὶ λόγῳ καὶ δωρεαῖς, διέλυε τὴν ἐκκλησίαν. Οἱ 
δὲ 

το 

κα / 3 / 3 ” 3 / Ν -.. 

ΣΕτΙΗ.ΕΥΟΥτες, ΕΤΙΤΝΟΟΝ ἐπιπλειστον αυτοντε και Βροῦ- 
-. - πο Δ 

τον, καὶ περὶ σφῶν ὅσα εἰκὸς ἠν ὑπισχνοῦντο. Οἱ δὲ αὐτοῖς 
Ν δν Ν δη ο / 1-σ ο Ἡ υμες 

τὴν δωρεὰν αὐτίκα διηρίθµουν, καὶ ἕτερα ὑπὲρ αὐτὴν 

κατὰ προφάσεις πολλὰς τοῖς ἀρίστοις.. Τοὺς δὲ λαμ.- 

θάνοντας ἀεὶ κατὰ µέρη προαπέλυον ἐς Δορίσχον, καὶ 

αὐτοὶ μετ᾽ ὀλίγον ἐφείποντο. Δύο δὲ ἀετοὶ, καταπτάν- 
τες ἐς τῶν σηµείων δύο ἀετοὺς ἀπ᾿ ἀργύρου πεποιηµέ- 

νους, ἐχόλαπτον αὐτοὺς, Ἀ, ὡς ἑτέροις δοκεῖ, περιέσχε- 

πον᾽ καὶ παρέμενον, δηµοσίας τε τροφῆς ὑπὸ τῶν 
στρατηγῶν ἠξιοῦντο, µέχρι πρὸ μιᾶς τῆς μάχης ἡμέ- 
ρας ἀπέπτησαν. Δύο δ᾽ ἡμέραις τὸν Μέλανα χόλπον 

περιοδεύσαντες, ἐς Αἴνον ἀφίκοντο, καὶ ἐπὶ Αἴνῳ Δο- 
/ α) / 4. / μὴ / ή /΄ 

ρίσκον τε χαὶ ὅσα ἄλλα µέχρι Σεῤῥείου ὄρους παράλια. 
ΟΠ. Τοῶ δὲ Σεῤῥείου προὔχοντος ἐς τὸ πέλαγος, 

αὐτοὶ μὲν ἐς τὰ µεσόγαια ἀνεχώρουν, Τίλλιον δὲ Κίμ- 

ρον μετὰ τοῦ ναυτικοῦ καὶ τέλους ὁπλιτῶν ἑνὸς καὶ 
ΑΡΡΙΑΝΙ5. 

απας α ἴ6υσο τοφααίπλας, οοΠαία., αἆ πο ἀθίογαπίιη, 

Ο, « Οοπηδαίας απίοπα, απ; ργοίρια ἀἰβιου]ίας ος ἴῃ 
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πα» παν αλ ρας εοοἰἰς πα μδαο Ἰομίοπίνης οἱ 54Η αΓΙΟΓΗΠΗ 
πμ, 1(Γο οΠίγοφιο μανἰραη τος, αἱΟ Πιοςο Ἰοδίοιη Ππ[οξίαί; 
41111 ποΡίς α ἴουρο {για πιατί( πο ρασαία δἷπί οπηΠία, 411 
ροσυπία, απ Ἠο 1 πογνας α- ποηηη]ἶς φο]οί γοσαεῖ, ἱκῖς 
απἱά ια Πη]]α οδί :. ποιο ρογκο]νοταηί Ύὐσς ργομηίκοταμί 
οχογομῖ, που Ῥτονθηί!ς οκ ργοβοηρ[ἰοπίθις τοβρομά1 
εχδρεσ(αΠοπῖ, αποά Ποιο Ῥομς ῥγοάία οΠεγο Ἱηγίάϊοξα 
ουρίέ; που απηάε αἀπιοάππη εἶν ρουπία δρρεί{Ε, οχ]νααδία 
5οάΠἱοπίρης οχασΠοπίρΙδαμο οἱ ργοκοηρ(ἱοπίθας Πα]ία, Χο- 
Ρὶ5 Ὑθιο 5εζ]ο ρτοβροσίαπι οδί, αἱ οί παπο αὐηπάς Ἰα- 
Ρεαμλα5, Ργοἵηασαε γοῬί5 πουο οιἶαπι ἀοπα[ίνα ἆαγο ροφεῖ- 
πλης, εἴ αἱ πι] ργαίσγεα αἲί Ροουπία, α- ρυογ]ποῖῖς, 

ππασηῖς εχοτοϊ ρας, Π]ἱ5 εκ 5ο]α Μασεάοπία Ρείοπάί δΠ{, 

γοβίοπα ΠιοπίαΠᾶ, δἱ οκ ΠΟΠ Ἰαΐο ραΐοηίο Τμεςκα]ία: ἱάᾳιο 

(ουγεςίτί δα Ώγεσίίοπε, «ΙΠ1 14056 ππαχίππο : απος εί οχ Α{γίζα 

Ρεἴείηί ααί Τποαπίᾶ νο] Αρυ[ία, Ιπίοτο]αάθηί ομημία Ῥοπη- 

ρεῖα5 ααί Μάτος εί ΑΠεποβαιρας. Νορῖς γογο οἱ ]ά11 πο 

δυηί, οἱ οοπηρογίαηίαγ απο Πά[ε, π]]ο Ἰαβογα, ρου ΠπαΓς, εκ 

οπηῖρας Ἰηδα]ής εί Ρνογἱποίῖςδ, απ Τ{γασίαπι ἱπίο]ασθιὶ 

οἵ Επρναίεπι Παγίηπα : Ἰάψπα ποπηίπο ρτομήβοηίο, «πάπα 

πμ] Πος/1]6 πορίς α {6υβο 8. Ἱίαπαθ Ῥοπος πο οηἵέ, τοι 

οἵίο ἀθοείηετα, 6] (ταμοπάο Ἠο]ίαπι {πιο αἴίογοιο Ἰο- 

ία. Ἠθῶο ἰα[ία δΠί ασ ἰαηία, οοηΠΙΙΠέοπος, ασ Ἠάπησμα 

έπτα ΥοῬῖς Ργονῖςα 5υπί. Ἠε]ίσπα δἱ α γοδίτα γἰίμίο οἱ α 

45 Ῥτορϊΐ5, Πὶ5 οοηξςοµίαηοα, οχεροεἰαπάα νιί. Νος 

γογο, 5ἱοαί Ρτο Ρρτϊοτί γεδίτα ορετα γορί5, ααἰάᾳα]ά Ρο] οΓεί 

ε/αηλ5, Ῥοιδο]νίπηας, Πάθτησαο γοδίταπι οππη]α[ἰς ἆοπα[ῖ 

15 ρεηδανίπιας, Ἱία πλα]α5 Πας, ααρά Ἰηδίαί, ορις ἀἱρῃῖς 

Ρυηηΐς, ἀῑῑς γο]οπίίρας, ῬνοδεααδιηΓ. 8εᾶ αππΠι Ίαα 

πυπο, αἆ ΡγοπηΠέαάἴποπα απἱάεπα ααοά αεῑποί γοδίταπα, αὖ 

Ίρδιπα οθτίαίηεή Ρρειρα(ΐδ, Πα]α5 οοηστθδς5 θἱ ΠαΡΙΠ Υο- 

βίγαγΙΠΙ ΎοσΠΙ 6αμδᾶ, θ[ΙαΠ ΠΙΠΟ δἰα{ἴπι αΏ Ίχαο οοποίοΠο 

τερτωςεπίαβίπχας ΠΠ δεχ πλἡ]ία Η 5., οεπ{ηγῖοηῖ ααἶποιι- 

ΡΙΗΠ1, αἱ {πρπο Ῥτο ΡοΓ{ΟΠΘ, » 

ΟΙ. Πωο Ἰοομίας Οαβ5ί15, οοποΙαίο 5νί πηΠίο τοβις, 

γειρίς, Ἰαυροπίθας, οοποίοπεπα ἀῑπηϊςιί, ΜΠίος ποπ, 

ἀἷα αἆλιο πιαποπίες, Ἰαπάαραπί Οα5δίαπι Ῥπηίπίπασα, εί 

«ἰγεπιιαπ οἱς αὖ οπιπία ΟΡ6ΓάΠΙ ρο]Πεεραπίαγ. Ἠοχαιο ἵπῃ- 

Ρογαίογθ» ἀοπαάγαπι απηπιεταγαηί φἰησια]ϊς, οἱ ποπΠῖ 1! 

είαπα Γογ{Ι55ΙΠΙΟ ομῖσ(αο αἀ]ασσιπηί, Υατίας 6α1δα5 Ιηίογςα- 

τοπίο. Ταπα Πίος, αἱ απἶαπε Ρτίογος ἆοπαἴναπη αοζϱρθ- 

ταμέ, Πα ρυυρηεραπίας Ώοεΐδειπα : εί ραπΙο Ροςί οοᾶσπι 

Ἰπηρεγαίογες 5οουΗ1 5η{. Ἐο {εΠροΓε απ] ἀπω, δΗΡοΠε 

ἀοιηΐςεα, ατβεπίεας εἱρηί[ογογαπα αθ]ας. Ἱπςοβοτηπί, {ηπ- 

ἀθηίρς γρίτ]ς, γε], αἱ αηϊ ἱταᾶυηί, αῑ5 Ρτοίεροηίος : Ρεγ: 

πηιαηκετηπίφια αριά άδπιοη, αἰεπήρας Ιπιρογαίοτίρας ον 

Ραμ]ίσοο; 4ο Ρηάίε ἆθππαπι 4 παπά ρισηα οοιηπηίσκα ο5ἱ, 
ἀνο]ατυπί. ΑΡΙΙΘΗ, Ἱπίγα ὈἱάμαΠι ρου οἱ ΚΠ. δἵηης Μο]απίς 
ἀπουιπ πεί, Ἐπαῃ ρουνοπί, εἰ πάς ΏουἱδοΙ , αἰίασπο 

Γ ππα πια ορρἰάα πδααα β6ΙάΠΙ ΡηοΠιοΠ{ο Ισ], 

ΟΙ. 10, φαοπίαηα ἵῃ πλάνα ργοίοπά αν δοείσπα, ἀἆ Πλο- 

«Πἴοιγαποῦ Οα58ίας Βνιίαξδαμο ἀοΠοχογαπί,  Ἐμίαπα Ὑοιο 

ΟΙΠΙΡΤΙΠΗ, οΗΠῃ ε]αδςε Ἰεμίοπε(αο παπα οἱ ποππι]]ς ςαρίίία. 

25 



498 

τοζοτῶν τινων τὴν ἀκτὴν περιπλεῖν ἔπεμπον' ἡ πάλαι 

μὲν ἦν ἐρημοτάτη, καΐίπερ εὔγεως οὖσα, τῶν θρακῶν 

οὔτε θαλάσση χρωµένων, οὔτε ἐς τὰ παράλια χατιόν- 

των, ὑπὸ δέους τῶν ἐπιπλεόντων: Ἑλλήνων δ) αὐτὴν, 

ἑτέρων τε καὶ Χαλκιδέων, καταλαβόντων, καὶ θαλάσση 

ρωμένων, ἤνθει ταῖς ἐμπορίαις καὶ γεωργίαις, γαι- 

ρόντων σφίσι καὶ τῶν Θρακῶν διὰ τὴν τῶν ὡραίων 

ἄμειψιν ' µέχρι Φίλιππος ὅ Ἀμύντου τούς τε ἄλλους 

καὶ Χαλκιδέας ἀνέστησεν, ὥς μηδὲν ἔτι πλὸν οἰκόπεδα 

µόνον ἱερῶν ὀρᾶσθαι. ἘΤήνδε οὖν τὸν ἀκτὴν, αὖθις 

ἔρημον οὔσαν, ὃ Τίλλιος παραπλέων, ὥς οἱ πρὸς τῶν 

ἀμφὶ τὸν Βροῦτον εἴρητο, ατρατοπέδοις ἐπιτήδεια γω- 

ρία ἀνεμέτρει καὶ διέγραφε, καὶ ταῖς ναυσὶ κατὰ µέρη 

πρόσπλουν, ἵν οἳ περὶ τὸν Νωρβανὸν, ὡς ἀγρεῖον ἔτι 

τὸ τηρεῖν, τὰ στενὰ ἐκλίποιεν.. Καὶ ἐγένετο μὲν, ὡς 

προσεδόχησαν. Ὑπὸ γὰρ τῆς φαντασίας τῶν νεῶν ὁ 

Νωρθανὸς ἐπὶ τῶν Σαπαίων στενῶν ἐθορυθήθη, καὶ 

ἐκάλει Δεκίδιον ἐκ τῶν Κορπίλων κατὰ σπουδὴν ἐπι- 

κουρεῖν οἵ, καὶ ἐπεκούρει. Τὰ δὲ τῶν Κορπίλων στενὰ 

ἐκλειφθέντα οἳ περὶ τὸν Βροῦτον διώδενον. 

ΟΗΠ. Ἐκφανείσης δὲ τῆς ἐνέδρας, ὅ Νωρβανὸς καὶ 

ὁ Δεχίδιος τὰ Σαπαίων κατεῖχον ἰσχυρῶς. Καὶ πά- 

λιν ἦν ἄπορα τοῖς ἀμοὶ τὸν Βροῦτον' ἀθυμία τε ἐνέ-- 

πιπτε, μὴ δέοι σφᾶς ἧς ὑπερεωράκεσαν περιόδου νῦν 

ἄργεσθαι, καὶ ἀνακυχλεύειν τὰ ἠνυσμένα, ὀψὲ καὶ τοῦ 

Ἰρόνου καὶ τῆς ὥρας γεγονότων. Ὢδε δὲ αὐτοῖς ἔχου- 

σιν ὁ Ῥασκούπολις ἔφη, περίοδον εἶναι παρ) αὐτὸ τὸ 

τῶν Σαπαίων ὄρος, ἡμερῶν τριῶν, ἄθατον μὲν ἀνθρώ- 

ποις ἐς τὸ νῦν, ὑπό τε κρημνῶν καὶ ἀννδρίας καὶ ὕλης 

πυκνῆς: ἣν δὲ ἐθέλωσιν ὕδωρ τε ἐπάγεσθαι, καὶ ὅδο- 

ποιεῖν στενὴν καὶ αὐτάρκη δίοδον, οὐ γνωσθήσεσθαι 

μὲν διὰ τὴν συνηρεφίαν οὐδὲ οωνοῖς" τῇ τετάρτη δὲ 

ἐπὶ Ἀρπησσὸν ποταμὸν ἤξειν, ἐκπίπτοντα ἐς τὸν Ἔδρον, 

ὅβεν ἡμέρας ἔτι μιᾶς ἐν Φιλίπποις ἔσεσθαι, τοὺς πολε- 

μίους περιλαβόντας, ὡς ἀπειλῆφθαι τέλεον αὐτοὺς, καὶ 

οὐδὲ ἀναχώρησιν ἕξειν. Ἰοῖς δὲ ἐδόκει τὰ λεγόμενα, 

τῆς τε ἄλλης ἀπορίας οὕνεκα, καὶ ἐλπίδι μάλιστα τοῦ 

περιλήψεσθαι τοσόγδε στρατὸν πολεμίων. 

ΟΙΥ. Προπέμπουσιν οὖν µέρος, Λευχίῳ Βύόλῳ 
παραδόντες, ὁδοποιεῖν μετὰ τοῦ Ῥασκουπόλιδος, Οἱ 
δ', ἐπιμόχθως μὲν, ὅμως δὲ ἔπραττον αὐτὸ, μετὰ ὁρ- 
μῆς καὶ προθυµίας" καὶ μᾶλλον, ἐπεί τινες αὐτοῖς προ- 
πεµφθέντες ἐπανῆλβον, ἰδεῖν τὸν ποταμὸν ἐξ ἀπόπτου 

λέγοντες, Τη δὲ τετάρτῃ κάµνοντες ὑπό τε κόπου καὶ 
δίψους, ἐπιλιπόντος ἤδη τι καὶ τοῦ ὕδατος ὃ ἐπήγοντο, 
ἀνέφερον, ὅτι τριήµερον σφίσι τὸ ἄνυδρον ἐλέγετο εἶναι, 
καὶ ἐν φόθῳ πανικῷ περὶ ἐνέδρας ἐγίγνοντο" οὐκ ἀπι- 
στοῦντες μὲν τοῖς προπεμφθεῖσι, τὸν ποταμὸν ἰδεῖν, 
ἠγούμενοι δὲ ἑτέραν ἄγεσθαι. Καὶ ἠθύμουν, καὶ ἐθόων, 
καὶ τὸν Ῥασκούπολιν, ὅτε ἴδοιεν περιθέοντα καὶ πα- 

ῥακαλοῦντα, ἐλοιδόρουν καὶ ἔραλλον. Βύθλου δὲ αὖ- 
τοὺς ἱκετεύοντος ἐκπονῆσαι τὰ λοιπὰ μετ εὐφημίας, ὁ 
ποταμὸς περὶ ἑσπέραν ἕωρᾶτο τοῖς πρώτοις" καὶ βοῆς 

(ὡς εἰκὸς) λαμπρᾶς ἐπὶ τῇ γαρᾶ Ὑενομένης, ἡν βοὶ, 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Π15, ΟΓΑΠΗ Ίεμεγε ]αβδεγυη{. Έα οτα, απαπηνῖς επ] αγ αρία, 

οἰἵπι απάθεια Γπργαῖ ἀοεογ[ϊκείπια; φποά Τήτασθς αὈδιίποτοηέ 

ἃ πηατῖ, πθ(Ἡε αᾱ Ἠίοτα ἀεδεεπάετεπί ππεία ἱπουγςαίίοπαπη, 

αὖ αργα ετηανἰραπίθας Ποτῖ ροβ5εΠί: ἀεϊπᾶς α ΟΠα]είάρη- 

5ίρα5 αΗΐδαπο αταοἵς τε πια ἴπια α5διείῖ οοσµραία, Πο- 

γαρταί αστϊου]έητα επι] εἰ εχίογογΙπη οοπητηθτοῖΐ5; σαπάρη- 

ες 4ποσΠθ ϱα το Τητασίβθας, Ρτορίετ ορρογίυπατη [γας ία Η Πα 

Φ5ΗΙΥΟΓΗΠΙ Ρογη{α{ΙοπεΠα : ὖ οχίΓΕΠΊΠΠΙ γετο Ῥ]ήήρρας, 

Απιγηία 115, ουπι ΟΠα]οίάεηςες {απ οαίρτος ἴπάρ τήτςης 

ο]εο!, αἱ η] αιά Ίαπ Ῥτα[εγ {επαρ]ογαπα ταῖπας ΤΡῖ ο0η- 

«ρἰορτοίατ. Ἠαπο Ιβιατ οΓΔΠΗ ΤΗΓΦΗ5 ἀρδοτίαπα Οἴπιροτ Ἰε- 

5ϱΠ5, απεπιαάπποᾶαπῃ εἶ α 0ᾳ55ἱο Ῥγηίοσιε {πεταί πιαπάαίΠα, 

ορροτίηπα σα5[εῖς Ίοσα ἀππείϊεραίατ οἱ ἀεδίσηαραί, Πάεπιαπε 

5ία8ΐοπες αΠηποί παγΊραξ; απο [οτε δρεταβαπί, αἱ Νοτραπ]αηί, 

5οΓγατθ {αμ005 Ίαπι 5αρογνᾶσυιµη ἁπορηίος, ἴπάς αὈσεάο- 

τοηί: απος οί [ασίαπι οί. ἈΝοιτραπας οηῖπι, (παπαρτίπη πι 

εἰαδθῖς ἵπ οἱς Ἰοεῖ εομδρθεία ο»ί, [αποίρας Βαραογηπι {- 

πΊΘΗ5, Ὑοσανῖί αἆ 5ο Ὠοοἱδίαπα ο Οοτρῇῇ5, πι Ῥγοροτο 8) Ρί 

βποουτγετεί.. Οἱ ροδίαπαπα οππη Π]ο 5ο οοπ/αηχίέ, Ῥ6ς τε- 

Ποίας Οοτρογπα [αασε5 Βγηίας Οαβδίαδαπο (ταηςῖογαη{. 

ΟΠΠ. Ἐο ἀἆοῑο ἀεργεμεῃςο, Ἀοιραπας Ποοάαδαυε δα- 

Ρῶα5 {41065 {απίο γα]άϊτας οβ πετ : εἰ ταῖδας αἁρτοίης 

εδί σαβρίαηῖς (ταηρίίας, βἱπππ]άπε οοποϊἀετηπ{ οἳς απἰπη , Πἷ- 

ππεηΗῖθ5 πο Ίαπι οροτίθαί ἀἱαροπάίοξαπα ἴΠαιη τίαπα Ιηίτο, 

απᾶπα οοπίεπαΣογαη{, οἱ ἰίογ ΘΠΙΕΗΣΗΠΗ τορείεγε, πγρεπίο ]1Π1 

ίοπηροτο, δἱ αδίαίο αἆ εχίαπα Ῥτορθταηίε, Τα 5οιος 

Βακοιρο!ΐς ἱπά]σανΙέ, « ο55ο οἰτουίίαπα γαίες ἵρεαπα δα- 

ΡΟΡΟΓΗΠΑ ΠΙΟΠΙσΠΙ ἀἴογαπη ἱτίαπα, ἱπασορςςαπα απἱά σπα Πομηί- 

πίρας αἆ ου ἀἱοπι, οϐ ταρος εί αππα. Ἱπορίαπα φα[ζαδαισο 

ἀθηφίρδίπιος : 5ο, αποά 5 πο ρίσοαί ἄ4ΠαΠα ΦΕΟΗΠΗ Γεττο, 

οἱ γῖαπα αηρβυδίαπη πππίτο (παΠ{ΗΠΑ 5αβΠοῖαί αἆ ἱταπδίίππα, 

ΠΟΠ [ογ6 οοΠδΡΙΕΙΟ5 πο αγίρ5 απἰάσπα Ῥγορίοτ οοπάεηςί{α- 

ίοπι αιρογαπα; αατίο Υοτο ἀῑο γεπίατος αἆ Ἠατροδδαπη Πι- 

γίαπα, ααἲ ἵπ Ἠοβγηπη ἰποϊαί : ἴπὰ6 Ῥήρρος Ποι ο55εο υπίας 

αἆμιο ἀῑοῖ, απο αδὈί ρογγοποτῖηέ, οἰτοαπαγοπίατος Ἡοσίοπα, 

αἱ παπα οἱ ραίοαί ο[αρίαπα, ν Ῥ]ασσίί Ἰου οοηςΠαπα, 

οσα ααοά ποῃ αλά πηε]ία5 απο 5αρροίεβαί, ἔαπα πιαχίπηα 

Ρτορίογ 5Ρ6Πά [απίας Ἰο5ίίαπηα εορίας οἰτουπηγοπίομά!. 

ΟΙΝ. Ἱίαπμο ραγίεπα απαππάαπα οορίατασα, ,. Βραῖο ἆπ- 

οδ, ραπ πηί παπα ούΠὰ Ἡαξουρο]άο, αἱ γίαρα πηπηἰγοηί, 

ΠΙ{ ππαρπο φπἱἆσπα Ἰαῦογο, δοᾷ ἱπιρίστο οἱ αἰαοπίος, Ροτ[ε- 

ορτυΏί παπα σπα» απίοσαο πλααῖς, Ρροδίαπαπα Ἰοηρίας ργα- 

πιῖςςί ποπηί γοδἰοταπί πυποἰαηίος, 56 οκ οὐ[ίοτο Ίοου 

ν]άΐφδο οπηίθας Παγίαπῃ.  Οµατίο γοτο ἀἱδ, [οδί Ἰαβοτο ας 

αἴε, Ίαπι ἀσβοϊοηίο (ποσο απάπα 86ο πα {π]οταπί ασυα, ϱ8- 

ρα ραπ! ρα {οίαση 5δἱ τη (πάσα (απέαπηπιοᾶο αθυα) ἴπο- 

ρίαπα; οοη5ίοπα απο αΡίίο, ἰηδίάΐας φηκρίοαμαηίατ, ΠΟΠ 

αποᾷ πο εγοάοτοηί παποἰαη ενας. νίδαπα Παγίηπα, δδὰ απσά 

ἵπ αἰἰαπα ΡαΤΙΘΙΗ 56 ἀποίον 6956 ρηίαγοηί. Ἠαφυο πιῶρίος 

οἸαππογος οἀεραμί, οἱ Ἀαδουρο]ίσα, αποῖος εἰτομπιουγδαμίοηη 

ἱοτίαπίσπι( ο γ]άετοηέ, καχίς ρεἰοῦαπί οἱ οοηγ{οΐς. Βναϊο 

ἁὐ{σηα τοραηίο βαρριοίος, η ροτάυτατεηί Ὀοπίς ανίρης 

οἶτοᾶ ὙΘΑΡΟΓΑΠΗ ἃ ργίπιο απηλίηο οοΠδροε {5 οδί Πανίας: οσο” 

οαπαίαπηἽυο, αἱ ρας οταῖ, παν ἰίς νουῖρας Ῥτο βαυάίος 
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μετ ταλαμύανόντων αὐτὴν τῶν κατόπιν ἑξῆς, ἐπὶ τοὺς 

ὑστάτους περιῄει. Βροῦτος δὲ καὶ Κάσσιος, ἐπεὶ 

ἔμαθον, ἵεντο αὐτίκα δρόµῳ, διὰ τῆς τετμημένης τὸν 
ἄλλον στρατὸν ἄγοντες. Οὐ μὴν ἔλαθόν γε τοὺς πο- 

λεμίους ἐς τέλος, οὐδὲ περιέλαθον αὐτούς. Ὅ γάρ τοι 

Ῥάσχος, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ῥασκουπόλιδος, ἐκ τῆς βοῆς 
ὑπονοήσας, ἐσκέφατο" καὶ τὸ γιγνόμενον ἰδὼν, ἐθαύμασε 
μὲν ὁδὸν ἄνυδρον ἐλθόντος στρατοῦ τοσοῦδε, ἣν οὐδὲ 
θηρίον ῴετο ὁδεύσειν διὰ τοιᾶσδε ὕλης' καὶ ἀνήγγειλε 

τοῖς ἀμνὶ τὸν Νωρθανόν. Οἱ δὲ νυκτὸς ἔφευγον ἐχ 
τῶν δαπαίων ἐπ᾽ Ἀμφιπόλεως. Καὶ οἱ θρᾷκες ἄμφω 

διὰ στόματος ἦσαν ἐν τοῖς στρατοῖς" ὁ μὲν, ἀγνοουμέ- 
νην ἀαγών' ὁ δ᾽, οὐκ ἀγνοήσας. 

ΟΥ. Οἱ δ) ἀμφὶ τὸν Βροῦτον ἐκ παραλόγου τόλµης 

ἐς Φιλίππους παρΏλθον, ἔνθα αὐτοῖς χαὶ ὁ Τίλλιος ἐπι- 

κατήχθη, καὶ πᾶς ὃ στρατὸς συνεληλύθει. Οἱ δὲ Φί- 

λιπποι, πόλις ἐστὶν, ἡ Δάτος ὠνομάζετο πάλαι καὶ 

Κρηνίδες ἔτι πρὸ Δάτου' κρῆναι γάρ εἰσι περὶ τῷ λόφῳ 
ναµάτων πολλαί. . Φίλιππος δὲ, ὡς εὐφυὲς ἐπὶ Θρᾶ- 

κας χωρίον, ὠχύρωσέ τε; καὶ ἀφ ἑαυτοῦ Φιλίππους 
προσεῖπεν. Ἔστι δὲ ἡ πόλις ἐπὶ λόφου περικρήμνου, 

τοσαύτη τὸ µέ Ὕξθος ». ὅσον ἐστὶ τοῦ λόφου τὸ εὖρος. 
Ἔλει δὲ πρὸς ! μὲν ἄρχτῳ δρυμοὺς, δι ὧν ὃ Ῥασχού-- 

πολις ἤγαγε τοὺς ἀμφὶ τὸν Βροῦτον" πρὸς δὲ τῇ µεσηµ.-- 
ρία ἕλος ἐστὶ, καὶ θάλασσα μετ αὐτό: κατὰ δὲ τὴν 

ἕω, τὰ στενὰ τὰ Σαπαίων τε καὶ Κορπίλων' ἐκ δὲ 
τῆς δύσεως, πεδίον µέχρι Μουρχίνου τε καὶ Δραθίσχου 

καὶ ποταμοῦ Στρυμόνος, τριακοσίων που καὶ πεντή- 
χοντα σταδίων, εὔφορον πάνυ καὶ καλόν. Ἔνθα καὶ 
τὸ πάθος τη Κόρη φασὶν ἀνθιζομένῃ Ὑενέσθαι, καὶ πο- 

ταµός ἐστι Ζυγάκτης, ἐ ἐν ᾧ τοῦ θεοῦ περῶντος τὸ ἅρμα 
τὸν ζυγὸν ἄξαι λέγουσι, καὶ τῷ ποταμῷ γενέσθαι τὸ 
ὄνομα. Κατωφερὲς δ) ἐστὶ τὸ πο » ὣς ἐπιδέξιον 

μὲν εἶναι τοῖς ἄνωθεν ὁρμῶσιν ἐκ τῶν Φιλίππων, ἄναν- 
τες δὲ τοῖς ἐξ Άμο φιπόλεως βιαζομένοις. 

ον. ο αν εί μὲν οὖν ἐστιν ἕτερος λόφος οὐ µα- 

κρὰν, ὃν Διονύσου λέγουσιν, ἐν ᾧ καὶ τὰ χρυσεῖά ἐστι, 
τὰ Ἄσυλα καλούμενα. Ἀπὸ δὲ Φιλίππων δέκα στα- 
δίους προελθόντι, δύο εἰσὶν ἄλλοι λόφου, Φιλίππων 
μὲν αὐτῶν ὅσον ὀκτωκαίδεκα σταδίους ἀφεστῶτες, ἆλ- 
λήλων δὲ ὅσον ὀχτώ: ἐν οἷς ἐστρατοπέδευσαν, ἸΚάσ- 
σιος μὲν ἐπὶ τοῦ πρὸς µεσημθρίαν, Βροῦτος δὲ ἐπὶ 
τοῦ βορείου. Καὶ, τῶν ἀμφὶ τὸν Νωρθανὸν ὕπο- 
χωρούντων, οὐχέτι προῄεσαν. Ἅ᾿Αντώνιόν τε γὰρ 
ἐπυνθάνοντο πλησιάζειν, Καίσαρος ὑπολελειμιμένου διὰ 

νόσον ἐν Ἐπιδάμνῳ: καὶ τὸ πεδίον ἦν ἐναγωνίσα- 
σθαι καλὸν, καὶ οἱ μα, στρατοπεδεῦσαι, Τὰ γὰρ 

τῇ μὲν ήν ἕλη καὶ λίµναι μέχρι 
τοῦ Στρυμόνος, τῇ δὲ τὰ στενὰ καὶ ἂτριθὴ καὶ ἀνό- 
δευτα" τὸ δὲ μέσον τῶν λόφων, τὰ ὀκτὼ στάδια, δίο- 
Δος ἦν ἐς τὴν Ασίαν τε χαὶ Εὐρώπην, καθάπερ, πύ- 

λαι' καὶ αὐτὰ διετείχισαν ἀπὸ χάρακος, ἐς χάρακα, καὶ 
πύλας ἐν µέσῳ κατέλιπον, ὡς ἓν εἶναι τὰ δύο ο μνὰ 

πεδα. Ἐν δὲ καὶ παρ᾽ αὐτὸ ποταμὸς, ὃν Γάγγα: 

ἑκατέ .. αὐτῶν, 
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Ρα8. Ηἶ5 οορηίε Βναία5 Οά5δίαδαμο ταρίπα ϱος αρογίαΠι 

8 Εἱ5 γίαπα τοσα απα (γαάμχογαηί οχοτοΙαπῃ. 

Ιοβίθπα Ίου Ἰίθυ, οΠΙΠΙΠΟ Εο[ΟΗΙΕ, που οἰτουπαγοπίας ο5ἱ. 

ΝαπΠ Ἠαδου5, (ναΐος Ἠαδοιρο]άΐς, εκ εἸαππογο φαβρίοαίας 

τοπ, εχρ]οταγ]έ : πίαπο γἰά1Ε (ασίαπα, πηἰναία5, ρου 4 μ1θη- 

Νου {αΠΠΗ 

ἴοπι απἰα1ίαίε γίαπα, ἆπαπὰ πο {οτῶ φπἱάεμα ρίαγογαί ργορίοι 

ἴα]ες φα]ία5 Ῥρογγίαπα, {αηίας (ταηφίςςο εορίας, τοπηποἰαν{ε 

ΝοτΡαΠΟ οπηπία.  Ἐ Νοιμάπιας ΟΙ θαἷς Ποσία ο Ραροῖς {ι- 

Εέ Υειδι5 Απιρηιροιι, Εί απη.ο Τηγαςςς οε]οῦγαβαπίς ἵῃ 

οχοτοίρις; αἰίον, ααοά ρε ἰσηοίας γία ἀπχοπε, αἰίοι, 

ααοά 6υπ] 14 που ἸαίπογΙ{. 

Ον. Ρίο Βευία αἱ σα5δία5 παἰτίβσα απἀασῖα ΡΙήΠρρος Ροι 

Υ6ΠΕΙΕ : εοἀεπιπθ αἱ Οἴπιρεγ οΙΠΙ 6ἶα5ο αἀγοσίμς ο5ί, οἱ 

οπηπες οορΙῶ οοηγεπετιηί. Ἐδί αιίεπα ΡΗΠΙρρί οπἆθιη 195, 

οαἱ ο]ἵπ Ώαέα5 ΠΟΠΠΘΗ [μεταί, οἱ ρεία5 εμῖαπα Ογεπίάος, αποᾶ 

χρῆναε, ἴὰ οί, [οηίες ετοῦεί οἶτοα απα ἑαππα]άπα 5οα{μγίαη{. 

Ηυπο Ἰοεσπα, αἱ ορρογέήππα αἀγειδας Τήτασας, ΡμΠίρρις 

πηυηῖεγαί, εί 4ο 50 ποπιπα Ῥ]μήίρρος αρρε]αγοταί. δίία 

εδί υ105 ἵη Ργαγαρίο (ππηπ]ο, (οίαπα απ]! ἸαὐΜαάἴπεπα οὐ- 

6Πρ8Ἠ5. Ἠαρεί α δερίθηίτῖοπο δα1ίᾳ5, Ρος 4πος οχθγοαα 

Οᾳφρίαπιαπῃ (Γαάαχίέ Βαδειρο]ί5 : γεγδα5 πιθγϊἀίθπη ρα]α5 ο5ἱ 

4 Ώ]αΓ6 ἨδΠι1θ Ρογῖπεῃς : Ύθιδας οπἱοηίοΠ ΥθΓο [αποος οἱ 

Ῥαρφογυπῃ εἰ Οουρίογαπα : εχ οεσἰάεηία]1 Ἰαΐθτο οαπηρί µα- 

ἴοπί πδᾳιο Ματοίπαπα Ὠταβίδοιπιαιε ορρίάα οἱ 5{ΓΥΠΙΟΠΘΙΙ 

Παγίαπα, ρου Χιν ΡὰδδυΙΠα π]]ία, [ος αἀπιοάπια οἱ 

ἁπησηῇ, Οµἱρις ἵῃ οδηρὶς ταρία είίαιη [ογίαν Ῥτοδετρίηα, 

ἆαπα Ποῦες Ἰεσογεί; εδίαπο Ιρίάεηι Ζγραείος απηπῖς, ἵπ ου] 15 

(να]εοίι αἴπηί Ῥ]αίοπεπα [Γοσῖςδο ουἵτ5 [1σΠ1, οἱ αΏ 6ο 6.5 

Θπῶοος ΠΟΠΙΘΗ απηπί ἱπάϊάΐ5δα. Ἐδί απίειη ἀθε]ίγίς οᾳ ΡΙα- 

π[ήε5, αἱ οοπηπιοάα δἱί ἀεδοεπάρηίίθις α ΡΜΠίρρί5, ατᾶια 

Υθγο αἲ ΑΠΙΡΗΙΡΟΗ αδοεπάθηβα5. 

ΟΥΙ. Νοη Ίοησε α ΡΙΙΗΡρί5 αὐεςί αἰίας (ππη]ας, απθπι 

ΡασοἩῖ ἔππλα]απη ἀῑσπηί : ἵη οο δαηί αι][οΚ(πᾶ., αμας Α.γ]α 

γοσβηί. ἸΙπάςθ αἆ ποο Ρᾶδ5Η5 Ρτοστθςςίς ο[[οτυπί 5ο αἰῆ ἀ1ο 

πι], ἀῑδίαπίες α ΡΗΙΠρρί5 Ἡμος, ἃ 56 ΙηΥΙΟΘΠΙ Ὑδίο Ἡ 

Ρᾶ58µ5.. Τη Π]5 (αμηα]]ς οαδίτα πιεία({ δυηί: Οα5δΐη5 πο, 

απ αἆ ππεάϊεπη γοταῖί, Βτυίας ἵη φορίοπίτοπαΠ, Νεο 

ἂπηρΗας ΝογβαΠα ορἀθηίθιη ρογδδεουΗῖ δυπί.. Νπποϊαβαίτ 

| οηἵη1, αρρτορίηαπγε Απίοηίαπι, Οδατς ππονβί οΆ δα Ερί- 

ἀαπαηῖ τεΠείο : οἱ ογαί ϱα ρ]απ](ΐος αρίἰςθίπια οοπΙΠΙΙΠοη 0 

Ρυσ]ίο, δοιέ ργαγαρί1 ΠΠ οο]]ες οα/τῖς πιοίαπάΐς. Ναπι οκ 

Δ]ίεγο Ἰαίετο ρα]αάος 5ίαβηααπ6 Παροβαηί α5απε ΦΙΓΥΠΙΟΠΟΙΙ 

Πανίαπη, εκ α]ίετο [αᾳ6ο5, 6ἱ Ἱαχία ἴ]ας δα[ίις πι Πἱς σαι» 

Ρετγῖο5. Μεάίαπα Ιπίου {απηα]ο5 πηῖ]]ο ραβδΠ. δρα στη, 

(αηδίέα5 ογαί Αδίαιι αχ Έπτορα ρείοηίΐρας, απαξὶ ροτία 

απάαπα : ἵηπ 60 {14ΠΦΥΘΙΡΙΠΙ ΠΠ απα α οαδίτῖς αἲ οαδίτα, 

ρο]οία ἵπ ΠηοᾶΙο ροτία, οχδίταχετυη{, αἱ Είπα οαδίνα ε5δοηί 

ῬιαίοιΠπεβαί οί απηΠῖ5, άά6πι ἀαησαπι αΏἲ, αί 

34, 

οοπ]απεία. 
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νὲς, οἱ δὲ Γαγγίτην λέγουσι, καὶ θάλασσα ὄπισθεν, ἐν 
ᾖ α τὰ ταμιεῖα χαὶ ἐνορμίσματα ἔμελλον ἕξειν. θά- ᾿ 
σον μὲν δὲ ταμιεῖον, ἀπὸ ἑκατὸν ίαδίωύ οὖσαν, ἐτί- | 
ῥεντο" ἐνόρμισμα δὲ ταῖς τριήρεσι Νέαν πόλιν, ἀπὸ 
ἐβλομήκοντα σταδίων. Οἱ μὲν δὴ, γαίροντες τῷ χω- 
ρίῳ, τὰ στρατόπεδα ὠχύρουν. 

ΟΥΗ. Αντώνιος δὲ ὥδενε μὲν σὺν τῷ στρατῷ μετ᾽ 

ἐπείξεως, τὴν Ἀμφίπολιν ἐθέλων ἐς τὴν ὑπηρεαίαν τῆς 
μάχης προλαθεῖν. Ὡς δὲ αὐτὸν εὗρεν ὠχυρωμένην΄ 
οἵ π πρὸς τῶν ̓ ἀμφὶ τὸν Νωρθανὸν, ἥσθη, καὶ τὴν παρα- 
σκευὴν ἐν αὐτῇ κατέλιπε μεθ) ἑνὸς τέλους, οὗ Πινάριος 
ἡγεῖτο' αὐτὸς δὲ μάλα ἠρασέως πολὺ προελθὼν, ἐ έστρα- | 

τοπέδενεν ἐν τῷ πεδίῳ, σταδίους ὀκτὸ μόνους ἀποσγὢὼν 
ἀπὸ τῶν πολεμίων. Κα εὐθὺς Ἡ ἦν κατάδηλος ἡ τῶν 

στρατοπέδων ἔλάττωσίς τε καὶ πλεονεξία. Οἱ μὲν γὰρ 

ἦσαν ἐπὶ κολωνῶ, οἱ δὲ ἐν πεδίῳ" καὶ οἵ μὲν ἐξυλεύοντο 

| 
! 

! 
} 

ἀπὸ τῶν ὁρῶν, οἳ ὃ' ἀπὸ τοῦ ἕλους" καὶ ὑδρεύοντο οἱ 
μὲν ἐκ ποταμοῦ, οἱ ὃ᾽ ἐκ φρεάτων ὧν αὐτίχα ὀρωρύ- 
ὔεισαν: τήν τε ἀγορὰν οἱ μὲν ἀπὸ ὀλίγων σταδίων 
ἐπήγοντο ἐκ Θάσου, οἱ δὲ ἀπὸ πεντήχοντα καὶ τριαχο- 

σίων ἐξ ̓Ἀμϕιπόλεως. Εδόχει γε μὴν ἐξ ἀνάγκης ὁ Ἀν- 

τώνιος ὧδε 1 πρᾶξ ξαι, χολωνοῦ μὲν οὐδεγὸς ὄντος ἑτέρον, 
τὸ ὃ ἄλλο πεδίον οἷα κοιλότερον ἐκλιμνάζοντος ἐνίοτε 

τοῦ ποταμοῦ. παρ ὃ καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὀρυσσομέ- 
νων. φρεάτων Ἰλνκείας τε καὶ δαψιλοῦς ἴ ὕδατος εὕρι- 

σκε. Τό γε μὲν τόλµηµα, εἰ καὶ ἐξ ἀπορίας ἐγένε- 
το, κατέπ) μυς τοὺς πολεμίους, ἐγγὺς οὕτω «νὰ κά 

ο, ο. 

4 .. 
’ ΄ . ε 

ὠχύρουν ἀ αἱ τε ἴχεσι χαὶ αρακώμασω, νο. 

ουν ὃὲ καὶ οἱ πολέμιοι ὅσα αὐτοῖς ἔνελιπεν. Ὁ ὃ δὲ Κάσ- 

τοῦ Ἀντωνίου μµανιώδη οὖσαν ὁρῶν, τὴν ὀρμὴν 
τείχιζεν ὃ ἔτι μόνον αὐτοῖς ἔλειπεν ἐς τὸ ἕλος ἀπὸ .. ο) --- 

τρατοπέθου, διὰ στενότητα ὑπεροφίέ ν᾿ ὡς μ.ηλὲν 

τείχιστον εἶναι, 7 πλὴν κατὰ πλευρὰς Γρούτῳ μὲν 

ἁ ἀπόκρημνα, Κασσίῳ δὲ τὸ ἕλος, καὶ τὸν θ- 

λασσαν ἐπὶ τῷ ἕλει τὰ δὲ ἐν µέσῳ πάντα διείληπτο 

τάφρῳ καὶ γάραχι καὶ τείγει καὶ πύλαις. 

ΟΝ ΠΠ. Οὕτω μὲν ὠχυροῦντο αὐτῶν ἑκάτεροι. χαὶ 

ἐν τοσούτῳ µόνοις ἱππεῦσι καὶ ἀκροθολισμοῖς ἐ ἐπειρῶντο 

ἀλλήλων, Ὡς δὲ ἐξ ζείργαστο πάντα ὅσα ἐ ἐπενόονν, καὶ 

ὁ Καΐσαρ ἀφίκτο, οὕπω μὲν ἐῤῥωμένος ἐς μάχη», φο- 

ρείῳ δὲ ἐπὶ τὰς συντάζεις τοῦ στρατ υ] χομιζόµενος' οἵ 

μὲν ἀμφὶ τὸν Καίσαρα, εὐθὺς ἐξέτασσον ἐς μάχ ην" οἱ ὃ 

ἀμφὶ τὸν Βροῦτον ἄντεῖ ξέτασσον μὲν ἐπὶ τῶν ὑψηλοτέ- 

ρων, οὐ κατῄεσαν δέ. Οὐ γὰρ ἐγνώκεσαν ἐς τὴν μά- 

7τν ἐπείγεσθαι, ταῖς ἀγοραῖς ἐλπίζοντες ἑ ἐκτρύσειν τοὺς 

πολεµίους. ν δὲ τὰ μὲν πεζὰ ἑκατέροις ἐννεακαίδεχα 

ὁπλιτῶν τέλη, τοῖς μὲν ἀμφὶ τὸν Βροῦτον ἐνδέοντα τοῖς 

ἀριθμοῖς, τοῖς δ) ἀμφὶ τὸν Καίσαρα καὶ ἐπλεόναζον [ο 

ἕκατ έρωθεν. Ἱππεῖς δὲ, ἅμα τοῖς ἑκατέρων Θρακίοις, | 

αν Καίσαρι | μὲν καὶ Αντωνίῳ μύριοι καὶ τρισχίλιου, | 

δὲ καὶ Κασσίῳ δισμύριοι. Ὥστε πλήθει μὲν ᾿ 

ἀνδρῶν, καὶ θράσει καὶ ἀρετῃ στρατηγῶν, καὶ ὅπλοις | 

- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Οαηφίίοη αρρεμαπί : εἰ α ἴογρο πάτο ογα!, Γπ{αὴ ςἰαΠΙΟΠΕΠΙ 

οας»ί αἱ οπδ!τῖς οθπηπηεα{α5 γρ άγυπη. ΤΠαδὴ ηδ]απ, 

Ρα]ο απηρ]ίης χμ πη]]]ία ραδδυπη ἀῑδίαπίοια , Ἰαρεβαπί ρτο 

ἸιούΓ6ς τ ἴτίγθπηςς αἆ ακ πι ία η ρογία Νοαρο]Παπο εο]]οσα- 

τυη{.. Ἠαο ορρογηπίίαίε ἸοςογΗπη ]α1 0α55ΐα5 Βτυίασανε 

εαδίτα εοπηπηαπΙεβαΠί. 

ΟΥΠ. Απιοπίας πίείπα ουΙΏ εχοτοῖία ταρίίπη Πε (αστεραί 

υἱ Απιζημρομ οεοηρατεί, (παπα 5δἀεπα Ρο]! εγαί [αείηγας. 

ΟΠ υί ]άπα α Νοιβαπο, αἱ 5ἱΡί τοπ]εη{ ε5ςεί τεζερίασπ]ο, 

ΠΙΠΠΙΙΔΠΙ ἱηγοεηίέ, σαγίδα5, αρραταίαπα ἵπ θα το] ξ, οπΠι 

πα Ἱορίοπα ργα”ἰάαπία ρτα[εσίοφπε Ῥ]παγίο :1ρ56, αἀπποάαπα 

απάθη{ου πηπ]έαπη ΡγορτοβδΗ5, εαδίτα πηείαίας οεί ἵηῃ ρ]απο, 

ἀἰγεηλία αὖ Ἰιοδίς πη]]αο {αΠ{ΗΠΙ ΡᾶΞ5ΕΠΠΙ 5ραΐίο.. ΦίαΙππαε 

ἁρραταέ, απαΠίο Ροβίος εδςεί Οα59ἱαποτηπα ΑΠ ΑπιομΙα- 

ΠΟΓΙΙΠΙ ϱΑ5ΙΤΟΥΙΠΙ οομάΠῖο, ΤΠ]! ἵπ οο]ε εταπῖ, ΠΕ ἵπ ρ]α- 

πο : Ησηαραπίις 1 ο ποπίῖρης» Πἱ ο ραϊασίπίρας : ΤΗ! 

απαναπ{αχ ο Πανίο, εἰ ρυ{εῖς 4πος εἰαΐϊπι οΠοδεταπί : 

εοπ]ηθαί τις Τί α Ῥνορίπαα Τμαςο αἀγολεβραπέ, Μ αἲ Απι- 

ΡΗροΙ{ ροι γἷαῦα αΠΡΙΗΗ5 Χ, [χκνκ2] πο απη ραξδυυη. 

ἀοίιν {απιεπ παορδΣί(αΐα οοαεία5 Γεοῖςδο 1ά Απίοπίας, ῥρτα"- 

οσσηρα[ἶ5 ]ά1η αἩ Ποδίο οοΗ(ρας, τε]ίσᾶ γετο ρ]απ{1ε αρ, 

οἱ 5ἰασηαμίο Ππίειά η αθαἱς ΠανΠ: απαρτορίος εἴίαπα Τη 

ε[[οςδί5 ρι[εῖς Γ[ομίος εορἰοςί ασ. ἀπ]είς ηγεπ]εβαμίην, 

5ου σα αμάασῖα εθτία, φπαπηγίς ἃ ποθεςκί]ἰαία ῥτο[δεία, {εγγηί 

Ιιοδίε5, οαδίνα ον Ἰήπογαο ία {απι Ῥτορίπαιο Ίου 66η- 

Ι6ΗΙΗ Ρροδίία οοηΣίἀσιαπίες. Οαδίίς ροδΗΐς, Αηομίώηι 

εαδίε]ία. μυ ηια οχοϊανυπέ, ον ΙΠΊΠΙα οε]εγίαίο [οξείς, 

πας, να 15 οπηπία οοιηπηππἰογαηί,  δπ] Ποδίες αἱ αι] 

ΠΙΠΠΠΠΟΠΙΗ Πδς ΙΤ οΠΙΠΙΠΟ Ρετ[οοίαπῃ εταί, αὐξοϊγεραα : 

οἱ Οα55ἱ115, Πδα ΛΙ γίάεης Απομιι παροίαπα, δρα σπα ᾱ1- 

βιδί) Πίου ραϊαάσα εἰ 5υα οπδίτα, ααοά 5οἶσπς αλα 

ειροιογαί, οὗ ἱρδαιη απβι5ίαπη πορἰοσίαπα, Πηάτο Ἰηζεγοερίϊ, 

πο Οίὰ ΠΠΙΜΗΙΓΗΠΙ οδδοί. Πασαο πάπα ἃ Ἰαἴετο οπδίγα 

Εν! πρίριι5, Οα5δίαπα Ὑθτο ραϊαάο ππανῖααε ἀείποερς ο- 

5ο ριοἰοσία, οοἴογα ἵπ Ππεάἶο οπηηία [ο58ὰ γα ]οσπε εἰ πηυῖς 

πς ρου {15 Πμιονδθρία οΓαϱ1. 

ΟΝΥΊΠ. Πω (ποιο αἰπίπαπο οαδίτοναα αἲ ΡΜ ρρος Όμα- 

πἰ(ίοπος : ἵ φαἱρας αὐδο[γοπάϊς ἆππι ουσαραμίης, νο στο” 

πίρις ἰαπίάπη οἱ οφ αἱ έαπα οχογκἰοπίθας οἰτίπανο [αοεκιηί 

γἰηίς ρομίομ]απχ. Ὁτ νου αργα ορείρης ΠΑΛΗ οί 

ἱππροδίία, οἱ Οω05ας 4πούμο αἀγοπίέ, ποπά σπα απ ἱάσπα αά ρη- 

μπα δαΐς ναός, 5οὰ ἴία {απποη αἱ Ἰδοιίσα οἰγοπηη [εί 

οἶτοα ογάίπος ροβνοί, Οαφαπίαη! θἰαΗα οχρ]ἰοαγηη! 4ΟΕΠΗ, 

Ἐν αἆνογκο Βίας Οα5δἱαδᾳπο 81ος Ἰπκίταχοταπί φαἱάεῃα κ 
οὐ Πίος Ίοσο, δοᾶ πο. ἀονοσπάστυπί : πος. ρἱασθαξ ου η 

ῥιαίο ἀοοσιποτο, αποὰ δρογαγοηί , Ἰλοδίομα Γπορία ΟΟΜΙΠΙΟΗ: 

ἐπ. ρ0956 οομβοί, Εται απίοπα ΠΕΙΣ οορίαγαπα, 1ο» 

μίοιιος ραγίίος ανα πο απο ον {βίας «οἱ ἴπ Βναί φπἰάθα 

Οακκίφαο οχοτοίέα, ος. δαἰς Ε]αν δαἱ5 ππιουής οοπηρ]εία”: 

ἵπ Ο0ατίς Υοτο οἱ Αηἰοηιί αθαπάκη[ος οσα Ππήηοτο, Εφαῖ» 

1 Ύοτο, αὐαποιίς ἰτίπιαπο Τηγασυπα αὐχηής, ΑΠΙΟΠΙΗ5 

οὔπα Ο19.1ο Ἰαλνοῦαξ χι παία  Ἀταίας οἱ Οαδείας κν Ἡ, 

Παής ἀπὸ Υἰτογαα, απάαοία νἰποίοήσο Ππροπαίη, 
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χχὶ παρασκευῇ, λαμπροτάτην έχατ τέρων παράταξ ιν 

ὀφθηναι" ἄπρακτον δὲ ἐς πυλλὰς ἡμέρας , οὐκ ἐθελόντων 

συμπλέκεσθαι τῶν ἀμφὶ τὸν Βροῦτον, ἀλλὰ ταῖς ἀγοραῖς 
πρυεκτρύχειν τοὺς πολεμίους. αὐτοὶ μὲν ἔχοντες Ἀσίαν 

κορην, χαὶ ἐχ ἐγγίονος. πάντα διὰ θαλάσσης ποριζόµε- 

ε, τοῖς δὲ ἐπολεμίοις οὐδὲν ὃν δαψιλὲς οὐδὲ οἰκεῖον" οὔτε 

Υάρ τι δι ἐμπόρων ἀπ᾿ Αἰγύπτου λαθεῖν εἶχον, ὑπὸ 

λιμοῦ τῆς χώρας δεδαπανηµένης' οὔτε ἐξ Ἱθηρίας ἢ 

Αιῤύης, διὰ Πουτήϊον, οὔτε ἐκ τῆς Ιταλίας, διὰ Μοῦρ- 
κον καὶ Δομίτιο. Οὖκ ἐς πολὺ δ᾽ αὐτοῖς ἔμελλον ἀρ- 
κέσειν Μακεδονία τε καὶ Θεσσαλία, µόναι σφίσιν ἐν τῷ 

τότε γορηγοῦσαι. 
(ΙΧ. Ὃν οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Βροῦτον ἐνθυμούμενοι 

μάλιστα, διέτριθον. Ὁ δὲ Ἀντώνιος, αὐτὰ δδίδα: 

ἔγνω βιάσασθαι τοὺς ἄνδρας ἐς µάχην' καὶ ἐπενόησεν 

εἰ δύναιτο βάσιµον τὸ ἕλος ἐργάσασθαι λαθὼν, ἵνα, κα- 
τόπιν τῶν ἐ ἐχθρῶν ἔτι «ἁγνοούντων γενόμενος, τὴν ἆγο- 

ρὰν σφᾶς ἆ ἀφέλοιτο τὴν ἀπὸ τῆς Θάσου χομιζομένην. 

Εκτόσσων οὖν αὖθις ἑχάστοτε ἐς μάχην τὰ σηµεῖα τοῦ 

στρατοῦ πάντα, ἵνα ὅλος ἐκτετάχθαι νοµίζοιτο, μέρει 

ὰ νυκτός τε καὶ ἡμέρας ἔχοπτεν ἐν τῷ ἕλει δίοδον 

είρων τε τὸν δόνακα, καὶ μα ἐπιθάλλων, 
εν, ἵνα μὴ τὸ χγῶμα διαπίπτοι, τὰ 

στενὴν, 

χαὶ λίθους ἑκατέρω 

δὲ βαθέα διεσταύρου καὶ ἐγεφύρου μετὰ σιωπῆς βαθυ- 

τάτης. Ἀφήρητο δὲ τὴν ὄψιν τοῦ ἔργου τοὺς πολεμίους 

ὁ πεφυκὼς ἔτι δόναξ ἀμφὶ τῇ διόδῳ. Δέκα δ ἡμέρας 

ἐργασάμενος: ὧδε, ἐσέπεμψε ελόχους ὀρθίους νυκτὸς ἄφνω, 
καὶ τὰ ἐρυμνὰ τῶν ἐντὸς κατέλαθε, καὶ ἐχαράχωσε φρού- 
ρια μοῦ πολλά. Ὁ δὲ αϊὸς κατεπλάγη μὲν τοῦ 
ἔργου τὴν ἐπίνοιάν τε καὶ χλοπήν: ἀντεπινοῶν δὲ ἄπο- 
τεµέσθαι τὰ φρούρια τὸν Ἀντώνιον, διετείχιζε καὶ αὐτὸς 
ἐπικάρσιον τὸ ἕλος ἅπαν, ἀρχόμενον ἀπὸ τοῦ στρατοπέ- 
δου µέχρι τῆς θαλάσσης, κόπτων ὁμοίως, καὶ γεφυρῶν, 
καὶ τὸν χάραχκα τοῖς στεριφώμασιν ἐπιτιθεὶς, καὶ τὴν 
ὑπὸ Ἀντωνίου γε Ὑενημένην δίοδον ἀπολαμθάνων, ἵνα 

ήτε ἐκδραμεῖν ἐς αὐτὸν οἱ ἔνδον ἔτι δυνηθεῖεν, μήτε 
κεῖνος αὐτοῖς ἐπιθοηθεῖν. 

ΟΧ. Ταῦτα δὲ ὅ Αντώνιος ἰδὼν περὶ µεσηµόρίαν, 
ὡς εἴγεν αὐτίχα σὺν ὁρμῆ τε καὶ ὀρ'ῇ τὸν στρατὸν 
ἴδιον, ἐπὶ θάτερα τεταγµένον, γεν ἐπιστρέφων ἐς τὸ 
ατείχιαμα. τοῦ Κασσίου, μεταξὺ τοῦ ἕλους καὶ τοῦ 
στρατοπέδου, σιδήρια φέρων καὶ χλίµακας, ὡς ἐξελὼν 
αὐτὸ, καὶ παροδεύσων ἐς τὸ τοῦ Κασσίου στρατόπεδον. 
Γινομένου δὲ αὐτῷ τοῦ δρόμου σὺν τόλμη πλαγίου τε 
καὶ πρὸς ἄναντες, κατ᾿ αὐτὸ δὴ τὸ μεταίχμιον τῶν στρα- 

τιῶν ἑκατέρων, περιήλγησαν οἵ τοῦ Βρούτου ατρατιῶ- 

αι ἐπὶ τῇ ὕθρει, ὧδε µάλα θρασέως αὐτοὺς ὄντας ἐνό- 

νὰ ους ἐγθρῶν διαθεόντων" καὶ ἐπέδραμον αὗτοῖς αὐτ 

χέλευστοι, πρό τινος ἐκ τῶν ἡγεμόνων νά 
καὶ ἔχτεινον οἷα πλαγίους ἀθρόως οὓς καταλάθοιεν. 

Ἀρξάμενοι δ᾽ ἅπαξ ἔργου, καὶ τῷ Καίσαρος στρατῷ, 
τεταγμένῳι μάλιστα χατὰ σφᾶς, ἐπέδραμον' καὶ τρέψαν- 

τες ἐδίωκον, µέχρι καὶ τὸ στρατόπεδον ἐξεῖλον, ὃ κοι- 

, 
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τάΠα, ἀπιῖς οἱ αρραι ία, Ρο Πα Πα αἰταή ο ασἷος 3µ6- 

οἰασυ]άπῃ ρα ρ{: 5ος {τας ϱροί ΠΙΗΠος οοηΗπΠος ἀῑος 

οορα δίαθαί, Οαρδίαηῖς ρια πα ἀοιγοζιαμίνης, οἱ ἀῑβιον]- 

ἰαΐα ΔΠΠΟΠΩΡ Ἰοδίοπη [αήρανο οπρίοη ης 4Η ππη ἐροῖς οχ 

Αδία οπηπία δαρρείετοηί, οί ον ῥγορίπήπο ρου Πάγο 510 γο- 

Ἰογοηίας, Ἰορίες ἴπ τορίοπο ἱη[οσία ΙαμοταγοΠί Ἱπορία, Ηί 

θηΊπῃ πθαπο ρου πιεγοαίογες αοροτο εχ Ἐμυρίο σαἱά παπα 

Ροίοεγαηί, Γ4Π16 {1πο ΟΡΡΓΟΡΡΗ : Πδ(μο ον Ηἱεραπία απί Αβοα 

Ῥοπηρεία5, πε(ιο οχ Τία]ία Μάγος οἱ ΑΠοποματρις 5ποραπί 

οοπηηεαία5 αἆγομῖ; Μαεεάοηία Υογο Τ]οςδαΠαηπς πο αἷα 

5ι/ῆσσγο ροΐοταηί, απῶ) ἔαπα 5ο] αἰομαπί οκεΓΟΙΓΠΗ. 

ΟΥΧ. Τά πιαχίπιο γοβρἰοἰομίες Οα5δίας Βτιίήδηπο, Ὀδ]]ηπι 

ἀποεραί. Ἰάεπιαπε ἵρδαπῃ Απίοπίας γουίης, 5ἰαἰΠΙ{ ο05 

4 Ῥασηαπα οορετε : οορἰίαγ]ίαπε, ΠΠ ρο556{ οΊαπῃ ρου ρᾶ- 

Ἰπ46π1 γίαπι ε[ῖοστα, { Ποςίῖθας α ἔογσο ϱΟΠΙΠΙΘΑΠΗΙΗ οκ 

Έμαςο φαβγεςίίοπεπα ἱπίογο]αάστεί. Ῥγοδιοιίς ἰσίέαν γα 

σποίῖά(ε ἵη αοἴεπῃ εἰσηῖς οπππίρΗ5, αἱ γἰάσγείαγ αἀεςςο {οί 

εχετοίης, ἀεδπεία Ἰπάε ρατίε, ποείες αἰηπο ἀῑςος αροτίεῦαί 

ἵῃ Ῥα]αάθ αηριςίαπα (γαηδίίαπα : ἀθίοπάθης αταπά(πος, οί 

8βδείθη οχοϊίαης, Ἱαρίάίῖρις π(τίπ]ᾳιο πο ἀαβογοίατ πῖ- 

(πα, Ρυο[απάίογα ίεγηεης 5ο] Ροπ/ΐιις, Ρ6Υ 5ΙΗΠΊΠΙΗΠΗ 

5ΠεπΗ Πα; οοΠβρθείΠ εΠΙΠΙ Ἠοδίρης αἀϊπιοβαπί αγπάἶῃες 

τομοίο οἶτοα (ταηδίίαπη. Τη Ίου ορα5 ἱπδηνη(ῖς ἆδοθῃι ἀῑεβας, 

ποσία οοµοτίες οταϊπίριας η Ἰοηφίίπάίποπη ἀϊτοοίϊς, πηῖς]ί 

Ππίτο : ας, οεοαρα(ἶς αογίοπίρις Ἰοοῖς αἰἰᾳποί παία τα Πη]- 

ης, εοπαρ]ατα οαδίο]]α ΠΡί οοθιῃ {επροτο γαἰ]αγαπ{. λά 

14 εοπΙΠΙΘΠΙΗΠΙ, {απη Ῥεπο ἀῑδς[ηγ]αίυπη, Οα55ΐα5 οὐ5ιαριέ : 

εί αἱ ατίο ατίεηα Ιαάετοί, εκοἸαδηγας αὐ εἶς οαςίε]ῖς Απίο- 

ΠΙΠΠ1, {Γ4ΠΦΥΘΓΕΗΠΗ δαρίαΠῃ οσῖ{ Ρος {οίαπα ρα[αάστη α οας(τῖς 

πδααε αἆ Πιανε; αἲ ΙπίαΙοπειη αἰετίας ορειῖς οὔρᾶεης 

Ἀγιπάϊηες, Ῥοπίες δίεγηεης, ΒΓΠΩΙΠΙ ]ποίθης ἃσσργοπα, να]- 

Ίοᾳπ6 οπππάεπα ΠηπΠίεης; αἴπθ ία Υίαπι αὐ ΑπίΟΠΙΟ Ραΐο- 
[αοίαπα ΙπίεγΓΙΠΊρεης, τί πεο αἱ (παηςίοταΠί γοοῖροτο 5ε 
Ῥορδεηέ, πθ6ς 5η] ροβ5εηί οἷς αιχ{]ία. 

ΟΧ. Οιιοᾷ αδὶ οἶτεα πηογίάἶεπα Ππίεἰ]οχίέ Απίοηίας, 6 το- 

5Ηᾳίο οοη{αςΙίπι οΙΠὰ ἱπαρεία οἱ ἵτα εκογοϊίαπα 5Η απα, ἵπ. ᾱἷ- 

γου5α Ρατία ἴππο ἵπ αοἰα δίαπίεπι, οοπγοετ{, οἱ αἀνθιςιις 

6ᾳ551 πΙαΠΙΠΟΠΕΠΙ 6.π1, απ α οαδίῖς αἆ ρα]αάθηι Ρρογίῖ- 

περαί, ἀαχίίς [εγΓαπιεηίῖκᾳιθ εί 5εα]ῖς, αιιᾶς 51105 566ΙΙΠΙ 

{είς |η5δεταί, πηπηΙοπθια Π]απα εχρισπατα, ἀἆ ἱρεαπαε 

6 5ε!ῖ οαδίτα ρεπείτατο ρατανίί, Ομπίριας ίαπι ἱηςο]οηίευ 

πάγειςο νο (ΓαΠΦΥΕΓΦΙΠ Ρευ ἱρδαπῃ αοᾶ υέταπιαε αεἴθηα 

ἀμππεραί δρα ίαπι ουτγεηίρας, ἱπάϊσπαιί Βγιίί πη]]ίος, οί 

ΙρηοπηΙμίοδηπη τα, δἱ υἱκὶ αγηα(ἶ αἀγθιδατίος ία ἵπιρηπο 

Ρισίεν ονα 5ηᾶ. 5Ιπεγεηί {ΓΑΠςΟΙΤΤΟΤΕ; Ρτορνῖο Πιοία, ΠΟΠ 

οχδροείαίο ἀποιππα Ἱππρετίο, γατα ἵπ 605 οχ Ἰαΐογο; Πιᾶ- 

: Έηοσ.6 ΠΙΠΠΕΤΟ, αποίαοί α5δεσαί Ροίοταπί, οοποϊάθγαηί, 

Οοπηηηίδδο(θ 5ειηε] Ρτσ]ίο, πποχκ Οωφατίς αοἴοπα, απσν οκ 

Δ4γει5ο ἱρ5ογαπ ρο(ἱρείπηηπα δίαθαί, αἀοπϊ, ἵπ ΓΗβαΠ1 νου- 
[. . . . ... η κό .. 

Ὅ οταπί; Ῥετςεσιίίσε οαδίγῖς εἰίαῦ ρο δαπί, απ 0δαςί 

νὺν ἦν Ἀντωνίῳ τε καὶ Καίσαρι" Καίσαρος αὐτοῦ δι) : οοπιπιυμία (αθταπί οαπι Απίοπίο : ἵπ απῖρας οοπηοάςθ {απο 
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ἐνύπνιον ἔνδον οὐκ ὄντος, ἀλλὰ φυλαξαμένου τὴν ἡμέ- . 

ραν, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς Ὑπομνήμασιν ἔγραψεν. 

ΟΧΙ. Ὁ δὲ Ἀντώνιος ὁρῶν τὴν µάγην συνεβῥω- 

ἵνῖαν, ἤσθη μὲν ὡς ἀναγκάσας" πάνυ γὰρ ἐπὶ ταῖς ἆγο- 

ραῖς ἐδεδίει: ἀναστρέφειν δὲ εἰς τὸ πεδίον οὐκ ἔκρινε, 

μὴ τὴν φάλαγγα ἀνελίσσων ταράξειεν. Ὡς ἀρξάμενος 

5) εἶγεν ὁρμῆς, ἐγεῖτο δρόµῳ, καὶ ἀνέθαινε, βαλλόμε- 

νός τε, καὶ χαλεπῶς' µέχρι βιαζόµενος ἐνέχυρσε τῇ φά- 

λαγγι τῇ Κασσίου, τὴν τάξιν τὴν δεδοµένην φυλασ- 

σούση, καὶ τὸ γιγνόμενον ὡς ἄλογον καταπεπληγµένῃ. 

Ῥέξας δ) αὐτὴν ὑπὸ τόλµης, ἐπὶ τὸ διατείγισµα ὅρμα 

τὸ μεταξὺ τοῦ τε ἕλους καὶ τοῦ στρατοπέδου, τόν τε 

χάρακα ἀνασπῶν, καὶ τὴν τάφρον ἐγχωννὺς, χαὶ τὸ 

οἰκοδόμημα ὑπορύσσων, καὶ τοὺς ἐν ταῖς πύλαις κατα- 

φονεύων, καὶ τὰ ἐπιπίπτοντα ἐκ τοῦ τείχους ὑπομένων" 

ἕως αὐτὸς μὲν ἐσήλατο διὰ τῶν πυλῶν ἔνδον, ἕτεροι δὲ 

ταῖς ὑπωρυχίαις ἐστλθον, οἵ δὲ καὶ τοῖς πεπτωχόσιν 

ἐπανέέαινον. Καὶ πάντα οὕτως ἐγίγνετο ὀξέως, ὥστε 

τοῖς τὸ ἕλος ἐργαζομένοις ἐπιθοηβοῦσιν ὑπήντων, ἕλόν- 

τες ἔδη τὸ διατείχισµα. Τρεψάμενοι δὲ καὶ τούσδε 

σὺν ὁρμη βιαίῳ, χαὶ ἐς τὸ ἕλος κατώσαντες, ἐπανήεσαν 

ἐς αὐτὸ ἤδη τὸ στρατόπεδον τοῦ Κασσίου, μόνοι σὺν 

τῷ Ἀντωνίῳ, ὅσοι τὸ διατείχισµα ὑπερηλθον, τοῦ ἄλλου 

πλήθους ἑκατέρων ἐκτὸς ἀλλήλοις μαχομένου. 

ΟΧΙ. Τὸ δὲ στρατόπεδον, ὡς ἐρυμνὸν, ὀλίγοι πάµ-- 

παν ἐφύλασσον" ὅθεν αὐτῶν εὐμαρῶς ἐκράτησεν ὃ Ἂν- 

τώνιος. Ηδη δὲ καὶ ὅ ἔξω τοῦ ἹΚασσίου στρατὸς 

ἠσσᾶτος καὶ τὸν κατάληψιν ἰδὼν τοῦ στρατοπέδου, διε- 

σκίδνατο ἀκόσμως. αἱ τὸ ἔργον ἦν ἐντελὲς ἑκατέροις 

καὶ ὅμοιον. Βροῦτός τε γὰρ τὸ λαιὸν τῶν πολεµίων 

ἐτέτραπτο, καὶ τὸ στρατόπεδον ἠρήχει" Ἀντώνιός τε, 

Κασσίου κρατῶν, σὺν ἁμηχάνῳ τόλµῃ τὸ στρατόπεδον 

ἐπόρθει. Φόνος τε ἦν ἑκατέρων ποιχίλος: ὑπὸ δὲ µε- 

χέθους πεδίου τε καὶ χονιορτοῦ τὰ ἀλλήλων ἠγνόουν, 

µέχρι πητὲ ἐπύθοντο, καὶ τοὺς λοιποὺς ἀνεκάλουν. Οἱ 

δὲ ἐπανήεσαν, ἀγθοφόροις ἐοικότες μᾶλλον ἢ στρατιώ- 

ταις: καὶ οὐδὲ τότε ἀλλήλων ἠσθάνοντο, οὐδὲ καθεώ- 

ρων" ἐπεὶ ῥίψαντές γε ὅσα ἔφερον οἱ ἕτεροι, µέγα ἂν 

εἰργάσαντο κατὰ τῶν ἑτέρων, ἀσνντάκτως ὧδε ἀχγθοφο- 

ρούντων. Έὸν ὃ) ἀριθμὸν τῶν ἀποθανόντων εἰκά-- 

ζουσι, τῶν μὲν ἀμφὶ τὸν Κάσσιον, ἐς ὀκτακισγιλ ίους 

σὺν τοῖς παρασπίζρυσι θεράπουσι γενέσθαι, τῶν ὃ᾽ ἀμφὶ 

τὸν Καΐσαρα Σιπλασίονα. 

ΟΩΧΠΙ. Κάτσιος δὲ ἐξ οὗ τῶν διατειχισµάτων ἐξέω- 

στο, καὶ οὐδὲ ἐσεληεῖν ἔτι εἶχεν ἐς τὸ στρατόπεδον, 
ἀνέδραμεν ἐς τὸν Φιλίππων λόφον, καὶ τὰ Ὑιγνόμενα 
ἐφεώρα᾽ 
πάντα, ὁρῶν, ἀλλ } τὸ στρατόπεδον ἑαυτοῦ µόνον εἷ- 

οὐκ ἀκριθῶς δὲ αὐτὰ διὰ τὸν κονιορτὸν, οὐδὲ 

λημμένον, ἐκέλευσε Π]ιν2άρῳ τῷ ὑπασπιστῃ προσπεσεῖν 
οἳ καὶ διαφθεῖραι. Διαχμέλλοντος Σ᾽ ἔτι τοῦ Πινδάρου, 
προσέθει τις ἀγγέλλων οἳ, Ώροῦτον ἐπὶ θάτερα νικᾶν, 

καὶ τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων πορβεῖν. Ὁ δὲ 
τούτῳ μὲν τοσόνδε ἀπεκρίνατο' Νικῴης, λέγε αὐτῷ, 

παντελη νίκην. Ἔς δὲ τὸν Πίνδαρον ἐπιστραφεὶς, Τί 

Οσῶεατ πο αἀθγαῖ, 5οπηπῖο ππομῖίας, αἱ οανοτοί Πλαπα ἀΐεπα, 

αποππαάπιοᾶ πα 1ρ56 5ογΙρίαπα τη 5αἱ5 Οοπηππεπ{ατἰ!ς το]. 

ΟΧΙ. Τυπα Απίοπίας, αἱ εοπηπαῖδδπα υΙό ρτα σπα, ϱ1- 

γίδας ο5έ, αποᾶ Ἰοςίοπι ϱο οοπιρι]ίςδεί; απαπάσαπἰάεπα ἄε 

οοπηπηθαία γα]άς Εππαθταί. Ἠετετίί απίοπι Ίαη ἵᾳ ρ]αηίτεπι 

ῥατπη. 5ἳρί οοπηπιοᾶ σπα ]αάϊσανίές πα, εΟηΥετ{εΠς αεἶεπα, 

(αγ ρατεί οτά(πος. Παππθ οοπΗΙηπαίο απο οσρεταί ου Γδα, ἴπ 

αγογδυτη ο ναπα εγας!ί, εοπ{οπη(ἵς {ε]ῖς 5ΗΡροίπο νο]απί σας; 

ἆοπος ἵπ 045511 αοἶοπα Ἱπιρορίέ, Ίος 5ο πο πιογοηίεπα, εξ 

αἰ{οηίίαπα ποοορϊηαία αμἀασῖα, Οπαπη αδί Ἰπεὶσηϊ απδα Ρει- 

ταρί, πημΠΙοπεπα Ιηίογ ρα] άεπα εἰ οαίτα (ταηδυογδῖπῃ εκ- 

εἰγησίαπι Πλασπο Ἰπιρεία Ἰηγαφῖέ, γαΏαπη οοηγε]]θης, Γ0554Π1 

οΡΡΙΘης, ΠΠΙΓΗΠΙ 5αΠοΚΙεης, 5ἰα[ίοποπη Ρρτο Ρρογία οΡΡΓΙΠΙΕΠΣ, 

πηῄσεΙαφπε ΟΟΠΙΕΠΙΠΕΩ5 6 ΠΊητο οοη]εεία. Οπἵρας ἰπιι] 

{αοί{5, {ρ5ε ρετ Ρρογίαπα Ἱτγαρίέ, αΏ Ρος οππίει]ος ΠΙΠΤΟΓΗΠΑ 

Ρεπείταγεταπέ, αλ Ρο τάῖπας αςορηάετιπί. Εί εα οπηπίᾶ 

(απία οε]εγίαίο [αεία παπί, υἱ 5αοσαττεπίσας, φαί {η ρα]ηᾶε 

ορεταβαπίας, ἱρ5ί Ίαπα αχραρηαία ΠΠ Ποπο οΕΟΠΓΤΕΤΕΠΕ, εί, 

5 4ποαπθ αἰτοοὶ Ἱππρεία ρτοβίραιίς, ἵπ ραϊαάεπισαε ε0ΠΙ- 

Ρα]5ῖς, τογογίετοπέατ Ίαπη αἆ Ίρεα οαδίτα 05511, 5οἰἱ Μὰ αἱ 

εππι ΑπίοπΙο Ρ6γ ππάγπῃ γγπροεταπί, τε]ααῖς οχίγα ΠΙΗΓΗΠΗ 

ουΠῃ Ἰορίο οοπβϊσεπ[ίρης, 

ΟΧΠ. Οαδίτα, πἱροίε εα(ϊς Πτα, α ρετραποίς οαςίος[ε- 

Ῥαπίης: απο [αοας οαρία επί. «αππφς εὔἴαπα εχίτα 035- 

εἶαπί γποεβαπίητ : ο, εχρυρηαία οοπςρίσαΗ1 οαδίτα, ἱπουπατία 

[αρα ἀἱδροτί 5απί, Αίαπο Ἱία εἰπϊΗίοτ αἰτίπαπα Ἰαου]οηία 

τοροπίαία γἱοοτῖα εί: ρτοβὶραίο ρε Βγηίαπα 5ἰπίδίτο οογπα 

Ποςίίσπα, οἱ οας(τῖς οαρίΐ5; ἀϊγετεα Ῥατίε Απίοπίο, Ῥο5ί ᾖ6- 

γ]είος Οαςδίαπος, ΙπογεδΙ η απἀάαοία οαδίτα αποσπς ἁῑτῖ- 

Ρἱεηίο. Ἱίαπαε οἱ υἱτίπαπο Ῥατῖίοτ πηυΠῖρ]εν οπράος οὐτία 

οί. 5εᾷ, αποπίαπα Ἰαἱΐς ἵπ οαπιρί5 ππα πι εταῖ ρυ]γειίς 

οχοαίαπα, ἀἷα Ιρποταβαπέ αλοτί, 4ο ρασίο τος αὖ αἰίετα 

Ρατίο σοφία ορδαῖ. Οπο ἰαπάσπη οοσιίο, αἰτίαπθ 505 ΤΕΥΟ- 

οαταηί. Ουἱ α νἱοίοπία τοάσουηίος, Ῥα]α]ῖς ἰπαίοτες εγαπί 

απαπα πα ἴθας; ας πο Γαπα απἰάεια ἀδροεία γοὶ 5οΏ5 πο 

ἀἱρποδοεβαπί κο ηνία : αΠοσαῖη αλογυτὶ, Ῥτο]θοίΐς 5.1: 

οπῖς, Γασο]ο αἀγεγκατίον, Ρταζα οπηςίος, ας ἶπο ογάίπε 

ἀἰκουτιοπίος, ορρτοςδίδεοηί,.  Ὠοείάσταία απέ, (δη πα 

οοπ]θο αγ αβδοφἱ Πουίε, Οαβδίαποτάπα οσἵο πηη]ία, ΟΗΠ1 

φον αγπηϊροεῖς; ἀπρίο ρίατα ἵπ οχοτοία ϱαβαΐς οἱ Λη 

(οπή, 

ΟΧΠΙ. Οαβδδίας, οαφίτῖς οχηία5, (παπι Τουρ Τη ϱ8 

παπα Ἰναογοῖς η Ῥ]Πρρογάα αηυ]ά πα οὐ σα 5ο τοορρίες 

ἱπάρφπα, ᾳπἱὰ Πογοῖ, ρτοδροσιαα!. 8οὰ αποπίαπα Ῥτοδροσίης 

αὐ πιο αγ ρη]νετο, αἱ ποσο αοζυταία, πδύαο οπημία, ρε: 

ερίεσγο ροβδδ, οπδίτα καἰίοπα υπο απηΐςδα γἱάσης, Ῥπα- 

ΓΗΠΑ ΑΓΩΙΡΟΤΗΠΑ ΗΠΑ δίε, αἱ ρογουβδοσίς ερ ρα ίαγεῖ 

οβήσίπα. Οἱ παπα απο οποίας, αοσατηξ αἰέας φΙάδπα 

πυποίαης, Ἐγυίαπη ἴπ αἰίοτο οοσηα νίπεστος οἱ οαδίγα ἀῑτί- 

ος Ἰοβδίίαα, Οἱ Ίου (αηίσπη Οααδίας τοδροπἡ : Νοίετ 

οἱ, πο ργοσατί ΠΠ αὐφολαίαπα γἱοίονίαπα, Ταπα τηδας 

ΕΠ ΔΑΥΗΠΗ ΟΟΠΥΘΗΡΗΑ, απίὰ οὐφδᾶς ὃ Τπαα[έ : Οµτ ΠΟΠ πης αἲν 

ὠλλων, αν αι 
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βραδύνεις: ἔφη: τί τῆς ἐμῆς αἰσχύνης µε οὐκ ἁπαλλάσ- 

σεις; Πίνδαρος μὲν δὲ ὃ δεσπότη», ὑπέχοντα τὴν σφαγὴν, 

διεχρήσατο. Καί τισιν οὕτως ἀποθανεῖν δοκεῖ Κάσ- 
σιον. Ἔτεροι ὃ δὲ αὐτὸν οἴονται, προσιόντων ἐς εαγ- 

Ύέλιον ἱππέων Βρούτου, νοµίσαντα εἶναι πολεμίους, 
πέµψαι τὸ ἀχκριθὲς εἰσόμενον Ῥιτίνιον" τὸν δὲ τῶν ἵπ- 
πέων, ὥς Κασσίου φίλον, περισχόντων τε σὺν ἡδονη, 
καὶ ἐπὶ τῷδε καὶ άλωέών µέγα, τὸν Κάσσιον, 
ἠγούμενον ἐς ἐχθροὺς ἐμπεσεῖν Τιτίνιον, τοῦτο φάναι" 
Περιεμένομεν φίλον ἁρπαζόμεγον ἰδεῖν; καὶ ἔς τινα 
τκηνὴν ὑποχωρῆσαι μετὰ τοῦ Πινδάρου, καὶ τὸν Πίν- 
ὀαρον οὐκ ἔτι φανῆναι. Διὸ καὶ νοµίζουσί τινες, οὕπω 
κεκελευσµένον ἐργάσασθαι. ἸἹασσίῳ μὲν δ) τέλος ην 
τοῦ βίου χατὰ τὴν αὐτοῦ Κασσίου Ὑενέθλιον ἡμέραν, 
ὧδε τῆς µάχης Ἰενέσθαι συμπεσούσης, καὶ Τιτίνιος, ὥς 
βραδύνας, ἑαυτὸν ἔκτεινε. 

ΟΧΙΥ. Βροῦτος δὲ, Κασσίου τὸν νέχυν περικλαίων, 
ἀνεκάλει τελευταῖον ἄνδρα Ῥωμαῖον, ὡς οὔ τινος ἔτι 

τοιοῦδε ἐς ἀρετὴν ἐσομένου' ταχυεργίας τε αὐτῷ καὶ 
προπετείας ἐνεκάλει' καὶ ἐμακάριζεν ὑμοῦ φροντίδων χαὶ 

ἀνίας ἀπηλλαγιένον, αἲ Βροῦτον ἐς ποῖον ὅρα τέλος 

ὁδηγοῦσι; Παραδοὺς δὲ τὸ σῶμα τοῖς φίλοις, ἔνθα λα- 

θραίως θάψειαν, ἵνα μὴ καταδακρύσειε τὸν στρατὸν 
ὀρῶντα, αὐτὸς ἄσιτός τε καὶ ἀτημέλητος ἀνὰ τὴν νύκτα 
πᾶσαν τὸ τοῦ Κασσίου στρατόπεδον χαθίστατο. Άμα 
δ) ἡμέρα τῶν πολεμίων τὸν στρατὸν παρατασσόντων ἐς 

µάχην, ἵνα μὴ δοχοῖεν ἠλασσῶσθαι" συνεὶς τοῦ ἐνθυμή-- 
µατος, Οπλισώμεθα, ἔφη, καὶ ἡμεῖς, καὶ ἀνθυποχρι- 
θῶμεν ἐλάσσονα παθεῖν. Ὡς δὲ παρέταξεν, οἳ μὲν 
ἀνεχώρουν" ὃ δὲ Βροῦτος ἐπιτωθάσας, ἔφη τοῖς φίλοις' 
Οἱ μὲν δὴ προκαλούμενοι ἡμᾶς ὡς χεχμηκότας, οὐδὲ 

ἀπεπείρασαν. 
ΟΧΥ. τὸ δὲ ἡμέρα τὴν µάχην ἐν Φιλίπποις συν- 

έθαινεν εἶναι, καὶ ἐν τῷ Ἰονίῳ τοιόνδε πάθος ἄλλο ἐ ἐγί- 

γνετο μέγα. Δομίτιος Καλουῖνος ἐπὶ ὁλκάδων Ίγεν 

ὁπλιτῶν δύο τέλη Καίσαρι, καὶ τὸ διώνυµον ἦν αὐτῶν 

τὸ Ἄρειον, δἐπὶ τιμη τῆς ἀλκῆς ὠνόμαζον. Ἠγε ὃ δὲ καὶ 

στρατηγίδα σπεῖραν ἐς δισχιλίους ἄνδρας, ἵππέων τε 

ἴλας τέσσαρας, χαὶ ἕτερον πλῆθος ἐπειλεγμένον' καὶ 
τριήρεις αὐτοὺς παρέπεµπον ὀλίγαι. Μοῦρχος δ) αὖ- 

τοῖς καὶ Ἀπνόθαρθος ἐχατὸν καὶ τριάκοντα μακραῖς 

ὑπήντων. Καὶ αὐτοὺς αἵ δλκάδες ἱστίῳ μὲν αἳ πρῶ- 

ται διέφυγον ὀλίγαι' αἳ λοιπαὶ δὲ, γαλάσαντος ἄφνω 
τοῦ πνεύματος, ἐν γαλήνη σταθερᾶ κατὰ τὸ πέλαγος 
ἠλῶντο, ὑπό του θεῶν ἐκδιδόμεναι τοῖς πολεµίοις. 

Ἐνέθαλον {ὰρ ἀδεῶς ἑκάστη, καὶ ἀνεῤῥήγνυον: οὐδὲ 
αἵ παραπέµπουσαι σφᾶς τριήρεις ἐπικουρεῖν ἐδύναντο, 
διὰ τὴν ὁλιγότητα κυκλούµεναι. ἦ 
κινδυγευόντων πολλὰ καὶ ποικίλα, ὁτὲ μὲν τὰ πλοῖα 
συναγόντων ἀπὸ χάλων σπουδῃ, καὶ χοντοῖς ἁρμοζόν- 

των ἐς ἄλληλα, ἵνα μὴ διεκπλεῖν αὐτὰ ἔχοιεν οἱ πο-. 
λέμιοι. Ὅτε δὲ τούτου κρατήσειαν, δ μὲν Μοῦρχος 
αὐτοῖς ἐπέέαλλε τοξεύµατ α πυρὸς, οἵ δὲ τοὺς συνδέ-- 

σµους ἀνέλυον ὀξέως, καὶ ἀπέφευγον ἀλλήλων διὰ τὸ 

Ἔργα δ) ἦν τῶν | 

| 
| 
| 
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μας Ἰρποπηϊπία Ἰήρειας» ΒΙπχπ]άας Ἱαρα]ο ΓοΤΙΠΗ, Δάἱρεηίο 

Ῥίπάατο, εχοορί. δίο αἱάσπα ποπημ]Η ἆς Οαςε! πιογίο 

πηδηονία: ργοδἱάθγαηί. ΑΠ γοογαηί, αἀγορίςη (ία οπηἶαι« 

οσα ἴρς Ενη1, αἱ Ἰαέαπι πυΠΟΙΗπη 4ε οἷας γἱοίοτία α[ῇο;- 

τοηί, Ο4551ΗΠΗ, οχἰςΗηαΠίΕΠΙ Ἰορίος 6956, ογίαιη πη]δίδος 

Τι Μπίη, αυ! οχασίε τοπ εορηοδερταί : απο ΎππΠ) οφί- 

ος, οἱ απηίοαπα Οα55ῇ, τουρρίδοπί ἵπ ππεάίαπα, ορηε]ᾶ- 

παηίες ργα ραμάϊο, Οα5δίππα, απὶ οτοάστοί ἵπ Πορίος Π]υπι 

ἱποίάίςεα, Ἰου (απίαπα Ρτο[αίαπα, Ἐκκροσίανίπιας 61Ρο, ἆππα 

αὐγερίαπα Υγἰάέτοπηας απη{σπτη ! ἵπ ἱεηίοτίαπα φποἀἁαπα 8600Ε- 

5ἱ556 ουπ1 Ῥίπάαγο, εί ΡιπάστυΠα παδᾳπαΠα Ῥορίηαο γῖδιπη, 

ΟπαπιοβΓοΠΙ ορϊπαπίατ ποπ! , Ἱπ]αςςυπῃ οἵαπη ἔαπι Π]απι 

οσε]άϊςςο ἀοπιίπΙα, ΟΡΙ Οαβδίας παία]ῖ 51ο ἀῑα, ἵη 4πθῃι 

Γρδυπῃ [οτί ρτα]απα Ἰ]αἆ Ἰποία1έ, αἆ Ῥ]ήρρος οοπηπηΐρειπη. 

ΤΗΠΠΙα5 ΠΙΟΤΑΓΙΠΙ Ρ0)Πᾶ5 α 56 {ρ5ε 5ΡοηίαΠεα πιογίθ οχοσ]{. 

ΟΧΙΥ. Ῥναίας Πεης 5ροι Οα58ί «αάανοτο, αίπιαπι 

Ίππο αρρε]ιαν{ί Ἠοπιαπογαπα; Ιπίε]]ῖσί γοίοης, πΠοπιῖηοπι 

Ροδί]ας {ογα Ἰῖς γἱπαία ἰπ]επι. ΒΙπΙΠ] Υετο εί ΡγοροΓᾶ- 

Ώοποπι οἶα5 αεοαδανΊίΐ εἰ γα οἱραπίίαπα; πια] [ο]εθπα Ργζς- 

ἀῑσανΙε, απ Ίαπα οπτῖς φο]ἱοαδἰπίραδααα εδεεί οχοπηίς; 

απσο πια, πᾳπ]έ, αἆ αοπι {απάεπα οχ[ίππα Ροτάμερπέ! Τγα- 

ἀ1ιο ἀρίηᾶς απηϊεῖς οαάαγετε, πί οἶαπα 5ερε]γείατ, ης 6ΧΟΓ- 

αἴης εκ αδροοία Ρτογοσατείατ αἆ ΊαοΓγπ]ας, 1ρ56, Ρο ος- 

ἵοταφιε ϱογροτίς οπγᾶ αβΞίΙπεης, {οίαπα ποσίθπη ἵῃ οο]Ισεπάϊς 

Οα5εῖαπί εχογοῖ(ις τοῖα]ῖς οχασί{. Μαπο ἀθίπᾶς Ποίῖριας 

Ρτοργεςςίς ἵπ ἀ6ἴΕΠ1, ης ΡΓο Υἱο(ἴ5 Παβοαγεπίατ, ΠΙΟΠ{ΕΠΙ ΘΟΓΗΠΙ 

Ἰηίε]]ίσεις Βνηίας : «ΒΗΠΙαΠΙΗς, παπί, ΠΟ ποσπθ ατα, 

εἰ ρατῖ Ιπιπ]αίίοηο εἰαάεπι {οσαπηις. » Τί τοτο Ιηδίγαν{ί 

ἁ6ἴεία, γείτοςθδδεγιηί Ἠορίος. Τη ἆπος Βγαίας αἆ απηῖεος 

5ίο εδί οαν[]αίας : «154, ααὶ πος τί {6ςςος ΡΓογΥοζατΙΠΕ, 

πθ εκροι]τῖ απἰάεπι ααδί 5ὐΠί.» 

ΟΧΥ. Οπίεταπι απο ἀῑε ἵπ οαπιρίς ΡΠΠρρῖοῖς ρυσηα( ση 

εςδί, εοάεπι οίίαπα 1π Τοπίο πηατὶ πιεπιοταβ]]ῖ5 εἶαᾶες ασοἰᾶ1τ. 

Ῥοπηίμας ΟαΙνίπας οποταγῖς πανῖρης ἆπας Ἱορίοπος ἴτβης- 

γε]εβαί αἆ Ο54τεπα; σπαΓΙΠΙ α]ίετα εε]ευτῖς ἵ]α οιαί, οχ 

υγίυῖς Ἰαιάε Ματία Ἱορίο οοσποπιπαία. Ὑεμεβαί Μαη 

οοΒοίοπα ργα{ογίαπα ἀπογαπα πηΠΊαπῃ, οἱ απαίπογ αἶας οσπ- 

ἴαπα, ἀΠαπιαπε 5εἰεσίαπα πα] (αάἴποια, ραποῖς (πγοπηῖρης 

ἀεάποσπίίρας. Ηϊ5 Ματεις οί ΑΠεποβατΏας ο οθηίαπι 

ΠΠρ]ηία Ἰοησί5 πανῖρα5 οεειτγεγαΠί,. Οπος οποτατίΩ ραισα, 

αθο Ῥτίογες πειαηί, τε]ῖς ρ]εηῖς ε[ασεγαπί : τοαπῶ γετο, 

τερεηίθ γεπίο γίπι τοπλ({οπίε, ἵπ {ταπαα]]ο ππατί οιταβαηπ{, 

4εογπῃ α[ἴου]α5 ἵνα Ποδ[ίρις Ιταδίίαο.  Ἰηγαάεραπί οπίσ) ΠΙ 

5οουγε εἰπσυ]α5, Ρει[ησεραπίαιο : πθο α Ῥγοδοαποηίρις 

(ηποπηίρας απ θγαί α αχ παπα, ααοά Ῥτορίοτ ΡραιοΙίαίθιι 

οἰτειπιγεπίτεπίατ. ΙΡ ἴαπα πππ]ία αίαπο νατῖα ΓογΗίεν [αοία 

εχςΗίετιπί ρεηοΠαπίἴαπα : αἱ ραδδίπα παγες οο]οηίει οοηῖ5 

Οποἆ 

απ σπα εποσθάθτεί, Ματοις ἱρηϊία ος ποπ] ἱπιπίεραί; εἰ 

Γ{απἱβηδααθ, πο Ποδίῖς Ῥειταπηρετδί, οοπ]αηρεβαΠί. 

Π]ι ρανῖ εε]εηίαίο 5οἰνεῦαπέ νποσ]α, οί ἀῑαξίεραπί πισῖα 



504 ΑΡΡΙΛΛΙ 

πῶρ, αὖθίς τε ἐγίγνοντο ταῖς τριήρεσιν ἐς περίπλουν 
καὶ ἐμβολὴν ἔτοιμοι. 

ΟΧΥΙ. Ἀγανακτοῦντες δὲ οἳ ἄνδρες, καὶ μάλιστα 
αὐτῶν οἵ Ἄρειοι, ὅτι κρείττους ὄντες ἀλκὴν, δι’ ἀπρα- 
ξίας ἀπώλλυντο, οἵ μὲν , πρὸ τοῦ πυρὸς ἑαυτοὺς ἀνήρουν, 
οἵ δὲ ἐς τὰς τριῄρεις τῶν πολεμίων ἐναλλόμενοι, τὰ μὲν 

ἔδρων, τὰ δὲ ἔπασμον. ΝΠές τε ἡμέφλακτοι μέ έχρι 
πολλοῦ περιέπλεον, ἄνδρας ἔχουσαι, τοὺς μὲν ὑπὸ τοῦ 

πυρὸς, τοὺς δ᾽ ὑπὸ λιμοῦ καὶ δίψης δαπανωµένους" οἵ 

δὲ καὶ ἱστῶν ἡ σανίδων ἐχόμενοι, ἐς πέτρας ἢ ἀκτὰς 

ἐξεφέροντο ἐρήμους «καὶ εἰσὶν αὐτῶν οἳ καὶ περιεσώθησαν 

ἐκ παραλόγου" τινὲς δὲ καὶ ἐς πέντε διήρχεσαν ἡμέρας, ἳ 
λιχμώμενοι τὸν πίσσαν, Ἄ ἵστίων Ἡ κάλων διαμασώ- 
μενοι, μέχρι σφᾶς ὃ χλύδων ἐξήνεγκεν ἐπὶ τὸν πλ». 

Πολὺ δ᾽ ἦν ὃ καὶ τοῖς πολεµίοις ἑαυτὸ ἐπέτ τρεπεν, ὑπὸ 
τῶν συμφορῶν ἠσσώμενον" τόκο δὲ καὶ τῶν τριη- 
ρῶν ἑπτακαίδεχα" καὶ τοὺς μὲν ἄνδρας οἵ περὶ Μοῦρχον 

ἐς ἑαυτοὺς μεθώρκουν, ὃ δὲ στρατηγὸς αὐτῶν Καλουϊνος 

ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ νεὼς ἐπανῆλθεν ἐςτὸ Βρεντέσιον ἡμέρα 
πέµπτη, δόξας ἀπολωλέναι. Τοιοῦτο μὲν δὴ πάθος 

τῆς αὐτῆς ἡμέρας τῇ περὶ Φιλίππους µάχη κατὰ τὸν 

Ἰόνιον ἐπεγίγνετο, εἴτε ναυάγιον, εἴτε ναυμαχίαν ὀνο- 
µάσαι χρή: καὶ ἐξέπλησσε τὸ συγχύρηµα τῶν ἔργων, 
ὕστερον ἐπιγνωσθέν. 

ΟΧΥΠ. Ὁ δὲ Βροῦτος τὸν στρατὸν ἐς ἐκκλησίαν σων- 
αγαγὼν, ἔλεξεν ὧδε: Οὐδέν ἑστο, ὦ συστρατιῶται, 
παρὰ τὸν ἐχθὲς ἀγῶνα, ἐν ᾧ μὴ χρείσσους ἐγένεσθε 
τῶν πολεμίων. Τῆς τε γὰρ μάχης ἤρξατε Ί προθύµως, 
εἶ καὶ χωρὶς παραγγέλµατος” καὶ τὸ τέταρτον τέλος, ὃ 

περιώνυµον αὐτοῖς ὃν ἐπεπίστευτο τὸ κέρας, διαφθείρατ ε 
ἅπαν" καὶ τοὺς ἐπιτεταγμένους αὐτῷ, μέγριτοῦ. στρα- 
τοπέδου : καὶ τὸ στρατόπεδον αὐτὸ εἴλετε πρότερον, 

καὶ διηρπάσατε" ὡς προὔγειν τάδε παρὰ ́  πολὺ τῆς ἐπὶ 

τοῦ λαιοῦ βλάδης ἡ ἡμῶν. Δυνηθέντες ὃ) ἂν ὅλον ἐρ γά- 

σασθαι τὸ έργον, ἁρπάσαι μᾶλλον εἴλεσθε, Ἡ κτείνειν 
τοὺς ἠσσωμένους" οἵ Ὑὰρ πλέονες ὑμῶν τοὺς πολεμίους 
παροὺ δεύοντες, ἐπὶ τὰ τῶν πολεμίων ὤρμων, Κ.ὶ ἐν 

τῷδε αὖ π παλ. οἵ μὲ ν ̓ διήρπασαν δύο τῶν ημετ έρων 

στρατοπέδων ὄντων τ τερον, ἡμεῖς δὲ ἐκείνων ἅπαντα 

ἔχομεν, ὡς καὶ τῷδε νι ἐπίκτησιν τῆς βλάβης διπλα- 

σίονα εἶναι. Καὶ τ τὰ μὲν ἐν τη μάχη πλεονεκτήματα, 

τοσαῦτα. Ὅσα δὲ ἅτερα προὔχομεν αὐτῶν, ἔχετε καὶ 
παρὰ τῶν αἰγμαλώτων μανθάνειν, περί τε ἀπορίας 
σίτου, καὶ ἐπιτιμήσεως αὐτοῦ, καὶ κομιδῆς καχοπα- 
ῥοὕς, καὶ παρ ὃλ ΜΑ ἤδη σαφοῦς ἐπιλείψεως. Οὗὖτε 

Ἵρ ἐκ Σικελίας ἡ Σαρδόνος Ἄ Λιβύης ἡ Ἰθηρίας ἔστιν 

αὐτοῖς λαθεῖν, διὰ ἨἩομπήτον καὶ Μοῦρχον καὶ Ἀπνό- 
ῥαρβον, ναυσὶν ἑξήκοντα καὶ διακοσίαις ἀποχλείοντας 
αὐτοῖς τὸ πέλαγος" Μακεδονίαν τε ἐξαναλώκασιν ᾖδην 

καὶ ἐκ µόνης ἄρτι Θεσσαλίας ἔγουσιν' ἡ ἐς πόσον αὖ. 

τοῖς ἔτι ἀρχέσει; 
ΟΧΥΠΙ. Όταν οὖν αὐτοὺς ἐπειγομένους ἐς µάχην 

μάλιστα ἴδητε, τότε ἡγεῖσθαι διωκοµένους ὑπὸ λιμοῦ 

τὸν ἐν γερσὶ θάνατον αἱρεῖσθαι. ᾿Ημεῖς ὃ ἀντιμη- 

ἱπορπά[ξ; αἴηπο [ία γής (γοπήσπα [ίδιας ας ροιγυρΕοηί 
οχροπεβαπίηγ, 

ΟΧΥΙ. ΤΠ ΠπάΙρπαί πηΠίος, ργακογίπη Ματ, απο, 

σα ΡγαΣίαγοηί [ο πάΐπο, πα]! ρογίτοηί, αΏί φείρεο» 

ἸηογΠοιεραηΕ, Που οχδροείαίο ἱπορμάίο : αΠἲ, μήτοπιος Ίο - 

βΗπη Ἰη5[οηίος, πηυ]ία [αοἰεβαπί ας [ετοβαπί Γογτίογ. Νατος 

4ποφπο εοπηήαςίααἵα Ιαοαβαπίας οµΠη γος(οτίρας : ποσα 

1Η ἶσπο, αλ! [απ] δ[ΐφαο ροτίυαπί, Οπἱάαπα πια]ῖς (αὐν]ίδνο 

Ποργοηίες, ἵπ 5εορι]ος Δπί ἀεδειία Πίοτα ε]οοίί δωηί : οἱ 

οογαπῃ ΠΟΠΠΗΙ{ οίαπα οχ ἱηδροταίο 5ογγα 11, φπος ἱπίοι {μθτο, 

απἰ οἱ αἆ απἰπίαπα ἀἴεπα, ρίσσῃα πίργίπα Ηηβοηίες, απ Υγεία 

ΓΠπΠθβγο πιαπάεπίος, ροτάμτατηπέ, ἆοπες υπάΐς αά ἴσγταπν 

ἁρρε]εγοπίαγ. Μαλί ἀεά{οπεπη Γοοσγυηῖ, 441Π1 ΠΟΠ Ροβ5οηέ 

τοἱ οπ]αηηιαΕθιας τοβὶςίογς, Τη 5 Γαδγη! ἰπήγοπιος χτη : 

απαγΗπη πα λ]ίο5 αἲ Ματοὶ φαοταππομίαπα (ταηρίοταηί, θα]- 

νίπα5, 4ακ 6αγΗΠα, σπα 5πα πανί απ{πίο ἀῑο Ετυπάαδίαπι 

τογοηῖΐ, ρεηΐ55ε εγεάἰίας. Ἠν]αδηιοάί {ρίίαν οα]απηϊίας, οἶνο 

παι[ταρίηπη ἀἰοθηά πα οδί, 5ἶγε πανα]α ργορίαπη, ἵῃ ου Πι δι 

ἀἱεπα Ιποἰά1ξ, απο ῬΠρρεηςϊς Ρήσηα οοπιπηΐδδα οί. Οποά 

Ροδίαπᾶπα οδί οοσηϊίαπα, ο,ρίπριογαπέ οἵηπες ἀπογαπη {α- 

Πάπα οάδΗ ΠΠ η οπιάθπη {οπαρογί5 αγοπ]ΗΠα οΟΠΟΠΤΣΙΟΠΕΠΝ. 

ΟΧΥΠ. Βνυαίας απίσπα, αἀνοσαία οοποείοπα πηλέαπα, δἰς 

ο05 αἱοσπίης οδί : «Ἡοσίογπο Ρτῶ[ίο, οοπιπΗίοπες, πη]ία 

1η το Ώοη 5ηρογίοΓος Εαἱ5[ί5 οδίρα5 : ηαΠά εἴ Ρήσπαπα ἴπου- 

Ρίειϊς αἰασηίετ, απαπανί5 ἱη]αςδίς οἱ απατίαπα Ἱορίοποπα, 

Ρτορίος ορἰπίοπθίη γγιαἶς ἵπ ορροδίίο οοτπα Ἰοσαίαπα, {ο- 

ἴαπα οοποἰᾶϊδ[ῖς, ἀΠοδαπα ἀεἴποορς πδᾳπο οαδίτα; οἈδίτα(ιε 

Ίρδα οαρία ἀἰπραϊςεῖς : πἱ Ἠσο νἰοίοτία Ίοησαο ῥργροπάετοί 

ἆαπππο ΤΠ βἰπίδίτο ΟΠ αοοορίο.. ΑΙ απ οαήοπα γἱοοτία 

(οίαπα οοπβοστο Ποσο απ ροαἱςεοιΐς, τον Μοδίίαπα ἀπίρενο 

πηα]ηϊςεἶ5, παπα. γἱοίος5 ἀοίοιο : ΠΠ ρ]οτί(πςο γοδίταπα, 

Ρο [ο 15 Ποδβρας, ἵπ δΟΓΙΠΙ Ὀομα Γοοσγηηί ἱπιροίαπῃ. 56 

οἱ ἵπ Ίου {ρ5ο τάΓ55 πος ργαναἰαίπας τ ΠΠ ον Ὀἰηϊς ποςίτῖς 

οαρίτῖς οδροη{ αἰίογα, Πος απίνοιδα ἵΠογαπα οοσαραν πηας 7 

ἰσιο ἴία Ἰχαο 4ποσπθ οχ ρατίο ασ(αἱδί[ο ποδίτα ἀπρίο πνα]ος 

απαπα Ἰαοίητα οί... Ηαοίσηις ἱρίας, αἲ ρτααπα απο αἲιῖ- 

ποί, ρο[ίογος 115. Ο{οιῖς τοὺς απαρίασα ργροδαπηα, 

Ροΐρει(5 οχ οπρ({νῖς ἀδοστο : 4ο ἱπορία σα αἴεησο αηποπα”, 

46 Ἰαἡοτίοδᾶ οοπηροτία[ἶοπο, οἳ ρᾳΠ6 ]άπ1 οοΠ[θ5ο ἀθίοσία 

οοΙΠΙΘα(ΗΙΗ, Χαπι οἱ δ]οῆία, Φαταἰπία, ΑΠσα, Ηἱδραπία- 

απο πΙη] οἳς ροίοτο οσοι Ρος Ῥοπηροίαπα, ΜΗΡΟΙΠΗ, ΑΙοΠΟ- 

Ῥα ή πἽ ης, οἸά.δο οοἳκ πανίηπα ϱηατο Πλαά ἰπιοτοπάοηίο». 

το δοἷα πο αΏί οο- 

Τηνοβκα]ία; 41Η αδηπθή ο καΠοοίαγαπα Ῥαἶκὸ 

Μασσδοπίαηι Υοτο 41 οχααδογη{ 

ΟΝΧΥΠΙ. «Ἐνμο ΦπΗΠΗ ος αἆ ρΗμρΠαΠα γἰάσγΗἶς ΡΓοροτατὸ, 

ἴωπο οχαρἰἑαίος α Γηηο ρωίαίο {οττο ροές οπιοςί ἀθοτογιεο. 

5ο] πο οοπίτα 5ο π]ο οὐ ΓοΙΙΗ5, οἱ Γ8Π16 οὖ5 απίς ορρυκῦς’ 

ιαέ 4 



ΡΕ ΡΕΙΙΙΣ ΟΠ ΡΙΟ5 5. 1Υ, 

χανησώμεθα αὐτοῖς, τὸν λιμὸν ἡμῶν προπολεμεῖν, ἵν' 

ἀσθενεστέροις καὶ τετρυµένοις ἐντύχοιμεν ὅτε χρή: μηδ᾽ 

ἐκφερώμεθα ταῖς προθυµίαις παρὰ καιρό. Μηδὲ 

βραδυτῆτά τις ἡγείσθω τὴν ἐμπειρίαν, ἡ ταχυτῆτα” ἐς 
τὴν ὀπίσω θάλασσαν ἀφορῶν, Ἠ, τοσαύτας ἡμῖν ὕπη- 
οεσίας καὶ τροφὰς ἐπιπέμπουσα, δίδωσιν ἀκινδύνου 

νίκης ο εἴν, ἣν ὑπομένητε, καὶ μὴ ἀδοξῆτε, εἰ 

προσπαίζονται ἡμῖν καὶ προκαλοῦνται, οὐκ ἀμείνονες 
ὄντες, ὡς διέδειξε τὸ ἐχθὲς ἔργον, ἀλλὰ ἕτερον δέος 
ἰώμενοι. ῬΤὴν δὲ προθυµίαν, π νῦν ὑμᾶς ἀξιῶ κρα- 

τεῖν, ἀθρόαν ἀπόδοτε, ὅταν αἰτῶμεν. ᾿Εγὼ δ ὑμῖν τὰ 
νικητήρια, ἐντελῆ μὲν, ὅταν οἵ θεοὶ κρίνωσιν, ἐπὶ ἐν- 
τελέσι τοῖς ἔργοις, διαλύσομαι" νῦν δὲ τῆς ἐχθὲς ἄρε- 
τῆς, ἀνὰ χιλίαςἑ ἑκάστῳ στρατιώτη δραχμὰς ἐπιδίδωμι, 

χαὶ τοῖς ἡγεμόσιν ὑμῶν ἀνάλογον. » Ὅ μὲν οὕτως εἶπε, 

καὶ αὐτίκα διεµέτρει τὴν δωρεὰν κατὰ τέλη. Δοχεῖ 

δέ τισι, καὶ Λακεδαίμονα καὶ Θεσσαλονίκην ἐς διαρ-- 
παγὴν αὐτοῖς δώσειν ὑποσχέσθαι. 

ακιχ..Ὁ ὃ Καΐσαρ χαὶ Ἀντώνιος, εἰδότες οὐ 

μαγούμενον ἑχόντα τὸν Βροῦτον, τοὺς ἰδίους συνῆγον, 
χαὶ ὁ Ἀντώνιος ἔλεξε: « Τὸ ἐχθὲς ἔ ἔργον, ὤ ἄνδρες, τοις 

μὲν λόγοις οἶδα ὅτι καὶ οἱ πολέμιοι μερίζονται» ὡς 
διώξαντές τινας ἡμῶν, χαὶ τὸ στρατόπεδον διαρπάσαν- 
τες" ἔργῳ δὲ ἐπ ειδείξουσιν ἅπαν ὑμέτερον. Ὑπισχνοῦ- 
µαι γὰρ ὑμῖν, οὔτε αὔριον, οὔτε ταῖς ἐπιούσαις ἑχόντας 
αὐτοὺς ἐς µάχην ἥξειν: ὃ σαφεστάτη πίστις ἐστὶ τῆς 

ἐχθὲς ὕσσης καὶ φόδου, ὅταν, ὥσπερ ἐν τοῖς γυμνιχοῖς, 
ἀφιστῶνται τοῦ ἀγῶνος οἳ ἐλάττονες. Οὐ γὰρ ἐς τοῦτό 

γε στρατὸν ἤγειρον τοσόνδε, ἵνα τῶν Θρακῶν ἐρημίαν 
οἰχῶσι διατε ειχίσαντες. Ἀλλὰ καὶ αὐτὴν διετείχισαν 
μὲν ἔτι ι προσιόντων ὑμῶν, διὰ δέος ἐλθόντων δὲ, ἐνοι- 

κοῦσι διὰ τὴν ἐχθὲς σαν" ἐφ᾽ ᾗ καὶ τῶν στρατη ῶν 
δ πρεσρύ ύτερό ςς τε καὶ ἐμπειρότερος, πάντα ἀπογνοὺς, 
ἑαυτὸν διεχρήσατο" ὃ καὶ αὐτὸ με γίστη συμφορῶν ἐστιν 
ἀπόδειξις,. Ὅταν οὖν, ἡμῶν αὐτοὺς προκαλουμένων, 

μὴ δέχωνται, μηδὲ χαταθαίνωσιν ἀπὸ τῶν ὁρῶν, ἀλλ᾽ 

ἀντὶ τῶν χειρῶν πιστεύωσι τοῖς κρημνοῖς: τότε µοι 
θαῤῥοῦντες ἕ ὑμεῖς, ῶ ἄνδρες Ῥωμαῖοι, συναναγκάσατε 
αὐτοὺς αὖθις, ὥσπερ ἐχθὲς ἡ ἠναγχάσατε, αἰσχρὸν ἡγού- 
µεγοι δεδιότων ἐλασσοῦσθαι, καὶ ὀκνούντων ἀπέχεσθαι, 

καὶ τειχῶν ἄνδρες ὄντες ἀσθεγέστεροι γενέσθαι. Οὐ 

Ἱὰρ ζλθομέν γε καὶ Ἠμεῖς ἐν πεδίῳ βιώσοντες, οὐδ᾽ 
ἔστι βραδύνουσιν οὐδὲν αὔταρχες. Ἀλλὰ δεῖ τοῖς εὖ 

φρονοῦσι τοὺς μὲν πολέμους ὀξεῖς, τὴν δὲ εἰρήνην ἐπι- 
μήκιστον είναι, 

ΟΧΧ. Τοὺς μὲν οὖν καιροὺς, χαὶ τὰ ἐς τοῦτον ἔργα, 
ἐπιμηχανησόμεθα ἡμεῖς, οὗ μεμπτοὶ χαὶ τῆς ἐ 
ὁρμῆς τε καὶ μηχανῆς ὑμῖν γενόµενοι: τὴν δ᾽ ἀρετὴν 
ὑμεῖς, ὅταν αἰτῆσθε, ἀποδίδοτε τοῖς στρατηγοῖς: μηδὲ 

ἄχθεσθε τῆς ἐχθὲς ἁρπαγῆς, μηδ ἐπ᾽ ὀλίγον. Οὐ 
γὰρ, ἐν οἷς ἔχομεν, ἐστὶ τὸ πλουτεῖν: ἀλλ᾽ ἐν τῷ κρα-- 
τεῖν ταῖς δυνάµεσιν" ὃ καὶ τὰ ἐχθὲς ἀφαιρεθέντα, ἔτι 

ἄγτα παρὰ τοῖς πολεµίοις σὔνα, καὶ τὰ πολέμια αὐτὰ 
ἐπ᾽ ἐκείνοις, κρατοῦσιν ἡμῖν ἀποδώσει. Καὶ εἰ ἔπει- 

16 ---120. ο0ᾳ 

ΠΙΗ5, 410 ἀερίογες πιαρίδαιιο οχαδίος γἰος Ππναάαηνας, 
σπα ορι5 ϱαοηί ; οβγθαηΙδ 16, πο οαΠάἴογος βἴπηας α παπά 

(εηρι5 Ροδίμ]α{.  Χοσιο γοτο μἱδ(παπα ΟΟΗΦΗΙΗΠΑ Ἰοο, 
αδα ΤΟΓΗΠΗ Ργοβα(απα , α ἀποσπά πα Ρο 15 Ῥε] 1 ον ἰδίηοί 

Ρογίπετο, παπι αἆ Τα ἰοίαπα Ὀτογί οοηβεϊεπάαπα, Ώούετο 
οΡίΠ1 4Ηἱδᾳμο 56 {ρ5ο Ροίοςί, πάτο ος, αποά α {ουρο {οἱ 
πορῖς οοπηπιο[ίαίες οἱ απιοπία α[Γαϊΐπα δαρρεά (ας, γοίο- 

ΠΙαΠα ποίς ο[ἴογγο αΏδαιιο π]]ο ρογίοπ]ο ορποπάαπα : Πιούο 
ῥαίἰοπίοι οί «ιο αΠΙΠΠΟ [ογαῖς Ἠο5 γοῬῖς ἱηδμ]ίαπίος οἱ 

ῥνογοσαηί6ς, ΠΟΠ απο υἱγπίο ρταρο]ἱοαπί (αἱ ἀοο]αταν[έ 

Ιιοςίογη πα οθΓίαππΘΠ), 5ο αἱ αἰίουῖ Ππιογί αΠογαη{ τοπαθά( πι. 
ΟΦΙοΓΙΠΗ ἰδίαπῃ αἰασγΙίαίθτη, 4ΠαΠΑ ημΠο Υος Υοῖο οοηποτο, 

αραπάθ {απο ριωςίαίο 4παπάο ροδπἱαβίπιας.  Ὑἱοοτία α- 

ἴοπα. Ῥγοηηία οχ. ἄφδο, υβί ος νίδαπι Γαογῖί, Ρο5έ οηΠίΠοΟ 
ῥγοβ]σαίο5 Ἠοδίο5 ρου5οΙταπα : ΠπΠΟ, το [οΓ ορογα Ποτί 

παναία, π]επος ἀσπατίος αθοἰρίοίῖ α πο »ἱησι]ϊ : οτάῖπες 

ἀποεηίρας Ῥτο Ῥογἴοπθ παπειαραν, ν  Πσο Ἰουμίας 

Βνπίς οοπ{ἵπιιο ἀοπα άν απα ]εσίοπαἴπα ἀῑδ (πρ: πππσίαπο, 

5ἱ Πά6ς οδί ποηπι]1ς απείονίρας, ΤασθάαπποΠοΠ οἱ Τ]ος- 

5α]οπίσαπα ἀἰπιρίοπάας πα Π(ρα5 56 6ΟΠΟΡΡΣΙΓΗΠΙ οδί ρο]Ποῖ(ας. 

ΟΧΙΧ. Αί 6ωδαν εί Απίοπία5, ἱπίο]Ισοπίες ἘγυίΠι ΠΟΠ 

Ρασηαίαγαπα πϊςί οοαοίαπα, οοπεῖοηθΠα αἀνοσαταπί. Ταπι 

ΑπΙοΠΙα5 ία Ἰοουίας οδί: « ἨοξίαΓπαπῃ γείοτίαπα, πηϊΠίος, 

Ποδίος ραγίίος ἳρί (5αἱϊς 5οἶο) νοιρίς αμἱάσπη ν]πάϊσαπέ, αέ 

αὶ ποδίταγαπα εορίαταπα ρατίοα Γαζσ]ηί, οαδίτασιο ἀῑτῖ- 

Ριθείηί. Αί το {απΊ6Π [αἰοριπίας, Υοδίγταπα 6.56 Ιπίθσταπη, 

Ροβϊεθον οπίπα Υορί5, πας στα, πες 5οαποπίρης ἀῑερις 

«Ροπίο ργοβἱίπτος ἵπ αοἶθπῃ : 4ποά εργςςίπΙΠΙ αΓσΙΠΊΘΗ Η1ΠΙ 

ο5ί, πανί τὶοείο» αἆμιαο ρατετε; σπσπα, ἶοιί αἰλμ]οίαω γίείος 

56 οοηΠίοπίας, πο αμάθηί απηρ]ίας οογίαπηϊπῖ 5656 οοπηηη{- 

(οι. ΝοΠ δΠΙΠῃ 16ο εθτίο {απ ΠΙΠΙΘΡΟΣΗΠΙ οο]οβοΓγΙΠί 

εχοτοΙαη}, αἱ Ιπίεγδθρίο αἁ [ία ἀἆθσαπί ἵπ Τασία ἀθεοτίϊς : 

56 41εΠΙ ΠΤΙΓΗΠΑ ορί5 Ίο αἀγεπίοπίρας ομ]οέθταη{ ρτο» 

Ππχογα, ἱΠίτα ΘΙΠΊΔΘΙΗ 56 ημπο, απαπι αἀοξεῖς, οοππειε, 

οἶαάε Περίειπα ρογομ]δί. Ο100 εἶαάες Ιπιρογαίογαπα ποσα 

ΔΙίεγΙΠΩ, Φίαίο ΠΙΑΙΟΤΕΙΑ, θἱ Ίσα ῬογΠίοτοπη, ἀθερογαί[ῖοποα 

᾿εοθἘῖί πεσει 5ἳρί εοπςοεί5έοτο : σποά αἱ ἱρεαπα πιαχΙπαΠα 

εξί οαάἱς Ιπάϊάίαπα, Επσο αποά 5ἳ, ποβῖς Ρργογοσαπ/ἴρας,, ἵπ 

«4 ΠΗΠ1 ΙοσῦΏῃ Ποπ. ἀθεερπάθγίηί, ππαλασγ]ηίαο ἵη τηρίρις 

Πάπεῖαπα οοἱ]οσατα, 4παΠά η ππαπίριας {σπα νθγο, αἱ Ἠοπ]α- 

ΠΟ5 ἀεσεί, οο]Ησίία τοις, οί, 51ου ου [οοῖδῖς, ταήςυς 

αἆ ῬησηαπάμΠα 605 οορίία; {ατρο Ραίαηίος οοστο {θιη(ῖς, 

αὐ5ίίποτε α 5ερη/β5., αἱ πηἰπονϊς αγΠα ΥΙΓ{Π{ΘΠΊά11θ γοδίταπα 

απαπα Πλογυπ πιαπἰπεηία ἄ'ίίπιατο. Ἀθαπθ θΠίΠ ποβίς 

εὐτία ρατίίου αίαια Π]ῖς Ργοροδίίαπη εδί, ἵπ εαπηρίς Ῥογρείιο 

ἀδρεγο : εί ποταηίος εππεία ἀεβοῖοηί. Τπιο νότο, απϊ βαρί- 

απί, οπταηί, αἱ Ῥεβαπα αΏεο[γαηί απαπῃ ορ]διτίπῃα, οἱ ρα0ο 

α απ ἀἰα{Ιδεῖπιο (παπί, 

ΟΧΧ. «Τβαν ορρογαη[ίαίος γα(ἱοπεπη(θ Τ6ΓΙΠΙ 6ογθ- 

4αγΗΗ Πο5 ΡγογΙάεβίήρΗ5, 4ος Ἰοτί που ρα ηΠεπᾶος αγαοτῖς 

αἱ οοπαίη5 ἀμοος Ιαριϊςίῖ : γο οοπίτα, βί Ἱπροταίογες 

Ρομ]αγοηί, ἱγέίθη οχδοπ]ίο. Νθιιιο ΥθγΟ ΠΙΩΥΟΓΘ Π]ΙΟ 

τος αβοῖαί Περίεγηα Ιαείυτα. ΧΟΠ οπίπ ἵπ Πἰς αμα Ἠαβοηιας 

βία 5υΠί ποδίγα, ἁῑντῖα, 5εὰ ἵπ νἱοίοτία νἰγέαίο ρατία : απαρ 

ΠΟΠ 501ΗΠ1 635 Τ65, (αν Ἰογί ποβίς α]αίαο 5υπί, οἱ Ιπίορτα" 

αθἡαο αριὰ Ἰοδίοπα βοιγαπίατ, γἰποοπίῖριας ποβῖς τος πεί, 

564 εἰ ἱρεογίπῃ Ἰοβιίππα Έοπα ποθῖν ταᾶοί. Ου μας οἱ 
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"όμεθα αὐτὰ λαθεῖν, ἐπειγώμεθα ἐπὶ τὴν µάχην. 
Ἱκανὰ δὲ καὶ ἐχθὲς ἀντειλήφαμεν αὐτῶν, καὶ τῶν ἡμε- 
τέρων ἴσως ἱκανώτερα. Οἱ μὲν γὸο ἐκ τῆς Ἀσίας 

πάνθ’, ὅσα ἐθιάσαντο καὶ ἤρπασαν, ἐπήγοντο" ὑμεῖς 
δ), ὡς ἐκ πατρίδος Ἰόντες, τὰ μὲν δαψιλέστερα οἴχοι 

ὑπελίπεσθε, τὰ δ᾽ ἀναγκαῖα µόνα ἐπήγεσθε. Εἰ δέ τι 
καὶ δαψιλὲς ἦν, ἡμέτερον ἦν τῶν στρατηγῶν, οἳ πάντα 
ἐσμὲν ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας νίχης ἐπιδιδόναι πρόθυμοι. 

Καὶ τῆς τοιαύτης δ ὅμως ζημίας ὑμῖν ἕνεκα ἐπιδώ- 
σοµεν νικητήρια, δραχμὰς ἑκάστῳ στρατιώτη πεντα- 
κισγιλίας, λοχαγῷ δὲ πεντάχι τοσαύτας, χιλιάρχη δὲ 

τὸ διπλάσιον τοῦ λοχαγοῦ. » 
ΟΧΧΙ. Τοιαῦτα εἰπὼν, τῆς ἐπιούσης πάλιν ἐξέτασσε. 

Καὶ οὐ κατιόντων οὐδὲ τότε τῶν πολεµίων, ὅ μὲν Ἂν- 
τώνιος ἐθαρυθύμει, καὶ ἐξέτασσεν ἀε. “Ὅ δὲ Βροῦ- 
τος τοῦ στρατοῦ τὸ μὲν εἴχε συντεταγµένον, μὴ ἄναγ- 

κασθείη µάχεσθαι, τῷ δὲ τὰς ὁδοὺς τῆς χομιδῆς τῶν 

ἀναγκαίων διελάµθανε. Λόφος δὲ ἦν ἀγχοτάτω τοῦ 
Κασσίου στρατοπέδου, δυσχερὴὺς μὲν ὑτὸ ἐχθρῶν κατα- 
ληφθῆναι, διὰ τὴν ἐγγύτητα ἐστοζεύεσθαι δυναµένων' 
ὃ δὲ Κάσσιος αὐτὸν ὅμως ἐφρούρει, μὴ καὶ παρὰ δόξαν 
ἐπιτολμήσειέ τι. ᾿ἘΕκλειφθέντα δὲ ὑπὸ τοῦ Βρούτου, 
κατέλαβον οἵ περὶ τὸν Καίσαρα νυχτὸς, τέσσαρσι τέ- 
λεσιν, ἐπαγόμενοι γέῤῥα πολλὰ καὶ διφθέρας ἐς προθο- 
λὴν τοῖςτοξεύµασιν. Ὡς δὲ κατέσχον, ἄλλα τέλη δέκα 

µετεστρατοπέδευον ὑπὲρ πέντε σταδίους, ἀπιοῦσιν ἐπὶ 
τὸν θάλασσαν" καὶ ὑπὲρ ἄλλους τέσσαρας, δύο" ὡς τῷδε 

τῷ τρόπῳ προελευσόμενοι µέχρι θαλάσσης, καὶ Ἄ παρ᾽ 
αὐτὴν ἄρα τὴν θάλασσαν, ἢ διὰ τῶν ἑλῶν, ἡ ὅν τινα 
τρόπον ἄλλον ἐπενόουν, βιασόμενοι, καὶ τὴν ἀγορὰν 
ἀποχλείσοντες τῶν πολεµίων. ἸΚαὶ ὃ Βροῦτος αὐτοῖς 

ἀντεμηγανᾶτο, ἄλλατε, καὶ φρούρια ἀντικαθιστὰς τοῖς 

ἐκείνων στρατοπέδοις. 

ΟΧΧΠ. Τὸ δὲ ἔργον ἤπειγε τοὺς ἀμφὶ τὸν Καίΐσαρα᾽ 
καὶ λιμὸς ἦν ἤδη σαφὶὴς, ἔς τε μέγεθος καὶ δέος ἑκά- 

στης ἡμέρας ἐπεγίγνετο. Οὔτε γὰρ ἐκ Θεσσαλίας 
αὐτοῖς ἔτι τὰ ἀρχοῦντα ἐκομίζετο" οὔτε τις ἦν ἐλπὶς ἐκ 

βᾳλάσσης, ναυκρατούντων πανταγἩ τῶν πολεμίων! τῆς 

τε ἔναγγος περὶ τὸν Ἰόνιον συμφορᾶς ἐξηγγελμένης ἐς 
κεσαν, αὐτά τε, καὶ τὸν 

α / 
ἑκατέρους ἤδη, μᾶλλον ἐδεδοί 

. / ΄ κ! . ’ 

ειμῶνα προσιόντα, ὡς ἐν πεδίῳ πηλώδει σταθμεύον- 
. 2 , -- 1 
τε. ὩΏν ἐνθυμούμενοι, τέλος μὲν ὁπλιτῶν ἐς Ἁγαῖαν 
ἐξέπεμγψαν, ἀγείρειν τὰ ἐντυγχάνοντα πάντα, καὶ πέµ- 

Οὐκ ἀνεχόμενοι δὲ κινδύνου 
1 / 4 -. ο 

ὃε προσιόντος, οὔτε τῶν ἄλλων ἐπιτεχνήσεων, 

πειν σφίσι κατὰ σπουδήν. 
τοσοῦ 

Ψ .] κά »/ ᾿ / κ οὔτε ἐν τῷ πεδίῳ λοιπὸν ἐκτάσσειν, παρὰ τὸ τείγισµα 
-- ὲ (/ - δι {4 κ νὰ ὶ τὸ η - 'ῶν ἐγθρῶν ἀνέθαινον μετὰ βοῆς, καὶ τὸν Ἡροῦτον 
ἐκάλουν ἐς µάγην, ἐπισκώπτοντες ἅμα καὶ λοιδοροῦν - 
τες, καὶ ἐγνωκότες οὗ πολιορκίας τρόπῳ μᾶλλον, Ἆ 
µανιώδει φορᾶ, μὴ βουλομένῳ συµπλέκεσθαι, 

ΟΧΧΗΠΙ. Τῷ δὲ, αὐτῷ μὲν, ἔγνωστο τὰ ἀπ᾿ ἀργῆς' 
καὶ μᾶλλον ἔτι, πυνβανοµένῳ περί τε τοῦ λιμοῦ καὶ 
περὶ τῆς κατὰ τὸν Ἰόνιον εὐπραξίας, καὶ τῶν πολεμίων 
ὁρῶντι τὸν ἐκ τῆς ἀπορίας ἀπόνοιαν. Καὶ ἠρεῖτο πο- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

απαπηργ παπα ρονῇ ουρίας, αἆ ραρπαπά τη {εδΙμοΠηΙΒ. 

Οαπ(.πη 1ου! ]α1 58115 παπ]ία ρτο Πὲς γἱοϊςςίπη τουρρίηας, 

ας Γογίαςςε Ρ]ητα Ύπατη απηϊδίηης : παπα ΠΠ, απἰάφπἷᾶ ες 

Αδία Ρος υἷπι ταρπεγηπέ, 56ου [εγεῦαπί; νο, ο ραϊτία 

ἀῑδοράοηίος, τε]ἰοῖῖς γεῦας ργε[ἱοδίοίθας, πθορςξατία {αΠ{ΙΠΗ 

γοβίβδειπα αθἐα]ἰκεῖς. Οοά 5ἱ απἷά {απποῃ οἰἴαπα Γα{ Ἰαυΐας., 

ποβί5 ἱππρεγαίοτίρας Ἰ]αά οί αὐἰαίαπα , αἱ γοῬῖς ρτο γἱοῖο- 

τα Ὑθδίτα οπηῖα ἆε ποδίτο το5βίαοτε 5ΠΠηΗ5 ραταίἶ : πθηιο 

τετο οὐκίαρίί οα ]αείανα αποπηίαας γοβῖς ροτγεο]ταίατ γἱεῖο- 

εἶορ ργοηΐαπη, η πηϊ]τες εἱησι]ος νἱαϊπἵ πια Ἠ5, ορηία-, 

ποηί (πίαρ]απα, (ίραπο ἁπρ]απα εἶας ααοά αοαϊρῖέ σεπία- 

τίο, » 

ΟΧΧΙ. Τη απο 5οπ{εη[ίαπι ουσίας Απίοπίας, Ῥοβίτίάἰθ 

εἷας ἀῑεῖ τήγξ5 {η αοἴθπῃ πηϊΠίος ρτοάανΠ. Οππππαπε Ἠο- 

5{ἱ5 ποη ἀρβοεπάεταί, πιο]οςίο 14 {πΠέ, πος ἀαςΗί αποβάἰθ 

605 ῥγοάπεοτο. Ἐγαϊης γοτὸ οορία5 5πα5 ραγίῖπι Ἰηςίγασίαθ 

Ἰαβεβαί, πο οοφοτοίαγ Πην]ίας Ῥασπατα; ΡαΓΙΠΑ ροι τίαπα, 

απα σοππιθαία5 α[Πογοραπίας, οοτῖς Ἱπίογγα]]ής ἀἴδροξπετας 

Ργρίάία. Ἐταί (πππα]ας Ῥτοχίππας οαςίεῖς 0α58ῇῖ, απεπι 

οοσπρατε Ἠο5ίἱ οταί ἀ1[ΠοίΙε, απἷα ςαρῖεῖς ο οαφίτῖς Ἱπβοςίατί 

Ροίογαί : αἱ {αππει Οαςδίας Ἱπιροξιοταί ρτακἰάίαπα, πό απῖς 

Διά αοἵος 6ΙΠ ἱηγαᾶστοί. Ἠυπο, α Βτπίο ἀοτε[σίατα, ζς- 

καγίαπί οοσπραταπί ποσία απαίπος Ἰορίοπίρης, (γεαποπῖρας 

οτα(ἴριας Ῥτοίθεῖ ασ σογῖῖς αἆ ατοεπᾶα πηϊκεΏία. Οπο οσσα- 

Ραΐο, αἰία ἄεοεπα Ἰερίοπος πιογεγαπί οπδίτα Ὑοτδας ΠΙαΓΘ 

απίησιε δίαἀΐα; οί ἴπᾶε Ροιτο απαίπος εἰαάίογαπα ἴπτεγγα]]ο 

ἀ παρ πηείαία. 5υπί; οο(πθ πιοᾶο οκ{εηξιτί 5ο οταηῖ πξε(πθ 

αᾱ ππατο, οοβί(απίος, απί Ρος Πέίας, απί ρετ ραϊαᾶες, απ 

αυαεππαΠθ αἶία ταίοπα, Ῥετγαπηρετε, εἳ ἱπίετε]αᾶεταο ο0Πη- 

πηθαίας Ἰιοδείσπα. Ἠπίο οοη5ίΠο Ἠγυίας οσοπσηξ, επα αἲβ 
αγίας, ἔππα οαδίε[]5 οχ αἄγοτςο οδ]ίαπι οαδίτοταπη ορ” 

Ροδί15. ᾗ 
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πηαη]ξοςίο ργοςςί, απ» ἵπ ἀῑςς ογ6ςέθηΣ πηδίαπῃ ααφεβαί. Ναπι 

που ο Τ]δςδα]ία Ίάπι εαεῖς ος εαρνο]οβαίητ, πθυ ο πιατὶ 

απἰά(παπα ρο[οταπέ 6Ροτατο, οἰαδείρης Ἰορίίαπα {οῖας πατί8 

Ἱπιρογίαπα {οποπίίρας : απἶη οἱ παναἲῖς ἵη Τοπίο πιατὶ ράρηα 

εγοπίας, αἲ υ{ταπι(αθ οχογοαπα Ίαπα Ῥογ]αίας, ΕπΙΟΓΟΠΙ 

Δμχοταί; ἀρρείοπίο ρταςοτίῖπα Ἰήσπας, απσο ἵπ ραπ ο οα- 

ηοδα ππαΠοηἶρας ϱο πποϊοςίίος οταί Γαἴατα. Οµπαἶνας οορίία- 

ἠοπίθας οσο, ΠΠαΠ φπἱάσπα Ἱορίοποια πηϊκοταηί Τη 

Αολαίαπα, απο, απἱάφπἱά παποϊκοστοίατ, οο[ϊσείαπα Γοκίίηο 

πὰ οχοτοαπα πηΠίογοί. 8δοὰ ηΣίαπίο ἰαπίο ρεπίευ]ο αηνή, 

4ὔ1Πή που το]αῖς αγ ρας Ρτοβοστοηί φπἰάσπασα, οἳ ἰσάστοι 

ο05. [γηδίτα 5οπηροτ ἵπ οαπηρῖς οδίοπίανο ποἰσοπα; ἂά ἵρφδηι 

(απάσία. ππαπΙΙοποΠα Ποβίαπα οµπα ϱἸαππογο αδοοπάσταηί, 

πὰ Ῥρήρυαα ῥτονοσαπίος Βταίαπα οαν{Πίς αἴηαο οοηνἰος, 

Ραγαἴφτιο ΠΟΠ {απα ορρυβυατὸ, 414Πά {ηδαπο ἱπιρεία Ἰηγσπι 

απ γα ΗΠὰ σοπαρε]οτο, 

ΟΧΧΠΙ. δ Βτυίης φπἱάεπα ἔρ5ο ρογ5{αἶναί τη Ῥπορορίίος 

οσ(π6 παρῖς, αποά απάἰεταί ἆς Γππηο, οἱ 4ος «ποτά παγα]ί 

γ{οίοία, νάσβαίᾳαο Ἰνορβαπα ἀοεροταίίοποπα οχ ἱπορία πα” 

(απ τ οἱ πια]εἶναί ορρα μπα σποπα απἲ αἰϊαὰ φαἰἁ γίς αφίίπετο, 

- 

“όσα 



ΡΕ ΡΕΙΗΙ5 ΟΝΠΙΡΟΡ ΤΡ. 1Υ, 

λιορχίας καὶ ἄλλου παντὸς «ἀνέγεσθαι μᾶλλον, Ἄ ἐς 
χεῖρας ἰέναι ἀνδράσιν ἐπειγομένοις ὑπὸ λιμοῦ, καὶ 
ἀπογιγνώσκουσιν ἐκ τῶν ἄλλων ἑαυτοὺς, καὶ ἐν µόναις 

« κ μ 3 

ταῖς γερσὶ τὴν ἐλπίδα ἔ ἔχουσιν. ϱ. δὲ στρατὸς οὐχ 
ὁμοίως εἶχεν, ὃ ὑπὸ ἀφροσύνης: ἀλλ) ἐδυσφόρουν, γυναι- 
κῶν τρόπον ἔνδον μετὰ ἀπραξίας καὶ φόθου χαταχε- 
χλεισμένοι. Ἐδυσχέραινον δὲ καὶ οἵ ἡγεμόνες αὐτῶν, 

ἐπαινοῦντες μὲν τὸ ἐνθύμημα τοῦ Βρούτου, νοµίζοντες 

δὲ καὶ θᾶσσον ἐπικρατήσειν τῶν πολεμίων μετὰ προ- 
θύμον στρατοῦ. Αἴτιον δὲ τούτων ἣν αὐτὸ τὸ Βροῦτον 

πιεικἩ καὶ φιλόφρονα ἐς ἅπαντας εἶναι, καὶ ἀνόμοιον 
Κασσίῳ, αὐστηρῷ καὶ ἀρχικῷ περὶ πάντα γεγενημένῳ. 
ὍὍθεν ἐκείνῳ μὲν ἐξ ἐπιτάγματος ὑπήχουον, οὐ παρα- 
στρατηγοῦντες, οὐδὲ τὰς αἰτίας µανθάνοντες, οὐδὲ εὖ- 

θύνοντες ὅτε καὶ µάθοιεν' Βρούτῳ δὲ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ συ- 
στρατηγεῖν ἠξίουν, διὰ πραύτητα. ἘΤέλος δὲ τοῦ ρατηγειν Ὁσιουν, ρχυτη ς 
στρατοῦ φανερώτερον ἤδη κατὰ ἴλας καὶ κατὰ συστά- 
σεις διαπυνθανοµένου: Τί κατέγνωχεν ἡμῶν ὁ στρατη- 
γός; τί ἔναγχος ἡμάρτομεν, οἵ νικήσαντες, οἱ διώξαντες; 
οἳ λδὸ καθ᾽ ἡμᾶς πολεμίους κατακανόντες, οἳἵ τὸ στρα- 

τόπεδον αὐτῶν ἑλόντες; Βροῦτος ἑκὼν ἡμέλει, καὶ ἐς 

ἐκκλησίαν οὐ συνῆγε, μὴ ἀπρεπέστερον ὑπὸ τοῦ πλή- 
θους ἀλογίστως ἐκθιασθείη, χαὶ μάλιστα μισθοφόρων, 
οἷς ἐστιν ἀεὶ (καθὰ καὶ τοῖς εὐχερέσιν οἰκέταις ἐς 

ἑτέρους δεσπότας) ἐλπὶς ἐς σωτηρίαν ἡ ἐς τὸ ἀντίπαλον 

μεταθολή. 
ΟΧΧΙΥ. ᾿Ενοχλούντων δὲ αὐτῷ καὶ τῶν γεμό- 

νων, καὶ κελευόντων νῦν μὲν ἀποχγρήσασθαι τοῦ στρατοῦ 

τῇ προθυμία, τάχα τι λαμπρὸν ἐργασομένου: ἣν δ᾽ 
ἀντιπίπτῃ τι παρὰ τὴν μάγην, ἐπανιέναι πάλιν ἐς τὰ 
τείχη, καὶ προθάλλεσθαι τὰ αὐτὰ χαρακώματα" χαλε- 

πήνας ὁ Ὡροῦτος τοῖσδε μάλιστα, ἡγεμόσιν οὖσι, χαὶ 

περιαλγήσας, ὅτι τὸν αὐτόν οἳ κίνδυνον ἐπικείμενοι 

συμφέ ἔρονται τῷ στρατῷ, κουφόνως, ἀμφί6 ο τω 
θξεῖαν τόκην προτιβέντι νίκης ἀχινδύνου, εἶξεν ἐπ᾽ οἱ- 
εείῳ καὶ σφῶν ἐκείνων ὀλέθρῳ, τοσόνδε ἐπιμεμψάμε- 
νος αὐτοῖς' Ἐοίχαμεν ὡς Πομπήϊος Μάγνος πολεµή- 

σειν, οὐ στρατηγοῦντες ἔτι μᾶλλον, ἢ στρατηγούμενοι. 
Καί µοι δοχεῖ τόδε µόνον ἐξειπεῖν, ἐπικρύπτων ὃ ἐδε- 
δοίκει µάλιστα, μὴ ὃ στρατὸς, οἷα τοῦ πάλαι Καίσαρος 

γεγονὼς, ἀγανακτήσειέ τε καὶ µεταθάλοιτο" ὅπερ ἐζ 
ἀρχῆς αὐτός τε χαὶ Κάσσιος ὑφορώμενοι, ἐς οὐδὲν ἔργον 

αὐτοῖς πρόφασιν ἀγανακτήσεως ἐπὶ ο ἐνεδίδουν. 
ΟΧΧΥ. Ὦλε μὲν δὴ καὶ ὅ Βροῦτος ἐ έξη γεν ἄκων, 

καὶ ἐς τάξεις διεκόσµει πρὸ τοῦ τείχους, καὶ ἐδίδασχε 

μὴ πολὺ προὔχειν τοῦ λόφου, ἵνα αὐτοῖς ες τε ἀναχώ- 
ρησις, εἰ δεήσειεν, εὐγερὴς, εἴη, καὶ τὰ ἐς τοὺς πολε- 
μίους ἀφιέμενα ἐπιδέζια. Ἡν δὲ ἑκατέρωθεν παρακέ- 

λευσίς τε πάντων ἐς ἀλλήλους, καὶ φρόνηµα ἐπὶ τῷ 

ἔργῳ μέγα, καὶ θρασύτης ὑπὲρ λόγον ἀναγκαῖον' τοῖς 

μὲν, ὑπὸ δέους λιμοῦ: τοῖς δὲ ὑπὸ αἰδοῦς δικαίας͵, ια- 

σαµένοις τὸν στρατηγὸν ἀναθαλλόμενον ἔτι, μὴ χείρο- 
σιν ὧν ὑπέσχεντο ὀφθῆναι, μηδὰ ἀσθενεστέροις ὧν 

ἐθρεσύνοντο, μηδὲ προπετείας ὑπευθύνοις μᾶλλον, 3 
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{ 48Η) οοπῇίμεια ΟΠΗ γἱηῖς Γαπ1ο ργεςςίς, φμἲ, ἀεερογαιἷν 
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οσἱοις ορια οηηίρας, (οίαπα Πάποίαπα ἵπ αγπηῖς ἱαβογοη{. 

Ῥ6ᾷ εχογοῖµα5 αἰίοι 5επ(ἰοραί, ρο ἱπιργπάθη[ίαπη ; ππο]εςίθ 

[6Γ6Π5, ΠηΙΙΘΓΗΠΗ ποτε ἵπ. οας[εῖς 5ο οἱίοδος ιο Πηθία εοη- 

ομά1.. Ππάἰμπαραπίήταα ἀποίοτος (ποσο ο ΠΠ, ΠΟΠ 

αοά Ππιργοβατοπί Ἐτγιί οοηςι]ἴαπα, εοὰ αποᾶ, αἰαστίαίο 

πη Πάπα {ΓεΙ, Ῥαίατοηί οἶτας ραγατὶ Ῥοβ5ο γἱείοτίαπα, Τη 

έαιδα απίθτη ογαί 1ρ56 Ἠνυίης, πείς ας οοπηῖς οτρα ΟΠΊΠΟς; 

ἀῑβεϊπι]ὲ5 Οα55ίο, 5ανογο οἱ ἱπιροιίοςο Ρε οπιπία : απαρτορίος 

03551 Ππηροταία ΟΠΊΠΟ5 6 γονρίο οχδε(ιῖ «οΠβπεγογαη!; 

π]]απα ἱππρονῇ! ραγίεπη ς1ρὶ αἀγοραπίος, πες ΤαΠΙΟΠΕΠΗ τοφ]- 

τοηίες Π1850ΓΗΠΙ, πος, ἳ 5οἶτοπί, τεάαγσασηίο5. ππ(παπη, 

Αἱ Βναίο, ῬγορίεΓ ἱρδαπα τί πιαηςείαά(ποια, ΠΟΠ ΡάΓογο, 

564 εχ ἅαιιο 61Π1 6 Ἱπιρετατα, γο]εραπί.  Ταπάσπα, ααΠα 

αργίας [απ η παπα οἴτοι]ῖς, (ατηπα(ἴπι οοθΠ{απα, Υο- 

65 Ιαείατοη{η λα] α5η]οάί : Ο110 ποςίγο ππεγ]{ο Ἱπιρογαίου πο5 

εοπάετηπα! 2 απἱά ρεεζανΊπαας Προς, απῖ Ἰοδίος [αάἵπηας οί 

(αρανίπιας» απῖ ορροδίέαπα ποβίς οοἵπα οοποϊάίππας» απ 

οαδίτα εχρισβηαγἴπ]ας Ἰο5 πα οοηδι]ίο. ἀῑδειπιπ]αγίέ Βτι- 

ί15, πθς οοΠΟΙΟΠΕΙΗ αἀνοσανίέ, πο πιασῖς οίίαπα Ιπάθοοτε αΏ 

ἵρεα πλ] αάἶπα ταοηῖς οχρετίο οοδοΓαί!, ΡοΦ6ΓΙΠΙ ἃ 

πιετορπατία αρα, απ 56Πηρος ἵπ {ναηςίίοπο αἆ Ῥαγίεπι 

αάγειδαπα, 5ἰοηί Ἱποοηκδίαηίος 5ου για]{ ἵπ Ππ{α{ίοπο 4οΠη/Πο- 

ΥΗτη, ὨθΡΟΙΟ 4πΔΠΙ 5Ρ6ΠΙ 5α]{15 Ροπογο 5ο]αί. 

ΟΧΧΙΥ. Ρεᾷ Ιοσαί αποσιο (ραπίςαπε Ἱηκίαπίῖρας, πιο- 

ποηβΡαδαο « πίοπά απ ργαδοπ{ἱ αἰασγαία παπα» Γοτίας- 

5ἱ5 οπίπι α[Γεσίαγος αἰφπ]ά ασυαρίαπη : αποά 5ἱ α]ά αἆ γθιςυηα 

αοεϊἀθνϊέ, τεάσαπά πα Ἱπίνα να]]απι, οἱ οα5άθια ΠΙΗΠΙΙοΠς5 

Ἰοδίῖ οἸήΙοίεηάας : » 15 απἰάθια ππαχίπηο ἱπάίσπαίας Ενας; 

ἄο]επδαι6, αιιοᾶ, ρατῖ ρεγίοπ]ο οπΠΠ 1ρςο ομποχΗ, ρατί ]εγ]- 

ἰαίε αρηρογοη{ίαΓ ου η ΠΠ 1θα5, ἀπρίαπα ο Γαηαι1ο {ογ{απαΠι 

ἁπίοροπεηίρας {πία γἱοίογίο»; ερ] ἰαπάσπα, ἵπ 5αηχ εί 

ἱρδοραπῃ ΡογηΙσΙδῦα , 5 (αΠίΠΙ νουβίς οοπ(αεδία5: « Ὑἱάεος 

πἱ Ῥοπρεῖας Ἠαρηις Ῥε[]απα σοίηγα5; ΠΟΠ {απα Ἱπιροταίου, 

4πα1ῃ πηρεταία [αοίθης.». Εί, απαπίαπη ορο Ιηίο]!σο, ἴάοο 

ΠΟΠ Ῥ]ητα ἀῑκ, σαπία ἀῑδειπιπίαναί 14 ααοά παίαεβαί Πια- 

χΙπῃΘ, πε οχογοίέα5, Ο. Οᾳ5ατίς παπα ο]{πα 5οομέα5, πάς 

πάΙσηαῖοπε οοπηπιοίας5 αἆ Ἰιοδίοα εἰσηα ἰταηρ[εντεί : αποά 

ἱρδυπῃ |άπα Ιπάε αὐ Ιπ]ῖο οἱ ἴρ5ε Βγηίας εί Οαδείας τε, 

5οὐμ]ο οαγοταπ{, πο παπα πηα(θγίαπη. 5(οπιαζ]ιαπάϊ αἄγοιςιις 

5656 πι ριας ΡγῶῬδγοη{. 

ΟΧΧΥ. Τα Βνηία5 ποσο 505 ργοαν{ί Ἱηγτίας, οί απίο 

πημΠΙῆοπος θἰναχ{ αεἴεηα : δαβίηᾶθ α4ΠΠΟΠΕΠΣ, ηθ Ἰοησίας α 

απηα]ο Ρτοσεάθγεηί; αἱ οἱ τουσρίας, 51165 14 ροδεθγεί, 65ςεί 

Γαο]ς, οἱ 6ο εοπιπιοᾶῖας 1Π Ἰιοδίοπι ο 5ΗΡοΓΙΟΓΕ Ίο6ο Ροβ5οηί 

ἰο]α οοπῄίεοτα. Ἐταί α {επ ἵη μ{τίςσαιο αοἶεθας πηπίια 0” 

Μουία(ῖο , οἱ 5αΠΊΠΊᾶ ρΗσπαπά! οπρἰἀϊίας, αιἀασίαφαο πιο πη 

ΠορθβδαΓίαπα αχεθεῃΣ; ααοᾶ αἰίογος (ππιος αΓβοτθί, ΔΙίΕΓΟ 

ηδίας ραάος, ααἲ ἵπιρεγαίογοπῃ οπποίαπίεπα αἆμιο οοθρεταπ{ 

αᾱ ρτα απ; απἶθης (απο οπτῶ ογαί, αἱ το αρρατετεί (οτΗ(αᾶο 

οἱ αμάασία, απαπα γοτρίς ῃγῶ 5ο {π]ογαπί; πα (οπιεταίεπα 

πηασίς οσο! γάσγοηίατ, απαπα ἸαπάαὈί]ο οοπδ σπα, Ωποά 
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ἀξιεπαίνοις εὐβουλίας. Ἀ καὶ ὁ Βροῦτος αὐτοῖς, ἐπὶ 

ἵππου παραθέων, σοθαρῷ τῷ προσώπῳ προενέφαιν:΄ 

καὶ δι ὀλίγων ὑπεμίμνησκεν, ὅσον ὅ καιρὸς ἐδίδου" 

κ} μεῖς ἠθελήσατε μάχεσθαι- ὑμεῖς με, ἑτέρως ἔχοντα, 

νικᾶν ν ἀθάσασθ μὲ δὲ ψεύσησθε τῆς ἐλπίδος μήτε 

ἐμὲ μήτε αὐτούς. Ἔχετε χαὶ λόφον σύμμαχον, καὶ 
τὰ κατὰ νώτου πάντα ἴδια. Οἱ πολέμιοι δ᾽ εἶσὶν ἐν 
ἀμφιθόλῳ: μεταξὺ γάρ εἶσιν ὑμῶν τε χαὶλιμοῦ.» ὉὍ 
μὲν τοιαῦτα λέγων διετρόχαζε, χαὶ αὐτὸν αἵ τάζεις 

ἐπήλπιζον, καὶ μετὰ βοῆς παρέπεµπον εὐφήμου. 

οΧΧΥΙ. ο 2ὲ Καΐσαρ χαὶ ὃ Ἀντώνιος τοὺς ἰδίους 

περιθέοντες, τήν τε δεξιὰν ὦ ὥρεγον ἐφ᾽ οὓς παραγένοιντο, 

χαὶ σοθαρώτερον ἔ ἔτι οἵδε ἐπέσπερχον αὐτοὺς, καὶ τὸν 
λιμὸν οὐκ ἐπέκρυπτον, ὡς εὔκαιρον ἐς εὐτολμίαν προ- 

το α Εδρομεν, ὦ ἄνδρες, τοὺς πολεμίους: ἔχομεν 

οὓς έζητ Ὅμιεν ἔξω τείχους λαθεῖν. Μὸ δή τις ὑμῶν 

τὸν ἰδίαν πρόκλησυν χαταισχύνη, μηδὲ τῆς ἀπειλῆς 

ἐλάττων γένηται" μηδὲ λιμὸν, ὄλεβρον ἆ ἁμή χανόν τε χαὶ 
ἐπώδυνον, ἔλητ αι μᾶλλον, Ἡ πολεμίων τείγη καὶ σώ- 
µατα, ἃ καὶ μην ἐνδίδωσι καὶ σιδήρῳ καὶ ἄπο- 

Ἔχει δὲ ἡμῖν ἐπείξεως ὧδε τὰ παρόντα, ὃς 

μηδὲν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἀνατίθεσθαι, ἀλλὰ σ- 

µερον περὶ ἆ ἁπάντων διακριθηναι μέχρι νίκης ἐντελοῦὺς, 

ᾗ εὐγενοῦς θανάτου. ἨΝικῶσι δ᾽ ἔστι λαβεῖν, διὰ ἡμέ- 

βας καὶ δι ἑνὸς ἔργου, τ τροφὰς καὶ χρήματα καὶ ναῦς 
καὶ σ στρατ τόπεδα, καὶ τὰ νικητήρια παρ' ) ἡμῶν. Ἔσται 

ταῦτα, ἂν πρῶτον | μὲν ἐμβαλόντες αὐτοῖς μνημονεύ- 

ὦμεν τῶν ἐπειγόντων" εἶτα παραῤῥήξαυτες, εὐθὺς ἆπο- 

χλείωμεν ἀπὸ τῶν πυλῶν, ἐς δὲ τοὺς χρημνοὺς Ἡ τὰ 

πεδία περιωθῶμεν' ἵνα μὴ ὃ πόλεμος αὖθις ἀναφύοιτο, 
μ.ηδὲ ἐς τὸν ἆ ἀργίαν πάλιν οἱ ἐχθροὶ δικδιδράσχοιεν, οἳ 

δι) ἀσθένε αν, μόνοι δὴ πολεμίων, οὐκ ἐν τῷ µάχεσθαι 
τὰς ἐλπίδας ἔ ἔχουσιν, ἀλλ’ ἐν τῷ μὴ μάγεσθαι. » 

ΟΧΧΥ Π. Οὕτως μὲν ὁ Καϊσάρ τε χαὶ ὁ Ἀντώνιος 

παρώτρυνον, ἐφ᾽ οὓς παραγέγουντο. Καὶ πᾶσιν ἦν 
αἰδὼς, ἆ ἀξίοις τε φανΏναι τῶν στρατηγῶν, καὶ τὴν ἆπο- 
οἷαν ἐκφυγεῖν, ὑπερανξτβθεῖσαν ἐκ παραλόγου διὰ τὰ ἐν 

Ἰονίῳ Ὑενόμενα, Ἡροῦντό τε, ἐν ἔριῳ καὶ ἐν 

μα πίσιν, εἰ δέο ; τι παθεῖν, μᾶλλον, Ἆ ὑπὸ ἀμηχάνου 

κακοῦ δαπανώµενοι.  Ὥδε δὲ ἐγόντων αὐτῶν, καὶ πρὸς 
τὸν ἐγγὺς αὐτὰ ἐκφέροντος ἑκάστου, ὃ θυμὸς ἀμφοτέρων 

πὔξετο μάλιστα, καὶ ἐνεπίμπλαντο τόλµης ἀκαταπλή- 

κτου. Οὐδέν τε ἐν τῷ παρόντι, ἀλλήλων ὅτι ἦσαν 

πολῖται, οὐδὲ ἐπεμέμνηντο' ἀλλ᾽ ὡς ἐκ φύσεως καὶ γέ- 
νους ἐγθροῖς ἐπηπείλουν. Οὕτως ἡ παραντίκα ὀργὸ 

τὸν λογισμὸν αὐτοῖς καὶ τὴν φύσιν ἔσβεσεν. Ἔπεμαν- 
τεύοντο δὲ ὁμαλῶς ἑκάτεροι, τήνδε τὴν ἡμέραν ἐν τῷδε 
τῷ ἔργῳ πάντα τὰ Ρωμαίων πράγματα κρινεῖν. Καὶ 

ἐὰ ρίθη. 

λχνίη, [δη δὲ τῆς ἡμέρας ἀμφὶ τήνδε τὸν 
παρασχενὴν ἐς .. ὥραν δεδαπανηµένης, αἰετοὶ 

δύο ἐς τὸ μεταίγµιον συµ πεσόντες ἀλλήλοις ἐπολέμουν" 
καὶ ὃν σιγ) βαθυτάτη, Φυγόντος δὲ τοῦ κατὰ Βροῦ- 
τον, θ0ή τε παρὰ τῶν πολεµίων ὀξεῖα ἐγέρθη, καὶ τὰ 

οἱ Βταίας, οθεφαίαης οτάΐρος, 5ενοτο να]ίη οἷς ἱηποτεβαί, 

Ραμοῖς Ρ{ο ἴεπιροτε 4άπιοπεης: « Ὑο5 ῥΗβηατο γο]αϊνείς : 

νο της, α[ίοι δεπ[ϊεηίοπα, Ὑίποεγα οομῖεῖς : εαγεία, πο τεὶ 

ΠΙΘΑΠΗ. γε] Υοαδίταπα δΡρεπι [η5ίγοπηϊηί, Εἰ (απαίας νος 

Ρτοίοβίέ, οἱ α {66ο γεςίτα οπηπία [πία Ἰαβείῖς, ἩἨορίος ἰπ 

Τα]ία 

ΠΊΟΠΘΗΣ ἀἰδοιιτεβδαί, οτάηίρας αοε]αππαπΗθης οἱ [ααδία 

ἁπεϊριϊ 5απί ρετίοπ]ο, ἰπίοτ γος οἱ ΓαΠΙδΙΗ ροδί1. » 

οππαπ ας. 

ΟΧΧΥΙ. 6.5 γετο εἰ Απίοπίας, 5105 πίρτ(πο ομροφιῖ- 

ἴαη5, ἀσχίταπιηιο ργοχ]πηϊς Ῥοττίσοης, εεγετιοεῖρας5 οἴίαπαι 

στατίονΙρηΣδααθο τετρῖς εοποϊ(αραπί; πθαθ [ΑΠΠΕΠΙ ἀἰςδίπηι- 

Ἰαραπί, ορρογίαπαπα πιοπιοηίαπι αἆ αεοεπἀρηᾶαια απζα- 

οἵαπα τα Ἰητοπίπηας Μοδίοπι, ΜΗΙΙες; Δ48ρΙΣ ΞΗΠΙΗ5 εχίτα 

ΠΙΠΠΙΠοΠος (πος απαοἰγίπλας, Ὀαγείε πο ααῖς γαςίγΗπῃ 518 

Ρτογοσα{ίοπεπα ἀε]οπεςίεί, πο πηηἰς [αείᾶ ΡΔΓΙΠΙ ΤΘΕΡΟΗ- 

ἀσαηί! Οαγοίε, πο πια]15 ο" πα [αΠ16, α06τΏο Π]α]ο οἱ ἵποχρι- 

σπα, οοπΠἱείαγῖ, απαπα ουΠα Ἰοδίίαπα ππυπΙπχεη(ῖς οοΓρο- 

Πβηδαπα, ΓογΓΟ γεδίτο δί απἀαεῖα αἴπιο αἆθο ἀδερετα[ῖοηί 

ορδδιυτῖ5. διΠί τετο 6ο 1η δίαία τος ποδίτος, αἱ ἵη ογαςΗΠΠΙ 

ΠΟΠ Ἰοραί ἀῑ[ίετγο : Ἰουἱο ἄᾳ τεγΙΠ 5ΗΠΊΠΙΣ ἀδοργπεπά η 

οί, οἱ απἲ γἰποεπάππι οπηηῖπο, απ{ξ 6ΡΠεΓΟΞ6 οπάεπά η, 

Ὑποεη/ίίρις απίθπη, ΠΠΟ ἀῑς, ππο Ἰαῦοτο, αἰπποπία οἳ ρεοι- 

Πίαπα οτ εἶαδςος οἱ οαδίτα Ἰοεί ομ[ίπεια, εί ἵπξαρετ α ποβίς 

γϊοιοτία ρα πηία.. Ὑπορπαας απίοπα, δἱ ΡτΠπΟ οοΠστρςιι 

ΠΊΘΠΊΟΓΟΣ πθορςς]{α(ἶς [α6-ἴπηα5 ἀείηάο 5ἳ, ρεγγαρεῖς Ἰος βαση 

ονάιπίρας, οοη[ο5(ἶπα τοδΙαπῃ αἆ ροτίαπη οἳς ἱπιογο]αςετίποας, 

εἰ απ ἵη ργταρία οο5 απ! ἴπ ρ]απᾶ ργορη]εγίΠιη5: πο Ὀοαπα 

τΗΤ5Η5 γοηαδζαίυς, Πεγο ἱπ]πιϊοί αἆ οσα τεαρίαπε: ααἳ, 

ἴπιροςὴΗἡ{αἰῖς δα” εοηςοἱθηίία, 5οἳῖ Ἱοςίϊσπη πο ἵπ Ραρηαπάο 

5Ροπῃ οο]]οσαηί, 5εᾷ ἵη αμβιϊποηάο α Ῥήρπα. ν 

ΟΧΧΥΠ. Ηἰς (απο αἀλογίαοπίρας Οωδατ οἱ Απίοπίας, 

απασήπ(ο 5ο γογίοτοηί, αἰοραπίαν. Ἐ{ραάος οη)ηθς ἴπους- 

φογαί, οπρἰἀΙίαςαιο ἀἴσηος 5ο ῥγαςίαμάἰ εχδροείαἴῖοπο ἴπι- 

Ρογα{ογΙπὴ, οἱ ο αρϊοπα 1 ΓάΠΊΘΠΑ οχ πο ορίηαἰ{ο 5αρτα ππού η 

4ΠοἴαΠα Ρογ οἸαᾶσπα ἵπ Δάπαίίοο πιατί αοοορίαπη. Μαἰοραηί- 

απο ἵπ αοῖο Ο1ΠΙ Ώοπα 8ρο οαἆστο, δἳ ἵία τος [ογγοί, παπι 

αὈδηπηὶ πηα]ο ἰποχρισπαδΙΠ.  Ἠοο πιοάο α ος ἶς πα ῆνας, 

οἱ α]α5πιοςί οοβἰ{α[ῖοπος ἰπίου 5ο ππίσο οοπ[εγομίης, 

πηίγΗπη ἵπ πιο η αἰτίαο οχοτοἰαἱ απο ί δυΏί απἰπη!, οἱ αἲ- 

ἀαοἷα τορ]οίί δυπί παπα Γογπϊάαηίο ροπίου]υπη. Χεσαο 

εαήαί { ργςοηἱ οὐρ[(α{ίο, ο556 ἰπίος 56 Ίάτο οἰνίσπα ο0- 

Ἱαπείος :5οὰ, ου ἳ παίατα ἠοδίος Γαἱσκοηί οἱ ποη(Η ο φπσ- 

ἆαπι οὐίο οχασἰαῖ, δἷο πηῖπας αἰίοτί ἵπ α[ίοτος Ιαοία ναί, 

Λάρο ῥγ5θης ἵνα Ρίή5, παπα ταίο παϊπτα(αο, τα, 

τπίο απ{οια ραίίον ἀῑνπαβαί, νου {ρ8ο ἀῑς, ο θπη Ίνος 
Ρι]ίο, ἆς ΗΠΙΑ ΤΟΓΙΠ ἨοπιαΠάγυα ἀθοσπί, ΕΙ ἆθοτο- 
1πη ο51. 

ΟΧΧΥΠΙ, ζαπι ἀἱσδ, ἆππι 56 ραταπί, Δά ΠΟΠΑΠΗ ΤΟΓΑΠΗ 

Ρτουυβδογαί, 4σ1πα οοογία) ἆμα) αθαἴ]α) Ρυβηαγὸ βοοπῃ ο)ρο- 

ΤΕΙ {πίο ΜταπηΦ16 ΔΟΊΘΗΑ, ΠΠΙΟΠΙΔΠΑ ΣΗΠΙΠΙΟ κΠοηίίο.. Ου” 

ΤΕΠΗ Ροδίφ παπα θαραία ον δα, 4 α Βγηίο ἰοίογαί, ουπε]ᾶ- 

πιάτα! Ἰνοσίοα, οἱ αἶσπα αἰτίπαπο οοἰἰαία ευπί,. Ἐπί(να 

.-.., 
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σημεῖα ἑκατέρωθεν ἐπῆρτο, χαὶ ἔφοδος ἦν σοθαρά τεχαὶ 
ἀπηνής. Τοξευμάτων μὲν δὴ καὶ λίθων Ἡ ἀκοντισμάτων 
ὀλίγον αὐτοῖς ἐδέησε πολέμου γόμῳ, ἐπεὶ οὐδὲ τῇ ἄλλη 
τέχνη καὶ τάζει τῶν ἔργων ἐχρῶντο' ἀλλὰ Ὑυμνοῖς τοῖς 
ξίφεσι συμπλεχόµενοι ἔχοπτόν τε καὶ ἐκόπτοντο, χαὶ 
ἀλλήλους ἐξώθουν ἆ ἀπὸ τῆς τάξεως" οἵ μὲν, περὶ σωτηρίας 

μᾶλλον Ἡ νίκης: οἵ δὲ, περὶ νίκης καὶ παρηγορίας στρα- 
ο / / ’ 

τηγοῦ βεθιασµένου. Φόνος δὲ ἦν καὶ στόνος πολύς. 

Καὶ τὰ μὲν σώματα αὐτοῖς ὑπεξεφέρετο, ἕτεροι δὲ ἂν- 
Οἱ στρατηγοὶ 

δὲ σφᾶς, περιθέοντες, χαὶ ὀρώμενοι πανταχοῦ., ταῖς τε 

ὁρμαϊς ἀνέφερον, καὶ παρεκάλουν πονοῦντας ἔτι προσ- 
πονΏσαι, καὶ τοὺς χεκμ.ηκότας ἐγήλλασσον, ὥστε ὁ 
θυμὸς ἀεὶ τοῖς ἐπὶ τοῦ μετώπου χαινὸς ην. Τέλος δὲ 

οἵ τοῦ Καίσαρος, εἴτε διὰ δέος τοῦ λιμοῦ, εἴτε δι  αὖ- 

τοῦ ος εὐτυχίαν (οὐ γὰρ ἐπίμεμπτοί γε Ἴσαν 
ὲ οἱ Βρούτειοι }, τὴν φάλαγγα τῶν ἐγθρῶν ἐ ἐκίνουν, 

ὥσπερ τι μηχάνημα τ τῶν «βαρυτάτων ἀνατρέποντες" οἱ 
δ' ἀνεωθοῦντο μὲν ἐπὶ πόδας ἐς τὸ ὀπίσω βάδην ἔτι καὶ 

λ / ε ΔΑ 3 νά νο / ν τῶ 

μετὰ φρονήµατος. Ὡς δὲ αὐτοῖς καὶ ἡ σύνταξις ἤδη 
παρελέλυτο, ὀξύτερον ὑπεχώρουν, καὶ, τῶν ἐπιτετα- 
γμένων σφίσι δευτέρων καὶ τρίτων συνυποχωρούντων, 

/ ’ 3 /᾿ 3 / 3 7 ς Δ 

µισγόµενοι πάντες ἀλλήλοις ἀχόσμως, ἐθλίθοντο ὑπὸ 

σφῶν καὶ τῶν πολεµίων, ἀπαύστως αὐτοῖς ἐπιχειμέ- 
4 Ν 5 7δ . νά κ λ [4 -” κ / νων, ἕως ἔφευγον ἤδη σαφῶς. ἸΚαὶ οἱ τοῦ Καίσαρος, 

ο Ἅ / ο 

τότε μάλιστα τοῦ παρηγγελµένου σφίσιν ἐγκρατῶς ἐχό- 
µενοι, τὰς πύλας προελάμθανον σφόδρα ἐπικινδύνως" 
ψ ΄. λ η 5 /᾿ τα ο” ’ / 

ἄνωθέν τε γὰρ ἐθάλλοντο, καὶ ἐκ τοῦ μετώπου" µέχρι 
λ 3 . ορ Α κ π 

πολλοὺς ἐσδραμεῖν ἐκώλυσαν, οἳ διέφυγον ἐπί τε τὴν 

θάλασσαν, καὶ ἐς τὰ ὄρη διὰ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ζυγάκτου. 
ΟΧΧΙΧ. Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς, τὸ λοιπὸν ἔργον 

οἵ στρατηγοὶ διῃροῦντο" Καΐσαρ μὲν, αἱρεῖν τοὺς ἐκ- 

πίπτοντας ἐκ τοῦ στρατοπέδου, καὶ αὐτὸ φυλάσσειν τὸ 
στρατόπεδον" ὁ δὲ Αντώνιος πάντα ην χαὶ πᾶσιν ἐνέ-- 
πιπτε, τοῖς τε φεύγουσι, καὶ τοῖς ἔτι συνεστῶσι, καὶ 
τοῖό ἄλλοις στρατοπέδοις αὖτ τῶν, ὁρμῃ τε ὑπερηφάνῳ 

πάντα ἐθιάζετο ὁμοῦ. Καὶ περὶ τοις ἠγεμόσι ὃ δείσας, 
μὴ αὐτὸν διαφυγόντες αὖθις «ἕτερον στρατὸν ἀγείρειαν, 

τοὺς ἵππέας ἐζέπεμπεν ἐπὶ τὰς ὁδούς τε καὶ ἐκθολὰς τῆς 
/ «κα. λ 2 / Α / Δ 

μάχης, αἱρεῖν τοὺς ἀποδιδράσκοντας" οἳ, διελόμενοι τὸ 

ἔργον, ἀνά τε τὸ ὄρος ἐφέροντο σὺν τῷ Θραχίῳ Ῥά 
ΕΡΥ ) »» ρ ςΕ ὕ ερ ε ος β Ἶ ἅ ασχῷ, 

. / ή ’ 

δι᾽ ἐμπειρίαν ὁδῶν συναπεσταλµένῳ, καὶ τὰ γαραχώ- 
ΔΝ / Δ 

µατα καὶ χρημνοὺς περιστάντες, τοὺς ἐχφεύγοντας 
. / ρω 

ἐκυνηγέτουν, καὶ τοὺς ἐντὸς ἐφρούρουν : οἵ δὲ Βροῦτον 

αὐτὸν ἐδίωκον. Καὶ αὐτοὺς ἀσχέτως ἔχοντας τοῦ δρό- 
µου Λουκίλιος ἰδὼν, ὑπέστη, καὶ ὥς Βροῦτος ὢ ὦν βίου 

πρὸς Ἀντώνιον ἀντὶ τοῦ Καίσαρος ἀναχθῆναι: ᾧ δὴ καὶ 
μάλιστα εἶναι Βροῦτος ἐνομίσθη, τὸν ἀδιάλλακεο 

ἐχθρὸν ἐκκλίνων. Ἀγομένου δὲ αὐτοῦ πυθόµενος ὃ Ἂν- 
τώνιος, ἀπήντα σὺν ἐπιστάσει, τὴν τύγην ὁμοῦ καὶ τὸ 
αξί αλλων ν δι ͵ ζ ὅ ᾱ, ἀξίωμα τἀνδρὸς καὶ ἀρετὴν ἐνθυμούμενος, ὅπως Βροῦ- 
τον ὑποδέξαιτο. -... δ᾽ ὁ Λουχίλιος ἐντυ; χὼν, 

µάλα θρασέως Βροῦτος | μὲν οὐγ ἑάλωκεν, οὐδὲ 
ἁλώσεταί ποτε αχίας ἀρετή" ἐγὼ δὲ, τούσδε ἅπα- 

-. / 

τικαθίσταντο ἐκ τῶν ἐπιτεταγμένων. 

εἶπε' 
ο 

προς κ 
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οοηρίθδδΗ» 54ο! Ώ5 οἱ αἴτοχ.  Ομ]ςίς ϱΗΙΠ Πποχ ου]ήδαο 

ποπογί» πἰ»»Ώ(ρις, ορίεΓΊδᾳιο αγ δυο τα οπή ραδγε Ύα” 1η 

ῥαἡ1 αἀμίροτί Π1ο5 οδί, πια {15 τος ρ]αᾶἴῖδ ρα σπα απ 

εοπαίπ5, [οπεηίος οἱ ἰοίας εχαϊρἰεπίος, ἱπιρη]δααπθ πηηέαο 

{ατρατο εοηαηίε5 αἀγθιδατίογΙη οτάἶπος; αἰίοτί ῥτο 5α]αίο 

πιαρί5, 4άΠΙ ρτο γἱοίοτία, οργηδη{ο5; αἰίοιῖ το ἔρδα γἱοίοτῖα, 

εί ϱνο 5ο]α[ῖο Ἱπιροταί(οτῖς, 4ο ἱππρογμπ]ίαίο επα αἲ 14 

μισο] απα εοθφοταΠί. Ἐναίσααα πηπ]ία αὐίαπο οσρἀ6ς, πηπ]ία5 

δεπη(α5 : οἱ 5αβίγαςίἶ5 56ΠΊρος οπἀθη(ίαπαι εοτροΠίθ5, αϊ 

5ία[ΐπα οχ ῥνοχἰπηίς ογά{πίριας 5ποσοάεραΠί, ΤπιροταίοΓεδιε 

ο οΠπομΥδαΠ{ε5, εί ΠΙδΦΠΔΠΙ ΠΟΠ. οοπβρ]ουϊ Ἱππροία αγἆο- 

166 5110 οιἴσεραπί Ιαροταπίος, Ποια ραπίαταο αἱ ἀπταγεηί 

ο Ια ΠΠ Ραι]5ρευ, οἱ ἵπ ΓεβςογΙπα Ἰοσῦπῃ τεσσηίος 5[]- 

οεραπί, αἱ α [οηία 56ΙΠΡΟΓ γοδΙπίοσγατοπίαν απ], Τα” 

4ο. Ο5ατγ]αΠϊ, 5ἱνα ρνορίον ΠΙΘίΗΠΙ [αΠ15, 5ἶνο Ργορίος 

[ου απαα ἱρδίας Οωβατί (παΠΙ πθυ Βνυῖ πηΠίες Ιποιρανί 

ροίθιαϐ), ἀθἰθΙή αἆγοιδαΠα 1000 ΠΙΟΥοΓΙΗ{, ας 5, Ιπαργαξδίοιθ 

[ασία ασ Ιπα πα απαπαρίαα ρνονπάστοηί βαγΙ5δΙπηαΠη : 10- 

5ίο5 νοιο Ρ6άει Υο[ογοραέ, Ἱεηίο εἰἴαπα (απα οἱ Ἰπίτορίάο, 

Όί Υοιο ονάίπες «ποιο οαρειαπί ἀῑδεο]γϊ, οοποΙα[ας 5α 

γοζἰρίοραηίς αἱ, οεάσπτριις δα] οἱ απὶ ἵη 5εοππάα ας {οί 

αςῖς 5[ο{ειαΏ{, ΠΙΟΝΧ Ο1165 ῥΙοΠλίδόιι οοηΓ15ἱ 6ΙΠΗ ἃ 515 ῥ16- 

πιοραπίαν, {ανα αΏ ᾖοδἱίριις ἱπερβδαπίθυ ασεηῖρας, [απάθηῃ- 

απς π1οῦ ἀπρίαια Γασαπη ο[απάσραπίαγ, Ζαπησαας ΟαδατίαΠ!, 

ππαπάα{οΓ Τὰ {απο ΙΠΑΧΙΠΊ6 ἨΙΘΠΙΟΓΕ5, Ρογίαπη «α5ίΓΟΓΗΠΗ, 

ΏΊάΦΊΟ 510 Ροι]ομ]ο ({6]ἱ5 ομῖπι εί 5Ρ6ιηθ αἱ α Γ[οπίς Ῥείθ- 

Ῥαπίαν), οεοαραγαΠί, οἱ ΙΙασηαΠα πα] (αάἴποπηα τοδῖία οχο]- 

5ογιηί; ας ρα πι αἲ Ππανς, ΡαΓΗΙΠΗ 1η ποπίος Ροτ ΖΥσαε{εΙ 

Παγίαπα, (ησα 56 ριοηἱρηί. 

ΟΧΧΙΝΧ. Ειισα [ασία, αιιος νεα αΙΠὰ ουαΐ ορεΓα», ἵπιι εγα- 

ίουας Ιπίαυ 56 ρα ΗΜἱ δι! : γο]οίοφια 6ῶδαγα, αἱ ο: ΠΠΡΘΗ- 

ἴο5 6 σαςίνῖ5 οχεῖρογαί, εἰ ἴρδα οαδίτα οαςίοδἶνοί; οσίενα Ληίο- 

πία5 ομποία 5η] οχδοσδμαίας, ἵπ Γασίοηίος ρατίίει ας 

υοβὶδίεηίας αὐ]ιας οἱ 1η αα 60ΡΙΠΙ οαδίτα Ιπιρείήα [ασἴθῃς, 

οπ]Πίαα πο ρυοῇίσαης Υἰο]οπίο Ιπρεία. Εί Υοιέας, πο ἆπσθ8 

οἹαρςί αάΏι εο]σεγοπί οχοοΙαπ, εφα]ίες Πι]ςΙί οἴτέα γΥἱᾶ- 

γαπ1 οχίέας, απϊ [αβίεηίες οχοίρειεηί : απῑ, ἀῑνϊδίς τορίοηᾶ- 

{πα οροιῖ5, Ρανς Ρο; ποπίαπα ἀῑδοαιγεραπί οαπΙ Τμγαςα 

Ῥαςδεο, πια] Πλῖς5ο Ῥτορίαυ γἱαΓΙΠ πο ίαπα; ραΐς, ο ο Πή- 

ἀαῑῑς ππππ]οπίρας Ῥυαγηρίίδααα οαδίτοταπ, ε[αβίεη{ος 

Ιπᾷ6, τε]! [εγας, γεπαβαηίαν, οἱ απ πίας οταηίέ οΏ5οιγᾶ- 

Ῥαπΐ; ρατς Βναίππη 1ρ5Π1 ρογδεαιεβαίαν.. Οπος εοπΗπαίο 

οπτςα Υγοπθηίος εοηδρἰσαία5 Παβία, ειυςίί({ί οἱ, Ετυιίπη 

56 Πησοης, τορανίέ, αἱ αἆ Απίοπίαπα ἀποσγείαἨ, πο αἲ (α- 

54ΓΘΠΙ : αι 46 εαιδᾶ Ροἱἱ5δίπλΙΠα Ρίο ἙἘνιίο εἰίαηα Πας 

ο5ί, ααοςὰ γ]ίαγεί Ἱπιππϊοαπα Ἱππρ]ασαδί]εια. Ἠυπο αὈί αάἀποί 

οορηονῖέ Απίοπίας, Ρτουθδίί ομγίαπα; οἱ, Γογίαπαπα θηλ] 

εί ἀἰρηιίαίεπα γἱπὶ γἰγπίδηπαο οορίίαη5, 5οἀμ]ο 5εΟΙΠΙ 60 

εἰάογαν]{, 4οπαή Ρασίο Βναίμπα οχαροτεί. Οπἱ αρρτορία 

απαπίἳ πο ας οὐοαντεῃς, καΐς ααἀοπίες, Βταία5, παΙΕ, 

πΟῦ οί οπρίης : που οαρίσία υπο παπα υίπας αὖ Ἱπηανία 5 
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τήσας, ὧδέ σοι πάρειµι. Καὶ ὁ Ἀντώνιος τοὺς ἵππέας 

ἰδὼν αἰδουμένους, παρηγόρει' καὶ, Οὐ µείονά µοι τήνὸς 
ἄγραν, εἶπεν, ἀλλὰ ἀμείνονα ἧς ἐνομίζετε, ἐθηρεύσατε, 
ὅσω πρεῖττον ἐγθροῦ φίλος. ἸΚαὶ τὸν Λουχίλιον τότε 
μέν τινι τῶν φίλων ἔθωχκε θεραπεύειν' ὕστερον δὲ αὖ- 
τὸς ἔχων, ἐχρῆτο ὥς πιστῷ. 

ΟΧΧΧ. Ὁ δὲ Βροῶτος ἀναφεύγει μὲν ἐς τὰ ὅὄρη 
σὺν ἵκανῷ πλήθει, ὡς νυκτὸς ἐς τὸ στρατόπεδον ὕπο- 

στρέψων, ἢ καταθησόµενος ἐπὶ τὴν θάλασσαν. ᾿ἘΕπεὶ 
δὲ περιείληπτο πάντα φυλακαῖς, διενυχτέρευεν ἔνοπλος 
μετὰ πάντων’ καὶ φασὶν αὐτὸν ἐς τοὺς ἀστέρας ἀναβλέ- 

ποντα εἰπεῖν, 
9 4 

Ζεῦ, μὴ λάβοι σε τῶνὸδ' ὃς αἴτιος κακῶν' 

ἐνσημαινόμενος ἄρα τὸν Ἀντώνιον. Ὁ χαὶ αὐτὸν Ἂν- 

τώνιόν φασιν ὕστερον ἐν τοῖς ἰδίοις χινδύνοις µεταγι- 

γνώσκοντα εἰπεῖν, ὅτι συνεξετάζεσθαι Κασσίῳ καὶ Βρού- 

τῳ δυνάµενος, ὑπηρέτης Ὑένοιτο Ὀχταουίου, Τότε 
γε μὲν καὶ ὃ Ἀντώνιος ἔγοπλος ἐπὶ τῶν φυλακτηρίων 
ἀντιδιενυκτέρενε τῷ Βρούτῳ, χάρακα περιθέµενος ἐκ 
νεκρῶν σωμάτων, καὶ λαφύρων συµφορηθέντων. Ὁ Σὲ 
Καῖσαρ ἐς µέσην νύχτα πονηθεὶς, ἀνεγώρησε διὰ τὸν 

νόσον, Νωρθανῷ φυλάσσειν παραδοὺς τὸ στρατόπεδον. 
ΟΧΧΧΙ. Βροῦτος δὲ καὶ τῆς ἐπιούσης ὁρῶν τὰς ἐφε- 

δρείαςτῶν ἐχθρῶν ἐπιμενούσας, ἔχων οὐ πλήρη τέσσαρα 

τέλη συναναθάντα οἳ, αὐτὸς μὲν ἐπελθεῖν ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ἐφυλάξατο, τοὺς δὲ ἡγουμένους αὐτῶν, αἰδουμένους τε 
τὸ ἁμάρτημα, καὶ μετανοσῦντας, ἔπεμπεν ἀποπειρά- 
σοντας αὐτῶν, εἰ ἐθελήσουσιν ὥσασθαι διὰ τῶν ἐφε- 
δρειῶν, καὶ ἀναλαθεῖν τὰ ἴδια, ἔτι Φυλασσόμενα ὑπὸ 

τῶν οἰκείων ὑπολελειμμένων. Οἱ δὲ, ἀθουλότατα μὲν 

ἐς τὸ ἔργον ὁρμήσαντες, εὐψυχότατοι δὲ τὸ µέχρι πλεί- 
στου γενόμενοι, τότε, βλάπτοντος ἤδη τοῦ θεοῦ, τῷ 

στρατηγῷ σφῦν ἀπεκρίναντο ἀναξίως Ἠουλεύεσθαι 

περὶ αὐτοῦ αὐτοὶ γὰρ, τῆς τύχης πολλάκις πεπειραµέ- 

νοι, οὐκ ἀνατρέψειν τὴν ἔτι λοιπὴν διαλλαγῶν ἐλπίδα. 

Καὶ ὁ Βροῦτος, ἐςτοὺς φίλους εἰπὼν, Οὐδὲν οὖν ἔτιεϊμὶ 
τῇ πατρίδι χρήσιμος, ὧδε καὶ τούτων ἔχοντων' ἐκάλει 
Στράτωνα τὸν ᾿Ἠπειρώτην, ὄντα φίλον ἑαυτῷ , καὶ ἐγ- 
γειρεῖν ἐκέλενε τῷ σώματι. Ἰούτου δὲ ἔτι βουλεύε- 

Καὶ ὁ 

Στράτων, Οὐκ ἀπορήσεις, εἶπεν, ὦ Προῦτε, φίλου 
μᾶλλον Ἡ οἰκετῶν ἐς τὰ ὕστατα προστάγµατα, εἰ ἤδη 
κέκριται. Καὶ εἰπὼν, ἐγήρεισε ταῖς λαγόσι τοῦ Βρού- 
του τὸ ξίφος, οὔτε ἀποστραφέντος οὔτε ἐνδόντος. 

ΟΧΧΧΗ. Ὥδε μὲν δὴ Κάτσιος καὶ Βροῦτος ἐθνη- 

σκέτην, ἄνδρε Ῥωμαίων εὐγενεστάτω τε καὶ περιφα- 
νεστάτω, καὶ ἐς ἀρετὺν ἀδηρίτω, γωρὶς ἄγους ἑνός, 
“Ὢ γε καὶ Γάϊος Καΐσαρ, ὄντε τῆς Μάγνου Πομπηΐου 

μοίρας, ἐκ μὲν ἐγθροῖν καὶπολεµέουν ἐποιήσατο φίλω, ἔκ 
τε φίλοιν ἦγεν ὡς νίώ, Καὶ ἡ βουλὴ περιποθήτω τε εἷ- 
γεν ἀεὶ, καὶ ἀτυχήσαντε ἐλεεινώ' δνοῖν τε τούτοιν 

ἕνεκα πᾶσιν ἀμνηστίαν ἐτίθετο, καὶ φυγόντουν αὐτοῖν 

ἔπεμψεν ὀγεμηνίας, ἵνα μὴ φυγάδες εἶεν: οὐκ ἀιιελοῦσα 

σθαι παραινοῦντος, ἐκάλει τινὰ τῶν οἰκετῶν. 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ερο γοτο, Ἠΐ5 ἀεοερίΐς, Πο αἄδαπι ΠΡΙ. Ταπι Αποηίας, 

εγηβοδορπίες γίάεῃς οᾳμ{ίος, εοηβο]αίατα5θος, « Χοη Πίπὺ- 

Γεπα, αἲξ, πμί Ἠαπο ργα σπα, 5εὰ πιοίοτοπα απ άπα ρη(αίΐς, 

γεπα{ἱ εδίῖς, απαπίο απαίσις Γπ]πηῖοο οδί ροίῖος : » εί ωαο απι 

ἴωπο απἰάεπα οἱἆαπα οκ απαϊεῖς ουγαπά στη (γαβίά; ἀείρᾶς 

γετο 1ρ56 5ἱρί ευπα αἀ]αηχίέ, εἰ Πάε]ί οἶας α5ας ο.ί απηἰοἰτα. 

ΟΧΧΧ. Αί Βγηίας επι εα[ϊς απἰάεπι πιπ]ε5 ἵπ πιοπίος 

τοζυσ]έ, εἰ ποσία γε] τεγογ{ί ἵῃ οαδίτα οοηςΗΜαἲε, γε] αἆ πιατό 

ἀρδορπάετο. δ6ᾷ φποπίαπα οπιπία ουβέοδἷς εγαπί Ιπτεγδερία, 

ατπιαία5 ρειποσίανγ1έ οαπι οπηπί ρα; Γογίπταπε 5ἰάετα Ιπίποης - 

ἀῑκίδδε: « Φᾳρίίεσ, πε {ε ε[[ασίαί Ἱοτυπα αποίος πα]οτυα! » 

ΑΠΙΟΠΙΗΠΑ παπα φαβίπάίσαης. Οπ]ας ἀῑοίϊ Ροβίτεπιο 1ρ5ε 

Απίοπίις ἵπ ρτοργίῖ5 Ρεγίου]]ς {εγίατ πιοπη]ηϊ556, 6εΓ0Ο ρηί- 

{εης, αιοά, 4η ρο55οί Βγηίο αοορηςετί οί 0α85ἱο, πιαλαῖς- 

«οἱ αρρανῖίοτ Πειί ΟεἰαγΠ, ΈΤηπο τετο εἰ Απίοπΐης ἁπππαϊυς 

ἵπ 5ἰαοπίρας Ῥος {οίαπα ποείεπι Ἐτιαίο 5ε ορροδιΐς Ῥτο 

γαΙο α5ας οπάαγειίρας οοηφος!ῖ5 αἴᾳπε πιαπυβῖδ. Οσα 

γετο, ἵπ πιθάίαπι ποσίεπα Ίαῦοτε {ο]εγαίο, Ρτορίετ ΠΙΟΓΡΙΜΗ 

5οοθδδίέ, Νοτβαπο (ταδῖία οαδίτοταπα εαδίοᾶῖα, 

ΟΧΧΧΙ, Ῥορίοτο ἀῑο Βνγαίας, γἰάεης ΙπΙπαςος Ῥεγείαγο ἵω 

Ἰηδίάϊ5, αἱ 5εζπη 1ρ56 ποπ Ἱπίσρτας απαίαος Ἰαῦεης Ἰομίο- 

πες, αὐσρ 6ΗΠΙ ἵπ Πποπίοπι οταπέ 5οοπία:, ράτσα (πάρα 

(πίαπῃ ρηίανῖε 5ἱ ρα αμοφπετείατ πηϊίος; 5ο (πριπος, 

οπα Ῥριάσγο ἀο]ογεσαε αρηοςδοεηίες θιγαίπα 5υ0πα, ἂἆ 605 

πηῖφιι, γα (οπίαίηγος απ. Υο]ῖηί Ρο πηδᾶἶας Ποδίσπα οαρίοδίας 

ογΙΠΠΡΕΓΕ, 6ἱ 5ιᾶ τεοῖρετε αδδειναία αἆλαο α ργωδἰάἰατῖς. 

5εὰ ΠΠ, ααὶ οἱ ργα σπα αἰαστίίοτ Ἰπίεγαπί, οἱ Ἰινοςίοπη ἅἷα 

ΠΙᾶσηο απίπιο 5αςπιεταηί, ἵππο, ἀῑῑς πποπίος Ίαπα Ρ6ίγοί- 

(οπίρας, ἱπάίσηυπα Ππηροταἰοτί 510 ΤοςΡΟηΣΗΠ ἀσάεταηί : 

« ϱοης]αί {ρ5ο 5ἱρί; 56 οηἴπα, φαί ἐοίῖες (οπίανονῖηί {ογίαπα πα, 

πο]]ο το]απαΠΏ ΡΕΠΙ ραοἱ5 οοσΓΙΠΊροτ6.» Τυπι Βευίης αἲ 

ΔΠΠίΟο5 : Ενπο Ίαπα πας δαπα ραϊτία, ἐπαυῖε, δἱ οἱ ἰδεῖ 5ἷο 

ἁΠΠαΙ{ θυΠἱ : θἱπππ]αο Φίταίοποπη Ερίτοίαπα απηῖο πα 54 0π1 

νοσανγ{έ, Ἱαβδίίααο αἱ Γοτο ἱρδαπα οοπΠοςτεί. Ουί Ύὐ.0η 

απηρ]ίας ἀο]νογαπά πα ορηφοτοί, ΠΠΗΠΗ ὁ 5οινἰ5 ἴ]ο νοσαν, 

οἱ Δίταίο, « Νο ἀοοτί ΕΡί, ἱπαέ, Βναία, αππίους πιαρῖς 

4παΠ βοτν ας αἆ ήπια πηπηθα(α, 5ἱ ]άπη ἀθετείυπα δε: » 

εἱππ]αο οἳα ἀῑσίο μ]αδία πα [ηβ ντ {ῃ Ἰαίας Ετα!, που ἄγει: 

απ{ΐ5, Ώδο ργα οί. 

ΟΧΧΧΗΠ. Πίο με Οα551ί Βεαί(πο οχἰέας, ΥΙΟΥΕΠΑ 6εῃο: 

ΓοβἱςΦΙΠΙΟΓΙΠΙ ποηηϊπίς Ποπισηί, οἱ Πλας] βδίπιογασα υἱτίσίο 

ἱποσπηραταβῆί, Ίππο οχοορίο ρἰασμ]ο.. Οµο» οἱ 0, Οωρας, 

ααπηνίς Ῥοπαροίαπαγαα Γαἱβνοηί ρα σπα, ον ἰηηη[οίς Ίνο- 

κήπο απηίοῦς Γοοσγαῖ, οἱ τη πο ίαπι δεπιοὶ τεορίος, 

Άνο β]ής Ἰαβνασγαί :οπαία5 γογο οχἰπιίᾶ ΦΟΠΙΡΟΓ Ὀορονοἰομίία 

Ρτοδουίης,, οἱ {η ἆνογκα [ο ππᾶ γα οὐρίοσὶς οπηπνας ηοῖ» 

εογαίης οί. Ομἱρρο Ρνορίος Ίο ἆπος οἱοίς ου ἑνίοποπι 

ἀρεγογίί φοπαίας; οἱ οχη]απίίθας Μἱς ἀοδίί ργου{ησίας, πὸ 
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μὲν Γαΐου Καίσαρος, οὐδὲ ἐφηδομένη τοῖς γεγονόσιν, 
ὅπου καὶ τῆς ἀρετῆς χαὶ τόχης ἐθαύμαζε, χαὶ ἄποθα-- 

νόντα ἔθαπτε δηµοσίᾳ, χαὶ ἐκύρου τὰ ἔργα ἀθάνατα 

εἶναι, ἀρχάς τε καὶ ἡγεμονίας ἐς πολὺ ἐκ τῶν ὑπογρα- 
τν ἐποίει τῶν Καΐσαρος, οὐδὲν ἡγουμένη ο ῤών 

εὑρήσειν ὧν ἐκεῖνος ἐνόησεν. Αλλ) ἡ περὶ τώδε τὸ 

ἄνδρε σπουδὴ, χαὶ δέος τὸ ὑπὲρ αὐτοῖν, προήγαγεν αὖ- 
τὴν ἐς ὑποψίαν διαθολῆς: οὕτως ἅπασιν ἐγενέσθην τιµίω. 
Ἐγενέσθην δὲ καὶ τῶν φυγόντων τοῖς ἀρίστοις τιμιωτέρω 

Πομπηΐου, πλησιάζοντος καὶ οὐκ ἀδιάλλακτον ἔχοντος 
αἰτίαν, ποῤῥωτέρω τε ὄντε αὐτὼ καὶ ἀδιαλλάκτω. 

ΟΧΧΧΗΙ. Ἐπεί γε μὴν ἔργων ἐδέησε, δυοῖν οὐδὲ 
ὅλοιν ἐτοῖν στρατιάν τε συνέλεζαν ὑπὲρ εἴκοσιν ὁπλιτῶν 

τέλη, καὶ ἵππέας ἀμφὶ τοὺς δισµυρίους, καὶ ναῦς µα- 
κρὰς ὑπὲρ τὰς διαχοσίας, τήν τε ἄλλην παρασχευὴν 

ἀξιόλογον, καὶ χρήματα ἄπειρα, καὶ παρ) ἑκόντων, 
καὶ παρὰ ἀκόντων. Ἠολέμους τε ἐπολέμησαν ἔθνεσι 
καὶ πόλεσι καὶ τῶν ἀντιστασιωτῶν πολλοῖς' καὶ κατώρ- 
θουν. Ἐθνῶν τε ἐκράτησαν ἀπὸ Μακεδονίας µέχρι 
Εὐφράτου. Καὶ ὅσους ἐπολέμησαν, ἐς συμμαχίαν 
αὐτοὺς ἔπεισαν, καὶ βεθαιοτάτοις ἐχρήσαντο. ᾿Εμρή- 
σαντο δὲ καὶ βασιλεῦσι καὶ δυνάσταις’ καὶ Παρθυαίοις, 

καίπερ οὖσιν ἐχθροῖς, ἐς τὰ βραχύτερα: ἐπὶ δὲ τὸ μεῖ- 
ζον ἔργον οὐκ ἀνέμειναν ἐρχομένους, ἵνα μὴ βάρθαρον 
ἡ ἀντίπαλον ἔθνος ἐθίσειαν ἐπὶ Ῥωμαίοι. Ὃ δὲ δὴ 
μάλιστα πάντων ἀδοχητότατον ην, ὃ στρατὸς ὁ πλείων 
ὅδε Γαΐου Καίσαρος ἐγεγένητο, καὶ δαιµονίως αὐτὸν 
εὐνοίας καὶ σπουδῆς ἔχοντα ἐς ἐκεῖνον µετέπεισαν οἱ 

σφαγεῖς οἵδε τοῦ Καίσαρος, καὶ ἐπὶ τὸν τοῦ Καίσαρος 
ᾗὸν ἔσποντο αὐτοῖς πιστότερον,  Ἀντωνίῳ τῷ Καΐσα- 

ρος συναγωνιστῇ τε καὶ συνάρχῳ (οὐ γάρ τις αὐτῶν 
Βροῦτον ἡ Κάσσιον οὐδὲ ἡσσωμένους ἀπέλιπεν), οἵ Ἂν- 
τώνιον ἀμφὶ τὸ Βρεντέσιον καὶ πρὸ πείρας ἀπολιπόντες, 
Ἐν τε πρόφασις αὐτοῖς τῶν πόνων, καὶ ἐπὶ Πομπηίΐου, 
καὶ νῦν, οὐχ ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ δημοκρατίας’ 
ὀνόματος εὐειδοῦς μὲν, ἀλυσιτελοῦς δὲ ἀεί, Σφῶν τε 

αὐτῶν, ὅτε μηδὲν ἐδόκουν ἔτι εἶναι χρήσιμοι τῇ πατρίδι, 
ἄμφω κατεφρόνησαν ὁμοίως. Ἐν δὲ ταῖς φροντίσι καὶ 
πόνοις, ὃ μὲν Κάσσιος ἀμεταστρεπτὶ, καθάπερ ἐς τὸν 

ἀγωνιστὴν οἱ μονομαχοῦντες, ἐς μόνον τὸν πόλεµον ἀφε- 
ώρα ἡ ὅ δὲ Βροῦτος, ὅπη Ἰίγνοιτο, καὶ φιλοθεάµων 
ἣν καὶ φιλήκοος, ἅτε χαὶ φιλοσοφήσας οὐκ ἀγεννῶς, 

απΧΧΙΥ. Ἀλλὰ καὶ τοιοῖσδε οὖσιν αὐτοῖς, ἀντί-- 
θετον ἐς ἅπαντα ἦν τὸ ἄγος τὸ ἐς Καίσαρα" ὅ γε οὐδὲ 
ἁπλοῦν ἄγος ἦν, οὐδὲ ἐν ὀλίγῳ. Καὶ γὰρ ἐς φίλον 
ἐγέγνετο παραλόγως, χαὶ ἐς εὐεργέτην ἐκ πολέμου πε- 

βισώσαντα ἀχαρίστως, καὶ ἐς αὐτοκράτορα ἀθεμίστως, 
καὶ ἐν βουλευτηρίῳ, καὶ . ἱερέα, καὶ Ἱερὰν ἐσθῆτα 
ἐπικείμενον, καὶ δυνάστην μὲν οἵον οὐχ ἕτερον, χρησι- 
µώτατον δὲ ὑπὲρ ἅπαντας πῇ τε πατρίδι καὶ τῇ ́Ἄγεμο- 
νία γενόμενον. Ἀ. καὶ τὸ δαιµόνιον αὐτοῖς ἄρα 
ἐνεμέσησε, καὶ προεσήµηνε πολλάκις. Κασσίῳ τε 
Υὰρ τὸν στρατὸν καθαίροντι ὃ ῥαθδοῦχος ἄνεστραμμέ- 

νον τὸν στέφανον ἐπέθηκε' καὶ Νίκη, γρύσεον ἀνάθημα 

550ρ6 ρτοβἱρία πΙα]ογΗπῃ ργοπυποῖα 11195 οΏγεπετυπί, 

190 --- {54. θῇ! 

ομδθηί οχι]ε5 : ποιο ἰά ἵπ οοπίοπίαπι Οω5α1ς (ος, αὖϊ 

αποά [αείο εογάπα ρααἀοτοί; απαπάσφαἱάσίη οἱ ν ίνα Γι 

γε (15 [ογίππσ (πο οα1δα πηΐταίας οδέ, οἱ ἀθ[ΠΟΓΗΠΗ 5ορς- 

ΠΠ ρυβ]ίες, αοἰααιθ οι ταία αρα, οἱ πιαρὶςίταίας {αι 

υγΏάΠο5 παπι ργογηοία]ες ὁἷα εκ ργα5οβρίο ος οτοαν 

ναἴα5 ηλ] 56 Πιε]ίας ηγοηίάγ Πα Πτα οοης (5: 5ο 5η 

ερα Ἠ98 Υἱτο5, οἱ 5ο]Ποϊίαάο ρτο αἵς, αἀάμχίί 5οΠα (ΠΠ) πι 

55ΡΙΟΙΟΠΕΙΗ οα]απηηία” : αἆεο οατἱ οταη{ οπιΠίθΗς. Τυπα γοτο 

εί επησπ/Ιογες Ιπίει εχυ]ε5 Ίο ργα[ετοβαπί Ῥοπηρείο, 

(παη(αα1Ώ Ἠϊο Ῥτορίος Γαθγαί, πθο 1 οπηδα ἱποχρίαρῆί γου- 

ρααίας; σα απι 111 εἰ Ἰοηρίηαπἶογος οβ8οηί οἱ ἱπιρ]ασαρί]ος, 

ΟΧΧΧΠΙ. ΟαίεγΙΠΙ 4111 αἆ τος σοτοπάα5 γθηίαη οί, 

Ῥἱεηηίο πο ἱπίορτο απἱάθηι Βταίας Οα5δίαδαπε ραδαπαα υἱ- 

αἰπίῖ εοἱ]ερετιηί Ἱερίοπος οἱ οφαἱέαπα οἰοῖίθι γἱσίπ({ η ία. 
ΠάΥΘ5 Ίοηρας 5πργᾶ ἀπορηίας, αππιαιο αρραταίαπι Ἰαιιά- 
(παπα. οοπίσοπηπεπάιπα, Ῥεοιμίαδααο Ιπβηϊίας, οππι ἃ 
γο]επίίρια5 {παπι α πο]οπίίβι5 οχασίας. Ἠε]]ασιο πια]ία επι 
πιυ]1ς οἰγ[ίαρας ασ σοπ!ἴριας οἱ αἀγοιςα [ασίϊοηίς Ποπηηίθιας 

ΓεΠσίίει [ογίεγαιο Ρεβδεγιαηί : Ῥοριυ]ίδᾳπο οἱ ρτογἱποῖίς 

οπηπίρις5 Ρο(Ώ{ δυηί α Μασθάοπία π5αᾳπε αἆ Ἑπρηταίοπι : αἱ 

4ποδομπ(αθ Ἠε]]ο ρείίεγπέ, 605 αἆ 5οοἱείαίοπι ΡοΓίΓαχθ- 
ταηί, οογαπιάθπησιε Πάθ]βείπια ἀεϊπάς οροτα αδί 5Πί. 

Αάπίοτίρας γετο γδβίριι5 δίίαπα αο ἆγηαςίϊς δὶ δαΠί; απίῃ 

εί ΡατΏιῖς 4ποπα, απαπιγίς Ιπ]πηϊοϊς ΒΟΠΙΑΠΟΓΙΠΙ : 56ᾷ Πὶς 
απάσπη, ἵπ τερας ἀππίαχαί πηϊποτίριας : 46 ΤΟΓΙΠΙ ΔΠΤΕΠΙ 
ΞΗΠΙΙΙ οργία(αγί, ποη. αχδροείαταη{ οοτΙΠῃ αὐγοθηίπα, Πο 

ῬαϊῬαΓαΠΗ Ἱη[εδίαππαπθ σοηίειη αβςαο[αζετεηί Ῥε]5 αἄγθυσιις 

ἘΟΠΙάΠΟ5. Οιοά Υ6γο πιαχίπιο πηγαπάαπη Τα οΠΙΠΙΗΠΗ, 

ΡΙεΓα(ι16 Ρα15 65 εχογοῖίας οοηδίαβαί οχ 15 ααἲ 518 ο. οµ-- 
8416 55ἱρεπάία {οοεταηί : απογαπα ἱποτεδ[ρί]επα ΓΑΥΟΓΕΠΙ οἱ 

ςίμά(απῃ οσα Π]απα Ρ6γο5δογος ῖ σςατῖς αα 56 {γαΠδάιΙχο- 
ταπί, Πα αἱ Εἱ5 ΠΠ οοηίνα ΕΠαπα 05.95 ΠάθΙίογεΠΙ ορθΓάΙΠΙ 

Ργορδίαγεη{, σπαπῃ ΑπίοΠΙο 5οοἴο Οᾳ5ατῖ5 οοΠερααιθ : ΠΟΙΟ 

επίπι 6ΟοΓΗΠ1 Ἐγαίπι Οα5δίαπλαπε γε] γἱοίος ἀθδογιῖί; «παπι 

Απίοηϊας αἆ Βτυπάμδίαπῃ α 5αἱς απίο ἱπίαπι Ώο]{ Γαογ1ὲ ἆ6- 
δου{ᾳ5.  Οα1ςδα απίεπι, ΡΤΟ ασια αἱ {απο εἰ απίθα 58 Ῥοπ]- 

Ρεῖο (π]εγαπί ατπ]α, ΠΟΠ Ργορτία υΠΠίας, 5οά ρορα]ί θέ 
ἸΏηρείΙΠῃ; ΦΡΕΟΙΟδΙΙΠΙ 5816 ἨΠΟΠΠΕΠ. (παπα ΠαΠΙ Ρ]εγήησηο 

πα[]θ. παπι αὐίεπΙ γἱίαηα, Ῥοδίαπαπα Ποπ αΠρΙΙΗ5 Ρτο- 

ἀθςδο ῃο556 ραΐγία» 5ἱρὶ γἱςί δΗΠέ, αΠΠΡΟ οοπίριηδοτηί ρᾶ- 
εν. Οποάἆ απίθπι αἲ αἰτίαδααθ ουΓα5 Ιάβογεδαιθ αἰπεί, 
60ᾳ55115 ἴη ΠΠΙΙΠΙ Ῥε]]απα Ἱπίεηία5, 5ἱοιί σ]αδἱαίου ἵΠ αἀἆνει- 
ΦΑΓΙΗΤΩ, ΠΙΠΙΗ κρεείαραί απά; Βτπίας, αΡίοεαπαιθ 655οί, 

γϊκεπάαγΗΠα αποσιθ ΤεΓΗΠ1 οί απάἴεπαϊ [ας οαρίάα5; φπἱρρς 
αιὶ αί Ῥ]]οδορ]ί Ῥιαοσρίΐς Ἰαιά ΠρεγαΠίεν ογαί ἵπι- 
Ῥα{α5, 
ΟΧΧΧΙΥ. δεά ας οπηῃος Βγι{ί Οα55Πααο γἱτίαία5 ο0/Π- 

Ῥοηςδανγί{ οχ ορροφϊίο πΙΠΗ ρίαο]απη ἵπ σα06αΓεΠῃ αἀπηϊςδΙΠ] ; 

αιάρραο αιοᾶ πες 5ἶπαρ]εχ ρίασπ]απα Γπεγαξ, που πιοάΙσμΠ. 

Ἐίεηπίπι ἵπ απιΙσΙΠα Ρα(ταίαπῃ εδέ, οοηίτα πα{υΤᾶΠΙ ΤαΙΟΠΕΠΙ- 

σπα; οἱ ἵπ Ῥεηθ πιεηίαπα, αἱ Ῥε]]ο εαρίος 5ογγαγοιαί Ιπου- 

ΊἸ1π1ε5, ἱηρταία; αἱ Ιπ Ιπιροταίοτοπῃ, πο[ατία; οἱ ἵπ ουτία, 

εί ἵπ ροπ/ίβοθπη , ααΠι(θ 580Γα Υεςία απηϊοίαπα, οἱ ἵπ Υἴγαπι 

ααῖ ἀοππϊπαίοπεπα απἰάεπα Ιπρυ]ατοπῃ 5ἱΡί οοπιραταγετα!, 

φοἆ απἱ πποηϊεἶ5 οἴίαπα ἵπ Ρα(γίαϊη ἱπιρογίαπηαιε Ίοηβο ΟΠηΗΟ5 

ΒυρεταγεΓαί. Ουαρτορίοτ είῖαπα Ἱγαίο ππαίηο αδί δημ 

ΝΕΡΙ 

Οᾳ85ίο οορίας Ἰαςίγαπ{ Ποίου Ιπγογδαπι οοτοΠαΠΗ [προδυ τ) 



οἱ2 

Κασσίου, κατέπεσεν' ὄρνεά τε πολλὰ, ὑπὲρ τὸ στρατό- 

πεδον αὐτοῦ καθήµενα, κλαγγὴν οὐδεμίαν ἠφίει καὶ 

μελισσῶν ἐπεκάθηντο συνεχεῖς ἐσμοί. Βροῦτον δὲ ἔν 
τε Σάμῳ γενεθλιάζοντα, φασὶ, παρὰ τὸν πότον, οὐδὲ 

εὐχερῃ πρὸς τὰ τοιαῦτα ὄντα, ἀλόγως τόδε τὸ ἔπος 

ἀναβοῖσαι" 

ἀλλά µε μοῖρ) ὀλοη, καὶ Αητεῦς ἕκτανεν υἱές. 

Μέλλοντα δὲ περᾶν ἐκ τῆς Ἀσίας ἐς τὴν Εὐρώπην 

σὺν τῷ στρατῷ, νυκτὸς ἐγρηγορότα, µαραινοµένου τοῦ 
ο 3 - - / /' / 

φωτὸς, ὄψιν ἰδεῖν ἐφεστῶσάν οἵ παράλογον’ χαὶ πυθέσθαι 

μὲν εὐθαρσῶς, ὅστις ἀνθρώπων ἢ θεῶν εἴη: τὸ δὲ 

φάσμα εἰπεῖν, Ὁ σὺς, ὦ Βροῦτε, δαίµων κακός: ὀφθή- 

σοµαι 2έσοι καὶ ἐν Φιλίπποις. Καὶ ὀφθῆναί φασιν αὐτῷ 

πρὸ τῆς τελευταίας μάχης. Ἐξιόντι δὲ τῷ στρατῷ, 

πρὸ τῶν πνλῶν αἰθίον ὑπήντησεν' καὶ τόνδε μὲν, ὡς οἳ- 

ώνισμα φαΌλον, ὃ στρατὸς αὐτίκα συγέκοψε. Δαιμόνια 
ὃ ἦν αὐτοῖς ἄρα καὶ τάδε" ἐς Κάσσιον μὲν, ἐν ἀμφη- 
βίστῳ νίκη πάντα ἀλόγως ἀπογνῶναι Βροῦτον δὲ εὖ- 
θούλου βραδυτῆτος ἐχθιασθῆναι , καὶ ἐς γεῖρας ἐλθεῖν 

ἀνδράσι διωκοµένοις ὑπὸ λιμοῦ, δαψιλῶς αὐτὸν ἔχοντα 

ἀγορᾶς, καὶ ναυκρατοῦντα" χαὶ τόδε παθεῖν ὑπὸ τῶν 

οἰκείων μᾶλλον, Ἠ τῶν πολεµίων. Καὶ μὴν πολλάκις 
ἀγώνων µετασχόντες, ἐν μὲν ταῖς µάχαις οὐδὲν ἔπα- 

θον" ἄμφω ὃ) αὐτῶν ἐγένοντο αὐθένται, καθάπερ ἐγέ- 

νοντο τοῦ Καίσαρος Ἱάσσιος μὲν δὴ καὶ Βροῦτος 

τοιάνδε δίκην ἐδεδώκεσαν. 
ΟΧΧΧΥ. Καὶ Βροῦτον Αντώνιος ἀνευρὼν, περιέ- 
- -” 3 κ) /΄ / 

θαλέ τε τῇ ἀρίστη φοινικίδι εὐθὺς, καὶ καύσας, τὰ λεί- | 
Ὁ δὲ σὺν τῷ 

2 - κ ψ ι μὴ ’ 98 η 

σοεις ἐς Καίσαρα και Ανυτωώνιον ΕπΕΗ.ΤΟΥ πι συγγνω- 

. .. - 

Παρέξδοσαν ὃ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἑαυτοὺς καὶ οἱ κατὰ τὰ 
φρούρια, πολλὰ ὄντα. Τὰ δὲ φρούρια αὐτὰ καὶ τὸ 
στρατόπεδον ἐδόθη τοῖς Καίσαρος καὶ Ἀντωνίου στρα- 
τοῖς διαρπάσαι. Τῶν δ᾽ ἀμφὶ τὸν Βροῦτον ἀνδρῶν 

ἐν ταῖς µάχαις ἀπέθανον, οἱ δὲ αὑτοὺς 
ἐξήγαγον ὁμοίως τοῖς στρατηγοῖς, οἵ δὲ καὶ ἐξεπίτη- 
δες ἐμαγέσαντο µέχρι θανάτου: ὧν ἦν Λεύκιός τε 
Κάσσιος, ὃ ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ Κασσίου, καὶ Κάτων 

ὁ Κάτωνος ἐμπίπτων ὅδε τοῖς πολεμίοις πολλάκις, 
εἶρ᾽ ὑπογωρούντων ἀναλύσας τὸ κράνος, ἵνα 3 γνώρι- 

µος ἃ εὔθλητος, ἡ ἀμφότερα, εἴη. Λαθεὼν δὲ, ἐπὶ 

σοφία Ἱνώριμος, ὁ πατὴρ Λαβεῶνος τοῦ κατ ἐμπειρίαν 
νόμων ἔτι νῶν περιωνύµονυ , βόθρον ἐν τῇ σκηνη τὸ µέ- 
γεθος αὐτάρκη σώματι ὀρυζάμενος, καὶ τὰ λοιπὰ τοῖς 
θεράπουσιν ἐντειλάμενος, ἐπέσκηψε τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς 
παισὶ περὶ ὧν ἐθούλετο, καὶ τὰ γράµµατα φέρειν ἔδωκε 
τοῖς οἰκέταις' τοῦ δὲ πιστοτάτου τὸ; δεζιᾶς λαθόμενος, 

καὶ περιστρέψας αὐτὸν, ὡς ἔθος ἐστὶ Ῥωμαίοις ἔλενθε- 
ροῦν, ἐπιστρεφομένῳ ζίφος ἔδωκε, καὶ τὴν σφαγὶν 
ὑπέσ[ε. 

ἐπιφανῶν, οἳ μὲν 

Καὶ τῶδε μὲν ἡ, ἀκηνλ τάφος ἐγένετο. 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

αἵ αὐτοα Ὑπείοτία, ἀεάϊσαία α 0α55ἱ0, Ἠάππση ἀεοιότ ανες 

4 ποσπε ρτερα (πι 5αργα Π]ίης οαδίτα, παπα Ἰαπσοτεπῃ εἶεῃ- 

65, εοηξεάεγαπί; εχαπηῖπα Ὑετο αρΏπη Πξάθπα εαςίτῖς αἲ- 

Ἱαδογυπί οορήπας. ἈΒταίαπα Πεπα, Φαπηῖ παία]ειη 5Η 

ερ]οργαπίοπη , ἵπ ΟΟΠΙΕΞΞΔΙΙΟΠ6, (παπηνῖ5 ποῃ ε5ςεί ργος](γῖ5 

αὰ ἰαῑία, 5ἶπε υ]]α εγἰἀεηίῖ «α1δα Ἠππο γεγδατη Ρτοιι]ίκςε 

αἰαηί : « 5ο6ἆ πιο 5015 Ππίδετα εἰ Ι,αἴοπα ας ρετάά. » 

Είαασπα ἱγα]εείατας εςςεί οπῃ εχετοῖία ἵπ Έπτοραπη ες Αξία, 

ποσα νἰριαπίεπα, ἀε[οιεπίε ραυ]α]απα Ίάσειπα, γ]άΐςεε αἲ- 

είαης 5ἱρί 6ροοίτΗπη ἱπηςίίαία [οτιπα : εἰ ἱπίτερίάε ρετευη{ᾶ- 

(ο, φπἱκηαπα Ἰονηίπα η 46ΟΓΙΠΗΥΕ ε5εεί2 βρεείΙπῃ ΤΟΡΡΟΠ- 

ἀἱβκα: Ταμ5 511, Βγυία, πια]ας σοπίας : ΡΠΗρρί5 ππε Πργυπι 

γἰάερῖ.  Αἰαπίαπε αρρατυίςςο εἶ ραμ]ο απίε εχίγεπιαπι 

Ῥαρησίη. Ἐχετοαί αὐίειη ἔσπο εαδίτῖς εχευπ!ῖ ορ γίαηα Γα1ί 

Α:Ιορδ; απεια, αἱ πια]άπη ΟΠΠπεΏ, Ῥτοῦίηας πο ηίες εοπεῖ- 

ἀεταπί. Ἄεφιθ Υοτο δίαπη οἶπε ἆδογαπα πυτηίπε [αοέαπα γἰ- 
ἀαθπὰ Ἰου ἀεδεί : πί εἰ Οαδδίας, Ρο5ί ῬΡήρβηαπη «απο Ματίε 

ἀἰτοπηίαπα, 4ε 5ΠΠΗΠΙΑ Τ6ΤΙΠΑ {απη ἴεππετε ἀθδρεταγετί!; εἴ 

Ῥτηίο ρε πλ] {ες πο Ποπετί οοηδαείαπα ορίίπετο οὐπείᾶ- 

Ποπειη, 5εᾷ αἱ εοασίας Γαοηί ρτααπα «οΏδθτοτε οππα Υ]γς 

{απηο εχαρί(α[ῖς, Ίρ5ε αππάαης οοπηπιθα δις εἰ οἰακείθας: 

πίαπο οαἵ Ίος που αὖ Ἠοδ[ίρας, 5εᾷ α 5αἱς, αεοἰἀει!. Όε- 

πίααθ 4πΠΠῃ 5ρο ἵη ργα]ής α55εηί απΠΏο τετδα!, πε(πε 

απἰάφααπα εἶς πια]! ἵπ ΡυρηαΠα ππσυατα αοοἰἀ]ςδεί, αἲ εν- 

(τεπηπα πἴεταπο 5 ἴρ5ε Ππίεγίεοίοτ ΓαΕ, 5ἶου! ριῖας ζα- 

φαγῖς Γογαί. Τία Οαρδίας Βτηίαδαιε [απο Πας Ρ6Πα5 

ἀθάετιπί. 

ΟΧΧΧΥ. Οορας Βγυῖί παοία5 Απίοπίας, πποχκ ΡΙΥρΙτεα 

γορδίο ριομογίπια Ἱηνοἰηίαπη οτεπιαγΊέ :. τεἰφπἱάδασε αἆ 

πιαίτοα οἶἷας παϊςς δογν]Παπῃ. Ἐτετοίας Βτηί, απἲ αριᾶ 

ουπα ρε» [εταξ, οορηίία οἶας πποτία, Ἱεραίος πηϊκ{ αἲ 008- 

φάτοη εἰ Απίοπίαμα , Ἱπιρείταίαφπε τοπία, Ρεί ἹΠογαπα εχετ- 

οἵεας ἀῑγίδας οί : εταπί απίθιη οἰγοῖίοι χιτ πηἠία. Μον ἵπ 

οαππάθηα οοπά{άοποπα αἱ Πί ἀοάίοποπα Γεοργαπί, σπἱ ἵπ 

ἀῑνοτείς ογαηί οα5ίοογάα ργοςίἀῑς. θαξίε]ία Ίρεα ἳΠη ϱΆ- 

φἰγὶς ιοίαπα οοΠΏοσδδα 5υη{ ἵηπ ρτἆαπα Ο5αἰαηῖς οἳ ΑπίΟ- 

πἰαηἰς τη ρας. Ἐν οπποπἰοίθας υἱτὶίς, αἱ Βεοί 0ᾳ5- 

εἰίᾳιο οπδίτα ογαηί 5ου, αῖ ἵπ ργα]ῖο οοοἰάσγαηί, αἲῆ [ρεῖ 

5ο ἱπίογοπποταπί, δἰομί Ἱπιρεταίοτος : ποπ ἀπία ορογα 

ραρπατυηί πδοπο αἆ ποοσηα : οἱ ἵπ 5 Τ,, Οαφδίας, ταῖτῖς Π- 

Πας ἱππροταίονίς; εἰ Οαἱο, Οαἰοπίς β]η5, Σαρία ἵήρργοης 5ο 

Ιοδίνας, οἱ ῥροδίτεπιο, 4. Ρο εα το[ογερηί, βα]σαπα ἆ6- 

(τα]οης, θἶνο οἱ αμηοδοσγοίης, εἶνο οἱ Γείγοίας Γαο μίας, νο 

μίτα(νο 46 οἈηδα. Ἰ40οο γετο, υἰγ δαρίοπία. ποπηίπο εἶἷα- 

τη5, Ραΐος 1αοοπίς εἶας αἱ παπο 4ποφπε Γπίογ Πητίδου- 

α]ίος οοἱευγαίας, ε[ῄοςσα ἵπ {ομίοτίο αἲ δυἱ οογροτίς ποια 

Ιά11 [ονθα, 4π η ἆος αἲῑς τος ρτα οορἰςδοί 5οτνίς, πχοή εἳ 

Ἰνοεῖς Ρος Πίογας πιαδαία ἀεδΙί ανς γο]αί, οἱ Ιεγας βογν!» 

Ρο[ογεπάας Ἱταδίά{ι. Ταπα νότο ΠΟἰκκίπνη οχ Ἰής, ἀεχίτα 

Ριδἱνοη δα, οἰτουπομίε ἵπ ντα, αἱ πηος οδί Ἰοπιαηίς 

εοινος Ἰἠνογίαίο ἀσπαρίίθας; πποχαπο ἰαδίαπι οἱ ἰταδίάα, 

υρα]ηπιφο ρα ή, δἱο Ἰίο φπἰάεια (οπίούαπι ριο 

εορυ]οτο {1, 

... 
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ΟΧΚΧΥΙ. Ῥάσκος δὲ, ὁ Θρᾶξ, ἐπανήγαγεν ἐκ τῶν 
ὁρῶν πολλούς" καὶ γέρας ἤτησέ τε, καὶ ἔλαθε, σώζε- 
σθαι τὸν ἀδελφὸν ἑαυτοῦ Ῥασκούπολιν: ᾧ καὶ διεδείχθη, 
ὅτι οὐδ' ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀλλήλοις οἵδε οἳ Θρᾶκες διεφέροντο, 

ἀλλὰ, δύο στρατοπέδων μεγάλων τε καὶ ἀμφηρίστων 
περὶ τὴν ἐκείνων γην συµφερομένων, τὸ ἄδηλον τῆς 

τύχης ἐμερίσαντο, ἵνα ὅ νικῶν περισώζοι τὸν ἡσσώμε- 
νον. Ἠορχία δ, ἡ Βρούτου μὲν γυνὴ, Κάτωνος δὲ 
ἀδελφὴ τοῦ νεωτέρου, ἐπείτε ἀμφοῖν ὧδε ἀποθανόντοιν 

ἐπύθετο, φυλασσομένη πρὸς τῶν οἰκείων πάνυ ἐγχρα- 

τῶς, ἐσχάρας πυρὸς ἐνεχθείσης, ἁρπάσασα τῶν ἀνθρά- 
χων κατέπιεν. Ὅσοι δ᾽ ἄλλοι τῶν ἐπιφανῶν ἐς Θάσον 
διέφνγον, οἳ μὲν αὐτῶν ἐξέπλευσαν' οἳ δὲ ἐπέτρεψαν 
ἑαυτοὺς, ἅμα τῷ λοιπῷ στρατῷ τῶν ὁμοτίμων Μεσ- 

σάλατε Κορουΐνφ καὶ Λευκίῳ Βύθλῳ, ὅτι βουλεύσοιντο 

περὶ σφῶν, ποιεῖν περὶ ἁπάντων. Οἱ δὲ, συνθέμενοι 
τοῖς περὶ τὸν Ἀντώνιον Ἀντωνίῳ διαπλεύσαντι ἐς τὴν 
Θάσον παρέδοσαν ὅσα ἦν ἐν Θάσῳ χρήματά τε καὶ 
ὅπλα, καὶ τροφαὶ δαψιλεῖς, καὶ ἄλλη παρασκευὴ πολλή. 

ΟΧΧΧΥΠ. Οὕτω μὲν δὴ) Καίΐσαρί τε καὶ Ἄντω- 
νίῳ, διὰ τόλµης ἐπισφαλοῦς, καὶ δυοῖν πεζοµαχίαιν, 

τηλικοῦτον ἔργον ἤνυστο, οἵον οὐχ ἕτερον ἐγένετο πρὸ 

ἐχείνου. Οὔτε γὰρ στρατὸς τοσοῦτος Ὦ τοιοῦτος ἐς 

χεῖρας πρότερον ἦλθε Ῥωμαίων ἑκατέρωθεν: οὐγ ὑπὸ 

συντάξει πολιτικη στρατευσαµένων, ἀλλὰ ἀριστίνδην 
ἐπιλελεγμένων' οὐδ' ἀπειροπολέμων ἔτι, ἀλλ᾽ ἐκ πολ- 
λοῦ γεγυμνασμένων' ἐπί τε σφᾶς, καὶ οὐκ ἀλλόφυλα 

ἡ βάρθαρα ἔθνη, τρεποµένων. Ἀλλὰ καὶ γλὠώσσης 
μιᾶς ὄντες, καὶ τέχνης πολέμων μιᾶς, καὶ ἀσκήσεως 

χαὶ καρτερίας ὁμοίας, δυσκαταγώνιστοι παρ᾽ αὐτὸ ἦσαν 

ἀλλήλοις Οὗτε ὃρμη καὶ τόλμη τοσῇδέ τινες ἐχρή- 
σαντο ἐν πολέμῳ, πολῖταί τε ὄντες ἀλλήλων καὶ οἳ- 
χεῖοι, καὶ συστρατιῶται γενόμενοι" τεχμήριον δὲ, ὅτι 
τῶν νεκρῶν ὁ ἀριθμὸς, ἐπανισουμένης ἑκατέρας μάχης, 

οὐκ ἑλάσσων ἔδοξεν οὐδὲ παρὰ τοῖς νικῶσιν εἶναι. 

ΟΧΧΧΥΠΙ. “Ὁ δὲ στρατὸς ὁ Ἀντωνίου καὶ Καΐσα- 
ρος τὸν τῶν στρατηγῶν λόγον ἐπηλήθευσαν, διὰ μιᾶς 

ἡμέρας καὶ δι’ ἑνὸς ἔργου χίνδυνον ἔσχατον λιμοῦ καὶ 
δέος ἀπωλείας ἐς εὐπορίαν δαψιλΏ καὶ σωτηρίαν ἀσφαλτι 

καὶ νίκην εὐχλεῃ µεταθαλόντε. Ἀπήντησέ γε μὴν 
αὐτοῖς καὶ ὃ συνιόντες ἐς τὴν µάγην ἐπεμαντεύσαντο 
Ῥωμαίοι.. Ἐκρίθη γὰρ αὐτῶν ἡ πολιτεία παρ) 

ἐκεῖνο τὸ ἔργον μάλιστα, καὶ οὐκ ἐπανῆλθεν ἐς δηµο- 
κρατίαν ἔτι: οὐδὲ πόνων αὐτοῖς ἐς ἀλλήλους ἐδέησεν 
ὁμοίων, χωρίς γε τῆς μετ) οὐ πολὺ Ἀντωνίου καὶ Καί- 
σαρος στάσεως, ὑστάτης Ῥωμαίοις γενομένης. ᾿Γὰ δ᾽ 

ἐν µέσῳ μετὰ Βροῦτον, ὑπό τε Πομπηΐου, καὶ τῶν 

διαφυγόντων Κασσίου καὶ Βρούτου φίλων, λείψανα το- 

σῆσδε παρασκευῆς μεγάλα ἐχόντων, οὔτε ταῖς τόλµαις 

ὅμοια ἔτι ἐγίγνετο, οὔτε ταῖς τῶν ἀνδρῶν ἢ πόλεων 3 
στρατῶν ἐς τοὺς ἡγεμόνας ὁρμαϊῖς, οὗ γάρ τις αὐτοῖς 
τῶν ἐπιφανῶν ἔτι, οὐδ) ἡ βουλὴ, οὐδὲ ἡ δόξα αὕτη, 

ὡς ἐς Κάσσιόν τε καὶ Βροῦτον, ἀπήντα. 
αΡΡΙΑΧΙ5. 
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ΟΧΧΧΥΙ. Βαδοις απίοηι Τ]γαν Ππ]ίος ο Ποπ ῦ5 το- 

ἡγαχίέ : οἱ ρε δα ργῶπηίαπα ΡοΓΗί οἱ αοορρίέ φαλαίοιι 

[γαίτῖς δι Βαδοιρομάΐδ. Ὁπάο δαν αρρατη{, πο 4 ἱπίίο 

απἱάεια ΕΠΙ Ίος ΈἨγάσθ5 Ππίθς 56 ἀἱπδθηρίσεε; 564, 4πΗπι 

4μ0 πιαρηί οχοτοῖία5 Ῥτορο ἴοτας 6ΟγΠα ἀπρίο Ματίο ο55εη! 

εοπβ]σίαΓατί, Ἱπορτίαπα Γογίαπορ ΘγεΠ{ΗΠΙ [ία ἱπίεγ 56 6556 

ρατΗ{ο5, αἱ γὶσίου Υἱοίαπα δενατεί. Αί Ῥοτοία, Βειήί απο, 

Οα{οπί5 Ιαπίοτίς 50Γ05, Ροδί(παπα αίταπιαο (αἲ [αίο 5])- 

Ἰαίπῃ οορπογ{έ, πάπα α ἀόπιοφίίοῖν αἁπιοάαπα οαµ{ο «οινᾶ- 

τοία, 46 Γοεμ]ο αγἀρηίε, απ ἵπ οοΠο]αγε ογαί Π]αίας, ταρία 

Ργυηας ἀερ]α ιν. Οἱ απ{επα οχ ποβἰµίαία, αἱ ἵπ Τίια- 

5Η οναδογιηί, ΡαΓ{ΙΠα ἴπάο οπαγἱρατιπέ, ΡατΗνη ΟΠΗ το]]- 

απο οχοτοία Μεδξα]α σουν]πί αἱ Τι. Βἰρι]ϊ ατβ](τίο 56 60ΠΙ- 

πηϊκετυηί, αἱ, πἱάσαἷά Ἠ εΏοῖ 1ρεῖς οοηρααἱδοπέ, ἰάθπι 

46 οηηίρις δἰαίποτοηπί. ΟΙ, 4ο δα]αίο ουπι Απίοπίο ζω5α- 

τθ(ιθ ρασίἰ, Απίοπίο, ΤΠαδαΠ αρρα]»ο, (γαάιάθγαπί απἱἀφαίά 

Πὶ ροοΠΙαΓΙΠΗ, ΑΓΠΙΟΓΗΠΙ, οοΙΩΠΙΘαίάΙΠΗΥΟ,, οἱ αΠἴογά Πα ρ- 

ρανγαίααπα, πηᾶσηα εορία τεσπα ογα{. 

ΟΧΧΧΥΠ. Αίπε ἵα Οωδατὶ Απίοπίοαιε ρογίοι]οδα αιι- 

ἀασῖα ἆποῦας {ογγοςίτῖθας ργο]]ς αὐφο]αίαπα γἱεἰοτίαπι Ῥε- 

Ρον, ᾳμαἱί5 α 61η ἀϊσιη πα]]α θα1ί,  Ναπααπη οΠίπι αηίρα 

ἰαπίί αί {αῑος οχογοίία5 Βοππαπὶ εοπβϊκοταηί ἰπίθι 56: ΠΟΠ 

οκ οοηκιιείῖ5 ἀε]εσίῖριας οοηδοπῖρί, 5εά υἱπαία ους : 

πες [ἴνοῃθς, 5εά οχοτοα(ἵ γοίοταμῖ : σαο 5ρί ἱροῖς ηηιι- 

πο, ποή εχίαιπίς απί Ρατρανίς σοπ!ἶρας, δἴσηα Ιπ[ετοηίος. 

7401 πηῖας 4ποαιθ Πησασ 411Π1 6556Π{, οἱ ο[αςάσπα παϊατίς 

ἀϊδοῖρ]ίηο», Ῥεγίέα Ῥατος οί τοροτα, οἳ Ίου ἵρδιπα 4ποαπα 

ΛΟΠ {αοἴ]ο αἰίαγῖ αἨ αἰίοτίς Γπογαπί 5αρεταβίες. ἨἈοσιο γθτο 

αἱ] ππσααπα {π Ῥε]]ο {αηία [ετοσῖα {απίασιε ααἀασῖα ρασηᾶ- 

{απα οδέ, απαπία ἵη Ἠου οἶνος οσα οἴνίρας, {απηϊΠατος ΟΗΠΙ 

{απηΙατίθ5, οοπηπα]Πίοπος πα γοίογῖρις οοπαπα ΠΠ (οπίρις 

Ῥαρπαναηί : ου]α5 τί αγραπηεηίΠα α5ί, αιοά, οοπΙρθηςα{ο 

 πίτοσιθ ρυῶ]0, ΠΟΠ ΠΙΙΠΟΓ ΟΦΡΒΟΓΙΠΙ ΠΙΠηΘΓΙ5 αραιά γἱοίογες 

τερθτίας Γαἶςςε Ῥεγήρθαίγ. 

ΟΧΧΧΥΤΠ. Αίάπθ ἵα Απίοη σᾳκαγίδᾳαο πηϊ]{ες ργαἁ- 
οοηῖς ΙππρεΓαίογπα γεγίίαίεπα ογθηία οοπΙργοΡαΓΙΠΕ : ΠΟ 

ππίας ἀῑοί Ί4βοΓς, αχίτεηπα [απηῖς οἱ Ιπιαιποσϊοπίς Ρρενῖοιι- 

Ἰαπα, οὔπα ορυ]επία αριαπάαπίία οί {πία φα]πίο αἱ σ]οτίοδα 

γιοίοτία, οοπηπιηίαπίε». δεά αγεπῖέ (πα οἰῖαπα, αιοά 
Ρτοάευπίίρας {π αοἴεπῃ Ῥοπιαπίς Ργαδασίθγαί αΠΙΠΙΙ5 : ἆ4δ- 

ογείαπα εδί ΘΠΙΠΙ ϱἃ ΠΙαΧΙΠΙΕ6 Ῥηξηα 4 ιΠίν6Γδο δίαία Βο- 

πιαπος οἰγίίαίἰς : πες τοᾶΙΙ{ Ροδίμας Ρεϊκίῖπα τοδρυβ]ῖσα; που 

[αἱ ορα5 αιηρ[ία5 5ἰπιρις Ππίετ οἶνες οοπἰοπ{οπίρις; 

αρδαιιθ ππᾶ ἀῑδδεηδίοπε 6ᾳ95α1ἱ5 εί Απίοπϊ, σσ» Παιά πηπ]ίο 
Ρο5ΐ Ιπο]α[ξ, αο βαῖί ἴπίευ Ἠοπιαπος αέίππα,  Ναπι απσρ π5αιπθ 
ἃά Ἠ]απα , ἴπάο α ῬἘγη[ οβῖία, γα α Ῥοπηροίο σοδία 5ηΠέ, γα 
α Βτηιί Οα55ίσαπε απι]οῖς, αῖ πι ΠΟΠ 5ρεγηθηάῖς (αΠίΟΓΙΠΙ 

αρραταίααπα τοἠαιῖς οΥαδεταη{; 6 (πἱάσπῃ πδΠΙο {ῃ5ογαπα 
Δπδα σπα ππαση(αάἶπε οαπα 5 δαπί οοη/[εγεπᾶα, Ποιο 5ἷ- 
πα θας γίτοτυαπα Παδίίαπα ααἲ ο γΠαίαπα απί οχοτο παπι 
εἴρα ΙπρθγαίοΓθ» 5115 ποβ]]ίαία δαπί. Νοαπο οπῖπι 4 ἴ]ο- 

ΤΙΠΙ ραΓΗΡΙ5 Ί4Π1 5δεπαία5 απηρ]ίας, απί οκ επήπεπονίρις 

οἴγίρας απἴδααπα, 56Η έ; ποσο οΓΠΠΙΠΟ {απία 46 Π15 ορῖ- 
πίο, αμαπία 4ς Οαβ5ίο Βτίούιε, απἰπαίς οΠημίΙΠα ηςεάεταί, 

πο 
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Μετὰ δὲ τὸν Κασσίου καὶ Βρούτου θάνατον, ὃ μὲν 
Καΐσαρ ἐπὶ τῆς Ἰταλίας ἴει, ὃ δὲ Ἀντώνιος ἐςτὴν Ἀσίαν" 

ἔνθα αὐτῷ συμθάλλει Κλεοπάτρα, βασιλὶς Αἰγύπτου, 

χαὶ εὐθὺς ὀφθεῖσα ἐ ἐκράτει. Ο δὲ ἔ ἔρως ὅδε αὐτοῖς τε 

ἐκείνοις ἐς ἔσχατον ἔληξε καχοῦ, καὶ ὅλη Αἰγύπτῳ ἐ ἐπ᾽ 
ἐκείνοις. Ὅθεν ἄν τι καὶ σοκ. εἴη τῆσδε τῆς 

βίθλου μέρος, ὀλίγον τε, καὶ οὐκ ἄξιον ἐπιγραφῆς πως 
διὸ δὲ χαὶ τοῖς ἐμφυλίοις πολὺ πλείοσιν οὖσιν ἐπίμικτον. 
Ἐγίγνετο γὰρ δὺ καὶ μετὰ Κάσσιόν τε καὶ Ἠροῦτον 
ἕτερα ἐμφύλια ὅμοια, στρατηγοῦ μὲν οὐδενὸς ὄντος ἐπὶ 
πᾶσιν, ὥσπερ πάΦι χατὰ μέρος δὲ ἑτέρων: μέχοι 

Πομπήτός τε Σέξστος, ὅ νεώτερος παῖς Πομπηΐου Μάγνου, 

λοιπὸς ὧν ἐπὶ τῆσδε τῆς στάσεως, τοῖς ἀμφὶ τὸν Βροῦ- 

τον ἐπανηρέρη, καὶ Λέπιδος ἐξέπεσε τοῦ μέρους τῆς 

ἡγεμονίας, καὶ ἡ Ῥωμαίων ἀρχὴ πᾶσα περιῆλθεν ἐς 

δύο µόνον, Ἀντώνιόν τε καὶ Καΐσαρα. Ἐγίγνετο δὲ 

αὐτῶν ἕκαστα οὕτως. 

11. Κάσσιος, ὁ Ἡαρμήσιος ἐπίκλην, ὑπελέλειπτο 

μὲν ὑπὸ Κασσίου καὶ Βρούτου 7 περὶ τ τὴν Ἀσίαν ἐπὶ νεῶν 

χαὶ στρατοῦ» χρήµατ τα ἐχλέ γεν. Κασσίου δὲ ἀποθα- 

νόντος» οὐδὲν ἐλπίζων ὅμοιον ἐν Βρούτῳ, Ῥοδίων ἐπε- 

λέξατο γπας τριάκοντα, ὅσας ἐνόμιζε πληρώσει, χαὶ 

τὰς λοιπὰς διέπρησε χωρὶς τῆς ἱερᾶς, ἵνα μὴ ο. 

νεωτερίσαι. Καὶ ὁ μὲν τάδε πράξας, ἀνήγετο ταῖς τ 

ἴδίαις καὶ ταῖς τριάκοντ τα. Κλώδιος δὲ, ἐκ Προύτου 

πεμφθεὶς ἐς Ῥόδον ἐπὶ νεῶν τρισκαίδεκα ο τοὺς Ῥοδίους 

νεωτερίζοντας εὑρὼν (ἐτεθνήκει γὰρ ἤδη καὶ ὁ Προῦτ ος)ν 

ἐξήγαγε τὴν φρουρὰν, οὖσαν ὁπλιτῶν τρισχιλίων, καὶ 

ἐς τὸν Παρμήσιον ἐχώρει, Ἀφίκετο δὲ αὐτοῖς καὶ 

Τουρούλιος» ἑτέρας ναὺς ἔχων πολλὰς χαὶ χρήματα, 

ὅσα προεζείλεκτο ἀπὸ τῆς Ῥόδου. Ἐς δὴ τὸ γαυτικὸν 

τοῦτο, ὡς ἐς ἤδη τινὰ ἰσγὺν, συνέθεον ὅσοι ἦσαν χατὰ 

μέρη τῆς Ἀσίας ἐπὶ τῶν ὑπηρεσιῶν, καὶ αὐτὸ ὁπλίταις 

τε ἐξ ὦν ἐδύναντο ἀνεπλή Προυν, καὶ ἐ ἐρέταις ἐκ εις 

των 3 δεσμωτῶν, ἐπιπλέοντες δὲ ταῖς νήσοις, χαὶ ἀπ 

τῶν νησιωτῶν. "Ἠλθον ὃ) ἐς αὐτοὺς καὶ Κικέρων : 

Κικέρωνος, καὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν ἐπιφανῶν ἐκ τῆς Ωάσου 

διεπεφεύγεσαν. Καὶ ταχὺ πλῆθος ὃν, καὶ σύνταξις 

ἀτιόγρεως ἠγεμόνων τε καὶ στρατοῦ καὶ νεῶν. Ἠροσ- 

λαβόντες δὲ καὶ Λέπιδον μεθ) ἑτέρας δυνάμεως, Ἡ Βρούτ ῳ 

χαθίστατο Κρήτην, πρὸς | Μοῦρκον καὶ Δομίτιον ληνό- 

6αρβον, ἐπὶ μεγάλης δυνάμεως ὄντας, ἐς τὸν Ἰόνιον 

ΑΡΡΙΑΝΙ 
ΑΤΕΧΑΝΡΒΙΝΙ, 

ΙΟΜΑΝΑΒΙΜ ΗΙΒΤΟΒΙΑΒΙΜ 

ΡΕ, ΡΕΙΙ15 ΟΙΝΠΙΡΌΟ5 

ΠΙΡΕΝ Ο0ΙΝΤΟ5. 
τοσο -- - 

Ῥο5ΐ ϱα5είῖ Βγηίαο οῬίέαπα, Ο0ρ5ατ Πα]ίαπη Ρεξ, Απίο- 

πίμς Αδίαπι : αδί ΟἸθοραίτα, σγρίϊ τεβίπα, «ΠΠ 60 ϱ0η- 

βιθβδα, Ρεῖπιο κἰαίπι αδροσία γἰοῖ, Οἱ -απιος 6ἳ 1ροῖς 

Ρεγηϊεῖεπα, εἰ ροδί ϱο5 Ἐσυρίο απίγετςῷ πιαῖα Ῥ]υτίπια α- 

ταἩέ. Πία ΠΕ, αἱ 4ᾳ τεῦας α.συρίϊ άποσπθ αξαί ρᾶτ5 ποπηυ]]α 

μα]ας Πρ; οχίσια Ί]α απἰάεπα , αἱ απ ποπάαπα ππεγθαίυς 

Ῥοου]ίατί Π{π]ο Ἰηςονρίς απατο είαπῃ τοῦας αἆ Οἶγ]ία Βεϊ]α 

Ῥογιποπ/ΐρις, απσ πηυ]ίο παροτίοτος 5υΠ{, ἃ ποβίς Ἱηδετία 

οδί. ἈΝαπι οἱ ρο5ί Οαςδίαπι Βτηίπππσαε ἰπιϊ]ία αἰία Ώο]]α 

εχτίοιαπί οἴνῆία : ααἴρας φπἱάσπα ΠδΠπο, φαοπιαἁπιοᾶυπα 

εαρετίονῖρΗς, ΦΗΠΙΠΙΟ Γογα οπηπίαπι ῥγεταί, 5εᾶ αἲῆ 

αΏδῖ φοοτςῖπα Βε]]απῃ (αο[εβαπί : ἀοπθο {απάεπα, δες. Ῥοπ- 

Ρείο Μαρηϊ β]1ο παῖποτε, τε]ί(ιο εἶας [ας Ιοηίς, ραγῖΐοτ αἴᾳπο 

απίοα Οᾳδεῖας Ἠγηίήδαπο 5πΡίαίο, εί 1ερίάο ἀϊρηιίαίο ρτῖ- 

ναίο, 5ΗπηπΙα ἰοίῖας Ποππαπί ἱππρογίϊ ἵη ἀποτυπα {απίαΠη Ρο- 

ἰαίαίοπα, Απίοπϊ εί Οᾳδατίς, τοάσεία οδί. ΟΗ 8 πΠΠΟ ςἵη- 

Ρι]α 6χΡΟΠΕΙΙΙ5. 

Ἡ. Ο855ἱ15, εοβηοπιίπο Ῥατπιθηςίς, ἃ Βταίο Οαδδίοσαιε 

το]οία5 ογα! 1π Αδία ο"Πῃ εἶαςςο οἱ οχοτοῖία, υί ρεεπηίας οχ]- 

πετοί. 15 Ροδἱ 0ᾳ551ἱ πιοτίεπα, 4ο Βτηίο ΠΙεΙΙΟΓ8 ΡΟΓΑΠ5, 6 

Ἠ]οάίογαπα πανῖριας {πσϊηία 5ε]ορίε, σαποί 56 5οοἱς παγα]ί- 

Ῥα5 ἴπρ]ετο ρο556 ριίαγ]έ: γε]ίσυα5, πο οἰν]ία Το πΟΥὰ5 

πιο]ϊγί Ῥο556ξ, 9ΠΊΠ65, οχοερία 5αοτα πανῖ, Ιπορπάϊξ : απο 

[αείο, οππα πανῖρις δαῖς Ἠ]οδ[ίκαπο εο]νίί, ΟΙοδῖας απἴεια, 

ἆ Βτπίο Ἠλοάαπα οσα (γοδεοῖπι πανίδας πηίςδας, Ῥοδίσπαπα 

το ΠΟΥα5 ππο]ἰοηίο5 Ἠ]ιοδίος Ιηγοπῖέ (Ἴαπα οπίπι εἰ Ἐταίας 

ομίογαὃ, ἀθάπχίϊ 1πᾶς ργωφίάἵππα τίαπα πα απα Ἱορίοπατίο- 

Δά οοκάεπα οἱ Τι- 

το]ίας γοπίε, οσα αἲῖ5 πηαἶς πανῖρας οἱ ροσυη((δ, αὖας ᾱ 

τήΠα, οἱ ου. Ῥαγπιοηςί 56 οοπ]αηχ/, 

Γήιούίἶς οἵπα οχοροταί. Τη πα Ίναπο οἱα5δεΠὸ, οἱ ἵα Ύὐα 

απ ομδοί αληπίά γοὐοτῖδ, οοπβπεδαπέ φποίφποξ ρτο ναί 

οΏοίί5 οταη{ ἀῑςιπ ρα Ρος Αδίαπι : οἳ ΠᾶΥο5, απδΗΙΗΠΗ Ρο 

(εταπί, Ἱορίοπανίς οοπαρ]οραπΕ, οἱ τοπηϊρίρι5 ο ποχῖ5 οἱ ΠΙπΗ: 

οἱρίίς οἱ οκ ἱπλυ]απίς) αά ΄ᾳπος αρρειοραπί. Αοοοσαίς Ἰής 

4ποσπο Οἴσοτο, Οἰοσγοπῖς Βΐας, οἳ αποίφποῖ πορασι ο 

Τ]αςο ἀἰαποταπί, Παφπο Ῥγουἱ Ποιες οοπγεηίας βομαί, 

οἱ ο]ασεῖς οχογο δα ο ΠΟΠ οοπ{οηποπά 5 οσα καἲς ἀποίνης. 

ΑλευηΙο ἀοϊπάς Πιορίάο οἶαπα ου πα αἶα παπα, ου φὐᾶ 

ο Ογοίαπα τη Βτιί τοάοροταί ροἱορίαίεπα, αἲ Ματουη εἰ 

ΑΠΕΠΟΡΑΤΡΗΠΗ, ναλίάἰς οορί!ς ρα [οσίος, παν {βατ η πι ΠιάΓΕ 



ΡΕ ΒΡΕΙΣ ανΗΠΙΡΟΡ ΠΡ. Υ. δ--- 4. 

διέπλεον. Καὶ αὐτῶν οἱ μὲν ἅμα τῷ Μούρκῳ διέπλευσαν 
ἐς Σικελίαν, καὶ τὴν ἰσχὺν Πομπηΐῳ Σέξστῳ συνΏψαν' 
οἵ δὲ κατέµειναν παρὰ Ἀηνοθάρθῳ, καὶ τὴν αἴρεσιν 
ἐφ᾽ ἑαυτῶν καθίσταντο. Τοιάδε μὲν ἐκ τῶν λειψάνων 
τῆς παρασχευῆς Κασσίου τε καὶ Βρούτου πρῶτα συνί- 

στατο. 
ΠΠ. Ὁ δὲ Καΐσαρ καὶ ὅ Ἀντώνιος ἐπὶ τῇ νίκη τῇ 

περὶ Φιλίππους ἔθυόν τε λαμπρῶς, καὶ τὸν στρατὸν 

ἐπήνουν. Καὶ ἐς τὴν δόσιν τῶν ἐπινικίων ὅ μὲν ἐς 

τὴν Ἰταλίαν ἐχώρε:, τήν τε γῆν αὐτοῖς διανεµ.ήσων, καὶ 
ἐς τὰς ἀποικίας καταλέξων: ὧδε γὰρ αὐτὸς εἴλετο, 

διὰ τὸν ἀῤῥωστίαν" ὃ δὲ Ἀντώνιος ἐς τὰ πέραν ἔθνη, 
συλλέξων τὰ χρήματα, ὅσα αὐτοῖς ὑπέσχηντο. Διε- 
νείµαντο δὲ αὖθις, ὅσα καὶ πρότερον, ἔθνη, καὶ ἔπε- 
λάμόανον τὰ Λεπίδου: τήν τε γὰρ Κελτικὴν τὴν ἐντὸς 
Ἄλπεων ἐδόχει (Καίσαρος ἀξιοῦντος) αὐτόνομον εβων 

Ἱνώμῃ τοῦ προτέρου Καίσαρος" ὅτε λος διεθάλλετ 

τὰ παρὰ Πομπηΐῳ προδιδόναι. Καὶ ὥριστο, εἰ Και 

σαρι ψευδὴς ἡ διαθολὴ φανείη, ἕτερα ἀντιδοῦναι τῷ 

Λεπίδῳ. Ἀφίεσαν δὲ τῆς στρατείας τοὺς ἐντελῆ γρό- 

νον ἐστρατευμένους, χωρὶς ὀκταχισχιλίων" οὓς δεηθέν-- 

τας ἔτι στρατεύεσθαι σφίσιν, ἀποδεξάμενοι, διείλοντο, 
καὶ συνελόχισαν ἐς στρατηγίδας τάξει. “Ὅ δὲ λοιπὸς 

αὐτοῖς στρατὸς ἐγένετο (σὺν τοῖς µεταθεμένοις ἀπὸ Βρού- 
του) τέλη πεζῶν ἔνδεκα, χαὶ ἴππεῖς μύριοι καὶ τετρα- 

κισχίλιο. Καὶ ἔσχεν αὐτῶν ὁ μὲν Ἀντώνιος, διὰ τὴν 
ἀποδημίαν, ἓξ τέλη, καὶ ἵππέας µνρίους' ὅ δὲ Καΐσαρ, 

ἱππέας τετραχκισχιλίους καὶ τέλη πέντε" καὶ τῶνδε δὲ 
αὐτῶν Ἀντωνίῳ δύο ἔδωχεν, ἀντιληψόμενος ἐκ τῶν ὑπὸ 
Καληνῷ τοῦ Ἀντωνίου κατὰ τὴν Ἰταλίαν ὄπολελειμ- 
µένων. ὍὉ μὲν δ) Καΐσαρ ἐπὶ τὸν Ἰόνιον Πει. 

ΙΥ. Ὁ δὲ Ἀντώνιος, ἐν Ἐφέσῳ γενόμενος, τῇ θεῷ 
μεγαλοπρεπῶς ἔθυε, καὶ τοὺς καταφυγόντας ἐκ τῆς 
Βρούτου καὶ Κασσίου συμφορᾶς ἐς τὸ ἱερὸν ἱχέτας ἀπέ- 

λνε, χωρὶς Πετρωνίου, συνεγνωχότος ἐπὶ τῷ φόνῳ Καί- 
σαρος, καὶ Κοΐντου, προδόντος ἐν Λαοδιχείᾳ Κασσίῳ 
Δολοθέλλαν. Τοὺς δὲ ἝἛλληνας, καὶ ὅσα ἄλλα ἔθνη 
τὴν ἀμφὶ τὸ Πέργαμον Ἀσίαν νέμονται, κατά τε πρε- 
σβείας παρόντας ἐπὶ συνθέσει, καὶ μετακεκληµένους, 
συναγανὼν, ἔλεξεν ὧδε' «Ὕ μᾶς Ἠμῖν, ἆ ὦ ἄνδρες Ἕλλη- 

νες, Ἄτταλος ὁ βασιλεὺς ἕ ὑμῶν ἐν διαθήχαις ἀπέλιπε" 

χαὶ εὐθὺς ἀμείνονες ὑμῖν ἦμεν Αττάλου: οὓς Ὑὰρ ἐτελεῖτε 

φόρους Ἀττάλῳ, μεθήκαµεν ἑ ὑμῖν' µέχρι, δηµοκόπων 
ἀνδρῶν καὶ παρ᾽ ἡμῖν γενοµένων, ἐδέησε φόρων. ᾿ἘΕπεὶ 
δὲ ἐδέησεν, οὐ πρὸς τὰ τιµήµατα ὑμῖν ἐπεθήχαμεν, ὡς 
ἂν ἡμεῖς ἀκίνδυνον φόρον ἐκλέγοιμεν' ἀλλὰ μέρη φέρειν 
τῶν ἑκάστοτε χαρπῶν ἐπετάξαμεν, ἵνα καὶ τῶν ἔναν-- 
τίων κοινωνῶμεν ὑμῖν. Τῶν δὲ ταῦτα παρὰ τῆς βουλῆς 
μισθουμένων ἐνυβριζόντων | ὑμῖν χαὶ πολὺ πλείονα αἷ- 

τούντων, Γάΐος Καΐσαρ τῶν μὲν Ἴρημ άτων τὰ τρίτα 
ὑμῖν ἀνηχκεν ὧν ἐκείνοις ἐφέρετε, τὰς δ᾽ ὕδρεις ἔ ἔπαυσεν. 
Ὑμῖν γὰρ τοὺς φόρους ἐπέτρεψεν ἀγείρειν παρὰ τῶν 
γεωργούντων. Καὶ τόνδε τοιόνδε ὄντα οἵ χρηστοὶ τῶν 
ἡμετέρων πολιτῶν τύραννον ἐκάλουν" καὶ ὑμεῖς αὐτοῖς 

«ῬοδίεγΗπα πα] γορῖς Πεγοηί 
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Τοπία : αρί ἀῑγίδί, ρᾶτ5 ου Μαγου Ρο 5ο ίαση, οἱ νίτος 

Ῥεχ. Ῥοπηρεῖο αἀά[άΙΙ; Ῥατ5 οΠ1 ΑΠΟΠΟΡάΙΡΟ πιαηβίέ, οἱ 

Ρτοριϊαπα [αοίοπεπη οοηδ Επί. Αίάαε Ἱία ϱ γε]φ]( αρρα- 

τα πα Βγηϊ Οᾳβδίίᾳπε ποκ Ἠῶ τήγςι5 οορί οοἰνογυπί. 

ΠΠ. Ορδατ οἱ Απίοπίαςδ, Ρος Ῥμήίρρεπεεπα γἱοίομίαπα, 

αο15 πηασηίῆες Γαοίῖς, πηϊ]]ος το οοπείοπο οο]ἰαπάατιπί. 

Τη αἆ ροικο]γοπᾶα γἱείοινία ργαπιῖα ζωδατ ἵη Πα]ίαπα ρτο- 

{οείας οδί, αἱ αστος πα ρας ἀῑνίάρτοί, οί ἵπ εοἰοπῖας 605 

ἀεεογίρετεί : Ὠα5 οηίπα ρατίος ἴρ5ο 5ἱρί εἰεροταί, Ῥγορίος πῖ- 

πης ΠΤΠΊΑΤΗ Υα]θίπάίπθιη, Απίοπίας5 ΥεΓο παπδηηανήηᾶς Ρτ0- 

γ{ηοίας ΡείΠξ, οοἱδοίατας Ῥοομπίας απᾶς πε λῖρις θγαηί 

ΡοΜΙΟΙΗ.  Ἐηνεας απίοπα, θἰομϊ ρτίας, ἀῑνίσογαπί ἰπίει 56 

Ργογἱηείας, α5διπη(ἶς ςἱπιυ] Π]ῖς ασ» Τιορίαϊ [πδιαηί, Ἀαπι 

εί οἹετίογθῃ (αίαπα, Ῥοδίη]απίο Οωςατθ, οχ 5οπίεη/ῖα ειι- 

Ρεηογῖς Οᾳςαΐ5, θυἱ ]ηγῖς Γασθγο οοηβΗ(πεγαπί : οἱ Πιερίας 

ἱπομβαβαίαγ, αιοᾷ Ῥοπηροίο ριοάστεί Το 5οοἰογΗΠῃ. Ώθς/ο- 

Υεγηπίαο, αἱ Οωσα:, ϱἱ [αἶδα ἀδργε]οπιάθγείην Ίδία αοοικαίίο, 

Ργογ]ποῖα5 αἰίας Τιερίάο ἰταᾶεταί Ίοσο αἀθππίαπη, ὔ8πηᾳι16 

ειπεγ]ίος ἀἰπωίεγιπί, Ργωίογ οείο πη]]]ία; ος, γοσαηίθ ί 

πηρΙίας ἱραῖς πηΠίατε Ἰσογοί, ἀῑνίκεγαπί ἰπίθυ 56, οἱ ΟΠο!{ε8 

Ρταρίοτία8 εκ αἶς ορηίητίαγεγιηί{. Τίαπιο το]αυας Παρεβαηέ 

Απίοηίας αίαπε Οωδας, ππα οαπῃ εἰς απἶ α Ἐταίο {γαηςίοταηί, 

Ρεά(ἴππῃ Ἰασίοπες απάσείπα, οᾳαἱέαπη (παἰποτάσδείπα πηῖ]α : 

εκ απἱρας Απίοπία5, Ρτορίες εχραὀ{ίοπεπι Ρθγεσιο δηςεῖ- 

Ῥϊεπάαπα, 5ες Ἰεσίοπες 5ἳρί ςαπηςίέ, αἱ οᾳα{έαπι ἀθζσια μη]]- 

Ι8: 0805αυ (παίτος πΏ]ία εᾳα{έαπα, οππη (πίπαπο Ἰεσίοπί ρα»; 

46 απἴθις ἱρεῖς ἆπας οίῖαπ Απίοπίο οοποθρεῖέ, γεορρίαΓι5 

εαΓΙΠ1 Ίος0 αἰίας εχ Πῖς5, απας ἵπ Παϊία 5αῦ Οαἱεπί ἁποία 

Απίοπίας τεµ(πειαί. Ηΐδ τεριας Τα οοηκΗέαῖδ, Οῶ5ατ 

ΝΕΙ5Η5 ΑὐπαΙοσπα Πέευ Ίησγεςςι5 ο5ί. 

1Υ. Απίοηίαβ γενο, Ροδί(ααπι Ἐρῃθειπα Ρειγεπί{, ἀΐνορ 

1οοῖ ε]α5 Ρτοδίάϊ {οοῖί 8αογα πιαρηϊβος, εἰ Οα5ίαπος, απ {π 
{επηρ]απῃ δαρρίοες οοπ/αρεγαπέ, αΏφο]γίε; εχορρίο Ῥείτοπίο, 

αυϊ οοηβρἰγα[ἴοπίς ἵπ Ο54Γεπι οοηςοίη5 Γαθταί, εἰ Οπἱπίο, 

αι! Τ4οάίοεις Ώο]αβεί]απι Οας5ΐο ργοἰάειαί. πεθεος πάς, 

οδρίεγοδᾳ6 Ῥορι]ο5 Ῥεγβαπιεηαπη Αδίαπη ἱπου]οηίες, ααἲ ρος 

Ἰοραίΐοπες ρατίῖτη μἱίγο, Ρραοῖ5 Ρθίεμάσ οχιςδα, Ερίθδιι 

οοηγεπεταηί, ραΓΗΠΙ αὖεςςε ]ςςί εΓαηί, οοηΥοσαία οΟΠΟΙΟΠΘ, 

Ρἱ5 γετρῖς Απίοπίας αἰἱοοπίας εςί: « Ύο5 ποδίς, υἱπῖ αταοῖ; 

ΑίαϊΗ5 τεχ γερίετ {ρδίαπποπίο το]αηέ : αἱ πιοχ Ππε[ίογος 

εοπηπιοάἰοτεσα!1θ ΠΟ5 εχρογίῖ ος1ς, 4 παπι Αἰίαϊαπα. Τηραία 

επΙπα, φσθ ΗΗ ρεπάεβαίίς, γορῖς τεπϊκίπιας; ἆοπος, οχοτί{5 

εί αριά πο Ρορι]ἱ (ατραίονίρας, (ρα ορι5 Ἰαραίπης, 

Τυπη Ὑετο ΠΟΠ Ῥτο οθη5ι (πρηία γοῬίς ἱππροδηίπας, απί 

πορῖς Γα{πγ5 Γαἱδοί γοδ]ία5 οετία5 ας πΠί ρουϊσμ]ο 5αἡ]ο- 

οἵα5; 5ο αποίαπηἰς οδτίαπ Ῥογίοπεπα (ποσα ου] αδαιο 

δηΏῖ Ππρεγανίπιας, τί οχ αἀγοιοῖ αἰίαπι {θπιροςίαἴθις 

οοΙΠΙΠΠα γοβίδοιη ἀθίτιπιοηίηπα 5οΠ[Ιτοπ]ς. ΟΠΙΠπ(ς 

ρυρεαηϊ, αἱ γοςιϊσαλα α 5οπαία εοπζπκοταηέ, ρου Γη] ΓίαΠΗ 

Ρα πηπ]ίο α γουῖς οχίογαπεγοηί, 0. 0.511 Γεηίας γος(ῖ- 

βαμπη , ασ» 1ἰς ρεπάεβα[ίς, νουῖς γοπηῖς]έ, εαν Ιίφ1θ ης ἵῃ 

: οοπεθβςῖί οηἵπῃ Υορίς, υί 

1ρ5ῖ γεεβρα]ία αΏ αστογΙπα ομ[(οἴρας οοἩρεγείῖε. Ἐί Ώήπο 

α1οπα ΥίτΗΠα Ῥουίἱ Π οἶνος ποςιί ΤγταπήΠα αρρεαγαηί : 

99, 
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συνετελεῖτε γρήµατα πολλὰ, σφαγεῦσί τε οὖσιν ὑμετέρου ᾿ οἱ νο Νς πηη]ίας οοπἡ]κέίς ρθομηίας, ἰηίογ[οσίοτίθις γἱεί 
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εὐεργέτου, καὶ καθ᾽ ἡμῶν τῶν τιμωρούντων ἐκείνῳ. 
Υ. Της δὲ δικαίας τύχης, οὐχ ὡς ἐβούλεσθε, ἀλλ᾽ 

ὡς ἦν ἄξιον, κρινάσης τὸν πόλεμον' εἰ μὲν ὡς συναγω- 
νισταῖς τῶν πολεµίων ἔδει χρῇσθαι, κολάσεως ὑμῖν ἔδει" 

ἐπεὶ δὲ ἑχόντες πιστεύομεν ὑμᾶς κατὰ ἀνάγκην τάδε 
πεποιηκέναι, τῶν μὲν µειζόνων ἀφίεμεν' Ἰρημάτων 

δὲ ἡμῖν δεῖ, καὶ γῆς, καὶ πόλεων, ἐς τὰ νικητήρια τοῦ 

στρατοῦ. Τέλη δέ ἐστιν ὀκτὼ καὶ εἴκοσιν ὁπλιτῶν, ἃ 
μετὰ τῶν συντασσοµένων εἰσὶ μυριάδες ἀνδρῶν ὑπὲρ 
ἑπταχκαίδεκα": καὶ τούτων ἄνευθεν, οἵ ἵππεῖς, καὶ ἔτε- 
ρος ὅμιλος ἑτέρου στρατοῦ. Ἐκ μὲν δὴ τοῦ πλήθους 
τῶν ἀνδρῶν τὸ πλῆθος τῆς χρείας συνορᾶν δύνασθε. 
Τὸν δὲ γῆν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῖς διαδώσων ὃ Καΐσαρ 

ἄπεισιν ἐς τὴν Ἰταλίαν' εἰ γρ} τῷ λόγῳ τὸ ἔργον εἰπεῖν, 
2 / « σω 1] .. ἀναστήσων τὴν Ἰταλίαν. “Υμᾶς δ᾽ ἵνα μὴ γῆς καὶ 

πόλεων καὶ οἰκιῶν καὶ ἱερῶν καὶ τάφων ἀνίστησθε, ἐς 

τὰ γρήµατα ἐλογισάμεθα" οὐδὲ ἐς ἅπαντα (οὐδὲ γὰρ 
ἂν 2ύναισθε), ἀλλὰ µέρος αὐτῶν καὶ βραχύτατον, ὃ καὶ 

/ κ... ὅ ή γ 9 λ ψν » 
πυθοµένους ὑμᾶς ἀγαπήσειν οἴομαι. ἊἈ γὰρ ἔδοτε τοῖς 
« , 3 .. γ ’ ν σον ε / 
ἡμετέροις ἐχθροῖς ἐν ἔτεσι δύο (ἔδοτε δὲ φόρους ὡς δέκα 
.-- .-. .. .] / / 3 ι) . 4“ μ] { 

ἐτῶν), ταῦτα λαθεῖν ἀρχκέσει µόνα, ἀλλ᾽ ἑνὶ ἔτει" ἐπεί- 
Ίουσι γὰρ αἱ χρεῖαι. Συνεῖσι δὲ τῆς χάριτος ὑμῖν το- 
σοῦτον ἂν ἐπείποιμι, ὅτι μηδενὸς ἁμαρτήματος ἴσον 

ἐπιτίμιον ὁρίζεται. » 

γΙ. Ὁ μὲν οὕτως εἶπεν, ἐς ὀκτὼ καὶ εἴκοσι τέλη 
πεζῶν τὴν χάριν περιφέρων' ὅτι οἶμαι τρία χαὶ τεσσα- 

’ Ὕ 3 ο 3 { ’ 3 

ράκοντα ἦν αὐτοῖς, ὅτε ἐν Ἠουτίνη συγηλλάσσοντο ἆλ- 
λήλοις, καὶ τάδε ὑπισχνοῦντο, ὁ δὲ πόλεμος αὐτὰ ἐς 
τοσοῦτον ὑπενηνόχει. Οἱ δὲ Ἕλληνες, ἔτι λέγοντος 

α΄ δω μα Φος) κ. ο κ.α νο 
αὐτοῦ ταῦτα, ἐῤῥίπτουν ἑαυτοὺς ἐς τὸ ἔδαφος' ᾿Ἀνάγκην 

" / 3 λ / { / 

καὶ βίαν ἐς αὐτοὺς ἐκ Βρούτου καὶ Κασσίου γενοµένας, 

ἐπιλέγοντες, οὐκ ἐπιτιμίων ἀξίας εἶναι, ἀλλ᾽ ἐλέου" 
δόντες δ) ἂν τοῖς εὐεργέταις ἑχόντες, ἀπορεῖν διὰ τοὺς 

/ ι 3 / / ἀλλὰ 1 ὰ / 
πολεµίους, οἷς οὐ τὰ χρήματα µόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ σκεύη 
χαὶ τοὺς χόσµους ἐσενεγκεῖν ἀντὶ τῶν χρημάτων" τοὺς 

δὲ αὐτὰ παρὰ σφίσιν ἐς νόμισμα χαλκεῦσαι. Καὶ τέ- 
λος, παρακαλοῦντες, ἔτυχον, ἐννέα ἐτῶν φόρους ἐσε- 
νεγκεῖν ἔτεσι δύο. βΒασιλεῦσι δὲ χαὶ δυνάσταις καὶ 

πόλεσιν ἐλευθέραις ἄλλα ἐς τὴν ἑκάστων δύναμιν ἐπε- 

τάχθη. 
ΥΠ. Περιιόντι δ) αὐτῷ τὰ ἔθνη, Λεύκιός τε ὃ Κασ- 

σίου ἀδελφὸς, καὶ ὅσοι ἄλλοι τῶν δεδιότων, ἐπεὶ τῆς ἐν 
᾿Εφέσῳ συγγνώµης ἐπύθοντο, ἵκέται προσῄεσαν. Καὶ 
4 / 3 - ’ 

ἀπέλυε πάντας, πλὴν τοὺς συνεγνωκότας ἐπὶ τῷ φόνῳ 
-- 4 / / 3 / » . 

τοῦ Καίσαρος" τούτοις γὰρ δὲ) µόνοις ἀδιάλλακτος ἦν. 
Παρηγόρει δὲ καὶ τῶν πόλεων τὰς μάλιστα δεινὰ πα- 
θούσας' Λυκίους μὲν ἀτελεῖς φόρων ἀφιεὶς, καὶ Ἔάνθον 

ἱ ὤν. Ἑοδίοις δὲ διδοὺς "Άνδρο ὶ οἰκίζειν παραινῶν" 'Ῥοδίοις δὲ διδοὺς ᾿"Άνδρον τε χα 

ΎἨνον καὶ Νάξον καὶ Μύνδον, ἃς οὗ πολὺ ὕστερον ἀφη- 
’ 4 / . - ΄ δη - 

ρέβησαν ὡς σκληρότερον άρχοντες. Λαοδιχκέας δὲ καὶ 

Ταρσέας ἐλευθέρους ἠφίει καὶ ἀτελεῖς φόρων" καὶ Ταρ- 

σέων τοὺς πεπραµένους ἀπέλνε τῆς δουλείας διατάγµατι. 

Ἀθηναίοις δ’, ἐς αὐτὸν ἐλθοῦσι, μετὰ } ἠνον Λἴγιναν 

ορίίπιο 4ᾳ γοῬίς ἹπεπΠε, ἰάᾳμ6 οοπίγα Πο απί εἶα5 Ώθοσπα 
υοἱδοίπιΙγ. : 

Υ. «Ἀσηο γετο αυἷα Γογίυπα, Πα5Ηοτί οἈ δρ Εαγεῃς, ΠΟΠ 

58 γολυϊδεῖς, δεὰ αξ «ᾳπππα εγαί, ἀθογονίε; οἱ γοβίῖκευπα, αἱ 

Ρατίες Που (ποπίίθης5, γεΙεπηΙ5 αροτα, Ῥιπίεπά! γοπίο- 
Ρας : 4ποπΙαα ααἴοπη Ἰεηίογ ογθ(πης, Ίο ορθοίος νο 

| (οοἴσςα, μτανίοτες γοῦί ραπας τεπη(ζπηας. 5οά Ρουυηίϊς 
Ὦ που ορας οί, εἰ αρεῖς, ορρἰἀΐκααε, αἱ γἱοιοτῖ εχετοϊηί 
Ρεγεο]ναπίαγ ρτορηία. Βηηί ἁπίεπι Ἰορίοπες χαχα; αΘ 
οσα. αἱ αρροπάϊοίρας εοπΠοϊαπ{ αππρ]ίας οἶκκ γίτογιπι 
πμία; Ρταἴετδαας θ(1ΐε5, αἱ αἰία πππ]ηἆο αἰξεγίας εχοι- 

οἵης. Ἐκ Ἠας ἱρίατ παν] αάἶπο Υίτογαπη, ᾳααη{5 ἱππρθηςίς 
πορίς ορια δἱί, Ροΐεςίῖ5 εοπ]ίοεΓθ. «ἆ8πι ἄρτος αάσπι οί 

ορρίαα ἀῑγίδαγας εἶν 6ω5ατ ΕΙ ἵπ Τία]ίαπα , οοπηπηΐρτατο ]15- 

8ηγΗ5 (5ἱ ἀῑσεπάππῃ ααοά τες ο5!) Πα]απῃ. οί νετο, πο 

4) αστῖ5 αἱ αὖ αγρίρι5 γοςίτῖς, 4” ατῖς Γοοῖδαμο, α ΠΙΟΠΙΠΠΕΗ- 

τἱ5 ἀεπίαπε πια]ογα τα, πιίστατε οὐσαπηϊπ, Ῥοσηίας {απίπι 

Ἱττοραπηας οοη{ρτθηᾶαδ; πδΠιθ {4ΠπεΠ ΟΠΊΠ6ς, πεο οπίπι 14 

{αυ Ροβδοίῖςδ, 5οᾷ ρατίθπα πιοάίσαπα, απατχ υδί αιἀἰογῖς, 

εοπ{εη{ῖ ορίποτ αΏΙβΙᾳ5. ἈΝαπι απαπίηπα Ππ]ηῖοῖς ποδίτί5 

ἀοάϊςιῖς Ὀἱεπηίο (ἀεάϊδιίς αμίοπη ἀεοθιῃ Γεγθ ΔΠΠΟΓΗΠΙ Ύθ- 

οἱρα]ία) (απίυπιάσπι ποΏίς αβΠοἷεί; Πὶςί αποᾶ πίτα απΏΙΠΙ 

ασαῖρειαο γο]απα5, παπάοφπἱάθπα 5ο Ῥοίμ]αί πεοεδείία», 

π(ο]Ισοπίῖρας Υοτο τοῖς, απαπα οἸεπιοπίος γοβίσοια ασα- 

ΠΠ, ΠΠ απηρ]ία5 ποτραπη αἁ[ίοίαπα, ηἰδί, Ἠαπο πη]- 

οἵαια ρατίοπα πα]]απα γοςίτί αᾳπἱρατατο ποτ. » 

ΥΙ. Πασο Απίοπιϊ Γαί οτα(ίο. Ἰπ 4πα αποά αἆ χχνηι 

φο]απῃ Ἰομίομος τοῖοταί ἀοπαίίναπα, απὐπα Χα θπετίο, 
ααἴθας, [αοία α Μαμηασι γδυοηοΠἱαίίοης, ρατία Γαογαηί 

Ργοιηίρδα; 14 οο [αοίαπα Ραίο, αποά ἵπ (αηίυπα ἴππο Ἐδί]ο 

αοσῖδας ϱογ]ί Ἱοβίοπαπα ΠΠΠΙετΗς. Νοπάαπι οχίτερια γετρα 

βπίοναί Απιοπία5, απαπα αταοῖ , ἨάΠΗΙΠΙ 5656 Ργοδίθγπεηίες 

γιο]εηίίαπα, αἰοθαηί, « α Ὠτυίο Οαδδίοφπθ αἱρί [αοίαΠα, ηε- 

ορβδ[ἰαίείη( ο αἲ. 5 5Ηϱί ἱπιροδίίαπη , ΠΟΠ {απη ραπ ἀἴσηαπα 

655ο, (παπα παϊδεποογαἶα : ἀαΐμτος Υοτο Ηλροπίος Ώεπα Ἠ1θ- 

Π[]5, οχ]ας{ος ο55ο αὖ Ἰοδίίρας, σπἱρα5 πο ρεουπίας πούς, 

5ος 5 ἀρ[οιεηίθΙ5 γᾶδα 4ποσμο οἱ ογπαπποπία οπηπία 60Η 

μ]1δοηί, ο απἰθις Πἱ 5αὮ ἱρδογιπῃ οσμ]5 πιοπείαπα αἱρηα- 

γοηηί, » Δά οχι πα Ῥρτοοίρας ἱπρείταταπέ, αἱ ΠΟΥΘΙΗ 

4ΠΠΟΓΙΙΑ πραίαπα ροπάστοηί [πίτα Ὠοηπίαπα.  Ἠοβίνης 

γοτο, οἱ ἀγπα»ίϊς, οἰγιαρασαπο Ινοιῖς, α[ῑα ῥτο ου]α5ᾳπο 

(αομαρας ἱπαροταία 50Π1. 

ΥΠ. Ηίπο Απίοπίαα, Ρτογ{ηοία» ομουμίοα , Ἰαοίας 05: 

αἷμς, αἱ (αίος, οἱ αΏϊ, φαοίᾳποί εοί Εηιοηίες 49 οχοπερ]ο 

οἰοπιοπίία: αἆ Ἑριοδυπα οὐ[ίο απάἰοταπί, ἄοζεδδεταπί ερ” 

Ρίΐσο8. Ο105 ΟΛΠΕΡ Ἰηουἱηπηος ἀἰπηίκίε, Ῥτσίες οοηδρίγα- 

εἰοπί5 οοηφείος : Εἱ5 οπίπα φοἷΐς πιαποβαί ἱπιρ]ασαδί 5. Ταπι 

γοτο οἶνίίαίος, ας μτανίογον Ρογρο»κ οταπί οα]απη(αίος, 

οοηκο]αίης δὲ: Τγοῖίς ἱπηπυηίίαίοια οὐποραςίέ, απο» 

4ο ουσίας οδξ αἱ 1 γοπα η απά ἰηκίαπτατοηίς Ἠλοδίς Λη: 

ἁτιπα, Τοπαμα, Ναχυα, Μγπάμπι(πο, ἀοπανίές αὐα πο 

Πη]{ο ροδί οἱς τη γδς αἀοαία) καηῖ, αἱ ἀητίας προτομής: 

Πποὐἱορηείρας αἰ πο Ταγοηκί ας Ἰνογαίοπα οσα πα αίο 

οὐποσκαί!ς οἳ αποί( οί Ταγεοηςος οἶνος Ὀο]]ο οαρίί νοπίογαμ!, 

ππο οὐίσοίο Πλοκανί, ΑΔ νοπίοησίυας ἀπίοια, ἑρουμα ο.” 
--ὕ-υύὐἴ-υὔὓὐ θα κα κος ακκααακκακααααααααα απκλοκκ πα απκκκ- ες ο -ᾱ0---------------θίθίβθ------- 
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ἔθωχε, καὶ Ἴχον καὶ Νέω καὶ Σχίαθον καὶ Πεπάρηθον. 
᾿Επιπαριὼν δὲ Φρυγίαν τε καὶ Μυσίαν καὶ Ἰαλάτας 
τοὺς ἐν Ἀσία, Καππαδοχίαν τε χαὶ Κιλιχίαν, καὶ Συ- 
ρίαν τὴν κοίλην, καὶ Παλαιστίνην, καὶ τὴν Ἱτουραίων, 
καὶ ὅσα ἄλλα γένη Σύρων, ἅπασιν ἐσφορὰς ἐπέόαλλε 

/ λΛλ 8 / . -. ή Δ ” 

βαρείας" καὶ διῄτα πόλεσι καὶ βασιλεῦσιν, ἐν μὲν Καπ- 
/ 3 π . νο / - ». νι / 

παδοχία Ἀριαράθη τε καὶ Σισίννη, ὧν τῷ Σισίννη 

συνέπραξεν ἐς τὴν βασιλείαν͵, καλῆς οἵ φανείσης τῆς µη- 
Δ ” τν / / 3 Αλ ο / ΔΝ Ν τρὸς τοῦ Σισίννου Γλαφύρας" ἐν δὲ Συρίᾳ τοὺς κατὰ 

πόλεις ἐξήρει τυράννους. 

ΥΠΙ. Καὶ ἐν Κιλικία πρὸς αὐτὸν ἐλθούσης Κλεοπά- 
τρας, ἐμέμ'γατο μὲν ὡς οὐ μετασχούσης τῶν ἐπὶ Καί- 

οω 3 -ω ζω. 
σαρι πόνων. ης δὲ οὐκ ἀπολογουμένης μᾶλλον, ἢ 

- / 

καταλογιζοµένης αὐτοῖς, ὅτι χαὶ τὰ παρά οἱ τέσσαρα 
τέλη πρὸς Δολοθέλλαν αὐτίκα πέµψειε’ καὶ στόλον ἄλλον 
ἔτοιμον ἔχουσα χωλυθείη ὑπό τε ἀνέμου καὶ αὐτοῦ Δο- 
λοθέλλα, ταχυτέρας ἤσσης τυχόντος' Κασσίῳ τε δὶς 

ἀπειλοῦντι μὴ συμμαχήσειε" καὶ σφίσιν ἐχείνοις πολε- 
ο. 3 Δ 1 / 3 Δ / Υψ / 

μοῦσιν ἐς τὸν Ἰόνιον αὐτὴ τὸν στόλον ἔχουσα πλεύσειε 

μετὰ παρασχευῆς βαρυτάτης, οὔτε δείσασα ἹΚάσσιον, 
οὔτε φυλαξαμένη Μοῦρχον ναυλοχοῦντα, µέχρι χειμὼν 
τά τε ἄλλα διελυµήνατο, χαὶ αὐτὴν ἐς νόσον ἐνέθαλεν" 
ν-- / 2326 Ε) ορ ; ψ 4 
ἃς δὲ χάριν οὐδ' ὕστερον ἐπαναχθῆναι, Σενικηκότων ἤδη 

-ω κ] 

ὁ Αντώνιος ἐπὶ τῇ ὄψει τὴν σύνεσιν καταπλαγεὶς, εὐθὺς 

αὐτῆς μειραχιωδῶς ἑαλώχει, χαίπερ ἔτη τεσσαράκοντα 
γεγονώς" λεγόμενος μὲν ὑγρότατος ἐς ταῦτα ἀεὶ φῦναι, 
λεγόμενος δ᾽ ἐς ταύτην καὶ πάλαι παῖδα ἔτι οὖσαν ἐρέ- 
θισμά τι τῆς ὄψεως λαθεῖν, ὅτε ἐπὶ τὴν Ἀλεζάνδρειαν 

Γαθινίῳ στρατεύοντι νέος ἵππαρχῶν εἴπετο. 
ΙΧ. Εὐθὺς οὐν Ἀντωνίῳ μὲν Ἡ περὶ ἅπαντα τέως 

ἐπιμέλεια ἀθρόα ἡμθλύνετο": Κλεοπάτρα δ᾽ ὅτι προστά- 
.ν. 3 αἳ Υ Ν -- / Ἀ / ξειεν ἐγίγνετο, οὐ διακριδὸν ἔτι περὶ τῶν ὁσίων ἢ δικαίων. 

᾿Επεὶ καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς Ἀρσινόην, ἴκέτιν οὖσαν ἐν 
ο / 

Μιλήτῳ τῆς Λευκοφρύνης Ἀρτέμιδος, πέμψας ὁ Ἀντώ- 
3 ΔΝ 

γιος ἀνεῖλε" καὶ Ῥεραπίωνα, τὸν ἐν Κύπρῳ στρατηγὸν 

αὐτῆς, συμμαχήσαντα Κασσίῳ, Τυρίων ὄντα ἱχέτην, 

ἐκέλευσε τοὺς Γυρίους ἐκδοῦναι τῇ Κλεοπάτρα" ἐκδοῦ- 
ναι δὲ καὶ Ἀραδίους ἕτερον ἱχέτην, ὄντινα, Πτολεμαίου 

ο. 294 ο. -. / 3 ο 3 ο» λ / 

τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Κλεοπάτρας ἀφανοὺς ἐν τῇ πρὸς Καί- 

σαρα κατὰ τὸν Νεῖλον ναυμαχία γενοµένου, οἱ Ἀράδιοι 
ολ / . ο. αλλα / 
εἰχον, λέγοντα Πτολεμαῖον εἶναι. Καὶ τὸν ἐν Ἐφέσῳ 

δὲ τῆς Αρτέμιδος ἱερέα, ὃν Μεγάθυζον ἡγοῦνται, ὕπο- 

δεξάµενόν ποτε τὴν Ἀρσινόην ὡς βασιλίδα, ἀγχθῆναι 
μὲν ἐχέλευσεν: ᾿Ἐφεσίων δ᾽ αὐτὴν Κλεοπάτραν ἴχετευ- 

σάντων, µεθΏχεν. Οὕτω μὲν ὁ Ἀντώνιος ἐνήλλαχτο 

ταχέως" καὶ τὸ πάθος αὐτῷ τοῦτο ἀργὴ καὶ τέλος τῶν 

ἔπειτα καχῶν ἐγένετο.  Αποπλευσάσης δὲ τῆς Κλεοπά- 
τρας ἐς τὰ οἰκεῖα, ὃ Αντώνιος ἔπεμπε τοὺς ἵππέας, 

Πάλμυρα πόλιν, οὗ μακρὰν οὖσαν ἀπὸ Εὐφράτου, διαρ- 
πάσαι" μικρὰ μὲν ἐπικαλῶν αὐτοῖς, ὅτι, Ῥωμαίων χαὶ 
Παρθυαίων ὄντες ἐφόριοι, ἐς ἑκατέρους ἐπιδεξίως εἶχον 

(ἔμποροι γὰρ ὄντες, χοµίζουσι μὲν ἐκ Περσῶν τὰ Ἰνδικὰ. 
ἢ Ἀράδια, διατίθενται δ) ἐν τῃ Ῥωμαίων): ἔργῳ δ) 
3 .. ο { / / - αλ 
ἐπινοῦν τοὺς ἵππέας περιουσιάσαι. ἨἩαλμυρηνῶν δὲ 

πΙΕΠΗΡΙ5, Ργο Έοπο Αβίπαπη ἀθά1ί, ἱπςαροταιο Ίέοή, 0Ρ4ΠΗ, 

Ῥοϊααπα, Ῥορατεί]απα, Τγαηδίεης ἀείπάς ρου Ῥ]γρίαπι, 

Μγδίαπα, αοσνασίαπα, Οαρραδοσίαπα, ΟἨἱσίαπε, 0σ]6»γ- 

παπα, Ῥαἱίπαπα, Πατῶαπα, ορίοταδ(ο ΘΥΓΟΓΗΠΗ Ρνον{η- 

οἶα5, μιαν ἱρδίπηα οπηηίρης (Πρηία ἱππροφμίί. Ὠϊβοσρίαίίομος 

4ποσιο ον ΠαίΗΠη ας τθρΠα οχ αγρϊνίο «πο οοπηρορη(έ : οί 

ΠΠ 5 ΒΙδίηπα) εοπίθη οποία οµπα Αγίαταίΐιο 4ο Οαρραάοσία 

τοβΏο, ος ΡΙ5ΙΠΠΟ οοηβγπιανΙέ Ατίοηίας, ἵπ Ιαρυγια 

πηαίτῖς γα (ἴαπα , ου] 15 [ΟεπΙᾶΠΗ ογαί πηϊγαίας. ΤΠ γγία γετο 

ΙΥΤΑΠΠΟΡ ορρίἁα πα δαδ(π{. 

ΥΠΠ. Τπ ΟἨ]οῖα ΟΙεοραίταπα, αἆ 56 γοπίοπίθπα, ἱποιραν]ί 

αυ1άεπα, 4ποά Ποπ (αἱφδθί ργοχίπηο Ρε]]ο Ἰαβογαπη ραγίσορς, 

αἱοἱδορπάϊ 6 ρδανῖς οαδᾶ βαδοθρίογΙΠΗ.  96ᾶ Ρροδί(θτη ]α 

ΠΟΠ {8η 56 εχομδαν1ί, παπα, αι α 5ο [αοία θ956Π{, ]ίΥΟ 

Π]ἱ5 Ἱπορη[αγίέ τα απαίπος Ἱερίοῃος, απ αριιᾶ 56 [αἱδθεῃί, 

5ἱΠ6 ππογα αἆ Βο]αμεί]απα πιίδδας» {απ αἰίαπι 6Ιάβ56Π1 ραγᾶ- 

ἴαπα 56 Ἰαμ]ρδα, απ (οπηρεςίαἴρης εβ5εί τοίεμία’, οἱ οα]α- 

πηίαίο Ώο]αβε]]α, οἶίας5 ορἰπίοπα γἱοίῖ; Οᾳβ8ίο νοτο, Εἱ8 

πηϊηασἴίεν ρο5{α]απ{1, ΠΟΠ {α]ΐςςρ 5αρροίίας; ἀοπίαιο Πιθάίο 

6110. ἵρδαπα οΙΠΗ εἶαδδο Ιηδίγασοιἰκείπια, οοπίθπηίο ροτίομ]ο 

Ύποᾷ α Οα5είο εἰ α Ματοὶ φία[ἰοπίρας ἱπηππεμαί, Ύδρας 

πηαγθ Τοπίαπη γεία ἀθάί55α, ἆοπος οί οἰαςδί {οπιρεςία(ἴνιας 
ἁ[Πσία αἱ Ἴρδα πἹοτΡο Γαἱ5δεί οοττορία, οπ]α5 πιοτβῖ εαάρᾶ 

ηθο Ῥοβίθᾶ 56 ΤΟΥΘΙΦΑΠΙ Ιπ ΠΠ4Τ6, Ῥατία Ῥγῶ5ογίἴπῃ Ίαπι αΏ 

15 γ]είοτία : » {ππα γεγο Απίοπίας, ρτα/ί6γ ΓοΓΠΙ βροοίεΠα, 
Ἰηβοη]ϊ εἰίαπα Ἰάή16η ΟΙεοραίτο αἀπιίγαίας, Παγοπῖϊ 5{αΠ1πη 

ΠΟΤΕ πιυΠθσῖς οχαΙςΙέ, αΠΠΙΠΗ Ἰἱοεί ασθης απαάνασαδΙπη τη. 

Φεά (Πῃ ἱησεπίο 6ΕΠΠΡΕΥ αἆ Ἠαρο ΠεχΗ! ρογήροαίας Γαἱςςο; 
ἴαπι ἵη απο Ίαπα οτι, Ῥιεί]απα αἰίαπι ἴππα, Ρείπ]απίῖας 

οοη]εοῖς5ε οομ]ος [εγίαν, απ ππα σαΡΙπίαπηα ἆποθπι ]αγεηῖς 56- 

ουίας εδδεί ΑΙεχαπάτίαπι ρια{εοίας οσυέαπη. 

ΙΧ. Μοκ Ιβίίατ τοπηίδδα ργϊςεῖπα ἵπ οπηηΙΡα5 τούς Απίο- 

η Ππάμδίτία, εκ γο]απίαίο ΟΙεοραίτω οιηηία αβοβαπίις, 

ηΙ]]0 Ίαπι τεβρθοία Ἠαπιαηϊ {τὶς απ ἁῑγ]πί, Ναπι δὲ 50γο- 

τετ ΟἸεοραίτα ΑΓαίποςη, ΜΙείϊ ἵη Ῥίαπα ΤαποορΗΓΥΠο 

ὧάθ φαρρ]ίσεπα , ἱπηπηϊςαῖς Ρεγοιςκογίριας Απίοπίας ας] : 

εἰ Ρεγαρίοπεπα ργα[εείαπα ΟΥρΓῖ, αἷα αιχ{]ία Οᾳ55ἱ0 Πηῖςθ- 

τα, ΤΥΠΙ δαρρ]ίόθπα, Τγτίος ]1βΙΐ ΟἸεοραίτω ἀαάστο : αἱπηῖ- 

Πίεν εί Αταάϊος αἰἴαπα 4ποπιάαπα δαρρ]ίσρπα ἀθάσγα Ιαδή, 

ααἳ, Ύππ Ῥίο]επιωας ΟΙοοραίτω [αίου, παγα] Ρεσ]ίο ἵῃ 

ΧΗο γ]οίας α Οῶδατθ, πιδ(παπα οοπιραγαϊςδοί απηρ]ίμ5, 58 

Ατακιΐς γοπά[{αναί Ργο Ῥίο]επιαο : απἴη αἱ φαεογὰοίοπη Ερ]ιο- 

5ἱ Ώίαπα, 4πεπα Μοσαβγζαπα αρρε[]απί, ᾳαοπίαπα ΑΓΦΙΠΟΘΗΙ 

{αη6 1αΠ1 ΤοβίΠαπη εχέθρογαί Ποβρίἶο, ἀῑποῖ {ας5ίΐ; 5εᾱ, Ερ]ιο- 

βἱΐ5 1ρ5ῖ Ο]εοραίτα: Ρτο 6ο 5αρρ]ἰσαηίίρς, ἀῑπιϊς]ί Ἱοπαίποπη. 

Ταπι οίο πππίαίας οδί Απίοπίας : απά α[[οοίας ἱπ]Ππι οἳ οἳ 
ἠπὶ5 5εοποΓΙπα. Ππια]οΡαπη Γη. Έσγοιξα αΠίΘΠΙ ἀΟΠΊΙΠΙ 

ΟἹεοραίνα, Απίοπίας οηιηίος Ῥα]πιγται πηϊδίέ, γΏθΠή ΠΟΠ 

Ίοημε αΏ Ἐπρηταίε αἰίαπη, αἱ οΆπη ἀἰίρογοηί, Ἰουί ογἴπιηθ 

Ἱπ βρεζῖθπῃ οβ]εείο, ᾳπσᾶ, 411 ο556Η{ ἵπ ΒΟΠΙΑΠΟΓΙΠΗ οἱ 

Ῥαν νότα οοη(π]ΐ5, α]ά0 οοηδΗ 1ο 6ΗΠ1 {γίκαπο [ΑΟΘΓΟΠ: 

4μ1ρρο φαί, πορο[ἰα(ἴοπίρις ἀθάΠί, ο Ῥογδίάο Τηάΐσας Αταβί- 

654116 Πηθίζςς αἆ Ἠοιηαπος ἀοροτίαίας ἀϊνεπάμηέ : το αΠ{σΠΙ 

γετα 1 ΑπίοπΙΗΣ Γοοῖί, ηἱ Ίου Ιποάο 4Παγοί οη{ίο».. Τὰ φπἷα 

. 
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ο 3 - . -- -- προμαθόντων, καὶ τὰ ἀναγκαῖα ἐς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ 
μετενεγκάντων τε, καὶ ἐπὶ τῆς ὄχθης, εἴ τις ἐπιχειροίη, 
σκευασαµένων τόξοις, πρὸς ἃ πεφύκασιν ἐξαιρέτως! οἵ 

ππεῖς, τὸν πόλιν κενὴν χαταλαθόντες, ὑπέστρεφαν, 

οὔτε ἐς γεῖρας ἐλθόντες, οὖδέ τι λαβόντες. 

Χ. Καὶ δοκεῖ τόδε τὸ ἔργον Ἀντωνίῳ τὸν μετ᾽ οὗ πολὺ 
Παρθυϊκὸν πόλεμον ἐξάψαι, πολλῶν ἐκ Συρίας τυράννων 
ἐν αὐτοὺς συμφυγόντων. Ἡ γὰρ Συρία µέχρι μὲν ἐπ 
Ἀντίοχον τὸν Εὐσεβη, καὶ τὸν τοῦ Εὐσεθοῦς υἱὸν Ἂν- 
τίσχον, ὑπὸ τοῖς ἐχ Σελεύχου τοῦ Νικάτορος ἐθασιλεύετο, 

ὥς µοι περὶ Σύρων λέγοντι εἴρηται' Πομπηΐου ὃ 
αὐτὴν Ῥωμαίοις προσλαθόντος, καὶ στρατηγὸν αὐτῃ 

Σχαῦρον ἀποδείξαντος, ἡ βουλ) μετὰ Σχαῦρον ἔπεμψεν 

ἑτέρους, καὶ Γαθίνιον, τὸν Ἀλεξανδρεῦσι πολεμήσαντα" 

ἐπὶ δὲ Γαθινίῳ Κράσσον, τὸν ἐν Παρθυαίοις ἀποθανόντα, 
καὶ Ῥύόλον ἐπὶ τῷ Νράσσῳ. Παρὰ δὲ τὴν Γαΐου Καί- 
σαρος ἄρα τελευτὴν καὶ στάσιν ἐπ᾽ αὐτῃ, κατὰ πόλεις 
ὑπὸ τυράννων εἴχετο, συλλαμβανόντων τοῖς τυράννοις 

τῶν Παρθναίων. ᾿Ἐσέθαλον γὰρ δὺ καὶ ἐς τὴν Συρίαν 
οἵ Παρθυαῖοι μετὰ τὴν ἸΚράσσου συμφορὰν, καὶ συνέ- 

.. / / 

πραξαν τοῖς τυράννοι. Οὓς ὃ Αντώνιος ἐξελαύνων, 
. / 3 ν - / ὑποφεύγοντας ἐς τὴν Παρθυήνην, καὶ τοῖς πλήθεσιν ἐπι- 
θάλλων ἐσφορὰς βαρυτάτας, καὶ ἐς Παλμυρηνοὺς τάδε 

ἁμαρτὼν, οὐδ' ἐπέμεινε συστῆσαι τὴν χώραν θορυθου-- 
µένην' ἀλλὰ τὸν στρατὸν ἐς τὰ ἔθνη διελὼν χειµάσοντα, 
αὐτὸς ἐς Αἴγυπτον τει πρὸς Κλεοπάτραν. 

ΧΙ. Ἡ δὲ αὐτὸν ὑπεδέχετο λαμπρῶς' καὶ ὁ μὲν 

ἐχείμαζεν ἐνταῦθα, ἄνευ σηµείων ἠγεμονίας, ἰδιώτου 
ψ. ν ϱ/ γρ. « 2 ».. Ἡ 

σγτμα καὶ βίον Γη :εἴθ᾽ ὥς ἐν ἀλλοτρίᾳ τε ἀργἩ, καὶ 
ο λα. ν 4- 
βασιλενούση ει, εἴτε τὴν Ὑειμασίαν ὡς πανή ῥριν 
ἄγων. Ἐπεὶ καὶ φροντίδας ἀπετέθειτο καὶ ἡγεμόνων 
θεραπείαν, χαὶσ τολὴν εἴχε τετράγωνον Ἑλληνικὴν ἀντὶ 

τῆς πατρίου, καὶ ὑπόδημα ἦν αὐτῷ λευχὸν Ἀττικὸν, ὃ 
καὶ Ἀθηναίων ἔγουσιν Ἱερεῖς οἱ Ἀλεξανδρέων, καὶ 

καλοῦσι Φαικάσιον. ᾿Εξοδοί τε ἦσαν αὐτῷ, ἐς ἱερὰ, ἢ 
/ / δ δν / , . ς/ 

γυμνάσια, φιλολόγων διατριθαὶ µόναι" καὶ δίαιτα 
μεθ) Ἑλλήνων ὑπὸ Κλεοπάτρα, ᾖᾗ δὲ καὶ μάλιστα τὴν 

ἐπιδημίαν ἀνετίθει, Καὶ τὰ μὲν περὶ Ἀντώνιον ἦν 
τοιάδε, 

ΧΙ. Καίσαρι δὲ ἐς τὴν Ῥώμην ἐπανιόντι ἤ τε νό- 

σος αὖθις ἥκμαζεν ἐν Βρεντεσίῳ μάλιστα ἐπικινδύνως, 

Ῥαΐσας ὃ᾽ 

ἐσῆλθεν ἐς τὴν πόλιν, καὶ τοῖς Ἀντωνίου τὰ γράµµατα 
’ |) ΄ / 

ἐδείκνυε τὰ Ἀντωνίου. Οἱ δὲ Καληνόν τε προσέτασσον 
τέλη τῷ Καΐσαρι, καὶ ἐς Λιθύην 

ἐπέστελλον Σεξστίῳ, Λιβύης καὶ αὐτὸν Καΐσαρι ἀπο- 
στῆναι. Καὶ οἱ μὲν οὕτως ἐποίουν. Ὁ δὲ Καΐσαρ οὐδὲν 
ἀγήκεστον ἁμαρτεῖν δόξαντι Λεπίδῳ Λιβύην ἀντὶ τῶν 
προτέρων ἐθνῶν ἐνήλλασσε" καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐπὶ ταῖς 

- 3 4 . 
προγραφαῖς δεδηµευμένων διεπίπρασκε. ἹΚαταλέγοντιδ' 
αὐτῷ τὸν στρατὸν ἐς τὰς ἀποικίας, καὶ τὴν γῆν ἐπινέ- 

: κ 

µοντι, δυσεργὲς ἦν. Οἵ τε Υὰρ στρατιῶται τὰς πόλεις 

ᾖτουν, αἲ αὐτοῖς ἄριστ ατίνδην ἦσαν νι λεγμέναι πρὸ τοῦ 

πολέμου" καὶ αἵ πόλεις ἠξίουν, τὸν Ἰταλίαν ἅπασαν 

3 / κ / .] ν / 

καὶ φήμη διήνεγχεν αὐτὸν καὶ τεθνάναι,. 

- - ΜΎ, 
αλ ουναπι τα ον 

κο μαι οὐ αμ ον μωρο μμ ο ου μα ο μμ μαμα ώς μμ μαμα να ωμοσμμωόμομαος..'. ο αος 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ργ5εησεταπί Ῥαἰπιγγεπί, ἴταης Παπιθη 5υα ἰγαηδα]εγαπ!, 

ἀῑδροβίείς ἵπ αογῖοτί τρα αἲ ατοεπᾶος, οἱ αυ {γα]ίοθγε εοΏᾶ- 

τοηίητ, 5αβιαπῖΐ5, πο βεπετε εχοε]απί ρ]αγίππ η. Τίασιθ 

οᾳπ1ΐο5, ναζυᾶ Ἰηγεπία 196, πᾶπος, εἰ πο Πάπα φπἱ ἆθπῃ 

οοηδοτία οαπα οδβα5, τουοιςὶ δυΠί. 

Χ. Υἱάρπίατφπε τες ια Ρατ{]ήσο Ῥε]]ο ογίαπα ἀθά[ςεα, αποά 

Ραπ]ο ροδί οοπΠαίαπα οί Απίοπίο, παπα η εκ Βγτία ἴγ- 

ταηη! αἆ Ῥατίιος οοπ[αρίδδεηί. Ἀγτίᾶ πἱρρε, Ρροδίφπαπι 

πδαπο αἆ ΑπΙΟΟΒΗΠΙ Ρ{απη, 6] αδα πο Πάπα ΑηΙοεΡα σι (41 εΠῃ- 

αὐπιοάσπα ἵπ τες Βγπασίς ἀῑκίπιας) 508 τεβίρας {πεταί 

5ε]ειοί Νϊοαίοτί5 Ροίΐεγί5, τεαεία ἀείπᾶε ἃ Ῥοπηρείο ἵη 

Ῥοππαπαίη ΡγονΥΙποίαπη, ΡοδΙΓΗΠΙ ἳ Π]ο αεοερεταί ργαδῖάεπης 

ουἱ 5εηα{Ι5 5Ποοθβςοτθς πηϊςίέ αἱίος', δἱ ἵπ Πῖς σαβίπίμα, 

απῖ ΑΙαχαπάν]ηίς Ῥο]]απ πίαΗί. Εαβἱπίοςιαεσεδδίί 0Γ885118, 

ἃ Ῥατ[ηίς Ρο» πίεγοπηρίας : οἱ Ἰ]ο ἀείποερς Βίρα]ας. Ῥορί 

οῬίίαπα απίοπη 0. Οαατΐς, πηοῖῖς φεά[οπίρας, ορρίάαίπα 

(ψταπηῖ οχογί 5απί, αἆπος Ῥατ{ηί ορίυη5 φαἱς Ἱανατυπί. ἆαπι 

επίπῃ αἱ ἵῃ ΟγτίαπΙ, ΟΡΡΤΘΣΞΟ 01.559, Ρεπείταταη{, ἃ ἵγίδη- 

πὶς 1]ίς ἱηγ]ίαϐ. Ουἶνας (γταπηϊς Πιπο εχρα]είς, οί αἆ 

Ῥατί]ιος {ηρεγε οοαοΓς, ρτανἱςςίπποσιθ (τραίο ρορα1ἱ5 δυτία» 

Ἰπρεταίο, οἱ Ῥαἰπγτοπίς ϱα τα(ἴοΠ6, 4µαπα ἀῑχίπας, ο[ἵρη- 

5ἱς, Π6 {απιίδρογ αἰάσπα 55Η ὲ Απίοπίας, ἀοπες 6ΟΠΙΡΟ- 

βἰί ο5δεη{ (ος Ηλίας ρτογἰποία : 5εᾷ ἀῑνίδο ρετ Πἰθετηα 

εχετοῖα, ἵπ Ἐσγρίαπα αἲ ΟΙεοραίταπη ρτο[εοίας ε5ί. 

ΧΙ. Τί «ρ]οπάϊάε εχοθρία5, ήδπηθπα αρυἆ τοβίπᾶπη {Γαι8- 

ερῖι Απίοπίας, ἀοροςίεῖς ἱηδίρηϊρας Ἱπιροταίοηϊς, Παδίία οἱ 

πποτο Ργϊναἰἰ; 5ἶνο (πο ἵη α]ίοπο ἱπροτῖο γογδαγθίαγ οἶγ]{α- 

ίοᾳιο τερία, οἶνο αἱ ἵπ Πἡμεγηῖς Γοίο5 ἀῑος ορ]εργατοί. 56- 

Ροβίέΐ5 οπίπι ους, εἰ 5θπηοί{5 ἀπομπι οΏβος, Ῥτο Παβία 

Ραΐγίο 5{ο]αία δαπηςίί οταοαηίσαπα απαἀταίαπη , οἱ οβΙοΡΙήΘΗ: 

ἴαπα αἶθυπα Αῑσυπα, ἆπο Αἰοπϊοηδίαπα οἱ ΑΙοχαπά ποια 

βαοογάοίες αἰσπίΗτ, γοσαπίαπο Ῥμασοαδίαπα : εἰ αᾱ οπηρία 

απίαπα, απἲ αἆ σγπηπαρία ργορτοάἹεραίαν, απί ἂἆ Ρ]ήΙο8ο- 

ΡΙΙΟΓΙΠΗ 60ΗΡ685Η55 ου σνα.οἶς εοπδαε(αἀἴπειι Ἠάθ6ης, ἵπ 

οὐδεφῖς ΟΙεοραίτα» οῖ πἰπῖγαπα απ ροἱδείπχαπη Μοΐαπι 

μαπο Ρεγορτπα οποια οοηβθοταίαπα γο]ποτα, Ἠπο ἰβίίας 

ίππο αροβαί Απίοπίας, 

ΧΗΠ. Ἰπίθγοα 0.945 Τη [ήποτα, σαο Ὀτοοπη τερεῖεβαί, ρτᾶ- 

γίας Ἰαροταβαί οχ αἆγογκα να]οίπά(ίπα, ροτίου]οβίδδίπηο γερο 

Εγηπομθς ία αἱ τοπποίρας Ἰαοατείας οίαπα, ΠΠΟΓΕΠΗ 

ϱΠΠ1 0956, Ἠοπηήοπίο 5ο ΠΟΡΟ, Ότο Ἱηρτεςδης Οὔ,5ας, 

Πορ βατ Απο Πίστα αἲ Π]ο ἀπίας οχη θε, Οἱ πιος 

οἱ 01Η ΗΠΑ αβδογαπί ἆπας Ἱορίοπος τοάετὸ Οᾳ5ατἲ, οἳ ἴπ 

ΑΠΠΙΟΛΙΗ βοτὶρεοτηπ{ Βοχ[ίο, ηἲ οἱ 1ο οἰάθιι Λίο ἀθοδάδ- 
το, Αἴηιο Ίτα γα ππ(ο [ποπ οί, Ταπα 0,κας Περίάο, 

αποπίαπα πΙ η! σγανία» αὖν οὁ ροσσσίσπα ἀορτοοπάεταξ, ΑΠΙ- 

σα νἷορ πἀοπηρίαγαπα ῥτουποίαγα πα ἰγαδία(ε: οἳ, ααοᾶ οκ 

Ῥοπίς ῥτοροτἱρίογα πα πάπας καροτοταί, ἀῑνοπάίά μα, Ὠοκοιί- 

Ῥοπίἱ απίοηα η Πίος ἵπ οο]οπίας, οἱ ἄμτος ἀῑνίάεηΗ, ΔΡ 

οΙΠιου]ίας ορ]οσία οδί τη ος οπίπη ροοῦαηί ορ π)αη απ βπ- 

45 ΓΌοΠΗ ἵπ [οία Παλία , αἱ απο οἱ Ἱα η φεἰοοίας θπογαηέ: οοη- 

ἵνα ον Παίος ας. ρου αραπί, αἱ πίνογκα Ἱπ]ία Ἰνσο οϱΗ8 



ΡΕ ΡΕΙΙΙ5 ΟΙ ΥΠΠΟ 5 ΠΠ. 1ν, 
ἐπινείμασθαιτὸἔ ἔργον, ἢ ἐν ἄλλαις διαλαχεῖν, τῆς τε γῆς 

τιμὴν τοὺς ᾿δωρουµένους ἤτουν: καὶ ἀργύριον οὐκ ἦν. 

Ἀλλὰ συνιόντες ἀνὰ µέρος ἐς τὴν Ῥώμην οἵ τε νέοι καὶ 
Ἱέροντες, ἢ αἱ Ὑυναῖκες ἅμα τοῖς παιδίοις, ἐς τὴν ἀγορὰν, 

ἡ τὰ ἱερὰ, ἐθρήνουν" οὐξὲν μὲν ἀδικῆσαι λέγοντες, Ἴτα- 
λιῶται δὲ ὅ ὄντες ἀνίστασθαι γῆς τε καὶ ἑστίας, οἷα δορί- 

ληπτοι. Ἐφ᾽ οἷς οἳ Βωμαῖοι συνήχθοντο καὶ ἐπεδάχκρυον' 

χαὶ μάλιστα, ὅτε ἐνθυμηθεῖεν, οὐχ ὑπὲρ τῆς πόλεως, 
ἀλλὰ ἐ ἐπὶ σφίσιν αὐτοῖς καὶ τῇ μεταθολῇῃ τῆς πολιτείας 

τόν τε πόλεμον Ὑεγονότα, χαὶ τὰ ἐπινίχια διδόµενα" καὶ 
τὰς ἀποιχίας συνισταµένας, τοῦ ὃ μηδ αὖθις Δνακύψαι τὸν 
δηµοκρατίαν, παρῳχισµένων τοῖς ἄρχουσι | μισθοφ φόρων, 
ἑτοίμων ἐς ὅ τι χρήζοιεν. 

ΧΙΠ. Ὁ δὲ Καΐσαρ ταῖς πόλεσιν ἐξελογεῖτο τὴν 

ἀνάγχην, καὶ ἐδόκουν οὐδ' ὣς ἀρχέσειν. Οὐδ' ἤρχκουν" 
ἀλλ᾽ ὃ στρατὸς καὶ τοῖς γείτοσιν ἐπέδαινε σὺν ὕδρει, 

πλέονά τε τῶν δεδοµένων σφίσι περισπώµενοι, καὶ τὸ 
ἄμεινον ἐκλεγόμενοι" οὐδὲ, ἐπιπλήσσοντος αὐτοῖς καὶ 
δωρουµένου πολλὰ ἄλλα τοῦ Καίσαρος, ἐπαύοντο" ἐπεὶ 
καὶ τῶν ἀρχόντων, ὡς δεοµένων σφῶν ἐς τὸ ἐγκρατὲς 

τῆς ἀργῆς, κατεφρόνουν. Καὶ γὰρ αὐτοις ἡ πενταετία 

παρώδευε, καὶ τὸ ἀσφαλὲς ἡ ἦ χρεία συνῆγεν ἀμφοτέ ὅροις 
παρ᾽ ἀλλήλων: τοῖς μὲν Ἠγεμόσιν, ἐς τὴν ἀρχὴν παρὰ 
τοῦ στρατοῦ” τῷ στρατῷ δὲ, ἐς τὴν ἐπικράτησιν ὧν 
ἔλαθον, ἡ τῶν δελοπότων ἃ ἀρχὴ παραµένουσα. Ὡς γὰρ 

αὐτῶν οὐ βεθαίως " ἄρχοιεν οἳ δόντες, ὑπερεμάχουν ἀπ᾿ 
εὐνοίας ἀναγκαίου. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τοῖς ἄπορου- 
μένοις αὐτῶν ἐδωρεῖτο, δανειζόµενος ἐκ τῶν ἱερῶν, ὃ 

Καϊσαρ. "Όθεν τὴν γνώμην ὃ στρατὸς ἐς αὐτὸν ἐπέ-- 
στρεφε" καὶ πλείων ὑπήντα χάρις, ὡς γῆν ἅμα καὶ πό- 
λεις καὶ χρή! µατα χαὶ οἰκήματα δωρουμένῳ, καὶ χατα-- 

θοωμένῳ μὲν ἐπιφθόνως ἕ ὑπὸ τῶν ἀφαιρουμένων, φέροντι 
δὲ τὴν ὕέριν ἐ ἐς χάριν τοῦ στρατοῦ. 

ΧΙΥ. Γαῦτα δὲ ὁρῶν ὅ τε ἀδελφὸς ὃ τοῦ Ἀντωνίου 

Λεύχιος Ἀντώνιος, ὑπατεύων τότε, χαὶ ς γυνὴ τοῦ 
Ἀντωνίου Φουλ θία, χαὶ ὁ τῆς ἀποδημίας ἐπιτροπεύων 
τῷ Ἀντωνίῳ Μάνιος, ἵνα μὴ Καΐσαρος ὃ δόξειε τὸ ἔργον 
ἅπαν εἶναι, μηδὲ μόνος αὐτοῦ τὴν χάριν ἀποφέροιτο, 
μηδ᾽ ἔρημος ] Ἀντώνιος εὐνοίας στρατιωτῶν γένοιτο, 
τὰς κατοιχίσεις ἐτέχναζον ἐς τὴν ἐπιδημίαν Ἀντωνίου 
διατρίθειν. Οὐὖ δυνατοῦ δὲ φαινομένου διὰ τὸν στρατὸν 
ἐπείγοντα, τοὺς οἰκιστὰς τῶν Αντωνίου τελῶν ἠξίουν 

Καΐσαρα παρὰ σφῶν λαθεῖν" τῆς μὲν συνθήκης Ἄντω- 
νίου µόνῳ ἹΚαίσαρι διδούσης, ἐπιμεμφόμενοι δὲ ὡς οὗ 
παρόντι τῷ Ἀντωνίῳ. Καὶ ἐς τὸν στρατὸν αὐτοὶ τήν 
τε Φουλθίαν παράγοντες, καὶ τὰ παιδία τὰ Ἀντωνίου, 
µάλα ἐπιφθόνως Ἰκέτευον, μὴ περιιδεῖν Ἀντώνιον, ἢ 

δόξης ἢ χάριτος ἢ ἐς αὐτοὺς ὑπηρεσίας ἀφαιρούμενον. 

Ἠχμαζε δὲ ἐν τῷ τότε µάλιστα τὸ Ἀλέος τὸ Ἀντωνίου 
καὶ παρὰ τῷ στρατῷ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασι: τὸ 

γὰρ ἔργον τὸ ἐν Φιλίπποις, διὰ τὴν τότε Καΐσαρος 

ἀῤῥωστίαν, ἅπαν ἠγοῦντο Ἀντωνίου Ἰεγονέναι. Ὁ δὲ 
Καΐσαρ οὐκ ἠγνόει μὲν ἀδικούμενος ἐς τὰ συγχείµενα, 
εἶξε δὲ ἐς χάριν Ἀντωνίου. Καὶ οἳ μὲν τοὺς οἰκιστὰς 

| 
Ἱ 
| 
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ρανΠοῖρανεί, αἲ οἱ ἱπίεν 56 φογἱγεπίην οἰγ{ίαίος ; εἰ ΑΡΤΟΓΙΗΠΗ 

Ρτο(σα τερείεβαπί αὖ ἠπρθναίοή Ρας : πθο δαρρείεῦαί ρο- 

ομπία, Οοπγεπίεβαπίααθ ασππαἶπι ἵπ τοπ ρτοππίκοιθ 

Ίανοπες ρατίογ ας 56ΠΙΟΓΕ5, Πη]ίεγρδ(ε ουα ραινυ]ΐς, οί 

Ρος [ουα ἴοππρ]αφιο οσ{15 [αοἱοραπί Ιαηεπίαβαπάἑς Οπα]16- 

υομί6ς, ΠΗΙΙΟ 510 Ρεύσαἰο 56, Παἱἱοί ποπη]ηῖς ΠΟΙΗΙΠΘΒ, Ρο]! 

ἁμιῖς [οοἴδᾳιο, {απῳπαπα Ίητο Ἠδ]ί οπρίο5. Ἰίαφαο εἰ Ρο- 

Ρας οοπάο]εραί, οἱ Πλαστίπαραί οογαπα. οααπηαρας; 

Ριβεγ(α. ἆππα τοραίαθαί «ΠΟΠ Ῥτο τεριβ]ίσα, 5οᾷ οοηίτα 

56 Ἱρδιπῃ ενογίοπάσρᾳμο τεἰρυβΙο οππδα, οἱ ροδίαπι ιά 

Ρε]απα 6556, οἱ ππο τοά{ γἱοο ργπηία; οἱ οοἱοπίας 

ια» οο οοΠδ{ο ἀθάιοί, αἱ παπ( Πα. Ροδίµαο οαρι! αἴίο]]εγο 

απεαί τοδραυ]ίσαΣ αοπίαπα οο]οπί, ἰνας πιετορᾶς οΏβίτίοἰἰ 
ΡαΓαΠῖ 5οΏΡΟΥ αἆ οπ)η6 ομδεσηίαπα Γααὶ μἰηῖ ρηπαϊρίρης, » 

ΧΕΡΙ. Αί Ο05.γ οἰγΠαβρα5 περεςςῖ{α[ἰ5 ΤαΙΙΟΠΘΙΗ 6ΧΡΟΠΘ- 

Ῥαΐ, Ἱπίομίσεης αἱἴαπα, πο 5ἷο απἰάθπα δαΐῖς {ο16. Ίος θέ 

καῑϊς: οἱ πηίας ΥΙοιΠοΥΙΠΙ οιίαπα ῥγαράῖα οοη{επιΙπῃ Ἰηγαἀθ- 

Ραηί; οἱ Ῥ]ατα, α παπι ασρ 15 αἰἰπραία (πεταπέ, ἂἆ 56 Τ8- 

ρίεραΠ{, ορίππα 4σρααθ Ῥγῶπρίθηίες. ΆἈεσιο οΡ]αγσα(Ιοηί- 

Ρα5 005ατ15 πιογεβαπίΗ : ποπ α[ῑ5 ϱ]αςάσπῃ Ιαγρϊοηίρις, 
αὐαδ πηυ]ίας οἱ [αείεραί, αἀάποεραπίας αἱ αἲ. ἱπ]ασῖῖς 
ἀεβιδίθγεηί. ἈΝαπι οἱ ργποίραπα ἱπρετίᾶ, 4ἱρρε 58 ορε 

αά οοπβγπαπάαπα ἀοππ]παοπετα οσεπ{ῖατα, οοπ{απη{ἴπῃ ]ι- 

Ῥομαπί. Ώεουγεραί οπίπα 5 απἰπαπεηπίαπα, οἱ υ{γῖκαια 

ἂά 5εοιγΙαίεπα ορι5 εταί [αγοτα πηπίαο : Ἱπιρεγαίοτίρας, Ἡ 

ρου πηΠίες ργποϊραίαπα οοπβγπιατεηί : πι Ηθις, αἱ αοεορία 
γεπετεηί, ορα5 εγαί αἱ πιᾶπογεηί Ῥεπος απιείογθς εἶας ἀο- 

παβοπίς Ἱπαρεγίαπα; Ιίασαθ παοεδείίαίο οοαο(ϊ {αγοῦαπί 1]]ο- 

ταση Ῥοίεείαι1, άαοπΙ8Π1, εα ηπίαηί6, πε Τρείς αἱάθπι ργᾶ- 

πηΙοΤΗΠΙ αοοερίοΓΙΠ1 βΓΠΙὰ Γη{αΓα εγᾶ{ ροβδθς5ίο. 5ο ωκαι, 

άΠ1 αἰίᾶ ααοσπθ πιυ]ία» Ἰαγβ]ίοπες, Ροσιπία ϱ {αηΐ5 π]πίιο 
επηία, εροπῖς πλ Π]Ηρας [ασθγεί, απἲιπος Πογιαπι δἳΡί οοηοῖ. 

Πανιί οπηπῖαπι, εί ΡγορεῖρΙδΙη αΏ 1]ΐς σγα[ἵαιῃ ΙηΠΐΣ ᾳαἱρρα 

ουῖ 45105, 11965, Ῥεουηίας, ἆοπιος αοεθρίας {ογοραπέ, Πηνί- 

.ἀϊο56 οεσ]απιαπίίθα5 ααϊ δρολαβαπίας, 1ο γετο Γογΐοι 6οΙ- 

(απχε]ίαπα θα Γεγεηίς ΤΠ σγα[Ιαπῃ πϊΠίατη. 

ΧΙΥ. Ηὶς απἰπιαδγοτείς, Απίοπῖϊ [αίογ, ]μποῖαςδ Απίοπίις 

Οοη5.1, εί αχοι Απίοπϊ Επα]νία, εἰ αἱ αὐδοηίϊς ΑπίοΠΙϊ το 

Ῥτοειταραί Μαπίαςδ; πο Οωσατῖς τιάεγείατ {οίαπα Ίου Ώεῃθ- 

Ποΐαπα, πεγο 5ο] ΠΠ Παβοτοίης ρταίῖα, δἱ Απίοπίας ΓΓ8ιά8- 

γοίαχ [Αγογ6 παπα; γα[ταππεη{5 ασεραπ{, αἱ οο]οπίαΓΙΠὴ 

ἀεάπείῖο ἀῑ[ετγείας ἵπ αἀγεπίππαῃ Απίοη. Ουοά ααπι 

Πατῖ [αππθη ΠΟΠ Ῥο556 γἰάθτείας, Ρτορίει Γοδπαίἴοπθηι πηῖ- 

Πάπας Ροδίπ]αταηί α 05416, πί Απίοηίαμας Ἱορίοπθς απηῖ- 

ος Απίοηιϊ ἵπ. οο]οπίας ἱγαδετεί ἀεάποσπάας : αιιοά πιππς 

απαπαυαπα εκ Ρρασίο Απίοπία5 5ο Οωρανὶ ε6586Υα{, ο0Ἡ- 

απετεραπίαχ {αππεν ΠΠ 46 Απίοπϊ αμδεπίία; Ῥγοάπείασαθ 

ἵπ 6οβδρεςίΠῃ οχονοῖέα5 Ενα ουπι ρασνίς Απίοη Ηροτίς, 

Ιηγίάίο5ε αρρ]εαραηί παΗρας, πο Απίοπίαια ραζεγοηίατ 

πιογΠοτυ. ΤΠ 1805 οο]αίογΙπη Ἰοπογς ρταἶαναο δρο]ἱαεῖ. 

Ἐναί απίεπα {απο πιαχίπαθ Ιπο]γίαπα Απίοηιϊ πΟΠΠΟΠ εί αρα 

πη](ες εί αραιά οείθτος : παπα ῬμΠρρεηςίς υἰοίονία, Ρτορίος 

πάγειδαπα Οαρ5ατῖς να]οίαάίποπα, ἰοία γἰάεραίας αἆ άΠΗΠι 

ΑπίοπΙαπη τε[έγεηζα. Πάπας Οωδας, απαΠανἶ5 ΠΟΠ Ίσηᾶγιας 

Ἱη]αγίάΠῃ 5ἱδί Πενί ρασίαφαο γἱο]ανί, ορας]έ (ΠΕΠ, ἵῃ ϱταΓἶαπα 

Απίοπιϊ : αἴηπο Ἱία αὖ Απίοπϊ πεσεεςδαγης ποπιπαἵ ευπί, 
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ἐπὶ τοῖς Ἀντωνίου τέλεσιν ἀπέφαινον. Οἱ δὲ οἰκισταὶ 
τοῖς στρατιώταις, ἵνα τι καὶ δοκοῖεν εὐνούστεροι τοῦ 

Καίσαρος ἐς αὐτοὺς εἶναι, συνεχώρουν ἔτι πλέον ἄδι- 

χεῖν. Ἄλλο δὺ πλῆθος ἦν ἑτέρων πόλεων, αἳ ταῖς 

νενεμημέναις Υειτονεύουσαί τε, χαὶ πολλὰ πρὸς τῶν 

στρατιωτῶν ἀδικούμεναι, κατεβόων τοῦ ἸΚαίσαρος" 

ἀδικωτέρας εἶναι τὰς ἀποικίσεις τῶν προγραφῶν' τὰς 

μὲν γὰρ ἐπὶ ἐχθροῖς, τὰς δὲ ἐπὶ μηδὲν ἀδικοῦσι γίγνε- 

σθαι. 

ΧΥ. Ὁ δὲ Καῖσαρ οὐκ ἠγνόει μὲν ἀδικουμένους, 
ἀμήχανα ὃ᾽ ἦν αὐτῷ. Οὔτε γὰρ ἀργύριον ἦν ἐς τιὸν 

τῆς γῆς δίδοσθαι τοῖς γεωργοῖς, οὔτε ἀναθάλλεσθαι τὰ 

ἐπινίκια διὰ τοὺς ἔτι πολέμους" Πομπηίου μὲν ἐν τῇ 

θαλάσση κρατοῦντος, χαὶ τὸν πόλιν χλείοντος ἐς λιµόν" 

Ἀηνοθάρέου δὲ καὶ Μούρχου στρατὸν καὶ ναῦς ἄλλας 

ἀγε'ρόντων" ἀθυμοτέρων δὲ ἐς τὰ ἐσόμενα ὄντων, εἰ μὲ 

τὰ πρότερα ἐπινίχια λάθοιεν. Πολὺ δ᾽ ήν καὶ τὸ πα- 

ροδεύειν σφίσιν ἤδη τὴν τῆς ἀρχῆς πενταετίαν » καὶ 

γρήζειν αὖθις εὐνοίας στρατοῦ. Διόπερ αὐτῶν καὶ τῆς 

ὕέρεως ἡ καταφρονήσεως ἐν τῷ τότε ἑκὼν ὑπερεώρα. 

Ἐν γέ τοι τῷ θεάτρῳ, παρόντος αὐτοῦ, στρατιώτης 

ἀπορῶν οἰκείας ἕδρας, παρῆλθεν ἐς τοὺς καλουµένους 

ἱππέας" καὶ ὃ μὲν ὃημος ἐπεσημήνατο, καὶ ὃ Καΐσαρ 

τὸν στρατιώτην ἀνέστησεν. Ὁ δὲ στρατὸς ἠγανάκτησε: 

καὶ, περιστάντες αὐτὸν ἀπογωροῦντα τοῦ θεάτρου, τὸν 

στρατιώτην ἀπήτουν, οῦγ. ὁρώμενον ἡγούμενοι διεφθάρ- 

θαι. ᾿Ἐπελθόντα δὲ, ἐνόμιζον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου νῦν 

προαχθηναι" ἀρνούμενόν τε, καὶ τὰ γεγονότα διηγούµε- 

νον, ψεύδεσθαι διδαχθέντα ἔλεγον, καὶ ἐλοιδόρουν ὡς 

τὰ χοινὰ προδιλόντα. Καὶ τὸ μὲν ἐν τῷ θεάτρῳ γενό- 

µενον, τοιόνδε ἦν. 

ΧΥΙ. Κεκλημένοι δ' ἐπὶ νέµησιν τότε γῆς ἐς τὸ πε- 

δίον τὸ Ἄρειον, ὑπὸ σπουδῆς ἔτι νυχτὸς ἀφίκοντο" καὶ 

βραδύτερον αὐτοῖς τοῦ Καίσαρος ἐπιόντος, ἠγανάκτουν. 

Νώνιος δὲ λογαγὸς ἐπέπλησσεν αὐτοῖς σὺν παῤῥησία, 

τό τε πρέπον τοῖς ἀρχομένοις ἐς τὸν ἄρχοντα προφέρων, 

καὶ τὴν Καίσαρος ἀσθένειαν, οὐχ ὑπεροψίαν. Οἱ δὲ 

αὐτὸν τὰ μὲν πρῶτα ἔσχωπτον, ὡς χόλαχκα”" πλέονος δὲ 

ἑκατέρωθεν τοῦ διερεθίσµατος γενοµένου, ἐλοιδόρουν τε 
καὶ ἔβαλλον, καὶ φεύγοντα ἐδίωκον, ἔς τε τὸν ποταμὸν 

ἐξαλόμενον, ἐξειρύσαντες ἔκανον, καὶ ἔῤῥυψαν ἔνθα πα- 

ροδεύσειν ὁ Καΐσαρ ἔμελλεν. Οἵ μὲν δὴ φίλοιτῷ Καί- 

σαρι παρήνουν, μηδὲ ἐπελθεῖν ἐς αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἐκστΏναι 

μανιώδει φορᾷ. Ὁ δ' ἐπῄει μὲν, ἀναθρέψειν ἔτι αὐτῶν 
μᾶλλον ἡγούμµενος τὸ μανιῶδες, εἰ μὴ ἀφίκοιτο. Ναὶ 
τὸν Νώνιον ἰλὼν, ἐξέκλινεν. ὋὩς δὲ ὀλίγων ταῦτα 

δρασάντων, ἐπεμέμφετο, καὶ ἐς τὸ µέλλον ἀλλήλων 

φείδεσθαι παρήνει, καὶ τὴν γῆν διένεµε, καὶ δωρεὰς 

αἰτεῖν τοῖς ἀξίοις ἐπέτρεπε, καὶ τῶν οὐκ ἀξίων ἐγίοις 

ἐδίδου παρὰ γνώμην’ µέχρι τὸ πλΏθος ἐκπλαγὲν αὖ- 
τοῦ τῆς βαρύτητος µετενόει καὶ ἠδεῖτο, καὶ κατεγίνω- 

σκον αὐτῶν, καὶ τοὺς ἐς τὸν Νώνιον ἁμαρτόντας ἡζίουν 

ἀνευρόντα κρλάσαι. Ὅ δὲ, καὶ γιγνώσκειν αὐτοὺς, 

ἔφη, καὶ κολάσειν αὐτῷ τῷ συνειδότι σφῶν µόνῳν καὶ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

απἰ Απίοπίαπας Ἰομίοπος ἵπ οο]οπίας ἀράπερτοπί. Εἰ ἀσάπ- 

ἴογες ΠΠ , ηἱ γἱάετοπίαγ πιε]α» εἰῖαπα φποᾶαπη πποᾶο, 41 8ΠΛ 

1ρ5ε (.ρα, α[Γεοῖ ἵπ πη]έθς, ϱ0 ππα]ογεπι δίίαπι ἱπ]ηγία- 

Γηπη Πορη[ίαπη εο]οπίς 5αἱ5 οοποθβδοτγυπί, Ἠασιε αἰία γὔγς5 

πια] (πἆο εκ αἰῆς οἰν]ίαῖνας, νἱοϊηϊς Ἱαγαπα οοἱοηίατυπη, 

πιη]ίας Ἱπ]ητίας α πι ης Ῥαδδα, εἴαπιογος Ἰαείαμαί ἵπ 

Ο/ΑΤΕΠΗ « Ιπίφπίογες οοἰοπίαταπα ἀράποίῖοπος πυπο 6356, 

απαπῃ ῬγοδεπίρΙίοπες απίο Γμἱβδοπί : πο επίπι Ιπίπῖοος 

πιμ]είαίος, ΏΗς ΥΘΓΟ ΙΠΠΟΧΙΟΒ. » 

ΧΥ. ΕΙ Ππιε]Ηρεραί απἰάεπι κατ, Πετί εἶς Ἱπ]ηγίαπα, 
5οἆ πιεδετί που Ροΐεταί : Πα Ἠθημε ρεουπίαπι Ἠαθεραί, 
ππάε ΡτΘΗΠΙ ἄΡΤΟΤΗΠΙ γείοτίρας ρορδρρδοτίρης γοάάετεί 

ηθ(ιθ γ]οίοτία πἹρτους ἀῑ[ογγϊ, Ρτορίοτ Ἱπςίαπβία θίἵαπα πας 

Ρε]]α, Ῥοΐογαί; Ῥοππρείο πιατῖα {επεπία οἱ Τρί ἱπέετοιαςίς 

οοπιπιθαΗθς {απηεπη Ἱπιοπίαπίος ΑΠοποβατβο γοτο οί Μητου 

ϱἸά55επα αἰίαπη εἳ εχεγοϊαπη οοσοηέΐρας : ποΗήρας γετο 
34 τε]απα θθρηίοτοπη ορεταπη ρταυ τὶς, πϊςί ρε]οτῖς γΊείο- 
γρ Ῥγορπηῖα ἁοοθρίβδοπί. Ἀθαπε γετο Π]ηά οεχίραι ογαῖ 
πιοπηοηί, αποᾶ /4Π1 ΡγτοβγθβδΗΠ ἐραῖ5 εταί ἱπιρεπϊ φαἱπαπθη- 
πίαπα , { πΊοκ πονᾶ ΤΗΓ5Ι5 ορις οἵς ε5δοί εχοτοῖης Ώδπε- 

το]εηία. ΟπΠαπιοΡτεΠη η]ίτο ἔππι ἀἰδειπια]ασαίατ πα ίατῖς 

ἰηδο]επίία. Οδθγίε απ Π πη]]ος 1Π []γοαίτο, 0ρβ4γε Ργαδοπίε, 

ΥαςΠάΠΙ Ίο00 510 5θἆθτῃ Ποπ Ἰηγοπίθης, α 5αΏαε]]ία οᾳαἩέαπη 

(ταης[ϊςεοί; Ῥοδίαπαπα, αοε]αππαπίε ρορα]ο, Οωφατ εχοιατί 
4ς 1] ςαΏςο]1]ς πηϊΠίοπα ]ηςςῖίς οχετοῖας τε Ιπάῖρης 

{εγεης, Ῥγίποίρεπι ϱ {Ππεαίτο ἀῑδοράεπίεπα οἰτουπιςί, εί 
πηϊίθπα, 4πθπῃ , (ποπίαπα ΠΗδ(παπα αρρατεβραξ, ἱπίθγοπηία πι 
ογαη{ ςμβρίσαἳ, 5ἱρί οοταπι εἶδίί ροβδίυ]αταπί. Τί γετο 
5αρεγγοπῖ{ πη]ες, τα ρτοδποίππη 6 6ΑΤΟΡΤΕ, 401παι Ἰὰ πο- 
ρατοί, ΤΟΠΙ4Π6 αἱ οταί παττατεϊ, ππεηετί 5αογπαίαπι αἶε- 
Ῥαπί, οἱ αἱ ρτοά[ίοτοπα οοπηπηππίαπα οοπηππούσταπα οοην]- 
οἰαραπίατ. Εἰ ἴαὶε απἰάσπι Ρα ἱπςο]επ[ῖα «ρθοίππεη ἵπ 
εροοίασυ]ο αἀπιίςσα». 

ΧΥΙ. Πκάεπα Ὑοτο ἀϊερας αἆ ἀῑνίδίοπεπι αΡτογυπη ἵπ 

οαΠΙΡΙΠΙ Μα γατα γοσαί, ΡΓΦΡΤΟΡΕΓΕ ἁΠίθ Ἰά06Π1 ΟΟΠΥΕΠΘ - 

τηπί; οἱ 0.054το {ατάῖας αἀγεπιεπία, ἱπάϊρηατὶ (ππππ]ίποςο 

εαροτυπί. Οµ05 απαπα Νοπίας οοπ{ητίο Ἰθετε ορήητρατεξ, 

ΔάπΙοΠοΠς τογοτοπ/ί Ἱπιροταίοτί ἀερίία, αἱ ἵπ 0ᾳαγίς 

γα]οίιάίηθπα, ΠΟΠ. ἵρδογαπα. οοπίθπηέαπα, ΠΊΟΓ ϱΔΗΦΑΠΗ 

το]ίοίοης : Ἠπο 1, αἱ αἀπ]αίοτεπα, σαν ης αἀοτ, πιος 

αποία αἰτίπαθ ἱεγίαίίοπο οοηγ]οῖί5 οἱ καχῖς ρεἱογυπί, εί 

Γαρίοπίοπα ρογ5οσπΗἳ δαπίς ἀοπίφυα απ 1πα [αρα 56 ἵπ ΠΗΠΙΟΗ 

ρτο]οςί»δοῖ, αθπῖς οχἰτασία πεζαταη!, Ῥτο[οοετηπί(πε Ύὖα 

(αηςουπά πα οτας Οδ... ΟΠΙΠΟΡΤΕΙΑ πποπευαηί Ο0ςα- 

ΓΟΙΗ αππίοἳ, ης 56 [αγοηίρς οορηη(ίοτοί.. 8οὰ Ἠϊα, νογέην 

πο Ρο αὐδοπίίαπα 5ΗαΠὰ Πλογαπα ἠηδαπίαπα αἹογεί, Γ4Π1θη 

τοῦ : οοπβροςίοφαο Νοπί οπάαγετεο, ραμ]ιδρετ 46 γία 

ἀθβον, Τα νότο, Υο]ηί πά ῥρας08 αποίοτος ρογήποτοί 

ἠ]ιά Γαοἱπας, Πογίαίας οδί πη]ος, υἱ ροδί]ας οδοί Πηνίσοσπα 

ΡατοργοΏέ, οἱ ἄρτος οἱς ἀῑνίδίε, αἱ πηµίατία ἆοπα πο 

ῥοΐοτο Ρογκ: ἀθάίίαπο ποπηυ]ής ποτε οίἶαπα, ργα- 

[ο ἱρβοταπα ορίπίοηοίη; 4οπος διαρο[ασίαπα (απάσα πα - 

(πό ίποπα ρα η οπίία οδρίε 515. ἱπιρογαπήαἶ, Ρπάστ(υε 

ἱπορβδίέ, Ρρον(μ]αγηπία πο αἱ αἲ καρροίσπα πα τοτοπίατ φαἱ 

Νοπίσπη Ἱπέογ[οοἱλδοηί, δοῦ 0πκ1γ Πο0βκο 5ο σα, αἲἲ, οἱ 

αοἰα ορηκοἱοηία ἔρρα οπή μῖς οοπάσηπαἰοησ(ο οοπηπη]]- 
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τῇ παρ᾽ ὑμῶν καταγνώσει, { δὲ, συγγνώµης τε ὁμοῦ 

χαὶ τιμῆς καὶ δωρεῶν ἀξιωθέντες, εὐθὺς αὐτὸν εὐφή- 

µουν ἐκ μεταβολῆς. 

ΧΥΙΙ. Καὶ δύο μὲν εἰκόνες ἐκ πλεόνων α 
.. ’ / γ κι Δ 

τῆς τότε δυσαρχίας. Αἴτιον δ᾽ ἦν, ὅτι καὶ οἱ στρατη- 

γοὶ ἀχειροτόνητοι Ἴσαν οἱ πλείους, ὡς ἐν ἐμφυλίοις, 

καὶ οἵ στρατοὶ αὐτῶν οὐ τοῖς πατρίοις ἔθεσιν ἐκ χατα- 

λόγου συνήγοντο, οὐδ' ἐπὶ χρεία τῆς πατρίδος, οὐδὲ τῷ 
δηµοσίῳ στρατευόµενοι μᾶλλον, ἢ τοῖς συνάγουσιν αὖ- 

ο { ὐδὲ / Γὸ ᾿ 3 / / 1λλ) 

τοὺς µόνοις, οὐδὲ τηύτοις ὑπὸ ἀνάγκη νόμων, ἆ 
ὑποσχέσεσιν ἰδίαιξ, οὐδὲ ἐπὶ πολεμίους κοινοὺς, ἀλλὰ 

ἰδίους ἐχθροὺς, οὐδὲ ἐπὶ ξένους, ἀλλὰ πολίτας καὶ όμο- 

τίµους. Τάδε γὰρ πάντα αὐτοῖς τὸν στρατιωτικὸν 

φόβον ἐξέλυεν, οὔτε στρατεύεσθαι νοµίζουσι μᾶλλον, Ἄ 
” α) , / ’ Δ κ νά . 

βοηθεῖν οἰκεία χάριτι καὶ γνώμη, καὶ τοὺς ἄρχοντας 
ς / ικα ου αν φας 3 εν 3 ν 
ἡγουμένοις ὑπὸ ἀνάγχης αὐτῶν ἐς τὰ ἴδια ἐπιδεῖσθαι. 
Τό τε αὐτομολεῖν, πάλαι Ῥωμαίοις ἀδιάλλακτον ὂν, 
τότε καὶ δωρεῶν ἠξιοῦτο" καὶ ἔπρασσον αὐτὸ οἵ τε 
στρατοὶ χατὰ πλΏθος, καὶ τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν ἔνιοι, 

/ 3 3 / ασε 3 Δ 
νοµίζοντες οὐκ αὐτομολίαν εἶναι τὴν ἐς τὰ ὅμοια μετᾶα- 

/ Ρα Λ λ ε] θολήν. "Όμοια γὰρ δὴ πάντα ἦν" καὶ οὐδὲ ἕτερα αὐ- 
-” Υψ « / .] / ή τω τῶν ἐς ἔχθραν κοινὴν Ῥωμαίοις ἀπεχέχριτο" ἤ τε τῶν 

στρατηγῶν ὑπόχρισις µία, ὡς ἁπάντων ἐς τὰ συμφέροντα 

τῇ πατρίδι βοηθούντων, εὐχερεστέρους ἐποίει πρὸς τὴν 

μεταθολὴν, ὡς πανταχοῦ τῇ πατρίδι βοηθοῦντας. Ἂ 
καὶ οἵ στρατηγοὶ συνιέντες ἔφερον, ὡς οὐ νόµμῳ μᾶλλον 

ν - ο : : 
αὐτῶν ἄρχοντες, ἢ ταῖς δωρεαῖς. Οὕτω μὲν ἐς στάσεις 

τότε πάντα, χαὶ ἐς δυσαρχίαν τοῖς στασιάρχαις τὰ στρα- 

τόπεδα ἐτέτραπτο. 
ΧΥΠΙ. Την δὲ Ῥώμην λιμὸς ἐπίεζεν, οὔτε τῆς θα- 

λάσσης τι αὐτοῖς φερούσης διὰ Πομπήϊον, οὔτε τῆς 
Ἰταλίας διὰ τοὺς πολέμους γεωργουμένης. Ὁ δὲ χαὶ 
γένοιτο, ἐς τοὺς στρατοὺς ἐδαπανᾶτο. Ἐκλώπευόν τε 

οἵ πολλοὶ νυχτὸς ἐν τῇ πόλει, καὶ χλοπῆς ἔτι βιαιότερον 
κ Ν 3 ’ ς 3 » λ /“” 3 λ 

ἠνώχλουν, καὶ ἠνώχλουν ἀδεῶς, χαὶ ἡ δόξα ἐς τοὺς 
μάς, μ; δν, « η ο οέβ: ν 5 / 

στρατιώτας ἐφέρετο. Ὁ δὲ λεὼς ἀπέχλειε τὰ ἐργαστή-- 

ρια, καὶ τὰς ἀρχὰς ἐξανίστη, ὡς οὔτε ἀρχῶν οὔτε 

τεχνῶν χρήζοντες ἐν ἀπορούσῃ καὶ λῃστευομένῃ πόλει. 

ΧΙΧ. Λευκίῳ δὲ ὄντι δημοτικῷ, καὶ δυσχεραίνοντι 
.. » .” ο 3 ια ο» / ΄ 

τῇ τῶν τριῶν ἀρχῇ, οὐδὲ ἐπὶ τῷ χρόνῳ παύσεσθαι 
3 

νομιζοµένη, προσχρούσµατα ἐς τὸν Καΐσαρα ἐγίγνετο 

καὶ διαφοραὶ µείζους. Τούς τε γεωργοὺς, ὅσοι τῆς 

γῆς ἀφηροῦντο, ἱκέτας γιγνοµένους τῶν δυνατῶν ἑκά-- 
στου, μόνος ὑπεδέχετο, καὶ βοηθήσειν ὑπισχνεῖτο, 
κἀκείνων ὑπισγνουμένων ἀμύνειν ἐς ὃ κελεύοι. Ὅθεν 

αὐτὸν ὅ στρατὸς ὃ Αντωνίου κατεμέμφετο καὶ ὅ ἸΚκαὶ- 
σαρ, ὡς ἀντιπράσσοντα Ἀντωνίῳ": καὶ Φουλβία, ὡς 

πολεμοποιοῦντα ἐν ἀκαίρῳ. Μέχρι τὴν Φουλθίαν ὁ 

Μάνιος πανούργως µετεδίδαξεν, ὡς, εἰρηνευομένης μὲν 
τῆς Ἰταλίας, ἐπιμενειν Αντώνιον Κλεοπάτρα” πολε- 

Τότε γὰρ δὴ 
γυναικός τι παθοῦσα ἡ Φουλβία, τὸν Λεύχιον ἐπέτριθεν 

ἐς τὴν λιαφοράν. ᾿Εξιόντος δὲ 
λοιπὰ τῶν κατοικίσεων, ἔπεμπεν ἑψομένους αὐτῷ τοὺς 

σα δ . 

ὁξ εστων 

µουµένης δ᾽, ἀφίξεσθαι κατὰ τάχος. 

τοῦ Καίσαρος ἐς τὰ 

᾿ Πίος γα]σο αποίοτος 5απί{ Παβίή, 

{οππη Ἠ]ος ρυπίαγυπηα,  Βίο Πίος, Υοπία Φἰππ] οἱ ργηρπηΙ(5 

ἀοπίδαπο ἀἱρηδίί, αᾱ Γ[αηδίας 4ΟΟΙΑΠΙΑΠΟΠΟΡ βαβίίο γεγεί 

5υη{. 

ΧΥΠ. Ἠαο ἆπο οοπαπηασίας, απ ἴηπο οτας πΠέσπα, 
φροοϊπιίπα, ο πη]ῖς αο]θοία, 5ηβϊοαπί. Ου]Η5 τοὶ οβ58 
μας Ρα, φποὰ οί ἀαοςς ρ]ογίαπο, π{ ο0ΗΦΘΠΙΑΠΕΙΠΙ θδί η 
Ρος οἰνῆίριαςδ, πο. θ5εεπί Ἱορίηπηίς η Η[ταρίίς ογρα{; ο 
εχεγοῖ(α5 εογΠΙ ΠΟΠ οβδθηί Πιοτο ππα]ογή ἀθ]εσίθιας οοἩ- 
5οτΙρΙ, Πθά116 ἵη ΗΦΗΠΗ ρα(τί, ποσο 518 αιβρίοΙί 5οΠα{5 
Ρορι]ίαπα Ποπιαπί ερεπάία [αεοτοηί; 564 Πΐς ἑαηία πα πηῖ- 
Πατοηί, ααὶ οο5 οοιορίδεηί; ασ πο ή πἰάρπα Ἱερίπια 
(παἆαπα εοπάΙοπα, 5δοᾷ ρτϊναἶς Γπάποί Ρο] αΜἰοπί μας 
πες 4ἀγειδι5 Ἠοδίες ραή]]οος, 56 αἀἆνοιδας ο05 ααὶ ρε γα ίπα 
ο5δοπί ἀποίρας Ιπϊπιοί» πθο οοπίτα οχίοτος, 5ο4 οοηίτα εἷ- 
Υος οί ἀϊρηϊίαίο ρατε. Ἠωο δυπί, απ πηίαγθπι ἀῑδεί- 
ΡΙΙπαΠα ρεδδΠι ἀεάθγαπίς ἆππι απἰδ(πθ ΠΟΠ {απ ΠΙΠίαγς 5ο 
ραίαραί, 4 παπα ρηϊγαία στα[ῖα ρτϊγαίοσιο οοηςΏΙο ρατίος ἀ46- 
[ομάετα ἀποῖς δα 4πθπῃ ρηἱγαίογαἵη οοπηπποάογυπα οαδα, 
εοπεηία ποζθρ]{αία, Ιπάΐρειο ορεία 5ηα απΐδαμε αγρῃταα- 
αν. Ἱασαθ οἱ ἰταηδαρίαπα, αιιοά αριιά ρτίδεοδ Ἠοπιαπος 
ομίπΊη Γαθγαί ἱπαοχρίαρία, οα {6ΠΙΡΟΓΙΠΙ Ππσαυ]ίαίο ργαπηῖς 
οαπα τοπππποταβαίαγ: οί Ἱπίορτί οχοτοῖίας εἶρηα [ταηπςίο- 
τοραπί, οἱ εΙΠα οἷς Παδίτος ποπ! υπ; πθ(ιο (ταηςίι- 
Είαπα Ἠος 6556 οχἰδήπιαβαηί, ἱ α 5ηῖ]ο5 οχ αἀγοειςο ραί- 
{65 (γαηδῖτοπί. Ἐναπί οπΊπι ρατίες οπιηῖρας τοις 5ἰπῖ]ος, 
οἱ πουίτα ΘΟΓΙΠΗ. ἵπ ΟΟΠΊΙΠΊΙΠΘΠΙ Ἠοπιαπί ροριῖ Γπ]ππϊοΙΙαπα 
56685ΦΙΟΠΕΠΙ [ρόθγαί. Ἐί παπα οαάσπι(πο ΙΠιρογαίογΙΠ ἱπα- 
Ι{ΐο, «παπα το ραΐτία οἱ Ῥτο τεραβ]ίοα αγπηα {θγγο οπΠΟΕΙ 
γεµεηί νιάστί, Ἰεγίογος ε[ῃοῖεθαί αά (ταπδιίοπεια πηΗ(ος, 
αιἱρρε αΏ αίτασιε ρατίο Ῥτο τεραβ]ίσα Ῥασπαίμτοδ. μας 
το Ρεπο Ιη{ε]σεηίες Ιπιρογαίογος, πλα]ία [6Υγο ἵπ πΙΠΗ ρα 
εοσεβαπίαγ; αιἱρρο Πο {πι Ίοσο, αμαπι Ἰαταήοπίρας, 
Ἱπηροτίαπη 1π οο5 εοηδθου{. Αίαμε αἀθο, αἆ 5ο ΠΠΙοΠ6ΠΙ 
«ροοίαπρις οπηπίρας, πὸ ργποῖρος απἰάθπαι {αοοπΙπα ἵπ 
ηἶς ααἱδαια εχογοϊῖριας ἀῑδοιριίπαπα πϊατθπα Ροίπεγιηί 
οῬ/ίποτο. 

ΧΥΙΠ. Ῥοπια Ιπίθτίπι {απ Ἰαβοταβαί, ἱπιροδβῖς Ῥεγ 

Ῥοπιρεϊαπα (απηοπίαΠοπί 5 πιαγπηίς, ἴπ Τία]ία Ὑεγο Ρτο- 

Ρίου εοπΗπια Ὀε]]α αρτου]ίατα πορ]εσία, οἱ, 5ἱί απἱά αρτῖ 

(οιτοπί, αὐδαπιθηίο 14 παηΠίο. Τί ἵῃπ 1ρα Ὀνρο ρεγπι]{ἱ 

(απ{ἱ5 ποσατηϊς αἰτοσϊοτίθαδαπθ αλίς νἰο]επίία: σεπερις, 

οἱ ἵπιραπο (πἱάθπα, σγα»δαΡαπ{ας, ΘΟΓΗΠΙΦΙ16 Γ4ΟΙΠΟΓΗΠΗ πη- 

ΡΙεῦς Υοτο οβϊοίπας ο]αι]- 

οἵέ, οἱ πιαρϊςίταίας Ίουο πιονῖέ; πεσιθ αγῆβις ορις 6556, 

ἀϊοΠίαῃς, πο(ιθ παρὶςίταρας, ἵπ. 1106 [8Π16 Ῥγος»ᾶ οἱ ]α- 

(γοσ]ηῖῖς ἵπιραπε Ιπ[εςίαία. 

ΧΙΧ. ΟᾳΦίσγαπη Ταοῖο Απίοπίο, Ώθπο αΠεςίο ογρᾶ ΤΕΠΙ- 

ρυρῄσαπα, οἱ Ιπίεηςο ΤπαπανίτογΗπα Ῥοίεηίίος, πίτα ρτᾶ- 

Ππϊέαπη {οπηριας (αἱ νιάσραατ) πιαήδΙς , συαγίογες 5αρίηάο 

ο{[οηδίοπος οοπίοπ{ίοΠπθδαΙθ ο Οα.54γ6 αχοθβαΠ/{Η!. 

Νάπα γοίεΓος ΑΡΤΟΓΗΠΗ Ῥο55655ΟΓ65, Ροηίΐς 55 οχιίο», οἱ 

εαρρ]ἰαίος παπο αἲ ορπιααπα Πάεπι εοη{ασἰθηίες, 50115 

1ωαοἵα5 εχαρίεραί, ορθία δπαπα Ρρο]Ησθης; εί 1Η γ]οἰδεῖπι αά 

αἰανς οἳ 5ᾶπ1 ορογαπα Ῥτοπηίεραπί. Οἱο [αοίαπι οδέ, 

αἱ οπα οί ΑπίοπίαΠΙ πη]Ηίες οί 0.5α9 Ἱπομδατεηί, {απΦ Πα 

πἀγοτραπίεπα ΑπΠίΙΟΠΙΟ; Πεπιαιε Εὐ]νία, αἱ Ῥε]απα οχοἴίαη- 

{ΕΙ 4ΠεΠΟ {6ΠΡΟΙΘ. βεὰ Ἐπ]γία αιἰάεπα πιοχ πημίαν]έ 

οοηβΗἶαπα, πηοπῖία α Μαπίο, « Ρρασαία Πα]ία, ΠΙΟΤΑΙΟΓΕΠΙ 

Απίοπίαπι αριά ΟΙοοραίταπα; Ώθ]]ο νοτο (αγραία, αἀγεηίι- 

ΤΙΠΗ Ῥτορθτθ.». Τιπο ομίπι Εω]νία, ππαλεῦγί αποάαπν αἱ. 

(εοίι οοπηπηοία, πηααῖς οἰἶαπα µποϊίαγα οαρΊ{ Παιοίαπα αἲ ἱδ- 

οοτάίαπα.. Εξ απ πα Ο04ς Ργοβοϊνεσγδίας α4 ἀεάιοσπάας 
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Ἀντωνίου παῖδας ἅμα τῷ Λευχίῳ, ὡς μηδὲν ἐκ τῆς | 
ὅ Καῖσαρ ἐν τῷ στρατῷ πλέον ἔχοι. Ἱππέων 

δὲ Καίσαρος ἐκτρεχόντων ἐπὶ τὸν Βρουττίων Ἀϊόνα, 
πορθουμένην ὑπὸ Πομπαίου, δόξας ὅ Λεύκιος, Ἡ ὑπο- 

κρινάµενος, ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ τοὺς Ἀντωνίου παῖδας τόδε 
τὸ ἴππιχὸν ἀπεστάλθαι, διέδραµεν ἐς τὰς Ἀντωνίου 
κατοικίας, συλλεγόμενος φρουρὰν τῷ σώµατι, καὶ τὸν 
Καίσαρα τῷ στρατῷ διέθαλλεν ἐς ἀπιστίαν πρὸς Ἀντώ- 

γιο. ὍὉ δὲ ἀντεδίδασκεν αὐτοὺς, ὅτι αὐτῷ μὲν καὶ 

Ἀντωνίῳ πάντα εἶναι φίλια καὶ κοινά" Λεύχιον δὲ ὑφ' 
ἑτέρας νώμης αὐτοὺς πολεμοποιεῖν ἐς ἀλλήλους, ἄντι- 

πράσσοντα τῇ τῶν τριῶν ἀρχῃ, δι᾽ ἂν οἵ στρατενόµενοι 
τὰς ἀποιχίας ἕ ἔχουσι βεθαίους" καὶ τοὺς ἵππέας εἶναι 

καὶ νῦν ἐν Βρουττίοις, τὰ ἐντεταλμένα ̓ Φυλάσσοντας. 

ΧΧ. Ὃν οἵ ἡγεμόνες τοῦ στρατοῦ πυνθανόµενοι, 
διήτησαν αὐτοῖς ἐν Τεάνῳ, καὶ συνήλλαζαν ἐπὶ τοῖσδε - 

Τοὺς μὲν ὑπάτους τὰ πάτρια διοικεῖν, μὴ χωλυοµένους 
ὑπὸ τῶν τριῶν ἀνδρῶν ' μηδενὶ δὲ γῆν ὑπὲρ τοὺς στρα- 
τευσαµένους ἐν Φιλίπποις ἐπινέμεσθαι" τά τε χρήματα 

τῶν δεδημευμένων καὶ τιμὰς τῶν ἔτι πιπρασκοµένων 
καὶ τὸν στρατὸν Ἀντωνίου τὸν περὶ τὴν Ἰταλίαν ἐπ᾽ ἴσης 
διανέµεσθαι" καὶ µηδέτερον αὐτῶν ἔτι καταλέγειν 
ἐκ τῆς Ἰταλίας" στρατεύοντι δὲ ἐπὶ Πομπήϊῖον τῷ 
Καίσαρι δύο συμμαγεῖν τέλη παρὰ Ἀντωνίου" ἀνεῷχθαι 
δὲ τὰς Ἄλπεις τοῖς ὑπὸ Καίσαρος πεµποµένοις ἐς τὴν 

Ἰθηρίαν, καὶ μὴ κωλύειν αὐτοὺς ἔτι Ἀσίνιον Πολλίωνα" 
Λεύχιον δὲ, ἐπὶ τοῖσδε συνηλλαγµένον, ἀποθέσθαι τὴν 
φβουρὰν τοῦ σώματος, καὶ πολιτεύειν ἀδεῶς. Ἰάδε 

μὲν ᾖ ἦν ἃ συνέθεντο ἀλλήλοις διὰ τῶν ἠγεμόνων τοῦ 

στρατοῦ. ᾿Επράχθη γε μὴν αὐτῶν δύο µόνα τὰ τελεν- 
ταῖα" καὶ Σαλθιδιηνὸς ἄχων αὐτῷ ''" συμπεριΏλθε τὰς 

Ἄλπεις. 

ΧΧΙ. Οὐ γιγνοµένων δὲ τῶν ἄλλων, ἢ βραδυνόντων, 
ἐς Πραινεστὸν ἀνεχώρει Λεύκιος, δεδιέναι λέγων Καί- 
σαρα, διὰ τὴν ἀργὴν δορυφορούµενον, αὐτὸς ἀφρούρη- 
τος ὤν. Ἀνεγώρει δὲ καὶ Φουλθία πρὸς Λεύκιον, ἤδη 

λέγουσα περὶ τοῖς τέχνοις τὸν Λέπιδον δεδιέναι" τοῦτον 

γὰρ ἀντὶ τοῦ Καίσαρος : προῦτίθει. Καὶ τάδε μὲν ἐγρά- 

φετο παρ' ἑκατέρων Ἀντωνίῳ, καὶ φίλοι μετὰ τῶν 
γραμμάτων ἐς αὐτὸν ἐπέμποντο, οἳ διδάζειν ἔμελλον 

περὶ ἑκάστων. Ἱαὶ οὐχ εὕρον, ἐρευνώμενος, ὅτι σα- 
φῶς ἀντεγράφετο αὐτοις. Οἱ δὲ τῶν στρατῶν. ὃν γεμό- 

νεο, συνοµόσαντες κρινεῖν τοῖς ἄρχουσιν αὖθις ὃ δοκοίη 
δίκαιον εἶναι, καὶ τοὺς ἀπειβοῦντας ἐς αὐτὸ συναναγκά- 

Οὐ δεζα- 

ὃ ἐκείνων, ὁ Καΐσαρ ἐπιφθόνως αὐτοὺς ἔν τε τοῖς 

σειν, ἐκάλουν ἐπὶ ταῦτα τοὺς περὶ Λεύχιον. 

μένων ὃ 

ἡγεμόσι τοῦ στρατοῦ, καὶ παρὰ τοῖς Ῥωμαίων ἀρίστοις, 

ἐμέμφετο. Οἱ δὲ ἐξέθεον ἐς τὸν Λεύκιον, καὶ παρεκά- 
λουν, οἰκτεῖραι μὲν ἐπὶ τοῖς ἐμφυλίοις τὸν πόλιν καὶ τὴν 

Ἰταλίαν, δέξασθαι δὲ κοινωνόν, ᾧ τὴν κρίσιν ἐπὶ σφῶν 
ἡ ἐπὶ τῶν ἡγεμόνων γενέσθαι, 

ΧΧΙ. Αἰδουμένου δὲ τοῦ Λευκίου τά τε λεγόμενα 
καὶ τοὺς λέγοντας, ὃ Μάνιος µάλα θρασέως ἔφη: Τὸν 

μὲν Αντώνιον οὐδὲν ἀλλ’ ἡ γρήµατα μόνα ἀγείρειν ἓν 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

το]αυας εο]οηπίας, παϊκΐ Π]α β]ος Αποηιι ππα ΠΠῃ ΤἸωποῖο, 

απῖ «εαιετεπίΗγ Ο958Γ6Ι, Π68 Ρροίῖος 0.ας αρετείατ αΏ 

εχετοῖα, δἱ Ίλαπα φοἱυπῃ οοπβρίοθγεπί. Οπιπιαπο ϱςατί5 

οᾳπίε5 εκουγηϊκεεπί ἵη Βγη[ίογαπα Ἠϊίοτα, α Ῥοπηροίο {η- 
{ορίαία; Πωποῖα5, θἶνα 1ἴπποης, ἶγθ βηρεης 56 πηποτα, ηθ 

οοπίτα 5ε εἰ οοπίτα Ἰρετος Απιοπιϊ εφα]ίαίας 1]ε μπίρες οἶί, 

πα ]οο]οπία» Απίοπίαπογαπα 56 ργοτῖριέ, καεί άαπι εί 

οοΠσείατας, οαἱαπηπίαπᾶο Οδατεπα, αἱ ροιΠάππα οτρα Λη- 

(οπίαπα. δεᾷ 0ωκατ 608 εοπίτα ἀοσεραί « ἱπίσρταπα αἰρί 

ουπα ΑπΠίΟΠΙΟ ΠΙαΠΘΤΟ απαϊοϊίαπα : Τωποῖαπη Υοτγο αἶία ἆθ οδαβᾶ: 

Ῥεβαπι Πίο ἵρ5ο8 56Γ6Γ6 5 πἰπηίγαπα απο ἵπ[εηςις 5ἳί Ττῖσπι- 

γίτογαπη Ροίεη/{α., Ρετ απατη πονί εο]οπὶ ΒγππαΠα Ροβ5θ5δἰο- 

ΏΘΠΙ Ἰαρεαηί : εσφμ]ίες γετο εἴίαπα {ππα ἵπ Ετηϊς ε-ςα, εἰ 

πιαπάαία 5 οχδοηη. » 

ΧΧ. Ηί5 Ιπ{εΙεείῖ5, ἆποες Ἱεσίοπαπ ΤεαΏί εοπγοπετΗΠ!; 

Πρίααα, (βησπαία ατρτῖ ἀῑκοερίαηίος οοπίτογειδίαπα, 

εοπάΠἰοπίρας Τ,. Απίοπίασι οαπὰ 0ᾳρ5ατο τοάυχοτηπί ἵπ ϱτᾶ- 

παπα τα Ὁϊ εοηςα]ρα5 πο ουρίεπί Τπυπαν τί, αποπήπας 

ΠΠ! τοπαρυβ]ίεαη αἀπηληϊςίτοηί που Ππα]ογπη : αρτί ἀῑνί- 

ἀαπίυσ πεπαπϊ Ῥταίεν ἀε[απείος ῬμήΠρρεηςί πηηία : ἄε 

ρεουη]ς Ῥτοδοπἱρίογαπα, οἱ ἀᾳ Ῥρτοῖς εοταπῃ απ εἰἶαπι 

ππο γεπἀεγεπίας, Ἠ]α 4ποαπε εχ Απίοηίαηις Ἱερίοπίρας, 

ασ» ἵπ Τία]ία πιαηδίςδεηΓ, Ῥατίεπι 5ΗαΠΠ εκ ὤαπο Γεγαῃί : 

πευίετ ΙΠαρεΓαίογΗα Ρορίπαο ἀειεοίας παπα [ης Είααί ἵπ 

Πα]ία : Οαδαπί ἵπ εχρεάϊίοπο οοπίτα Ῥοπαρείαπα ἆπαρ Ἰο- 

Είοπες Απίοπιί πιητοηί : ΑἼρες πιὶςςίς ἃ 0.,βατο ἵπ ἨἩ[ερᾶ- 

πίαπη ρᾶἱεαπί, Πες Αδίπίας Ῥο]ίο ϱὐ5 απηρ]ίας ρεολίθθαί : 

ἀεπίαιε υἱ Ἠς οοπάΠμοπίρα5 Τποῖας Ρασαἴης αΠΠΟγεᾶί αἱε]- 

Πμαπα, εί 5εοαγας αἀπηηἰςίτεί τεπιρυ ίσα,» Ἠ9β ἔππι 

(πεγε οοπάΠίοπες τεπονα!1 {ωάετίδ ορετα ἀμείογαπι εχετεῖ- 

ἔαδ: απαταπα ἆπαν {αηίαπη ροδίτεπη ταίοο Γαοτυηέ; εἳ δα]- 
νάΐδηνς "ΛΑ Αἱρος αρεταν]ί. 

ΧΧΙ. ΟΠΙΠΗ Υετο τε]ί(πᾶ ποῦ ρταδίατουίατ, απί ἀἱΠειτον- 

ία, Ἰπσἷας Ῥγαηεξίε ςθοθβρῖί, ἀἱσεη5 « 56 Ο99588Γ6ΙΗ ᾱ- 

ποτε, Ρίο πιααἰκίταία ππη[έαπα δα ο) ας, 4π πα 1ρ8ε πι)» 

Περαίας δἷί.»  Αά ουπιάθπηαιο 5 τερορῖίΐ Επ]νία πο Ἡ 

«Ἠμοτῖς φαΐ5 α- Πορίάο δι 86 πποτο, » ἀῑείαης : Ώπηο 

οπίσα, Ίου Οὔφατίδ, ΠΠΠο ΟΟΠΙΙΠΘΙΠΟΓΑΓΟ πηα]εῦαί. Ας ἆς 

Ες τοῦις αγία Πέετας φογὶρδετυπ{ αἲ Απιοηίασα, 648458 

Ροτ[ογοηάας απ ου” ἀοάοταπί απηἰοἰ, ααἱ οδγοτοπα οταπί 

[ασατὶ 4ο εἱηση]ΐς, Οπἷά γοτο Ες Μογῖς αν Απίοπίο Γαοπί 
ΓΟΒΡΟΗΦΙΗ, 4υΦτοης σσ, Παπίάο Ἰηνεπίτο πον ροαῖ, 
ΤΕΙ αἰήβήαο οχοτοας Ργοσσςγος οοπ]ατατάηΕ, 86 ΓΙΓΝΗΝ 

οκ «πο ἀἱγομαίατος Ἰναπο Ηίεια Πππροταίογήπα, εἴ οοβοίγος 

ῥαγοτο ουπὰ αἱ ποϊαϊκδοι : αἲ οαιπ(ο τοι οοηβοἹεπάδην 
"πο πὰ ου θαἱς ην ατα, Οἱ ροδίσαδα γεπῖτε γεμςδ- 

τν Οσδας Ἰηνίάίοδο 908 ομπα αριά Ῥηπιοτος οχοτοαα, 
ἔαπα αριά α1Ῥαπος ορΗπλα[ος {ποκαδαί, Μοχφαο ορΏΟ ΓΗΣ 

ορια πα ον Ότρο αἲ ποσα [ποίης οδὲ, ἀδργδοαηίσι 

α αἲ πηἰκογογοία Πα]ία., αΏ]ἰοία. ο] οἵν Πίσας; ρου ἰοτοῖ- 
απο, οἱ ἵπ ΟΟΠΗΠΗΗΟ Ἰς ἰδία, απθίσίο γοὶ αἆ ο νο α 

τ απ Πάπα ρτα{οσίος ἀο]αίο, ἀἰδοορίατοίας, ν 

ΧΧΗ. Οπη(16 Ἰμποίως {σπα ἔρφος Ἰοφαοπίος τεγοτότο- . 

πε, ἔππα ος Ύμσο αὖ Ἰής ἀἰορηαηίας, Μαπίας Ρια[ιαεῖο ἰν 

πιο απη τοβροπ(ξ τ κ Αποηιαμη ρεουηίας {ηΠΗΠΗ 

ἁ 
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ξένοις ἀνδράσι, τὸν δὲ Καίσαρα καὶ τὴν στρατιὰν καὶ 

τὰ ἐπίχαιρα τῆς Ἰταλίας ταῖς θεραπείαις προκαταλαµ- 
θάνειν' τήν τε γὰρ Κελτικὴν Ἀντωνίῳ πρότερον δεδο- 
µένην ἐλευθεροῦν μετ ἐξαπάτης Αντωνίου, καὶ τὴν 
Ἰταλίαν σχεδὸν ἅπασαν ἀντὶ µόνων ὀχτωκαίδεκα πό- 
λεων τοῖς ἐστρατευμένοις καταγράφειν' τέσσαρσί τε καὶ 

τριάχοντα τέλεσιν ἀντὶ ὀχτὼ καὶ εἴχοσι τῶν συµµα- 
χησάντων ἐπινέμειν οὐ γῆν µόνην, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκ τῶν 
ἱερῶν 7 ρήματα, συλλέγοντα μὲν ὡς ἐπὶ ἱ Πομπήῖον, ἐφ᾽ 

ὃν οὐδέ πω παρατάττεται, λιμωττούσης ὧδε τῆς πόλεως" 

διαιροῦντα ὃ δὲ τοῖς στρα τοῖς ἐςθεραπείαν χατὰ Ἀντωνίου, 

χαὶ τὰ δεδηµευμένα οὐ πιπράσκοντα μᾶλλον Ὦ δωρούμε- 
νον αὐτοῖς. Χρῆναι δὲ, εἰ τῷ ὄντι εἰ ρηνεύειν ἐθέλοι, τῶν 
ἐν ἤδη διῳκημένων ὑποσχεῖν λόγον" ἐς δὲ τὸ µέλλον, 

ἃ ἂν κοιν βουλευομένοις δοχη, μόνα πράσσειν. Οὕτω 
μὲν θρασέως ὁ Μάνιος ἠξίου, µήτε τὸν Καΐίσαρά τινος 

εἶναι χύριον ἔργου, μήτε τὴν Ἀντωνίου συνθήκην βέ- 

θαιον’ ἆ ὡρισμένον, τῶν ἐγκε εχειρισµένων. ἑκάτερον αὐτο- 
κράτορα εἶναι, καὶ τὸ πρασσόµενον ὑπὸ ἀλλύλων εἶναι 

κύριον. Πανταχόθεν οὖν ὁ Καΐσαρ ἑώρα πολεμησείον- 

τας αὐτούς' καὶ παρεσχευάζοντο αὐτῶν ἑκάτεροι. 
ΧΧΙΠ. Δύο δὲ στρατοῦ τέλη τὰ ἐς Ἀγχῶνα πόλιν 

ὠχισμένα, Καΐσαρί τε ὄντα πατρῷα, καὶ ἐστρατευ- 
μέγα Αντωνίῳ, τῆς τε ἰδίας παρασχευῆς αὐτῶν πυθό-- 
µενοι, καὶ τὴν εἲς ἑκάτερον σφῶν οἰχειότητα αἰδούμενοι, 

/ ψ ος - [ή ὃν 4 ς / 3 

πρέσθεις ἔπεμψαν ἐς Ῥώμῃν, οἳ ἔμελλον ἑκατέρων ἐς 
διαλύσεις δεήσεσθαι. Καίσαρος δ) αὐτοῖς εἰπόντος, 
οὐκ Ἀντωνίῳ πολεμεῖν, ἀλλ᾽ ὑπὸ Λευχίου πολεµεῖσθαι, 
συµθαλόντες οἳ πρέσθεις τοῖς ἡγεμόσι τοῦδε τοῦ στρα- 
τοῦ, κοιγη πάντες ἐς Λεύχιον ἐπρέσδευον, ἀξιοῦντες 
αὐτὸν ἐς δίκην Καΐσαρι συνεισελθεῖν' δηλοί τε ἦσαν ὃ 

πράξειν ἔμελλον, εἰ μὴ τὴν κρίσιν ὑποδέχοιτο. Δεξα- 
µένων δὲ τῶν ἀμφὶ τὸν Λεύχιον, χωρίον τε ὥριστο τῇ 
δίκη Γάδιοι πόλις ἐν µέσῳ Ῥώμης τε καὶ Πραινεστοῦ, 
καὶ συνέδριον τοῖς κρίνουσιν ἐγίγνετο, καὶ βήματα ἐν 
µέσω δύο τοῖς ἐροῦσιν, ὡς ἐν δίκη. Ἡρότερος δ᾽ ὁ 

Καΐσαρ ἐλθὼν, ἵππέας ἔπεμψεν ἐς τὴν πάροδον τοῦ 
Λευκίου, ἐρευνησομένους ἄρα, µή τις ποθὲν ὀρῷτο ἐνέ- 
δρα. Καὶ οἱ ἱππεῖς οἵδε ἑτέροις ἵππεῦσι τοῦ Λευχίου, 

προδρόµοις ἄ άρα, ἢ καὶ τοῖσδε κατασκόποις, συµθαλόν- 

τες, ἔκτεινάν τινας αὐτῶν. ἸΚαὶ ἀνεχώρησε δείσας ὁ 
Λεύχιος, ὡς ἔλεγεν, ἐπιθουλήν" καλούμενός τε ὑπὸ τῶν 

ἡγεμόνων τοῦ στρατοῦ, παραπέµψειν αὐτὸν ὑπισχνου- 

µένων, οὐκ ἔτι ἐπείθετο. 
ΧΧΙΥ. Οὕτω μὲν ἡ Ἴσαν αἱ διαλύσεις ἆ ἄπρακτοι, χαὶ 

πολεμεῖν ἐγνώκεσαν, καὶ διαγ ’ράμμασιν ἤδη πικροῖς 

χατ ) ἀλλήλων ἐ ἐγχρῶντο. Στρατὸς ὃ δὲ ἠν, Λευκίῳ μὲν, 

ὁπλιτῶν ἓξ τέλη» ὅσα αὐτὸς ἐς τὴν ὑπατ είαν ἐλθὼν 

ἐστράτευσε, χαὶ τὰ Αντωνίου ἕνδεκα ἕτερα, ὧν ἐστρα- 
τήγει Καληνὸς, σύμπαντα ταῦτα ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν" 

Καΐσαρι δὲ ἐν μὲν Καπύη τέσσαρα ἦν τέλη, καὶ 
περὶ αὐτὸν αἱ στρατηγίδες, ἓξ δὲ ἕτερα Σαλθιδιηνὸς 
ἦγεν ἐξ Ἱθηρίας. Καὶ χρήματα ἦν Λευχίῳ μὲν ἐξ 

ἐθνῶν τῶν ὑπὸ τὸν Αντώνιον οὐ πολεμουμένων. Καΐ- 
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3ν εχίεῖς; ΟΠΦάΡΕΙ γετο εἰ εχθτοῖ(η» ΠΑΥΟΓΟΠΙ, εἰ ΟΡΡΟΓ- 
(αμα Ίοσα Πα, οοποΙΠα[ἰ5 8ἱρί ΠοπαπυΠη Φίά1ΐ5, Ῥγῶου- 
οπρατο : παπα ε{ σα]ῆαπα, αυ ρηα5 οΏγεπεταί ΑπίοπΠίο, 
πιό Ἰπ [απάσπα Πλας Προγαίς ο Πακ ρτορεπιοάαπι 
υΠΙνΘΙΦΑΠΗ, Ῥτο οοἱοἀθοίπα οἰνίίαιριας, αείθαί γείεταηίς; 
Ρῶίοῖσα, ΡΟ Ἰεμίοηίβς χχνα, απο ράμπα» ἰπίγ[αἱδδοηί, 
ΧΧΧΙΥ Ἰομίοηίρι5 ΠΟΠ 8ο] 1Η στον ἀῑνίά!, γθγΠα θΜἱ81η ρο- 
οηίαπα ἀἰδρί ο [αμς. ἀοδαπηίαπα : 6411 ρουυηίαιη ργῶ- 
ἱεχία φπ]άεια Ῥοπηρείϊαπί Ἠοἱ οο]ἠαί α Οῳβαπε; ααοὰ 

{απηθη Ῥε]]απα, ἵπ (απία Ποοί Ὀτηίς (απιαο, ποπάππα ης {ῃ- 

5ίτπαίαν φπἰάεας δεᾷ γευογα Ο0ε41θιά ρεοιηί(ς 115 ἱῖ αἆ 

ραναπάυπα Ἰαταιοπίρας (ΑΥΟΥΘΠΑ ΠΠ απη αἀγειδις Απίο- 

ΠΙΙΠΙ; αίαιθ Ῥοηπᾶ οἴἶαπα ῬγοδορίογαΠα Πο {αΠι Ύθῃ- 

4616, παπα ἆοπατε η ρι5. Οιιος 5ἳ ραζθή1 ααῶταί δοεῖο, 

ἀεβοτθ ευΠα Ρις αοίογΙΠα Γα{ἱοηδια γοάάστε, 6ἱ ἵπ Ρο»ίθ- 
τΙΠ1 ΠΙΠΙ] ασογα, ηϊδί ἆθ εοπηπιηΠί δεη{οηίία.». Ἠωο 

ἄΤτοραη5 ΜαπΙϊ ροδία]αίίο, αἱ ηθφαθ Ο.,δαγ απἱά(παπα Ρος- 

5εἱ αθ]γαία 5ο Γα06Γ6, πεσιθ ταία πιαπεγεη{ ε8 4θ αυἱθιβ 
οσπα Απίοπῖο {αθγαί οοηγεπίαΠη : απαπάσαἰάθπα Ιπέθ 1]]ο8 

ἀϊδεγία οοηγεπεταί « αἱ αὐδοἰαέαπα ἱπιρογίαπα υ{εγαιθ Ἰαρο- 
τεί ἵπ οοπηπηἰς»ίς οἱρί τερα5 αίαιε ρτον]ηοῖϊς, αίααθ αἰίοι 

αίογίας αρία ταία Ἠαβθγεί.» ΈΤιπα Υοτο Οῶρας, γἰάοης 05 

Ῥδ]]Ηπ1 οπηηἰπο 61Ρβ6Γ6, 56 άοσιθ ραγί{οι αίαπα ΠΠ ραγαβαί. 

ΧΧΠΠ. Οπίεγαπι ἆπαρ Ἰοσίοηπας ΑΠόΟΠαΠΙ ἵη οο]οπίαπῃ ἆ6- 

ἀποία, ααῶ εἴί ραίτὶ Ο5ατί5 εἰ ρο5ί Απίοπίο παϊ]έαγεταηέ, 

Ροδίαπαπα Ῥε]απα αὐ Εἱ5 ρηναἴπα ρατατῖ αἀϊγθτυηέ, Ῥτο 

ἁ[οσία απο αίγαπηᾳιθ Ιπιρεταίογεπι Ργοδθᾳιθβαπίας, εσᾶ- 

(ο5 πλἰεγαπί Ῥοπηαήῃ , ααί π{τοδαιε Ργεσαγεηία, Ἡέ Ρᾶσαπι 

πηα]]εηί. Οπἵρας υπ Οῶδατ τεςροηάϊδθθί, 56 ΠΟΠ ΑΠίο- 

πίαπα ἵπιρασηατε, 5εᾷ ἱπιριφηατῖ α Ἰποίο, Ἰοσαίί επι ργος- 

{οοίῖς Παταπι Ἱαρίοπαπι εοηρτθβεϊ 5ΗΠί, αἱ 6ΟΠΊΠΊΠΠΘΠΑ 

ΟΙηΠΕΕ Ιεραίίοπεπα πιϊσετυηί αἆ Ἰωποῖαπα, Ρροδίπ]απίες 4Ώ 6ο 

« α{ οοη{τογθΓβίαπα ααπὰ Παβεβαί ουπα Οωβατθ, 5ἴπεΓθί ἀθ- 

οετηῖ ]πά1είο: » πεο οοοιἹίαβαπέ, απἱά [αοατῖ ϱβ8οηέ, οἱ 

ἁἀπη[ίίεγα πο]εί Ιαάϊοίαπα. ΟοπάΠίοπειη απίθιη ροδίααηα 

αοοερῖί Ἰωποῖα5, Ίουις Ἰπαϊσῖο ἀεβηϊέας οί άαΡΙϊ, π1Ώ5 Βο- 

πιᾶπα Ιπίθι 6{ Ῥγαηερίε πιεάία, ΤΡ ραταίυπη ατΏἰ(τίς οο- 

βἰδίοείαπι, οἱ ἵπ ΠΙεᾷΙο 5ασσεδία ἆπο Ροδῖία διηΐ Υοιρα {[8- 

οατῖς, γδιαί ἵη ]αδίο ]αάϊοίο.. Ο,σας, αἱ Ργῖογ αἀγεῃοταί, 

εσ](ος πηϊδίέ σα ἱταηδίίαγας εγαί Τασῖας, ἀδροσίιτος πα 

αασς ίπαπίας Ἰηδίά[αρ : Ἠ ἴπ Απίοπίαπος Ιποίάθγυπί οαπ]ίες, 

5ἶγε ΡΓΟΡΟΙΙΓΦΟΤΟ5 ]μπο, φἶνα δρθοπ]αίοτος Ῥα1ΐθι; 6ΟΠΦΕΓ- 

Πδαια πιαπίθΗ5, οεεἰἀεγιηί εκ ἴ]]5 ααιοί. Ταπι Τασία 

τατοςεβδῖέ, ππεία Ιπδίάίαναπαι αἱ ἀἰεεραί: τεγοσαίαδαιθ ἃ 

Ργῶ/οο(ἶς εκενοῖία5, ἀεάπείατος 56 6ευπι ΡοΗἱερηίίβις, Ρει- 

5ηαἀθγί απιρ]α5 πο ροίαῖέ. 

ΧΧΙΥ. Τίασιε [μδίταίο ῬαεϊβοβίογΙπα οοηδΗ(ο, Ὠθί]ο οί 

ἀγΠαΐ5 ΤΘΙΗ ἀεζθγπετε 088581 Ἰμαοἱα5α ο 5ίαίπογυΠ!; βίαίἴπ]αυθ 

Ἐταηί 

ἁπίσπα ΤιΠοἷο 5εχ Ἱαμίοηπες, οκ ἀο]οσία 4πθπ εοης] οτθδία5 

αππαγυ]επία οα[εία αἰίατ οοπίτα αἹίεγαπῃ εἀενε εαρίέ. 

Παβιθγαί, Ῥγαίθς θᾶξαιε ΑπίοπΙαΠΩΡ χι 5Ὦ ΟαΙεπο ἆπσε, 

ΟΙΗΠΕ5 Ἠ) η Τα]ία. Ο.05αν αρα απα{ΠοΓ Ἱεβίοπες Ἰ806- 

5οχ α]ίας Ἱερίοπες βα]- 

Ῥοουηίαρ 1μ16ίο 5ΗΡρείθ- 

Ραΐ, εἰ οἴτοα 56 οο]ιοτίος ργῶ{ου]ᾶς. 

γΙάίεπι5 αἀάμεθραί οχ Ἠϊδραπία, 

Ῥαπί ϱ ρτογΙποΙῖβ ρασα[ῖς Απιοηη, δεὰ Ὄπδαν, αποΠίᾶΠι 
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σαρι δὲ, ἃ εἰλήχει πάντα, χωρὶς Σαρξοῦς , ἐπολεμεῖτο" 
ὅθεν ἐκ τῶν ἱερῶν ἐδανείζετο, σὺν χάριτι ἀπολώσειν 

ὑπισχνούμενος, ἀπό τε Ῥώμης ἐκ τοῦ Καπιτωλίου, 
χαὶ ἀπὸ Αντίου χαὶ Λανουβίου καὶ Νεμοῦς καὶ Ῥ(έν-- 

ρος, ἐν αἷς µάλιστα πόλεσι καὶ νῦν εἶσι θησαυροὶ χρή- 
µατα ἱερῶν δαψιλεῖς. 

ΧΧΥ. Τετάρακτο δὲ αὐτῷ καὶ τὰ τῆς Ἰταλίας ἔξω. 
Πομπήϊῖος γὰρ, ἐκ τῶν προγραφῶν, καὶ κατοιχκίσεων 
τοῦ στρατοῦ, καὶ τῆσδε τῆς Λευχίου διαφορᾶς, ἐπὶ µέγα 
δόξης καὶ δυνάμεως Πρτο. Οἱ γὰρ περὶ σφῶν δεδιό- 
τες, ἢ τὰ ὄντα ἀφαιρούμενοι, Ἡ τὴν πολιτείαν ὅλως 
ἀποστρεφόμενοι, ἐς αὐτὸν ἐχώρουν μάλιστα" καὶ ἡ ἄλλη 
νεότης ὠρμημένη στρατεύεσθαι διὰ τὰ κέρδη, καὶ οὗ- 
δὲν ἡγούμενοι διαφέρειν ὑφ᾿ ὅτῳ στρατεύσοντχι, Ῥω- 
µαίοις πανταγοῦ συστρατευόµενοι, μᾶλλον ἐς τὸν 
Πομπήϊον ἐχώρουν, ὥς δικαιότερα αἱρούμενον. Γεγέ- 

γητό τε πλούσιος ἐκ τῆς θαλασσίου λείας, καὶ ναὺς εἰχε 

πολλὰς, καὶ πληρώματα ἐντελη. Μοῦρχός τε ἀφῖχτο 
αὐτῷ, δύο ἄγων στρατοῦ τέλη, καὶ τοξότας πενταχο- 
σίους, καὶ χρήματα πολλὰ, καὶ ναῦς ὀγδοήκοντα: καὶ 
τὸν ἄλλον στρατὸν ἐκ Κεφαληνίας µετεπέμπετο. “Οθεν 
τισὶ δοχεῖ τότε ὃ Πομπήϊος ἐπελθὼν εὐμαρῶς ἂν τῆς 

Ἰταλίας χρατῆσαι, ὑπό τε λιμοῦ καὶ στάσεως διεφθαρ- 
µένης, καὶ ἐς αὐτὸν ἀφορώσης. Ἀλλὰ Πομπηΐῳ μὲν, 
ὑπὸ ἀφροσύνης, οὐκ ἐπιχειρεῖν, ἀλλὰ ἀμύνεσθαι µόνον, 

ἐδόκει' µέχρι καὶ τοῦδε ἥσσων ἐγένετο. 
ΧΧΥΙ. Ἐν δὲ Λιθύη Σέξστιος, ὕπαρχος Ἄντο- 

Μου, παρεδεδώχει μὲν ἄρτι τὸν στρατὸν, ὑπὸ Λευκίου 
κεχελευσµένος, Φάγγωνι τῷ Καίσαρος ἐπισταλεὶς δὲ 
αὖθις ἀναλαμβάνειν αὐτὸν, οὐκ ἀποδιδόντι τῷ Φάγγωνι 
ἐπολέμει, συναγαγών τινας τῶν ἀπεστρατευμένων, καὶ 
Λιθύων πλΏθος ἄλλο, καὶ ἑτέρους παρὰ τῶν βασιλέων. 
Ἡττηθέντων δὲ τῶν κερῶν ἕκατέρων, καὶ ληφθέντων 
τῶν στρατοπέδων, ὃ Φάγγων ἡγούμενος ἐκ προδοσίας 
τάδε παθεῖν, αὑτὸν διεχρήσατο" καὶ Λιβύης μὲν αὖθις 
ὃ Σέξστιος ἑκατέρας ἐκράτει. Ῥόχχον δὲ, τὸν Μαυ- 
ρουσίων βασιλέα, Λεύχιος ἔπεισε πολεμεῖν Καβῤῥίνα 
τῷ τὸν Ἰθηρίαν ἐπιτροπεύοντι τῷ Καΐίσαρι. ἈΑπνό- 
ῥαρέός τε, ἑβδομήκοντα ναυσὶ καὶ στρατοῦ δύο τέλεσι 
καὶ τοζόταις καὶ σφενδονήταις τισὶ καὶ ψιλοῖς καὶ µο- 

νοµάχοις περιπλέων τὸν Ἰόνιον, ἐπόρθει τὰ τοῖς τρισὶν 

ἀνδράσιν ὑπήχοα" ἔς τε τὸ Β, εντέσιον ἐπιπλεύσας, τῶν 
Καίσαρος τριηρῶν τὰς μὲν εἷλε, τὰς δὲ ἐνέπρησε, καὶ 

τοὺς Βρεντεσίους ἐς τὰ τείχη κατέχλεισε, καὶ τὸν γώ- 

αν προὐνόμενεν. 
ΧΧΥΠ. Ὁ δὲ Καΐσαρ ἐς τὸ Βρεντέσιον στρατιω- 

τῶν τέλος ἔπεμπε, καὶ Σαλβιδιηνὸν κατὰ σπουδὴν ἐκ 
τῆς ἐς Ἰθηρίαν ὁδοῦ µετεκάλει. Τούς τε στρατολο- 
γήσοντσς σφίσιν ἀνὰ τὸν Ἰταλίαν ὁ Καΐσαρ καὶ Ὁ 

Λεύκιος περιέπεμπον’ πεῖραί τε τούτων τῶν ξεναγῶν 

ἦσαν ἐς ἀλλήλους, βραχύτεραι καὶ µείζους, καὶ ἐγέδραι 
πολλάκις. Ἡ δὲ εὔνοια τῶν Ἰταλῶν ἐς τὸν Λεύκιον 

παρὰ πολὺ ἐποίει, ὡς ὑπὲρ σφῶν τοῖς κληρουγουµένοις 

πολεμοῦντα. Καὶ οὐχ αἱ καταγραφόµεναι τῷ στρατῷ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ὅππατο Τοβίσήα, Υαξίαῦαί τορίοπος αρποροσηίος Τγήαπα γΊογα η 

ΡγΟΥΙΠΟΙΡ ΟΠΠΕΡ, 4ης δογ τας Γπθταῖ, οχορρία δαγαμίαν 

Ῥε]]ο {ηπο εταηί ἱπ[εείαία:, ο [απὶς αοοϊρίεβναί αυτο, Ρτο- 

πη]ίσης, 6ΗΠ1 ργα(ἷα 5ο γοάά Πατ η ; γίἀε]ίοοι 6Ἠοππαπο 04- 

ΡΙο(ίο, εκ ΑπίΙο, Τ,απανίο, Νεπποτε, Τίρατο; φαἴθας πιαχίτο 

Ἰοεῖ5 Ἱοάίεηια 5υπί οορἰοςί βαοταγυπη ροσυπίατατη {οσα γὶ, 

ΧΧΥ. Ἰπίεγεα δα εχίτα Πα]ίαπα αποααα ἑαππ]ΐοιις 

οοπηπηοία εγαπί οπηπία, Ἀαπι(πε Ῥοπηρείας οῦπα εκ ρτοδοτῖ- 

ροπίρας Τηαπαν ἵτογαπα, {πα εχ εχογοΙἕα πα ἵῃ οο]οπία» ἆε- 

ἀποοηίρας, αἱ ες Ίνας ἵρσα 1ο οοπίοπίῖοπο πηπ]έαπι εἰ 

οχΙκιππαοπο εί υΙτίρας οτεγοταί. Οπῖ οηπῖπι κα] 5µ 

πιοίπεβαΠ{, αι! Ῥοπί5 Γπογαπί 5ρο]ία1, απέ ργῶςοηίοπη ΤΟΓΗΠΙ 

5ία{ σπα οπηπίπο ποη ργοβαβαπί, αἆ ἵρδιπι αεσδἀεραηί πιαχίπιθ: 

5ἰπα]άπθ αἶία ΠΙαΠΙ5 άΥδΠΙΠη, πηία. Ἰπείαπε οπρίᾶα, 

πΙμΙ] το[εττο ρηίαης ου]α5 ἀποία 5ἱροπάΐα {αοῖαίς, αποπίαπα 

4Ἠ αίτασαε ρατίε Βοπιαπί εἰ Ἴποες εἰ εχετοῖ(α5 ε5θεη!, Ῥοπη- 

Ρείαπα δεσυἱ ππα]εβαπί, ου]ής «απ δα νἰἀεραίασ ᾖα5Ηοτ. Οία 

οἱ οχ. πιαπἶπαίς Ῥτα:ἁίς ἀῑίαίας Γπεταί, πάνθδαισ Παβο]αϊ 

σππῃ ςρρ]εππεπίο ρειπηυ]ία5. Ταπι Ματος 4ποπα ἆπας 

εἰ Ἱερίοπες αἀάπχεταί, οἳ φπἱησεπίο» κασϊεατίος, εἰ ροευπίας 

πημ]ία5, ΠαΥεδαιε οεἰοβϊπία : εἰ το]α ιαπ οχετοϊἔαπῃ αεεἶθ- 

μαΐ ο Οοερμα]επία. Οπαρτορίετ 5υπί απἱ ραίοηί, οἱ σπα 

Ῥοπιρείας ἱηγαςίςεεί Ταίαπα, Γαοῖε Ρροπταπα ϱς Γηἶκεο; 

απ, {4Π16 ςπηυ] οἱ ἱπίοςηϊς ἀῑδεεηςίοπίριας αἰΠίοία, Παπ 

τορἰοεμαί. δεᾶ 15, Ρος ἱπιργιάρηίίαπα , 508 δοἶαπα ἀείο- 
ἀ4ετο πια]αῖί, 4παπη αἰίθηα ἰπγαάετε; ἆοπες {απάεπα δες φπο- 

απο [αου]ίαία οχοἰα1!. 

ΧΧΥΙ. Ιπ Α[τίοα Βεχ{έίας, Ἱεραίας Απιοηιϊ, ΠΠΡΕΤ εχοτεῖ- 

(απα, οχ ]ωποἱ πιαπάαίο, Εαπποηί Οᾳφατῖς Ἱοραίο ἰταβιάεταί : 

πιοχ Υοτό τΗΤ5Η5 οηπιάθπη οχογοϊίηπα γουῖρετο ᾖπ5δας, ουσ 

Έαηβοπο τοάάετο πο]επίε Ῥε]]απα ποτεῦαί, οο]θοία επηεεῖίο- 

τΙΠΏ πιαπα οἱ Α[ΓογΙΠΙ πα] (πάπα , τορυ]ογαππσαε ααχ[ηΐς, 

Εἰ απαπα ἵπ πίτοσυε οογηα ΡτοΠίρα[α5 οαδίτα ᾳποφπο απηϊκἰδ- 

«οί Ἐαησο, ταίας τά ΡγοδΙξίοπο αρί αρεἰἀϊςκε, 56 {ρδίμη Ἱῃ- 

(ογοπηῖ, Τα δοχίίας Πίδγαπη πίτασαε Α[γίοςς ργον]πεία Ρο ης 

οί. Ῥοεσμας δια, Τοεχ Μαιτογαπα, ἃ Ἰμποῖο Ρεδααδς, 

Οαἰπαι!, Ἡϊεραπίαπα Ῥτο Οᾳ9.το ουγαηἳ, ο υπα πΙΝ., 

αἱιοποβαΏας γοτο, οπ(η δοριπααίηία πανίρης οἱ ἀπαῦης Ἰδ- 
μἰοπίρας, αἀ]απεία οἴἶαπι φαριατίογαπα ΓαπάΙοταπγ(υς 1 

ΠΙΠΙ, οἱ ποππι]{ς ο]ήῖρας ας ρ]αδίαιοτίρας, γαραπάο ρε 

κ. 

ἱπαροτίπη : οἱ, 4ππι αρρυ]ίσδοί Επαπάαδίαπα, (ήτεπιος 

«απίαπας ραγίπα οορίί, ραγῖπα ογορλανε, οἱ Ἐγαπάακίποται 

ἱπίγα ΠΙΟ ΠΙα οοπηρ]κογαπα αμτος ἀοργαράσίας ο5ἳ. 

ΧΧΥΊΙ. Ἱίαφπο Ἠτηπάνκίαη ΟΥ ΠΑΠΑ Ἰομίοποπη Πως 
εἰ; οἱ Φα]νάϊοπα πα οκ ᾖποτο {η Ἠἱκραπίαπῃ ῥτορογο τεγο- 

ον. Οργαίπα νοτο οἱ 0.09.ς οἳ Ἰαοία5 ρου Μοίδιη Παίασα, 

αἱ ἀθ]οοίας πα έυπα Ἰναῦογοηε, οἰγουηπηἰκογμηί ; ΙπίοΓ φυ0ς. 

{ρεος καθίηά ο πηἰποτίτας απ θακ σα Ῥη]ής, ΔΜηπο θίδην 

πηπ]ο ίνα, ΗΠΑ Αροτίο Ματίο, ἔππα κρίας οκ ηαίά1(ς, ρα”. 

μη ίηπη οδί. Παἱογαπα νότο [ανος ουμα Τοίσα οταῖ πιο 

Ῥεορομαίος; αποᾶ Ἰής ῥτο ἐροΐς, οοΡίΓΑ ΠΟΥΟ8 ο0ἱοπος, Ἰκ- 
Ἰπή σετοτο νἰάρτοίητ, ος ο) οἶνΠαίος, 4ΠΑΓΗΠΗ Αη 
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πόλεις ἔτι µόναι, ἀλλ᾽ ἡ Ἰταλία σχεδὸν ἅπασα αἀνί- 
στατο, φοβουµένη τὰ ὅμοια" τούς τε τῷ Καίσαρι χρω- 
µένους ἐκ τῶν ἱερῶν χρημάτων ἐκό λλονιας ἐκ τῶν 

πόλεων ἢ ἀναιροῦντες, τὰ τείχη σφῶν διὰ χειρὸς εἶγον, 

χαὶ πρὸς τὸν Λεύχιον ἐχώρουν. Ἐ γώρουν δὲ χαὶ οἱ 

χατοικιζόµενοι τῶν στρατιωτῶν ἐς τὸν Καίσαρα: ὡς ἐς 

οἰχεῖον ἤδη πόλεμον ὑπὲρ σφῶν, ἑκάτεροι διχιρούµενοι. 
ΧΧΥΤΠ. Καὶ τῶνδε Ὑιγνομένων, ὁ Καΐσαρ ὅμως 

ἔτι τήν τε βουλὴν χαὶ τοὺς χαλουµένους ἱππέας συνα- 

γαγὼν, ἔλεγεν ὧδε"« Καταγιγνώσχοµαι μὲν, εὖ οἴδα, 
ὑπὸ τῶν περὶ Λεύχιον, οὐκ ἀμυνόμενος αὐτοὺς, εἷς 

ἀσθέγειαν ἡ ἀτολμίαν, ἃ καὶ νῦν µου καταγνώσονται 
διὰ τήνδε τὴν σύνοδον ὑμῶν. ᾿Ἐμοὶ δὲ ἔῤῥωται μὲν 

ὃ στρατὸς, ὅσος τέ µοι συναδιχεῖται, τὴν χληρουχίαν 

ἀφαιρούμενος ὑπὸ Λευχίου, καὶ ὁ ἄλλος ὃν ἔχω. Ἔρ- 
λ λ Ν ο» 3 ῥωται δὲ καὶ τὰ λοιπὰ, πλην τῆς Ἰνώμης µόνης. Οὐ 

γὰρ ἡδύ µοι πολεμεῖν ἐμφυλίους πολέμους χωρὶς ἀνάγ- 

κης βαρείας, οὐδὲ καταγρησθαι τῶν πολιτῶν τοῖς ἔτι 

λοιποῖς κατ᾿ ἀλλήλων: καὶ μάλιστα, τοῦδε τοῦ ἐμφυλίου 
οὐκ ἐκ Μακεδονίας ὑμῖν Ἡ Θράκης ἀκουσθησομένου, 
ἀλλ᾽ ἐν αὐτῃ τῇ Ἰταλία γενησοµένου" ἠν πόσα χρὴ, 
χωρὶς τῶν ἀπολλυμένων ἀνδρῶν, κακοπαθῆσαι, γιγνο- 

µένην στάδιον ἡμιν; ᾿Εγὼ μὲν δὴ διὰ τάδε ὀχκνῶ. Καὶ 

νῦν ἔτι µαρτύρομαι, μηδὲν ἀδικεῖν Ἀντώνιον, μηδὲ 

ἀδικεῖσθαι πρὸς Ἀντωνίου. “γμᾶς δὲ, ἐλέγξαι τοὺς 

ἀμφὶ τὸν Λεύχιον τάδε δι ὑμᾶς αὐτοὺς, καὶ συναλλά-- 

ξαι μοι, παραχαλῶ. Καὶ εἰ μὴ πείθοιντο μηδὲ νῦν, 
ἐκείνοις μὲν αὐτίχα δείξω τὰ µέ έχρι νῦν εὐθουλίαν, οὐ 
δειλίαν, οὖσαν. Ὑμᾶς δὲ, χαὶ παρ) ὑμῖν αὐτοῖς καὶ 

πρὸς Ἀντώνιον, ἀξιο, μάρτυρας εἶναί µοι, καὶ συνί- 
στασθαι διὰ τὴν ὑπεροψίαν Λευχίου. » 

ΧΧΙΧ. Ταῦτ) εἶπεν ὅ Καΐσαρ. Καὶ τούτων οἵ 
μὲν δὴ πάλιν εἰς τὸν Πραινεστὸν ἑ ἐξέτρε 7ου" καὶ ὃ Λεύ- 

χιος τοσόνδε εἶπεν, ὅτι καὶ τῶν ἔργων ἤδη τ προειλήφασιν 

ἀμφότεροι, καὶ ὅ Καΐσαρ ὑποχρίνεται, τέλος ἄρτιπέμ- 

Ψας ἐς τὸ Ἠρεντέσιον, χωλύειν Αντώνιον ἐπανιόντα. 

ὍὉ δὲ Μάνιος καὶ ἐπιστολὸν ἐδείκνυε 

εἴτε πλασάμενος, 
τοῦ Ἀντωνίου, 

εἴτε ἀληθη , πολεμεῖν, ἐάν τις αὐτοῦ 
τὴν ἀξίωσιν καθαιρῃ. ᾿Ἐρομένων δὲ τῶν ἀπὸ τῆς βου- 
λῆς, εἰ καθαιροῖτό τι τῆς ἀξιώσεως Ἀντωνίου, χαὶ 
προκαλουµένων ἐς δίκην περὶ τοῦδε, ἕτερα αὖ πολλὰ 
ἐσοφίζετο ὁ Μάνιος: ἕως οἵ μὲν ἀπῆλθον ἄπραχτου: 
καὶ οὐ συνῆλθον ἐς τὴν ἀπόχρισιν τῷ Καΐσαρι, εἴτε 
καθ ἑαυτὸν ἀπαγγείλας ἕκαστος, εἴτε ὃ δι’ ἑτέραν γνώµην, 
εἴτε ὑπὸ αἰδοῦς. Ὁ δὲ πόλεμος ἀνέωχτο, καὶ ὁ Κα- 
σαρ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐξήει, φύλακα τῆς Ῥώμης Λέπιδον σὺν 

δύο τέλεσι χαταλιπών. Οἵ δὲ πολλοὶ τῶν ἐπιφανῶν 

τότε μάλιστα ἐπεδείχννου, οὐκ ἀρέσκεσθαι τῇ τῶν τριῶν 
ἀρχῃ: ἐς γὰρ τὸν Λεύχιον ἐ ἐχώρονν. 

ΧΧΧ. Καὶ ἦν τὰ κεφάλαια τοῦ πολέμου τοιάδε. 
Λευχίου μὲν δὴ δύο τέλη περὶ Ἄλθην ἐστασίασε, καὶ 
τοὺς  ἄρχοντας ἐκθαλόντα, ἐς ἀπόστασιν ἐχώρει. Ἔπει- 

Ὑομένων δὲ ἐς αὐτὰ Καΐσαρός τε καὶ Λευκίου ) Φθάσας 
τὸν Καίσαρα ὅ Λεύκιος, ἀνεσώσατο αὐτὰ χρήµασί τε 
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πα θας ἀῑγίδί αογαπ{, δοὰ Παἰία {ος απίγθγρα οοπΗποία 

εταί, ἀπίη απἱδααθ δἱδί ἰπηί]επα οαἱαπη[αίοιη Πππεραί: ο]ο- 

οιίδᾳπθ απί οσοἱςίδ απὶ Ρτο Οῳ,βαΓθ 5α0ΓαΠά οχ {επαρ]5 ροσι- 

πίαπα ππαααβραπίατ, δοτναθαπέ δα ππσπία, αἱ α Ἰμαοίαπα 

ἀοοεάεβραηί. Ἑ, ἀϊνεγεο πογῖ εο]οπί αἀ[αησεβαπί 56 σωβα5ί, 

α 4ος πΠπίᾳαο ἵπ ἀΐγοιβας ρατίος, γε]αί αἆ Ῥο]απα απΐδαιο 

ΡΤ0 518 το δδθδρίαπα, ἀἰδοϊπάεραπίαγ, 

ΧΧΥΠΙ. Ου ἀππι παπί, Ἱπίογίπα {άΠΠεΠ οίίαπα {πα σᾳ.- 

εας, οοπγοσαίο δεπαία αἱ ε(οςίτῖ ογάίπο, Π]αβπιοάϊ αἆ ος 

γοτρα [οοῖί:. «Βοῖο πηθ ἃ Ποἱ [αεΊοπα, 60 αποά ΥΙΠΙ ϱ0- 

ΤΗΠΠ ΏΟΠ ΤΘρ6ΙΟ, οοπίοπιηϊ, αἱ ραγαπα [οτίεπη απί γἰτίθας 
πιθῖς Ραγυη οοπΠάθηίοπα, οί σπα οοπίεππίαπι αποίαπα ΏυΠο 

Ἱπὶ Ρτορίθς Ἠπο ἱρδΠ γδδίταπα οοΏηγθηίΗπῃ. Ἐρο Ὑεστο 

οχοτοϊέαπα γαλάνη Ἰαβθο, ἔαπη θα πα απὶ ππα ΠπδοΠα ἱπ]ηςίο 

Ιζ[ίτ, οἱ ἀθρίία γἱοίονῖω ρτωπιῖα α Τποῖο οἱρίαπίας, ἔαπι 

ουπα απ αἰίας πιοῖς ααδρίοἰἰ5 πα] Πίαί : πθς πῖηις γα]ἰάα 5υη{ 

οπρίενα, Πηϊδί αιιοά ἵρδαπα Ὀο]απιάϊ οοηςΙαπι ποπάππι ςα:ῖς 

Πλ! ΒΓΠΙΙΠΗ 8. Νοπ επίπα ἀείοοίοτ Ῥο]ίς οἰνῆίρας, Ρτα:- 

[εγ αΓβεηίεΠα πδοθςςΙίαί6Πα 5α5εθρί{5 : πες αὐπ{επά Πα 6ΕΗ5ΕΟ 

Μ5 αἱ δαρείκυηί οἶγίριας ἵη πππίααπα Ρεγηἰσῖεπα ; ΡΓΙΡΘΘΓΙΙΠΙ 

σα απα Ἠη]α5 εἰγ]]ῖς Ώοα]! αεἴπογα πο ο Μασεάοπία πο ααί 

ο Τμγασία παποἰαπᾶα, 5ο Τη ἴρδα ΤίαΙΐα «ρεοίαπᾶα [ογθηί; 

απο) 5ἱ [ας Ρε]]{ οππηρας [αθηίέ, απαπίας σα]απηίίαίες,, ρταᾶ”- 
[ου Ποπηῖππα εἴίαπη Ιαείαταπι σος Γογγάπα αΏδαπιδί, ρα[ἶα- 

ἴατ πεσεςςα ε5ἰ2 Ἠοο ϱδί, οι πηθ Ρείογεπη Ιποίρογε Ρίσεαί. 
Εί παπο 4ποᾳπε Ρτοίοδίος, πῃθ πθο 4ο Απίοπίο απετί, ηθς 

Γασετο φαἱάᾳ παπα ο 116 4θ πιο ᾳαοτῖ ἀεβθαί. 5εἆ γος Ἰοι- 
ἴου, πί γορίτα εἰἶαπα 6αι5δα οοατραα(ἶς Ἰαοῖαπα οσπι ος ἵῃ- 
5ραίοπίρι5, εοδαπε ΠΠΘΟΙΠΙ ἵῃ στα(ἶαπα τούσσαίι. Οπί οἱ 
πηυηπο αποσπε Ρογείαβριπί ἵη 5ιια Ροιγὶσασία, Ρτοίΐπις 1]ί5 
οδίοηάαπα, πιο Πασίοπις ποῦ ππογθ οιποίαίΙπῃ 6556, 5οἀ 

οοη5ΙΠο. Α γοβῖς απίεπα Ροδίπ]ο, πέ ΠΟΠ δοΙατη αριιά γος- 
Τηθί 1ρ5ος, 5εᾷ εἰῖαιη αριά Απίοηίαπι, {ερδίος πηηῖ 5Ηΐ5: οἱ 

πιες) 81505 [αΥθα{16, Ῥτορίος ἱη5ο]επίίαπα Τ,ποἳ1, » 
ΧΧΙΧ. Ηαο Οωφαγ. ΠΠ ταγς5 Ρτοροτε Ιθραίος Ῥγωποςίο 

πηυπέ: απἱρις Ἰωαοίας Ίου {απίαπα τθδροπάΙΐ : «56ο ης 
Ίο ΙαοἰατῖΣ αἰγίπιᾳαθ Γοπῃ ἂἆ ΠΙᾶΠΙΙ5 ΊΠι γοηΐςκο : Ο1094Γ6Π1 
γεγο Ποίε 8ρετο οπηπία, ᾳαἱ παρογγίπιθ Βταπάαςίαπ Ἱορίοῃοπι 
πϊκοτ[έ, απσο Απίοηίαπι ργοβίβθαί γοάῖέα ἵη Πα]ίαπη. » Μαπίας 
γετο εῖαπι ορῖςίοἰαπα οδίεπάεραί Απίοπϊ (Υθτᾶπα, απ Ποΐατη, 
Πποεγίαπι), ας ]αβεβαί γε] αγπῖς {αετῖ ἀῑσηϊίαίοιη Ἱροίας, 
51 απς εαἴη οοπγεΙ]εγεί2 Πιοραίἷς απίθῃα 5οηαίι5 ΡοΓΓΟ 4169ΥΘΗ- 
Πνης, θοᾳαῖς ἀῑση[ίαίεπα Απίοηιϊ οοηγεἰ]εταί 2 οί αἲ ]ηάΐσος οᾳ 
46 Το Ρτογοσαηήρας, Μαπίας τας πηπ]ία οοπηπηίςοσμα- 
ἴπτ, 4οπες αβίεγαπέ τρις Πίος, ἈΝεαε γεγο ἀαίη αἲ 
Οᾳ854Ρ6ΠΗ 56 οοπίπ]εγυηί Ίοσα {1, πέ ΤΘΕΡΟΠΡΙΙΠΗ ἂἆ ΘΙ1ΠΙ Ρ6Γ- 
{ογγοηί : »ἶνθ ααοά ρεϊνα(ἴπα ςἰπσι]ί τοι οἱ τοπμοἰαγθηί ὃ 
51νο αο οοηρ]ο, 5ἶνο οῦ Ριάοτοπι. ΦαΤηᾳΙθ Πιηί[ο- 
δίπιη Ῥο]ίαπη εγαί : εἰ Ο0ᾳας ἵη αχροά[ίοηθιη ρτο[οσίας ο5ἱ, 
Ργωδίάε Βοπῃ Τιαρ]]ο ευπα ἄπαβας Ιεσίοπίθις Γο]ςίο. Όιο 
ΙΕΠΊΡΟΓΕ ΡΓΩΣΕΤΗΠΙ ππᾶσηα5 ποβΙΊαπα ΠΠΠηΘΓΙ5, αἆ Τμποἵπα 
56 εοη[δγεηίες, ἀθε]αγαγογιηί, ἱὶ ΠΟἨ Ρ]άσθτο ΤπαπηνΙτο- 
ΤΗΠΙ Ροίοείαίεπη. 

ΧΧΧ. Τά Ῥε]]απα, αἱ δΗΠΙΠΙΑ ΤΡΓΙΠΙ Ποπηθηία 6χροπαΠη, 
5ἱο βορίαπα οί. Ώι Πμπεῖϊ ]ορίοπες, αριά Αἱραπα εχοτία 
5οά1οπο, ἐπρηπῖς οχρι]οῖς, αἆ ἀθ[οσιίοποπη «ροεαῦαηί : ἂ 
αιαδ 410Π1 εἰ Οωδατ Ῥτορετατεί εί Ιποῖας, ΡΓίΟΓ ο 6ο 
ρεινεπέ, εξ μα]ίς Ἰαγριίοπίθας Ρο] Πο ιαμοπίβαδαιιε τειί- 
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στρατὸν ἄγοντος τῷ Λευχίῳ, ὃ Καῖσαρ ἐξήπτετο τῆς 
οὐραγίας: ἐς δὲ λόφον ἀναδραμόντι τῷ Φουρνίῳ, καὶ 
νυκτὸς ἐς ὁμογνώμονα πόλιν ἐπειγομένῳ Σεντίαν, Υνὺ- 
κτὸς μὲν οὐχ ἔσπετο ὃ Καΐσαρ, ἐνέδρας ὑποπτεύων ' 
ἡμέρας δὲ, τήν τε Σεντίαν ὁμοῦ καὶ τὸ τοῦ Φουρνίου 
στρατόπεδον ἐπολιόρχει, Λεύκιος δὲ, ἐς Ῥώμην ἔπει- 
γόµενος, τρεῖς μὲν τάξεις προὔπεμψεν, αἳ νυχτὸς ἔλα- 

θον ἐς τὴν πόλιν ἐσδραμοῦσαι: αὐτὸς δὲ σὺν πολλῷ 
στρατῷ καὶ ἱππεῦσι καὶ µονομάχοις εἴπετο. Καὶ αὖ- 
τὸν Νωνίου τοῦ φύλακος τῶν πυλῶν δεξαµένου τε, καὶ 
τὸν ὑφ᾽ αὑτῷ στρατὸν ἐγγειρίσαντος, ὅ μὲν Λέπιδος ἐς 

Καΐσαρα ἔφευγεν, ὃ δὲ Λεύχιος Ῥωμαίοις ἐδημηγό- 
ρει’ Καίσαρα μὲν καὶ Λέπιδον αὐτίκα δώσειν δίκην ἄρ- 
χῆς βιαίου, τὸν δὲ ἀδελφὸν αὐτὴν ἑκόντα ἀποθήσεσθαι, 
καὶ ὑπατείαν ἀλλάξεσθαι, νομιμωτέραν ἀρχὴν πα- 
ρανόµου, καὶ πάτριον ἀντὶ τῆς τυραννικῆς. 

ΧΧΧΙ. Καὶ ὁ μὲν τάδε εἰπὼν, ἡδομένων ἁπάντων, 
καὶ ἡγουμένων ἤδη λελύσθαι τὴν τῶν τριῶν ἀργὴν, 
αὐτοκράτωρ ὑπὸ τοῦ δήµου προσαγορευθεὶς, ἐπὶ τὸν 
Κχίσαρα ἐχώρει, καὶ στρατὸν Πθροιζεν ἄλλον ἐκ τῶν 
ἀποικίδων Ἀντωνίου πόλεων, καὶ αὐτὰς ἐκρατύνατο. 

Αί δὲ δι) εὐνοίας μὲν ἦσαν Ἀντωνίῳ' Βαρθάτιος δὲ, ὅ 

Ἀντωνίου ταμίας, Αντωνίῳ τι προσχρούσας, καὶ διὰ 
ταῦτ᾽ ἐπανιὼν, ἔλεγε πυνθανοµένοις, τὸν Ἀντώνιον γσ- 
λεπαίνειν τοῖς πολεμοῦσι τῷ Καίσαρι χατὰ τῆς χοινῆς 

σφῶν δυναστείας. Καὶ οἱ μὲν, ὅσοι μὴ τῆς ἐξαπάτης 

ἤσθοντο τῆς Βαρθατίου , ἐς τὸν Καίσαρα ἀπὸ τοῦ Λεν- 

Χίου µετετίθεντο. Ὅ δὲ Λεύχιος ὑπήντα Σαλθιδιηνῷ, 
μετὰ στρατοῦ πολλοῦ πρὸς Καΐσαρα ἐκ Κελτῶν ἐπα- 

νιόντι' καὶ εἴποντο τῷ Σαλθιδιηνῷ Ἀσίνιός τε καὶ 
Οὐεντίδιος, Ἀντωνίου στρατηγοὶ καὶ οἵδε., χωλύοντες 

αὐτὸν ἐς τὸ πρόσθεν ἰένι. Ἀγρίππας δὲ, φίλτατος 

Καίΐσαρι, δείσας περὶ τῷ Σαλθιδιηνῷ μὴ κυκλωθείη, 
Σούτριον κατέλαβε, χωρίον τι χρήσιμον τῷ Λευκίῳ' 
νοµίσας, τὸν Λεύχιον ἀπὸ τοῦ Σαλθιδιηνοῦ περισπά- 
σειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν, καὶ οἶτὸν Σαλθιδιηνὸν βοηθήσειν, κα- 
τόπιν τοῦ Λευκίου γενόμενον. Καὶ τάδε μὲν, ὡς 
προσεδόκησεν ὃ Ἀγρίππας, ἐγίγνετο ἅπαντα. Ὁ δὲ 
Λεύχιος, ἀποτυχὼν ὧν ἐπενόει, πρὸς Ἀσίνιον καὶ 
Οὐεντίδιον ἥει, ἐνογλούντων αὐτὸν ἑκατέρωθεν Σαλβι- 
διηνοῦ τε καὶ Ἀγρίππου, καὶ φυλασσόντων ὅτε μάλιστα 
περιλάβοιεν ἓν τοῖς στενοῖς. 

ΧΧΧΙΙ. Ἐκφανείσης δὲ παρ) αὐτὰ τῆς ἐπιθουλῆς, 
ὁ Λεύχιος οὗ θαῤῥων ἀμφοτέροις ἑκατέρωθεν οὖσιν ἐς 
χεῖρας [έναι, ἐς Περυσίαν παρΏλβεν, ὄγυρὰν πόλιν, καὶ 
παρ) αὐτὸν ἐστρατοπέδενσε, τοὺς περὶ τὸν Οὐεντίδιον 

περιµένων, Ὁμοῦ δ᾽ αὐτόν τε καὶ τὴν Περυσίαν ὁ 
Ἀγρίππας καὶ ὅ Σαλβιδιηνὸς, καὶ ὁ Καΐσαρ ἐπελθὼν, 

τρισὶ στρατοπέδοις ἐκυκλώσαντο" καὶ τὸν ἄλλον στρα- 
τὸν ὃ Καΐσαρ ἐκάλει πανταχόθεν κατὰ σπουδὴν, ὡς 

ἐπὶ τοῦτο δὴ κεφάλαιον τοῦ πολέμου, ἐν ὦ Λεύκιον 

εἶχε περιειλημµένον. Ἡρούπεμπε δὲ καὶ ἑτέρους, 

ἐμποδὼν εἶναι τοῖς ἀμφὶ τὸν Οὐεντίδιον ἐπιοῦσιν. Οἱ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

πολλοῖς καὶ ὑποσχέσεσι µεγάλαις. Φουρνίου ὃ ἄλλον | πμ εα5 ἵπ ο[Πείο. Ἐπτπίο ἀοϊπᾶς αἀάποσπίο ΠΗ α]ἴαπῃ οτοτ- 

οἵίυσπι, Ο0δατ ΡοδίτεΠΊΠΠΙ ἄΡΠπεΏ Ἰηνακίί, οἱ Ἐπτπίαπι ἵη 

(απιπ]απα (πεπιάαπη οοπιρα Πέ. Ῥτοτίπια ποεῖο αὈευπίθτη ἵπ 

ορρίάαπι 5.55 Γαοβίοπίς Φοπίΐαπα, Ρογςοααῖ πο]αίξ, πιείαοης 

Ἰηείάΐας; 5οᾷ Ρρο5ίοτο ἀῑε ορρἰάαπη οΏβοά(ΐ οί οχοτοϊέαπι. Αξ 

Ἰωπεῖας, ἨῬοπιαπῃ Ῥτορεταπς, {τῖρας ργοπηὶςεῖς οολοτίίρας, 

απ εἶαπῃ ποσία Ττροπι 5υηί ἵπστοςςα, 1ρ56 οππι ΠΙΠΙΘΓΟΞΟ 

εχοτοῖέα οἱ οαη]αία σ]αδϊα[οτῖρασαπα 5αΏξεοπίης εδ: 6χεθ- 

Ρίπεσιο α Νοπίο ροτία οπςίοᾶε, πηηίος εἶαςᾶσπι ἵπ βάεπι 

τοορρῖε. Τορίᾶης εγαςί(αἆ 0. πατοπι. Ἰμπεῖας, αἀγοσαίο ἵπ 

εοποΙοπεπᾳ Ῥορπ]ο, 5Ροπι Γεοῖί « Γοτθ πῖ πιο Ο.ρδατ οἱ Τε- 

Ρἰάπ5 ρωπας ἀθπί εογατα ἆπσ» ἵπ πιαρϊςίταία πἰο]επίετ 6αιδ- 

5οπ!; [αΐεγ ΤοΓο {ρείας 5ροπίο ἀεροπαί ροἰρείαίοπι ΠΠορϊ- 

πΙΔΠΙ, οοη5η]αίαπῃ Ῥτο ϱα τουρρίηγΗς, Ἱεριήπιαπι πιβαϊςίτα- 

ίαπι οἱ α πια]οτίρα5 (ταάΙίηῖη , ρτο ἀοππϊπαίίοπε {γΓαΠΠΙςΑ. » 

ΧΧΧΙ. Πας Ἰοοπίης ]ποῖας, οπιπίρας 195, οἱ Τευπηνί- 

ταίυπα Ίαπα απ(απαίαπι οχἰςἠπιαπρας, Ἱπιρεταίοτ α Ρο- 

Ρα]ο εοηςα]ηίαίας, Ῥγο[ίρείς οδί οοπίγα 0ᾳρδαγεπη , οἳ α[απα 

εχοτεῖέαπῃ εχ Απίοπίαπίς οο]οπῖς οο]]εσίε, ορρἰάααπε οογΠα 

εοπιπηηηϊνἩ. Ἑταπίαιε οο]οπία ία Ῥοπε εγρα Απίοπίαπι 

α[οοίαρ : 5εά αυππη Ρος τά [εππρις Βατραίας, Απίοηί αυὐα- 

εἴοτ, αν ο[ἴθηςο πεδείο πα οβδα Ἱπρεταίοτο ἀἰπήσεης, 5εῖ- 

εο(απίῖριας εο]οπίς τοδροπάΐςεοί « ἱγαςοί Απιοηίαση εἶς, απϊ 

οοηίτα Ο954ΓοΠΙ αίαᾳιε αἆθο οοπίτα ΟΟΠΙΠΠΠΠΕΠΙ ΤρβογΗπα 

Ροίρη[ίαπη αγπια [εγγοηί; » [Αοίαπη εδί, υἳ, αποϊᾳποί ἀο]απι 

ῬατΏα ποπ 5οηδογηπῖ, α Ἰωποῖο ἀεβοετεπί αἲ Ο3054ΓεΠΗ. 

Ιωαεἵα5 γετο Βα]γ]άίεπο ρτοεείης οί ομγίαπα, οσα πιαρηία 

οορίΐς τογεγίοη!ί αἆ 0ᾳρεαγοπα οχ 6α]ία : εί Βα]νίάίεπαπα ἃ 

ἴεγβο 5οᾳποβαπέαγ Απἰηίης οἱ Ὑοπβάίας, Απιοπίαπϊ ἆποες, 

νοίαηίο πο π]θγῖας Ρτουρᾶετοίι. Ταπι Αρτῖρρα, Οαεαςί 

απηϊοϊκείππας, Υδηϊΐας, πο Φα] γἰάίεπας οἰγουπαγοπίγείας, 8- 

(Παπ οεουρανΊε, ορρίάαπα ορρογ{πηαΠη Τποἵο; 6Ροταη ἴοτε, 

υἱ Τποἶα5 α Φα]νίάίσπο ἵπ 56 αγετίεγείατ; απο Γαεῖο δα] γ]ά(δ- 

5, απἲ α ἴουσο οταί Ἰωποῖῖ, οορῖῖ5 5αἷς αἳδί ροβ56ί μγεπίτα. 

Εἰ οἰομί ερετανοταί Αρτίρρα, είς τος οροϊάΠ. Τα Ἰπσίας, 

οαρίο Γαδίταίας5, σπα Αδἰμίο εἰ Υεπιίαϊο 9ο οοη/Ππετο ο” 

φιἰτη]ί; υΠπίηαιο 5οπρος 611. ἱη[οδίλη(ίθης Φαἱνίάίοπο οί 

Αμτίρρας οἱ {οπιρις Ππαχίπαα, 410 παπα ς ή θπη οἴγοππι- 

τοπίτο ροβ5οπί, ομεογναπίρας. ι 

ΧΧΝΧΗ. Ἰασίας, αλί Ἰησίαίας οἳδί ρατατῖ οορπονγΏξ, πο ἄσκας 

οσα υἰτίησο ἱπηπίποπίο Ἰνοςίο ΠΊΑΠΗ5 ο0µβοτότὸ, πά Ῥογ- 

κίαπα ἀεΠονἰες 1 ήνοπα πππηἰίαπας Ἰρίαυο οδίτα πείαίας οα, 

γοπ[άίαπα Ακἰπίαπι(σο οχεροεἰαίητης.  Μοχαπο Αστρα οἱ 

φαγιάΐσπης, ἵροφσος Ο.ας, πἲ Ἠ]ος αοοθἆοπς, οἱ Ἰωποίαπι 

οἱ Ῥογηκίαπα (πίρας ρα] οχοτοϊ ρης οΏδοάσταπί. Λε ὤν- 

ἰογας 41ο Π6 οορίὰ 00095 441 οΛΠΙΔΘΠΑ Π1Ἴγοη , (Δπ( ΠΑΠΑ 4 

κοάοπα Ἠο)Η, η 408 δή κα Ἰωποίαση ἰοποτοί, απάίφυς ους” 

τοσαν{ε: οἱ αἷλος Πηκ, αἱ αἀνοπίαηίίνης Ὑοημάίο Ακἰπίο- 

{απο κο ορροµετοηί. ΟΙ ΛΠ(ΠΔΙΑ ΕΠΗ πο ροτ «ο απἰάεπη πά 
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δὲ καὶ αὐτοὶ διὰ σφῶν ὤχνουν ἐπείγεσθαι, τόν τε πό- 
λεμον ἀποδοχιμάζοντες ὅλως, καὶ τὴν Αντωνίου γνώ- 
μην οὐκ ἐπιστάμενοι, καὶ τὴν ἡγεμονίαν τῆς στρατιᾶς 
οὐ παριέντες ἀλλήλοις κατὰ ἀξίωσιν οὐδέτερος. Ὅ δὲ 

Λεύχιος οὔτ ἐς μα γην πει τοῖς περικαθηµένοις ͵ ἀμεί-- 

νοσι χαὶ πλέοσιν οὖσι καὶ Ὑεγυμνασμένοις, γεοστράτε 
τον ἔχων τὸ πλέον, οὔτε ἐς ὅδοιπορίαν, ' 

αὐτὸν ὁμοῦ τοσῶνλε. ἸΜάνιον δὲ ἐς τὸν Οὐεντίδιον 
καὶ Ἀσίνιον ἔπεμπεν, ἐπείγειν αὐτοὺς βοηθεῖν πολιορ- 
χουµένῳ Λευχίῳ: καὶ Τισιηνὸν μετὰ τετρακισχιλίων 
ἱππέων, λεηλατεῖν τὰ Καίσαρος, ἵνα ἀνασταίη. Αὀ- 
τὸς δὲ παρΏλθεν ἐς τὴν Περυσίαν, ὡς ἐν ὀχυρᾶ πόλει 
χειμάσων, εἰ δέοι, µέχρι τοὺς περὶ τὸν Οὐεντίδιον 
ἀφικέσθαι. 

ΧΧΧΠΙ. Καὶ ὁ Καΐσαρ αὐτίκα μετὰ σπουδῆς 
ἅπαντι τῷ στρατῷ τὴν Περυσίαν ἀπετείχιζε χάρακι 
καὶ τάφρῳ, πεντήχοντα καὶ ἓξ σταδίους περιιὼν, διὰ 

τὸ τῆς πόλεως λοφῶδες, καὶ σκέλη μαχκρὰ ἐπὶ τὸν Τί- 
βεριν ἐκτείνων, ἵνα τι ἐς τὴν Περυσίαν μὴ ἐσφέροιτο. 
Ἀντεπονεῖτό γε μὴν καὶ ὃ Λεύκιος, ἑτέροις ὁμοίοις χα-- 
θαχώμασι καὶ τάφροις τὴν πέζαν ὀχυρούμενος τοῦ 
λόφου. Καὶ Φουλθία Οὐεντίδιον καὶ Ἀσίνιον καὶ 
Ἀτήϊον καὶ Καληνὸν ἐκ τῆς Κελτικῆς ἤπειγε βοηθεῖν 
Λευχίῳ' καὶ στρατὸν ἄλλον ἀγείρασα, Πλάγχον ἔπεμ- 
πεν ἄγειν Λευχίῳ. Πλάγχος μὲν δὴ τέλος τοῦ Καί- 
σαρος, ἐς Ῥώμην ὁδεῦον, διέφθειρεν. Ἀσινίου δὲ καὶ 

Οὐεντιδίου, σὺν μὲν ὄχνῳ καὶ διχονοία τῆς Ἀντωνίου 
γνώμης, διὰ δὲ Φουλθίαν ὅμως καὶ διὰ Μάνιον, ἐς τὸν 
Λεύχιον ἰόντων, καὶ τοὺς ἀποχλείοντας βιαζοµένων, ὅ 

Καΐσαρ ὑπήντα σὺν Ἀγρίππα, φυλακὴν τῆς Περυσίας 
καταλιπών. Οἱ δὲ, οὐδέ πω συµθαλόντες ἀλλήλοις, 

οὔτε σὺν προθυμία χωροῦντες, ὃ μὲν αὐτῶν ἐς Ῥάθεν- 
ναν, ὅ δ᾽ ἐς Ἀρίμινον, ὅ δὲ Πλάγχος ἐς Σπωλήτιον 
συνέφυγον. Καὶ ὁ Καΐσαρ αὐτῶν ἑχάστῳ στρατὸν 
ἐπιστήσας, ἵνα μὴ πρὸς ἀλλήλους συνέλθοιεν, ἐς τὴν 
Περυσίαν ἐπανῆλθε" καὶ μετὰ σπουδῆς τὰς τάφρους 
προσεσταύρου, χαὶ ἐδιπλασίαζε τὸ βάθος χαὶ πλάτος, 

ὡς τριάκοντα πόδας ἀμφότερα εἶναι" τό τε περιτείχ ίσια 
ὕψου, καὶ πύργους ἐπ᾽ αὐτοῦ ξυλίνους δι’ ἑξήχοντα πο- 

δῶν ἵστη χιλίους καὶ πενταχοσίους' καὶ ἐπάλξεις τε 

ἦσαν αὐτῷ πυχναὶ, καὶ ἡ ἄλλη παρασχευὴ πᾶσα δι- 

µέτωπος, ἔς τε τοὺς πολιορχουµένους, καὶ εἴ τις ἔξω- 

θεν ἐπίοι. ᾿Εγίγνετο δὲ ταῦτα σὺν πείραις πολλαῖς 

χαὶ µάχαις, ἀκοντίσαι μὲν ἀμεινόνων ὄντων τῶν Καί- 
σαρος, συµπλέκεσθαι δὲ τῶν Λευκίου µονοµάχων' καὶ 
πολλοὺς ἔκτεινον συμπλεχόμενοι. 

ΧΧΧΙΥ. Ὡς δὲ ἐξείργαστο πάντα τῷ Καίσαρι, 
λιμὸς ἥπτετο τοῦ Λευχίου, χαὶ τὸ καχὸν ἄχμαζεν ἆ ἁγρίως, 

ἅτε μη δὲν αὐτοῦ μηδὲ τῆς πόλεως προπαρεσχευασµένης. 
Ὃν ὃ Καΐῖσαρ αἰσθανόμενος, ἀκριθεστέρας τὰς ο 
χὰς ἐποίει. Νουμηνίας δὲ ἔτους ἐς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέ 
ραν οὔσης, φυλάξας ὃ Λεύχιος τὸν ἑορτὴν, ὁ ὡς ἀμελείας 

τοῖς πολεμίοις αἰτίαν, ἐξέθορε νυχτὸς ἐπὶ τὰς πύλας 

αὐτῶν, ὡς διεκπαίσυν αὐτοὺς, καὶ στρατιὰν ἐπαζόμε- "ο. θθθ)ῶθθθθθθθθθθθθθθθϱ..-.ϱ«-------ἷ κκ τν 0ο. ο --υἥιώῄἧιἒυιςἲ ὕυἃἧἃιςἲ ὅἃ  ἝἝ ἽἹ 
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ΠΙοάΠΙ ῬτορεταβαΠ{; αιοᾷ πθο Ῥθ]απι ἱά ριορατοηί, οἱ 
[ποςγῖ ο55ϱηί 49 πιοηίο Απίοηιϊ : 41ο αοοθᾶεβαί Ἱπίογ ἔρφος 
ἀπ6ς» αππη]αίο, ἀἱμηίίαίο ρατθς, αἱ πουίογ αἰίοτί οδάσγο 
ἱππροιίο {οίΐα5 εχεγοίέη5 γο]]εί. Ἰωποῖα ἰπίονίπι, οΏδοδρις, 
ποο Ῥγῶ]ο 56 οοπηπηΠ{οραί, ἵππρατ Ἰο5εί ΠΟΠ ΠΗΠΊΘΓΟ 90- 
Ἰαΐά, 5εᾷ αἱ βεποτε παπα; (Γαδίταφιο ΜΓοῃθς, ευ]ας ῥϱΠο- 
15. πηα]ΟΥ Ρας ογαί ΗΟΓΗΠΑ, οβ]εείηγης νεἰεγαπίς : Πθηιο 

νενο Που Ἰηργεᾶί αμάεβαί, α ἴαπα πηα]15 ππάἶσιθ ἱπ[ορίαίης. 
Οπαρνορίες Μαπίαπι πηϊςίε αἆ Ὑοπ[ίάίαπα οἱ Απηίαπι, απί 
υβευεί οος πά δα γεπίοπάμπα οΏβεδείς : ἵπππ]αιιο Τ{ΦίΘΠΠα 
1ηφδίῖ οσα φπαίπος δα αἱέαπα πα ἴθας ο Οᾳ)αΓΙΠΟΓΗΠΗ Δρτίθ 
Ριῶάα5 αρετο, αἱ Οᾳρρας αὐ ομδἰάἶοπο - αμείταμογείηγ, 1ρ89 
Υ6ΤΟ πηῖτα Ῥεγιδία πιῳπ]ᾶ 56 τοζθρίέ; αἱ, αἱ ορ5 εδεοί, ἴπ 

πτΏς ππαπ]ία Ἠϊοππαγεί, ἀοπεο Ὑοπιίαίης «απ ΑπίΠΙΟ Ἀάγο- 
Ἠϊ5δοί, 

ΧΧΧΠΠ. Αί ζωραγ, ππ]γειςίς οορίϊς Ῥτοροίο ορι5 {8εετθ 

ἠδοῖς, Ῥογηδίαπα [0558 αἴᾳπθ ασσοτο, οἰγοπίέα γπ πα απι 

Ρα5δΗΗΠ1, Ρνορίθγ {απππ]απα {η απο αῃ5 βἶία ο5ί, οπχή; 

Ριασμίααπε Ίοησα αἆ Τρογίπα π5ήπο ἀπχίέ, πο (πἷά ἵῃ αγ θεπι 

Ἱπιροτίαγείαν. Ἐ ἀϊνετδο Ἰωηοία αἰηί]{ γα]]ο {0βδασι6 ταᾶίσθς 

απο]! ππππῖεβαί. Εί Επ]γία ποσο Υεπ[άίαπι ΑΦπίππιαιθ, 

ίαπα ΑΙθίαπι δεί Ο4ΙεπΙπῃ Ἠοτίαία ο5ί, ο α]]α Ῥτοροτατθηί 

ἵῃ ααχ{Παπα οΏςοςςί; 5ἱπππ]αιο αἴἴππα οχογοΙ{Ηπ1, ΤΘΟΘΗ5 ΠΠΟ 

οο]εσίαπα , Ῥ]αποί ἀποία παϊςίί αἆ Τωποίμπι. Ῥ]απειδαπε Ἰορίο- 

ΠΕΠ Ο058ΓΙάΠάΠΙ, απο ΒοΠΠαΠη Ρείοβαί, οοποῖά!ί ἵπ Πἱποις, 

Ου 1Π1 απ{θπι Αδίηίας Ὑεπίάίαδααα, βοσηϊίογ απἰάσπι, πί 

Ἰπορηϊ γο]απία(ἰς Απίοπ, ἰτοπί {αΠπ6Π αἆ ΠποάΠΙ Ργορίθς 

Ευηνίαπι οἱ Μαπ{ιπ), εί γῖ 6ΓΙΠΙΡΕΤΘ Ρ6γ 605, απὶ αἆ αἀἴἴαπι 

Π]]ς ρταεἰαάεπάππα πηὶςεῖ ογαπέ, οοπατοηίαΓ; {ΠΠ Ο005αΥ 

οσπα Ασηϊρρᾶ, Τε]ίοία Ῥογιιδίπα οΏρίάίοπα, οΏγίαπα οἱς ΡΓοίθ- 

ος οί. Αί ΠΗ, άπάπ1 ποπά μπα πο οορίας απἰάθτη 5ηᾶ5 60Η- 

Παπχίδεεηί, ας ο{ογοφ απ πΟῃ Πἰπηϊς Ργοπηία γο]αηίαίθ ϱ5ςεηί 

Ῥέοργεδα!, οοπίυ]εγηί 56 αἰίογ Ῥαγδηπαπη , α]ίετ Αγἰπιημηηη 

ῬΙαποι5 Υογο ΒΡΟΙΘΠΙΠΙ 5ο τεοθρίέ. Όαεσατ, ορροςίΐα ομίαιιθ 

ρατίε 5η εχογοΙία5, ης Ιπίαγ 5ο οοπ/πησογθη{Ης, Ῥογιιδίβηα 

γεοΓ( : Γρίαπε οε]εγῖίθι (09545 γα]]ο ργαπημηϊγ{έ, ο8γυπηΙθ 

οππα αἰΗαάίπεπα {ππα Ἰαπάίποπα ἀπρ]οανίέ, τί πίτασαε 

Ροάμπῃ ε5εαί (πρϊηία ; {παπα ππάτΙπα οἰγτομπηοίτοα αἱίογθια Γο- 

ο, εἴ {πγγος ἵπ 60 Ἰρηθας ΜΡ, 5880 ΙΧ Ῥοάππα Ιμίθγ 56 

ἀῑδίαηίας, ογαχίέ, ἀθηδίδαιιε ργορασασι]{5 πΊαγαπα Ἰηςίτυ κ! 

ἀεπίαιθ οΠΊΠ6Β ΠαηΙίοηος αποἰρί[ο5 ο[[δοΙε, {απα οοπίτα οἨ- 

803505, 4παπα οοηίτα ἱπιρείας αἱ οχµηςεοις Ποτῖ ΡοβδοΠ!. 

Τη{θγΊΠα ΠΟΠ 56ΠΊΕΙ ογιρίίοηος α Τ,ποῖο Γεηίαία) δη {, ρΙσης»- 

ας οοπ]ηΐδξαρ» ἵῃπ απίρας Οᾳ5ατίαπϊ πηθ]ίης πιὶςςΠίρις Το 

ἄπεραπί, ππΠΙ εκ αἆγεγςο ρἰαάίαίογες ]ποῖί αιιἀασῖας οοἩ- 

5ογοΓοΏί ΠΊάΠΙΙ5, πηπ]ίοδαιια οοππίηας {τιοἱάαγεηέ, 

ΧΧΧΙΥ. Ῥοδίαπαπι Υθγο ΡογίδοίΙτη οί ορᾳς α Ο0ῳκατο, 

{αιης ΡΓοΠπεΡα{ΗΥ Πμ1οἱ18; αἴᾳιο οο [ογοσίας ἱησγασβαί πηα]απῃ, 

ααοά πας ορρἰἀαηΙ, που ρ56, 105 οοπηπηθαίας ΡΥῶ ΡαΓ4Υθ- 

ταη{.  Οποἆ ΠπίεΠῖσοης Οωκαν, ἀΠ]σοπίίογος αἁλ ήδη οαςίο- 

ἀἱα5. ἈΝοείο απίοια, απ ῥγῶσρδςίέ 6αἱεηάας οαηματῖας, 

Ἰομ5, ταίας 1 5οἱοπης αἰἰαίαγπα οδίίριας πορ]ἰροη/ίαπα, 

ἵῃ ἱρδαῃα ΡογίαΠῃ ΘΟΓΙΙΠ1 [οοῖ! ΠΠΙΡΘΙΗΠΙ:5 ΦΡΟΓΔΗ59 88 Ρε Ἠο- 

βίίαπι πηιηἰπηθηία ο Προιο, οἱ αἰία5 οορίᾶ5, αμᾶ5 πιμ]ίᾶε 
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νος ἑτέραν' πολλὴ γὰρ ἦν αὐτῷ πολλαχοῦ. Ταχὺ δὲ τοῦ 
πλησίον ἐφεδρεύοντος τέλους χαὶ τοῦ Καίσαρος αὐτοῦ 

σὺν ταῖς στρατηγίσι σπείραις ἐπιδραμόντων, ὁ Λεύκιος 

µάλα προθύμως ἀγωνιζόμενος ἀνεώσθη. ἘΤῶν δ᾽ αὖ- 
τῶν ἡμερῶγ ἐν Ῥώμῃ, τοῦ σίτου τοῖς στρχτευοµένοις 

φυλασσομένου, τὸ πλτθος τῷ πολέμῳ καὶ τῇ νίκη φα- 
νερῶς ἐπηρῶντο, καὶ ἐς τὰς οἰκίας ἐστρέχοντες ἐπὶ 

ἐρεύνῃ σίτου, ὅσα εὕροιεν ἥρπαζον. 
ΧΧΧΥ. Οἱ δ) ἀμφὶ τὸν Οὐεντίδιον, αἰδούμενοι 

λιμῷ κάµνοντα Λεύχιον περιορᾶν, ἐγώρουν ἐς αὐτὸν 

ἅπαντες, βιαζόµενοι τοὺς Καίσαρος, πανταχόθεν αὖ- 
τοὺς περικειµένους χαὶ ἐνοχλοῦντας. “Ὑπαντώντων δ᾽ 
αὐτοῖς Ἀγρίππου τε καὶ Σαλθιδιηνοῦ μετὰ δυνάµεως 
ἔτι πλείονος, ἔδεισαν μὴ χυκλωθεῖεν, καὶ ἐς Φουλκίνιόν 

τι χωρίον ἐξέκλιναν, ἑξήχοντα χαὶ ἕκατὸν σταδίους τῆς 

Περυσίας διεστηκός' ἔνθα αὐτοὺς τῶν ἀμφὶ τὸν Ἀγρίπ- 

παν περικαθηµένων, πυρὰ πολλὰ ἤγειραν, σύμθολα τῷ 
Ἀευχίῳ. Καὶ γνώµην ἐποιοῦντο Οὐεντίδιος μὲν καὶ 
Ἀσίνιος, βαδίζειν καὶ ὣς μαχούμενοι" Πλάγχος δὲ, 

ἔσεσθαι μέσους Καίσαρός τε χαὶ Ἁγρίππου, χρῆναι δ) 
ἔτι καραδοκεῖν τὰ Ὑιγνόμενα" καὶ ἐκράτει λέγων ὅ 
Πλάγκος. Οἱ δ' ἐν τῇ Περυσία, τὰ μὲν πυρὰ ἰδόντες, 
ἤλοντο: τῶν δ) ἀνδρῶν βραδυνόντων, εἴκασαν χαὶ τούσδε 

ἐνοχλεῖσθαι, καὶ παυσαµένου τοῦ πυρὸς διεφθάρθαι, 
ὍὉ δὲ Λεύχιος, τοῦ λιμοῦ πιέζοντος, ἐνυχτομάχησεν 
αὖθις ἐκ πρώτης φυλαχῆς ἐς ἕω, περὶ ἅπαν τὸ περι- 
τείχισµα" καὶ οὐ δυνηθεὶς, ἀνέθορεν αὖθις ἐς τὸν Πε- 

ρυσίαν, χαὶ τὰς ὑπολοίπους συλλογισάμενος τροφὰς, 

ἀπεῖπε Σίδοσθαι τοῖς θεράπουσι, καὶ ἐφύλασσεν αὐτοὺς, 

μηδ ἐκφυγεῖν, ἵνα μὴ, γνωριμώτερον γένοιτο τοῖς πολε- 

µίοις τὸ δεινόν. ᾿Ηλῶντο οὖν οἵ θεράποντες χατὰ πλῆ- 

θος, καὶ κατέπιπτον ἔν τε αὐτῃ τῇ πόλει καὶ µέχρι 
τοῦ σφετέρου διατειχίσµατος, πόαν εἴ τινα εὕροιεν, 3 
φυλλάδα γλωρὰν, νεµόμενοι. Καὶ τοὺς ἀποψύχοντας 
ὃ Λεύχιος ἐς τάφρους ἐπιμήχεις κατώρυσσεν' ἵνα µήτε 

καιοµένων, ἐπίδηλον τοῖς ἐχθροῖς γένοιτο, µήτε σηπο- 

µένων, ἀτμὸς καὶ νόσος. ν 
ΧΧΧΥΙ. Ἐπεὶ δὲ οὔτε τοῦ λιμοῦ τιτέλος ἦν οὔτετῶν 

θανάτων, ἀγθόμενοι τοῖς γιγνοµένοις οἵ ὁπλῖται, παρε- 

κάλουν τὸν Λεύκιον αὖθις ἀποπειράσαι τῶν τειχῶν, ὡς 

διακόψοντες αὐτὰ πάντως. Ὅ δὲ, τὴν ὁρμὴν ἀποδε-- 

ξάµενος, Οὐκ ἀξίως, ἔφη, πρώην τῆς παρούσης ἀνάγ- 

κης ἠγωνισάμεθα" καὶ νὺν ἡ παραδιδόναι σφᾶς, Ἆ, τοῦτο 

γεῖρον ἡγουμένους θανάτου, μάγεσθαι µέχρι θανάτου. 
Δεζαμένων δὲ προθύόµως ἁπάντων, καὶ, ἵνα µή τις ὡς 

ἐν νυκτὶ πρόφασις γένοιτο, κατὰ φῶς ἄγειν σφᾶς κε- 

λενόντων, ὁ Λεύκιος ἦγε πρὸ ἡμέρας" σίδηρόν τε τειχο- 

μάχον εἶγον πολὺν, καὶ κλίμακας ἐς εἴδη πάντα 

διεσκευασµένας. ᾿ἘΕφέρετο δὲ καὶ τάφρων ἐγχωστήρικ 
ὄργανα,, καὶ πύργοι πτυκτοὶ σανίδας ἐς τὰ τείχη µεθιέν- 
τες, καὶ βέλη παντοῖα, καὶ λίθοι, καὶ γέῤῥα τοῖς σκό- 

λογιν ἐπιῤῥιπτεῖσθαι, Προσπεσόντες δὲ μεθ) ὁρμῆς 

βιαίου, τὸν τάφρον ἐνέγωσαν, καὶ τοὺς σταυροὺς ύπερ- 

έβησαν" καὶ τοῖς τείγεσι προσελθόντες, οἵ μὲν ὑπώρυσ- | 

ΑΡΡΙΑΛΙ 

πιπ]εἶς οοῖς Ἰαθεῦαί, αἀάπορτε ροςςς.. 5εᾷ οοἱοιίογ οχοἰία 

Ἰομίοπε 6 ργοχ{πηίς εχουβίῖς, οἱ 0ᾳ,5αγ6 {ρςο οπΠη ργαριογῖαπἰς 

οομοΓ 5 ποουγγοηίε, Ἰαοῖα5 Ροδί ἄσγο ορΓίαΠοΠ τορυ]δας 

οδί.. Ῥου 6οδάεπι ἀῑες Βοπις., απ (ΓΗΠΙΘΗ{ΗΠΙ ΟΠΊΠΟ ἃ5- 

εογναγοίτ ἵῃ αδηπα πη Πάπα, ΡΙεῦ5, ραϊαπι Ἱπιρτοσαίίοηος 

Ἰαείαης οοπίτα ΡεΙ]ΗΠα οἱ εοπίτα ΠΠΡΟΓΑΠΑ νἱοίοτίαιη , ἀΐδοιιτ 

πΠί ρεί ρεϊναία» σάες, [πιεπίαπα αυτες; αἱ φπἱἀφαἷά ἵη- 

γοπῖί, ἀῑπριϊ. 

ΧΧΧΥ. απ γετο Ὑοηπίατας τε]ἰααί(αε θατάΠῃ ρατέίαπα ἆι- 

65, ρποπημίοδπη ταἲί, ποή 5αΏγοπίτο Ιαῦογαπέί {8ππο Τωαείο, 

οπηπθ5 αἆ οµπῃ Ρτοβοῖδοί Ἱπ5αοναπί, το]θοίῖς σα 5ατίαηῖς, 

απῖ απάίαπθ ο05 ομ5θάεγαπί Ῥγοδδεταπί(πο. 5ε6ά, Αρτίρρα 

Ῥα]νιάϊεποηιο αἀγεπίαπιρας οππα πηα]ογίρας οορίΐ5, νε 

πο οἰτομπηγοπίγοπίατ, ἀεβοεχετυπί Ευ]βιπίαπα, ορρίἰάαπα χΧχκ 

Μ. Ρ. ἃ Ῥογηδία ἀῑδίαις. Τί αἲ Αρτίρρα οἩφεφεί, ποσίς- 

ης σηίρις πλα]15 αοσεηςὶς δἱσπππα ἀαθαπί Ἰμποῖο. Το ἆππι 

ἱπίοι 5 ἀομροταηέ, Ὑεπ[άϊο Ῥο]οπίαπο ρ]ασμίε, αἱ γε] διο 

Ῥτο[οϊδοργοπίας, ργα]οσια ἀθεθτπετοηί : 5οᾷ Ῥ]αποις απ- 

ΡΙ5 αχδρεείαπάαπα οεηδεΡαί, Πθ ηροτετοηί 5ε ρετίομ]οδα 

πηρά1ος Ιπίεγ Αριίρραπη οἱ Οακαγεπα : απ δεηἰοη(ἷα γίδα ονί 

ροµΐου.. Οµἵ Ρεγυδίω ομδίάεραπίατ, ἆ Ρρίπηαπα εοΠδρεσἔσι 

ἱσηίσπη σαν]δί, (ανάαπῖρας 5οοἵἵς, οοπ]εοίαβαπί ρτοιηί ο05 

αῦ Ποδίρας: αβί οτο ορ5δαταηί ἴσηος, ἀε]είο5 5οοἶο5 ρηία- 

Ναπί. Ἰμασῖας απίοπα, [πιο Ῥγοβδς, ΤΗΙΣΗ5 αἷία ποςίο α 

Ρτίπια γἱβίία πδαπο ἀποπ]απα, οΓπρΙοπεΠα (ομίαν]ί Ἰουῖς 

οπιπίρα5; 5οᾷ οἱ (ίππο, Ἱτπίο οοπαία, ἵπ αγ Ώθίη το]εοίας οἱ. 

ύαπιασας 5αρόποία ταίοπο (παπίαπα οἰβατίογαπα οςςθί τοί- 

σπα, δογνἰ5 Ῥοιτο ρα Ῥοτί γἱοίαπα ου : ἴρος απίθηη 

οα5ίοςΙ νε, πο (ταπς[αβίεπάο πηασῖς ραϊο[ασετοη! Ποδρης 

πα]! στανγιίαίουα. Ἐνταθαηί ἰπίίας ασηηϊπα πα 5οισ{, ρ8δδῖπαι 

ἨΠΠΙΠΗ 5056 Ῥγο[ἱοἰομίος τοὶ ἵπ ατρο νο ἵπ ροπιώτῖς, οἳ 

πογραπα, 5ἰουΡί Ιπνοπίτοηί, ἀοραδεοηίες απ! [γοπᾶςς γἱτίάος, 

Εκαπίπηος απ{θῦα Τωποῖα5 ἵη αλῖς [ογεῖς ἀο[οάιεῦαί, πο Γοβ05 

Ἰοδἱἱς απἰπιαἀνοτίοτοί, πδγο οχ οπάαγετυπΙ εχμαἰαίοπο ρ6- 

«ἰῑς πἰσποτοίιη. 

ΧΝΝΥΤ. ΘΗΠΗ ΥοΓο η6ς [απαῖς Πηῖς αρρατοτεί, Πθο ΠΙΠΘΓΙΗ, 

πηλ(ος ρογίωδίονα θα Πέ Τωποία σα, αἳ τηήςα5 {οπίατοί οΓπηροτο, 

απαςί πηπηἰηιοηία Ποδίσπα οπηΠΙπο Ἠπο ροτίταςἑαπῖ. Πε, 

οοπαρτοβα {ο 6ο ΗΠὰ αγάοτο: «ΝΠΡος, πα, ΠΟΠ {πα δίτοπηο, 

40401 Ποοθρδίτας ροδία]αμαί, οσγανπηας: Πππο απἲ ἀθά ιο 

(ποίοπάα, ας δἱ Ίος Πλογίο γἱάσίατ ἀοίστίου, πδάπο ἂ ΠΙΟΓΤΘΠΗ 

ραπ ση οἱ,» Αοοιριομισις ῥτοα{ο ου οβοΠα οπημῖ- 

Ῥη8, οἱ πο πον παπα γα ροτοί οοσαδίοΏοηα ἰρπανία, οἶδγᾶ 

Ἰπσς εἰσπιπα ἳρί ἀατῖ ρορια]απίθης Ἰωασίας ἀαχίῖ 05 α]ν 

ἀ που η, ηδίτασίος α ατα Γογγαπλοη[ἶς, οἱ οα1ῖς γανία γα 

[ΟΥΗΛΑΓΕΠΗ , πηα ο ηηίκφ1ο πἶ σας Γο5δας οοπηρ]οηίητ ἄμμοτα, οἱ 

ατήθας ρἱἱοπνας, ον φπἶθης ροπίος Ιαοαηέας η ππσηία : 

αι. Ἠσος ΓΟΙΟΓΕΠΗ ΟΙΗΠΟ ϱοης αοσσἀοἶναί, Ἱαρίάσδα πο, οἱ ογα{ο 

4 μας ρα]ίς ἠπ]ίοσγο!, Παφυο οοπηἰκέ οί γἰτίνας, τορ]εία 

ίοσδα, ναααι (Γαπδουμάεταμί : ανομπίονφαο πα α, αἱ 

| 
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σον, οἳ δὲ τὰς χλίµακας ἐπῆγον, οἱ δὲ τοὺς πύργους 

ἐνεχείρουν τε ὁμοῦ, καὶ ἠμύνοντο λίθοις καὶ τοξεύµασι 
καὶ µολιθδαίναις, σὺν πολλη θανάτου καταφρονήσει. 
Καὶ τάδε ἐγίγνετο κατὰ µέρη πολλά’ ἐπειδὴ δέ τινας 

ἐς πολλὰ διαιρουµένοις τοῖς πολεμίοις ἀσθενέστερα 

πάντα ἢν. 
ΧΧΧΥΠ. Ἰκταθεισῶν δέ που τῶν σανίδων ἐς τὸ 

τεῖχος, βία τότε μάλιστα ἐπικίνδυνος ἦν τῶν Λευχια- 
νῶν ἐπὶ ταῖς σανίσι µαχομένων, καὶ βέλη πλάγια πάν- 

τοῦεν ἦν ἐς αὐτοὺς χαὶ ἀχόντια. ᾿Ἐβθιάσαντο δὲ ὅμως, 

καὶ ἐς τὸ τεῖχος ἐξήλαντο ὀλίγοι, καὶ αὐτοῖς εἴποντο 
τεροι’ καὶ τάχα ἄν τι ἐξείργαστο αὐτοῖς μετὰ ἀπονοίας, 

εἰ μὴ), γνωσθέντος οὐ πολλὰ εἶναι τὰ τοιαῦτα µηχα- 

νήματα, οἱ ἄριστοι τῶν Καίσαρος ἐφεδρειῶν ἀχμῆτες 
Ἡ) ο ο ΔΝ 

ἐπήγοντο χεχμηχκόσι. Τότε γὰρ δὴ τῶν τειχῶν αὐτοὺς 
/ Δ 

κατήρειψαν, καὶ τὰ μηχανήματα συνέτριψαν, καὶ 
ν Α ἔβαλλον ἄνωθεν ἤλη σὺν καταφρονήσει. ἸΤοῖς δὲ τὰ 

ὴ ο Δ ’ όλ ο ψω Δ Λ 

μὲν ὅπλα καὶ τὰ σώματα ὅλα συνεχέκοπτο, καὶ βοὴ 
σφᾶς ἐπελελοίπει παρέµενον δ ὅμως τῇ προθυμία. 

ο ᾿ ο” / / 

Ὡς δὲ χαὶ τὰ νεκρὰ τῶν ἐπὶ τοῦ τείχους ἀνηρημέ- 
ὃ / / ευ 3 -- Ν ὔό6 3 

νων ἐσχυλευμέγα κάτω διεῤῥιπτεῖτο, τὴν ὕθῃιν οὐκ 
ε 3  ἵ 3 / 5 Δ ο ή 4. . 

ἔφερον, ἀλλὰ ἀνετρέποντο ὑπὸ τῆς ὄψεως, καὶ µι- 
κρὸν ἔστησαν ἀποροῦντες, ὥσπερ ἐν τοῖς γυμνικοῖς 

ἀγῶσιν οἳἵ διαναπαυόµενοι. ὋὌδε δὲ αὐτοὺς ἔχοντας 

ἐλεῶν ὁ Λεύχιος ἐκάλει τῇ σάλπιγγι ἀναγωρεῖν. 

Ἡσθέντων δὲ τῶν Καίσαρος ἐπὶ τῷδε, καὶ τὰ ὅπλα 
παταγησάντων οἵον ἐπὶ νίκῃ , ἐρεθισθέντες οἳ τοῦ Λευ- 

! Δ / Σ ο) / 2 Δ Ν / Χίου, τὰς χλίµαχας αὖθις ἁρπάσαντες (οὐ γὰρ ἔτι πύρ- 
ους εἶχον) ἔφερον ἐς τὰ τείχη μετὰ ἀπονοίας, οὐδὲν 

ἔτι βλάπτοντες' οὐ γὰρ ἐδύναντο. Περιθέων δ᾽ αὐτοὺς 

ὅὃ Λεύχιος, ἐδεῖτο μὴ Ψυγομαγεῖν ἔτι, καὶ οἰμώζοντας 

ἀπἢγεν ἄχοντας. 

ΧΧΧΥΠΙΠ. Τὸ μὲν δὴ τέλος τῆσδε τῆς τειχοµαχίας, 
ἐκθυμοτάτης γενομένης, ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. ὍὉ δὲ Καῖ- 
σαρ, ἵνα μ αὖθις ἐπιτολμήσειαν οἳ πολέμιοι τοῖς τεί- 

χεσι, τὴν στρατιὰν, ὅση μὴ τοῖς γιγνοµένοις ἐφήδρευε, 
2 ᾿ δν) Δ μι σα ὰ οΑ/Ν 3 νο 3 

παρ᾽ αὐτὸ τὸ τεῖχος ἵδρυσε, χαὶ ἐδίδαξεν ἀναπη»ᾶν ἐς 
Δ - .. -ω ὴ / /' 

τὸ τεῖχος ἄλλους ἀλλαχοῦ κατὰ σύνθημα σάλπιγγος. 

Συνεχῶς τε ἀνεπήδων, οὐδενὸς ἐπείγοντος: ἵνα διδαχή 
7 .] / ς Ἅ ο” / 3 / ς ᾿ 

τε σφίσ., χαὶ φόβος εἴη τοῖς πολεµίοι. Ἀθυμία δὲ 

ἐπεῖχε τοὺς τοῦ Λευχίου" καὶ, ὅπερ ἐν τοῖς τοιούτοις 

ἴωθε γίγνεσθαι, τῆς φυλαχῆς οἱ φύλαχες ἡμέλουν' ἐ εἴωθε γίγνεσθαι, τῆς φυλαχκῆς οἳ φύλακες ἡμέλουν' ἐκ 
δὲ τῆς ἀμελείας αὐτομολίαι πολλῶν ἐγίγνοντο, καὶ οὐχ 

/ -” / Ν ο ο 

οἵ ἀφανέστεροι τοῦτο μόνοι, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡγεικονικῶν 

τινες, ἔδρων. ᾿Ενεδίδου τε ὃ Λεύχιος ἤδη πρὸς διαλύ-- 

σεις, ἐλέῳ τοσοῦδε πλήθους ἀπολλυμένου. ᾿Εγθρῶν δέ 
τινων Καίσαρος περὶ σφῶν δεδιότων, ἔτι ἐπεῖχεν. Ὡς 

δὲ ὁ Καΐῖσαρ ὤφθη τοὺς αὐτομόλους φιλανθρώπως ἐκ- 
δεχόμενος, καὶ πλείων ὅρμἢ πᾶσιν ἐς τὰς διαλύσεις ἐγί- 

--- / / .) 

Ύνετο, δέος ἥπτετο τοῦ Λευχίου μὴ ἀντιλέγων ἐκδο- 
θείη. 

ΧΧΧΙΧ. Γενοµένης οὖν τινος ἐς τοῦτο πείρας χαὶ 

ἐλπίδος οὐκ ἀηδοῦς, τὸν στρατὸν συναγαγὼν, ἔλεξεν 
ὧδε: «Γνώμη μὲν ἦν µοι, τὴν πάτριον ὑμῖν ἀποδοῦναι 

ΑΡΡΙΑΝύ5. 

0.329 

απ] 5η[οάἱεραπί, δοα]α5 αλ αρρ]σανα Πέ, αΏἲ {πγγος 4 πιο 

γεραπί : βἱπππ]άπο ορονί ογαΠ{ Ιπίο, πι] ἀἰππ]σπραπέ 

βαχί5, δασΏ{15, ρἰαπάἴθας, ου πππ]{ίο πιογή5 οοπίση ία: οἳ- 

σπα οπιηία ππ]15 βἴπλα] Ἰουῖς αροραπίην, Τα Ποδίος ἵπ ᾱἷ- 

γοιδα ἀῑδίτασι τοβὶδίοραη{ δορηη5., 

ΧΧΧΥΠ. Ροδί(παπα Υογο αοπΡί Ίαΐά ροπίος ἱπ]οσί θυηί 

ἵῃ πησηῖα , {απα Πιαχίη]ς ΦΠΊηα οἱ [ογοσῖα θἱ ΗΠΙΠΙΟ Ρον» 

ο] οχ ἐρδίς ροπ/ΐρας ρασπα ναί ΠωαοἱαΠϊ, α Ἰαοί ας απάίσαα 

(εΙογΙΠὰ οπηπῖ 6ΟΠ6ΤΟ Ρα, Αί ΡοτγαρογαΠ{ {απο θί ἵπ 

πιωπία ργορ[ἱαγαπί ποπ 1, 4πος πιοχ Ρίάνος δαπί 5οοΙ1. 

Ε! [ον{αςεῖς, αἱ ἀεδροναί1, ε[[οσῖςδεηί απ], η], εορηί[ίο 

πο. ππυ]ία5 6556 {αἱε πασ]ίπας, [ογ5δΙπηῖ 0005 4ΠΙΑΠΟΓΗΠΗ 

(οο»ί5 γουρηίο5 οχ 5 Ώ5]ά1ῖ5 οβδεηί ομ]δοί{ : απἰ (απι ἀθίατρα- 

γηηί Ίος 6 πιῶΠΙΡΗ5, οἱ, οοπ//ασ(ῖς πιασ]ηηϊς., ]απ1 σΟΠ{ΘΠΙ- 

πι ο δαβ]ἰπαί [επίοῦαηί το]Ἓαιος. ΠΠ, ροι[οςςῖς 5ομΗ15, {ο- 

οσο «01ροΟΓ6. εοηδαμοἰα{1, Ὑουο 4ποσπο Ίαπι ἀθβειεπία, 

ἀπναβαπ{ {απιοη αοτίίοτ. Τι Υοτο οπάανογα ο[ἶαπι ΘΟΤΗΠΙ, 

αι ἵπ πΊήτο οαςὶ οΓαΏ{, 5ρο]αία γ]άσναπέ ἀα[οῖ; ποπ {ω]ο- 

ταηί οοπ{απηθΠαίη : 566 Ἰογγους οἶας «ροσίασι] τοβεηίας, 

εοηςίθγαπί ραπ]5ροι ἀπβ, εἶοαί αἰπ]εία Ιπίου ορΓ{αΠΠΘΠ 

Ιπίογαπ[εςεθηίος. 

οδοϊπῖξ. 

Τα α[[εοίος πιδοΓαίι5 Ἰμποῖα5, τεσορίηῖ 

56 πάπα 05αγίαΠί αυ] οοπηρ]οάστοη{ ατα, {αη- 

απαπα ἵη γἱεἰοτῖα , ἱπηία(ἶ Το πηϊΗέος, ταγςα5 αιγορ!ί5 5οα]ίς 

(ίαννες οπίπι πηι]]ᾶ5 απηρ]ίας Ἰαβοβαπ{) οππι ἀοερεγαίίοηα 

ἀεπιιο ἵπ Πηανος Ποδίαπα ταθραη!ς 5οᾷ ἱπηίο οοπαία, Πθε 

επἰίπη απἱά(παπα ἁπρ]ίας Ἰαάθγο Ρροίεγαπί. Τίαφπο Ἰμααῖας, 

οἴγοιπασιΙδαη5 605, ουαβαῖ, πο απηρ]ίας ἆο γα ρΙρηατοη/{; 

οί σεπιεηίος ας ἰηγ]ίος γοάχ{{. 

ἈΧΧΥΤΠ. Πιο {α{ αεοιτίπι Πλας ορρισπαἰοπῖς οχ{{ς. 

Τιπι Οῶδαν, πο τάή5Η5 Πορίος πΊΙΟ5 (οπίατοηί, πΗίος, 

αποίαποί ]αῦ1 Ποῃ. 1η {1ρδῖς 5ία{οπίρας ο5δοηί, Ρο5ί ΠΙΙΓΙΙΠΗ 

εοἡοσανίέ; ἀοοιίαιο 5ίσπο {αρα ἀαίο αἰῖος αλΏί ΤΠ ΠΙΙΓΙΠΗ 

Ρυος!1να. Αίαιο 14 οομίπαθ 1 [αοἱεραπέ, ποπηίπο ο{ἴαπα 

πδεηίε; οχογοϊίαπίθς 5ο ρατΙ{αι, οἱ Ποδίδπῃ {ουπ]ίαπίος. 1161 

ΥοΓο πηη]{ίος ουσαραγ{έ πιαδ[έ]α; οί, απο ἵῃ {αἰῖ δίαία ΤΓΙΙΠΗ 

Πογί 5ο]αί, εαςίοσἷα τοηηϊςεῖας ασεβαπίαγ» αίαιιο Ιπᾷς ετεΏγα 

Περαπί (ταης[ασία, πο Υαἱρανίαπα (απίυπα πηΠίσπα, 5οᾷ οί 

Ῥγορ[οοίοταπα. αἰἰ(αοί.  ὔαππαΠθ θΜίαπα Τποῖα5 αἆ ΡασθΏΙ 

Πεείοβαίαη, ρογουπ{ἵα πα η άἵποπη πηϊςργαίας : 5οἆ ΠΠΙΙΠΙ 

Ἰιου θπι Τοηλογαβα (ας, αποά Οαδατῖς Ππὶμηϊοί ςἰθί πιοραηί. 

Ὀρί γετο εἰοπποηίου α 0ῳδατε εχαρί (ΓαηςῇΙσας αρρατηέ, οἱ 

πηα] 15 Ί4π1 ρασἰ5 ἀοδίάσγίαπα οΠ]ηθς Ἱπορςδίές ἴαπα Τετο {ἷ- 

πηθγο οαρΙ{, πο, 5ἳ 5ο]α5 ομδίατοί, ἀεάσγοίαν 05ατί. 

ΧΧΧΙΧ. Οπαρτορίος, Ροδίαπαπη Ῥγα(οπίαπΙ! 5Ρε5 Παιιὰ 

ἱπρναία οδίθηςα οδί, οοηγοσα(ἶς πας, Πωποῖας 5ίο αριιά 

05 οοποἰοπαίας οί: «Ένας πῖ απἱάεπα ἀΠΙΠΗ5, οοπηπηῖ- 
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πολιτείαν, ὦ συστρατιῶται, τυραννίδα τὸν τῶν τριῶν 

ἀνδρῶν ἀργὴν ὁρῶντι, καὶ οὐδ ἐφ ᾗ συνέστη προφά- 

σει, Κασσίου καὶ Βρούτου τεθνεώτων, διαλυθεῖσαν. 

Λεπίδου γὰρ τὸ µέρος τῆς ἀργῆς ἀφτρημένου, χαὶ 

Ἀντωνίου ποῤῥωτάτω χρήματα συλλέγοντος, εἷς οὗτος 

ἅπαντα πρὺς τὸν ἑαυτοῦ γνώµην διῴχει, τὰ δὲ πάτρια 

Ῥωμαίοις πρόσχημα μόνον ἦν καὶ Ὑέλως Ἅπερ 

ἐγὼ µεταθάλλειν ἐς τὴν ἄνωθεν ἐλευθερίαν τε καὶ 

δηµοκρατίαν ἐπινοῶν, ἠξίουν, τῶν ἐπινικίων διαδο- 

θέντων ἐκλυθῆναι τὴν µοναρχίαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ 

ἔπειθον, ἐπειρώμην ἐπὶ τῆς ἐμῆς ἀρχῆς χαταναγκάσαι. 

Ὁ δέ µε τῷ στρατῷ διέθαλλε , κωλύειν τὰς κληρουχίας 

ἐλέῳ τῶν γεωργῶν καὶ τὴν διαθολὴν ἐγὼ τήνδε ἠγνόησα 

ἐπὶ πλεῖστον' ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπιγνοὺς, ἐπίστευσά τινα πι- 

στεύσειν, ὁρῶντα τοὺς οἰκιστὰς καὶ παρ) ἐμοῦ δεδοµέ- 

νους, οἳ μεριεῖν ἔμελλον ὑμῖν τὰς κληρουχίας. Ἁλλὰ 

ἐδημαγώγησε γάρ τινας Ἡ διαθολὴ, καὶ πρὸς ἐκεῖνον 

ὤχοντο, πολεμήσοντες ἡμῖν, ὡς νοµίζουσι’ σὺν χρόνῳ 

δ' εἴσοντε, στρατευσάµενοι καθ ἑαυτῶν “ὙΥμῖν 

Σ' ἐγὼ μαρτυρῶ μὲν, ἕλομένοις τὰ ἀμείνονα, καὶ ὑπὲρ 

δύναμιν κακοπαθήσασιν. Ἡττήμεθα δὲ οὐχ ὑπὸ τῶν 

πολεµίων, ἀλλὰ τοῦ λιμοῦ, ᾧ δὺ καὶ πρὸς τῶν ἡμετέ- 

ρων στρατηγῶν ἐγκαταλελείμμεθα. ᾿Εμοὶ μὲν δὴ κα- 

λῶς εἶγεν ἀγωνίσασθαι µέχρι τοῦ τελευταίου δαίµονος 

ὑπὲρ τῆς πατρίδος" καλὸν γάρ µοι τὸν ἔπαινον ἐπὶ τῃ 

γνώµη καὶ τὸ τέλος ἐποίι. Οὐχ ὑφίσταμαι δὲ δύ 

ὑμᾶς, οὓς τῆς ἐμῆς προτίθηµι εὐχλείας. Πέμψω δὴ 

πρὸς τὸν κεκρατηκότα, καὶ δεήσοµαι, ἐμοὶ μὲν ἀντὶ 

πάντων ὑμῶν εἰς ὃ θέλει καταχρήσασθαι µόνῳ": ὑμῖν δὲ 

ἀντ᾽ ἐμοῦ ἀμνηστίαν Σοῦναι, πολίταις τε οὖσυν αὐτοῦ, 

καὶ στρατιώταις ποτὲ γενομένοις, καὶ οὐδὲ νῦν ἀδικοῦ-- 

σιν, οὐδὲ πολεµήσασιν ἄνευ καλῆς αἰτίας, οὐδὲ ἧσση- 

µένοις πολέμῳ μᾶλλον, ἢ λιμῷ. » 

Χί, Ὁ μὲν οὕτως εἶπε, καὶ εὐθὺς ἔπεμπε τρεῖς 

ἐπιλεξάμενος ἐκ τῶν ἀρίστων.  Ἡ δὲ πληθὺς ἀνόμω- 

ζον, οἵ μὲν ἑαυτῶν χάριν, οἵ δὲ τοῦ στρατηγοῦ, γνώμη 

μὲν ὁμοῦ σφίσιν ἀρίστου καὶ δημοκρατικοῦ φανέντος 

ὑπὸ δ' ἐσγάτης ἀνάγκης ἠττημένου. Οἱ δὲ τρεῖς, ἐν- 

τυχόντες τῷ Καίσαρι, ἀνεμίμνησκον τοῦ γένους τῶν 

στρατῶν ἑνὸς ἑκατέροις ὄντος, καὶ στρατειῶν ὁμοῦ γε- 

νοµένων, καὶ φιλίας τῶν ἐπιφανῶν, καὶ ἀρετῆς προγό- 

νων, οὐκ ἐς ἀνήκεστον τὰς διαφορὰς προαγαγόντων' 

ὅσα τε εἰχὸς ἦν ἄλλα ἐπαγωγὰ , τούτοις ὅμοια , ἔλεγον. 

Ὁ δὲ Καΐσαρ, εἰδὼς τῶν πολεµίων τοὺς μὲν ἄπειρο- 

πολέμους ἔτι, τοὺς δὲ κληρούχους γεγυµνασµένους , | 

ἔφη τεχνάζων, τοῖς ὑπ] Ἀντωνίῳ στρατευσαµένοις Φι- 

δόναι τὸν ἀμνηστίαν, ὡς χάριν ἐκείνῳ φέρων' τοὺς δ) 

ἄλλους ἐπιτρέπειν σφᾶς ἑαυτῷ προσέτασσε. Ταῦτα 

μὲν εἶπεν ἐν ἅπασιν: ἴδία δὲ ἕνα τῶν τριῶν ἀπολαθὼν, 

Φούρνιον, ἐς μείζονα φιλανθρωπίαν ἐπήλπισε τοὺς περὶ 

Λεύχιον καὶ τοὺς ἄλλους, χωρὶς τῶν ἰδίων ἐχθρῶν 

ἑαυτοῦ. 

Χ1/]. Οἴδε οὖν οἳ τοῦ Καίσαρος ἐγθροὶ, τὰν ἰδία 

γενομένην ἔντευξιν τοῦ Φουρνίου ὑπονοσῦντες ἐπὶ σφίσι 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

[ἨΟΠΘ, τοπηραρ]ίσδπα Τους τοββ (ποτε α ἠλα]οτίρας 4ΟΟΘΡΊΔΙΗ, 

ασαπι Τπαπηγ]γαίυπα γάΐβδεπη ἵπ ἐγταηπίάρπη ΥΘΓΞΙΠΗ, ηθ- 

απο ρο»ί Βγαίαπα εί Οα5δίΐαπα ευ)]αΐος, αἱ ρεαίοχίης ο0- 

5Η{πεπά αρ Πέμ ροίερία(ἶς Γαεγαί, ορβδαπίεπη. Τ,ορίάο ϱΠΊΠα 

ΔΠΠοίο ἃ οο]]ορίο, Απίοπίο ἵη τοπιοίςκἰηηῖς ρνον]ηοῖῖς οοἳ]ή- 
ροπίε ρεζμηίᾶ», ΗΠ15 Πίο αλἠίταία 510 ρετεραί οημία : Ρο- 

ρα]! Ποπιαπί ἱη5εηία α ππα]οπίρας αεοερία Πάυτίο Ἠῦε- 

Ναπίας, εί υὶκ γαπᾶα ΘΟΓΙΠΗ 5ρεσῖο5 τοἠπαπεναίατ. Οπίρης 

πια]ΐς οσο τοπιαά(απῃ 4πτοῃς, οἱ ργϊςίπαπα Πογίαίεπα ΓεΠ]- 

απο ρυβ]ίσαπη τος[ίποτο οορῖίαης, Ρρορίη]αγεταπα, αἱ, τε- 

ἀμ15 πο η ρας νἱοίογία ργαπαῖίς, αὈτορατείης απία5 ἀοπιῖ- 

παίο. Ουοᾷ ροδί(παπα Ῥτοσῖρας πον Ἱππρείτατί, οοπα{η5 

ΦΗΠΠ Ῥτο Ροίοείαίο πιαρἰςίταίας πιο τοὶ τί εἴῃερτο. Τσι 

ἰδίο ππο αριά οχογοϊπα [45ο αοοαδανΊί, απαςί ἀοδποιοπί 

οο]οπίαγαπη ας ἀἰςιπραἰοπί ΑρΓΟΓΙΠΑ Ππς ΟΡΡΟΠΕΓΕΠΗ ἵπ Υθ- 

{ΘΓΙΠΙ ΡΟβΒΘΕΣΟΓΗΠΑΙ ρταἶαπ. ΟΙ Πά σα ]απιπία πα απ αι 

ἴρ5ε ἰρποταδδοπα, πο {ππι απἱάσπα, απαπα ααἰγί, βάεπι αριᾶ 

ααεπ(απα Ἱηγεπίήταπα ρυ(ανῖ: σμαπάοσαἱάεπῃ α πιο απο 

απο ἀρδίρπαίος γἰάετε Ποιέ, απἲ ἵπ οο]οπίας τος ἀεάπερτοπί, 

αρτοξαπθ γοῬίς ἀῑνιάσετεηί. Ύεταπῃ ἀοοερίῖ ποππη]Η οτθάἰ 

ἀθτιηί {απποη οαἸαπηπία», Ρτο(οοίἴπαο 5απί αἆ εσπα, αἲ Ῥο αι 

οοπίτα η08 πετοτοη!; οοπηρεγ{αγῖ (απάθπα, 5α5οθρίαπα ορηίτα 

9656 Ίπαπο οχρεά{Ποπειη. 8ε6ἆ γοῬίς 6βο {ες[ῖς δΗΠα, Ροΐίοτες ια 

ΡαΓίε5 γος ο55ε 5οὐπίο5, οἱ Ιαῦοταςςο το εἰξάεπῃ 5αρτα νίγες 

εὔαπη. Ὑἱοί ΣΗΠΙΙ5 απίοπη Πποῦ αῦ Ποδρης, 5εὰ α Γ4ΠΠε: 

η σα πἰπιΙγΙΠη οἱ αἲ ποςίτίς ἀποῖρας βαπιας ἀθδογῇ. πι 

πηο απἰάσπα 5.Π6, Ρο ραΐτία ρηρπαπίστη , εχίγθπ]απα ἀεοραί 

αχρον]γὶ Γουίππαπας αἱ Ἰχοπεςεῖςςἰπηῖ οοηςίΗ{ Ἰαπάεπα μ]οτίοδα 

πηοτίε οὐ ΠΙΠ]άΓΕΙΗ. 9εᾶ πο 5Η51Π6ο Ρτορίες Υο5, άπογαπα 

οσο ποο]απηϊέαίοπα πηους ρ]οτία απίδροπο.. Μήίαπι ἱρίατ 

Ἰοσαίος αά νἱοίοτοπα, τοβαῦοσαα, αἱ ἃ 16 Ἠπο ρῶπα5, Τους 

οπη]ς»ίς, πας γι]έ οχρείαί; νου ντο, απαπα πα ή που 

Ρείο, ἀοί νοπίαπα, οἰνίριας φαῖς οί φποπάαπα οἴἶαπα πηραν, 

8ο πο ημΠο (μάθει ρουσαηρις, 5οἆ Ἰοηποδίας Ρ6Ηἱ οπαδας 
Ἰαβοηίΐρις, οἱ πο Ὠο]]ο απἰάεπα υἱοίῖς, 5ο [8118. ν 

ΧΙ. Ηαο Ἰοσσίας Ἰωαοίας, οοππο πηϊςιῖ ἴτος οἰοείος ον | 

ορπια (μας. Ἠο]ηιᾶ γοτο πα] ιάο. ἵπ Ἰαποπία οαπάδν 
μαίατς αλῑίς 5αΠ γίσθια ἀο]οπίίρης, αἲῆίς γίοεπα Ἱπαροτα[οῖς, .. 

αἱ, 4πσπη οἱ [ογἱςκίπιπα οοἩς πα 5οσου{ας οἱ ορίίπιο ἵπι ἔ | 

τοπαρυ]ἰσανη απἰπησέης ο55ο νἰάσγοίυς, πλαν (απάσπα η” 

ορβαί(αίϊ 5αοσιπανοτοί. Τ,οραἳ, αά Ο5ατοπα αὐπηὶςκὶ, οοπα” 

πΘΙογαΡαηί αριιά ΘΑ ΟΟΠΗΗΠΟΠΑ οπΙΠΙΙΠΗ ρασίαπα , ΟΠΗ: 

ΠΠ ΘΠΙ(1Ο. οσα οἰίπα παπα έπη απηἰοϊίας νίγογαι 

μἰτίαδαιο ρατῖ πορίΜυπας ΠπογοπἽπο πηα]οταπα, αθίνος- 

γοη(ίσπα ἃ Ἰο]λα]νας ἀἰκοησίοπί σας; ἀσπίήνο αἰία Ἠής αἰπηῖ» 

μα, πά Ποοιοπά σπα νἱοίοης απ οοπαραταία. πας, 

ΠΟΠ ἱρπαγς ᾖορίαην οχογοΙαπη οοΗΡΟΣΙΓαΠΗ 6596 ΡαΠίπῃ 8 

ἠποπίρης, ράτσα ο γεοταηίς οχογοϊα[ἴκασα, ατίο μας 

αἴετ «3ο Απιοηιι γοιοταπίς νοπίανα ἆπς η ἰπιροταοιί τα” 

ἠαπατν ο ίοος ἠηλδίί, οἱ {ρδίας Ροίοδία{ 8οσο ρονπἑογοηί. 

Ητος ρυ)]ίος : βοογκίπα απίοπα Εατηίο, απί ἸοβαΙΟΓΗΠΗ, οδίθη- 

4ἱ Ρουμ. οἸοπιοπίία ἵπ Ἰποίαπα οἱ ἵπ ἸτοἽαος, οχοσρίίς 

ἁπηίαχαί ρτορτί(ς Πηηα] οἱ». 

Φ 

ΧΙΗ. "μι ἠλιά ἵρραπα ρεναίαπα Επί οοΠοσφίαπα 

ρθοίαπ ἠαυοηίος ηηα]οί Οα1λατίς, ον 1ο ίς ΓΙ ή γε δ- 



ΡΕ ΒΕΙΙΙ5 ΟΙ ΥΠΗΡ Ι1Β. Υ, 

γενέσθαι, αὐτόν τε τὸν «Φούρνιον ἐλοιδόρουν ἐπανελ- 

θόντα, καὶ τὸν Λεύχιον 7 ἠξίουν, Ἄ σπονδὰς αὖθις αἰτεῖν 

δμοίας ἅπασιν, ἢ πολεμεῖν µέ έχρι θανάτου" οὐ γὰρ ἴδιόν 

ἡνί τὸν πόλεμον, ἀλλὰ κοινὸν ὑπὲ ἐρ τῆς πατρίδος, γε- 

γονέναι. Καὶ ὁ Λεύκιος ἐπήνει μὲν, ἐλεῶν ἄνδρας 
ὁμοτίμους, καὶ πέµψειν ἔλεγεν 
πὼν ἀμείνονα ἔχειν ἑαυτοῦ, εὐθὺς ἄνευ κήρυχος πει, 

προθεόντων αὐτοῦ δρόµῳ τῶν ἀπαγγελούντων Καίσαρι 
κατιέναι Λεύχιον. 
οὖν Ἀλλήλοις ἤδη μετὰ τῶν φίλων, καὶ περιφανεῖς ήσαν 

τέρους" οὐδένα δὲ εἷ- 

Ὁ δὲ αὐτίκα ὑπήντα. Ἑωρῶντο 

ἀπὸ τῶν σημείων καὶ τῆς στολῆς, οὔσης ἑκατέρῳ στρα- 
τηγικῆς. Καὶ ὃ Λεύχιος, ἀποθέμενος τοὺς φίλους, 
Ἶει σὺν δύο ῥαθδούχοις µόνοις ἐπιδεικνὺς ἅμα τὴν 

γνώμην ἀπὸ τοῦ σχήματος’ καὶ ὁ Καΐσαρ, συνιεὶς, ἄν- 
τεμιμεῖτο ἐς δεῖγμα καὶ ὅδε τῆς εἰς τὸν Λεύχιον εὐνοίας 

ἐσομένης. Ὡς δὲ σπεύδοντα εἶδε τὸν Λεύχιον παρελ- 
θεῖν ἐς τὸ Καίσαρος γαράχωμα, ἵνα καὶ τῷδε φαίνοιτο 
ἑαυτὸν ἐπιτρέπων ἤδη, προλαθὼν ὃ Καίσαρ ἐξῆλθε τοῦ 
γἀρακώματος, ἵνα ἐλεύθερον εἴη τῷ Λευχίῳ βουλεύε- 

σθαί τε καὶ χρίνειν ἔτι περὶ αὑτοῦ. Τοιάδε ἀλλήλοις, 
προσιόντες, ἀπό τε τῆς στολῆς καὶ τῶν σχημάτων 

προαπεδείχνυντο. 
ΧΙΙ. Ὡς δὲ ἐπὶ τὴν τάφρον ἀφίκοντο, προσηγό- 

βευσάν τε ἀλλήλους, χαὶ ὅ Λεύχιος Ε' Ἐφη: « Εἱ μὲν ξένος 

ὢν ἐπολέμησα, ὦ Καΐσαρ, αἰσχρὰν ἂν τὴν τοιαύτην 
ἆσσαν ἡγούμην, καὶ αἰσχίονα ἔτι τὴν παράδοσιν' καὶ 

τῆσδε τῆς Εακύνης εἶχον ἁπαλλαγὴν εὔχολον παρ᾽ 

ἐμαυτοὺ. Ἐπεὶ δὲ πολίτη διηνέχθην, καὶ ὁμοτίμῳ, 
καὶ ὑπὲρ τῆς πατρίδος, οὐκ αἰσχρὸν ἡγοῦμαι, μετὰ 
τοιᾶσδε προφάσεως ὑπὸ τοιοῦδε ἡσσῆσθαι. ἸΚαὶ τάδε 

λέγω, οὐ παραιτούµενος παθεῖν ὅ τι θέλοις: (διὰ γάρ 
τοι τοῦτο ἐς τὸ στρατόπεδον τὸ σὺν ἄνευ σπονδῶν ἵέμην), 
ἀλλ ἵνα τοῖς ἄλλοις αἰτήσω συγγνώµην, δικαίαν τε, 
καὶ τοῖς σοῖς πράγµασι συμφέρουσαν. Δεῖ δέ µε, 

ο 3 / ν ο Ν / ς / ῶ / 

τοῦτο ἐπιδεικνύντα , διελεῖν τὸν λόγον, ὑπέρ τε ἐχείνων, 

καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ" ἵνα : μόνον ἐμὲ τῶν Ἱεγονότων αἴτιον 
ἐπιγνοὺς, εἰς ἐμὲ τὴν ὃ ὀργὴν συναγάγῃς, μὴ νοµίσῃς δὲ 
έλε εἰχθησεόθαι μετὰ -παῤῥησίας (ά ο τρ γάρ), ἀλλὰ 

μετὰ ἀληθείας, ἧς οὖκ ἔνι µοι χωρὶς εἰπεῖν. 
3 λα ΧΙ.ΠΙ. ᾿Εγὼ τὸν πρός σε πόλεμον ἠράμην, οὐχ 

/ / [-) Ν 

ἵνα σε καθελὼν διχδέξωµαι τὴν ἡγεμονίαν, ἀλλ) ἵνα τὴν 
3 ; 3 / .ω “9 / νε ο 
ἀριστοκρατίαν ἀναλάέω τῇ πατρίδι, λελυμένην ὑπὺτῆς 
τῶν τριῶν ἀρχῆς, ὡς οὐδ ἂν αὐτὸς ἀντείποις. Καὶ 

γὰρ ὅτε συνίστασθε αὐτὴν, ὅμολογοῦντες εἶναι παρᾶ- 

νοµον, ὡς ἀναγχαίαν καὶ ' πρόσκαιρον ἐτίθεσθε, ἹΚασσίου 

καὶ Βρούτου περιόντων ἔτι, καὶ ὑμῶν ἐχείνοις οὐ δυνα- 
µένων συναλλαγΏναι. Ἀποθανόντων δὲ ἐκείνων, οἳ τὸ 
τῆς στάσεως κεφάλαιον ἦσαν, καὶ τῶν ὑπολοίπων, εἴ 
τινα λείψανά ἐστιν, οὐ τῇ πολιτεία πολεμούντων, ἀλλὰ 
ὑμᾶς δεδίότων, ἐπὶ δὲ τούτῳ καὶ τῆς πενταετίας πα- 

’ 2 .. λ ο... Ε] ) ) / 2Χ/ ι) ριούσης' ἀναχύψαι τὰς ἀργὰς ἐπὶ τὰ πάτρια ἠζίουν, οὐ 
ὃς λος ο. μας. τω /8 2112 2 . 

προτιμῶν οὐδὲ τὸν ἀδελφὸν τῆς πατρίδος, ἀλλ᾽ ἐλπίζων 
Λ ν) / / ε ἆ / 3 / ον α 3 4 -” 

μὲν ἐπανελθόντα πείσειν ἑχόντα , ἐπειγόμενος δὲ ἐπὶ τῆς 
ἐμΏς ἀρ/ ης γενέσθαι. Καὶ εἰ κατῆρξας σὺ, μόνος ἂν καὶ 

(αἱς ςἰπια]. τοῦς {ΙοΠῃ, 

40 --- 43. ο. 

υπίσα οχζθρογΠ{; Ρορμαγηπίσο α Ἰμαοίο, { απ οι ρηι 

οπιηῖρη5 ΡάσθηΙ Ρροίοτεί, απί αἲ ἱπίογηδοίοποπα Ῥο]ην ρος- 

ποσαογδίας ο Πο οΠἵπα Ρνορίου ρναίας π]ρη ς τας 55ος: 

ΡίάΠὰ Ίου Ῥε] ΙΓ 6556, 5οά ῥγο τοριρ]σα, ν Ἰωισῖας γίτος 

ἀἱρη[ίαίο ρατο5 πδοταίας Ἰαυθανίέ, ργοπηἱρίίαο 5ο αίαπη 

ΠΩΙΡΒΙ ΤΗ Ἰερα[ίοποπα : οἱ, Ργ(αμ15 ΠομαίποΠη 56 Ἰπγομίτα 

» ΙΠΟΧ 1036 4Ώδο [οσα] ρτο[εοία5 

οδί. Ῥουοπ ρα αἱ πιποϊατοηί Οαβατί, 

ΜΗΝ 

861Ρ50 πιαρί5 Ι4οΠΕΙΙΠΙ 

ἀ6δ0σΠαθγο 

Ε οοπ/ορ η Ο.ραν ἵγ]ί οργίαμα. φάπ1ύ 16 ἵπ πηι- 

ἴαυπα οοηδρθοίαπα, δρα! απηἰοῖς, νοπεναηί, 6ἱ πίοτααε 

ἱηδίσηίρις ομπἛο ἱππρογαξονίο Ἰπίου ορίου οοηβρίεμς 

οναί: παπα Ἰμιοίας, 56ΠΙΟΙἶ5 αππϊοῖ5, ἀποβιας (αΠ{Πη Πείο- 

πρις οοπ(αίας, Ρο Πέ, σοδέα πι] γατα βοηίθη {αι 

απἰπηϊ εἱρηίβοπης. ἸπίεοχΙέ 6ωκαν, οἱ πηίαίας οδί οἶας 

οχοηρΙαπ], αἱ ΙρηΠα ἆαγοί Γαἱαγο Ῥοπογο]οπίί., Τί νου 

Ισ Πά γ]άΙ{ αοεσ]ενατο ρτα πα, οἱ Ππίτα ναΓΗΠη ραΓΓΟ ΤΠ 

ἱνορνες!, αἱ πἰπηίγαπα Ίου {ρ5ο Ίαῦι ἀθο]ανανοί, 5ο Οαβα5ἱ8 

Ῥοίρείαιί ρογιη]ίοτο 5ο γε]ίο; {πα γθγο 1ρ9ο Οω5ατ ΡΙΙΟΙ 

εχίτα ναβυπα Ῥνο ΕΜ, αἱ Προγαπα. οιίαπα Πο ομ5οί Τ10ἱο 

τρις δαἱ5 οοηδιθτο.. Πας ΠΠ, ἀπ 56 ηγίόσπα ασσεάηέ, 

ἱρ5ο Παβία σοδίυσιο 51Ρῖ πηπίπο ἰσηϊβεαραηί. 

ΧΙΗΠ. Ὁ{ νενο αἆ [055811 ρευνοπίαΠα οδί, ροδί παπα Πα 

α]{αίΙοπσπα, δἷο Ἰωποῖας οχοῦδ5 οδί τα 9ἱ 6ΙΠΙ οχίθγΠο 

Ἰορία Ώε] Πα Ίου. σοβδίδδοπα, Ο.ρας, ΥΙποΙ (ατρο Ρίατοη, 

απρίας οίίαα 4θΠΙΟΠΟΙΗ {ασθτο : εί αὐ Ἰας Ισποπη]η]α ΠΙΘΠΙΟΕ 

ἱρδυπι οχἰηηοιάϊ [αοἴ]15 ταίῖο ραίοραί. Οποπίαπι απίθΠι οἱ 

οΠ1 οἶνα ΠαΙΗί τες Γα{, εἰ σπα ρατί ἀἱρη]ίαίο ργώ[ίο, 1- 

απο ρ)ο ποραβ]σα, (πχρο ΗΙΠΙ ΠΟΠ οχΙδήπιο, ἔαΐσηα 641581 

Ροδί(παπὰ ἀο[οπάί, α {αἱ γῖτο πι] γ]ποῖ.. ΑίΠΙθ Ίου α 1ης 

ἀἰσίμπα δέ, ποῦ. ααοά τουςθα. Ῥραϊ απἰάσπίά. νο]ιοτίς, 

απἱρρο αἱ οϐ 14 ἱρδη 5ίπο [οοῖαἰ αἲ (πα εαδίτα Ργο[εείας 

8ηπι : 56ὖ αἱ αΏῖς ρείαπα γοπίαπα, Παδίαα [παπα απἱάσπα, οἱ 

Οιος αἱ αροτίῖας ἀθο]ᾶγθΠ1, 56- 

ΡαΤ4ΡΟ. οπαδαΠὰ Π]ογάα α- πηοας αξ, Ροδίαπαπῃη Π1ο ΟΠΗ 

[]5δο Ὠο]11 απιοίογθιη ἰπίο]οχοτίς, ἵπ πιο τοπι ο[[απάαδ., Πθ- 

απς γΥθτο Ῥηίας5 Υο]Ιο πο ΙηγΥοί ἵπ {6 Ποσηίῖας (ααοά Ἱη- 

{επαρος{ίνμΏα 58πΠ6 [1ου1{) , 5εᾷ Υουο (απίαπα εἰοφα1 γθ]]α ατα" 

ἀἰδείπιπ]ανο Πθς ΡΟΣ5ΗΠΗ πθς 46βοο, 

ΧΙΗΠ. « Ἠσο που Ρεαπα οοηίτα {ο 5αβδεθρί, ΠΟΠ 1, {ο 

σαρ]αίο , ἵπ ρποΙρα Πα {ρ5ο 5αοσράθτοα, 5ο αἱ ταῖραρ]ορ 
πηοάσγα[ΙοΏοα αἆ ορπιαίο5 ΤΟΥΟΟΑΤΕΙΑ, απ 508 ας [πῖ- 

αγ 1γαΙ Ρο[οδίαίο 5ορι]ία Ιασεί; αποά πο 1ρ5ο (πάθη 16- 

ρανονῖ5. ΟΠΠ ομἵΠα απο ροίοκίαίοµη Γπά αχ ϊδέίς, (ᾳςδί ΠΟΙΙ 

ε556 Ιερίππαπα, οοηΣΕαἱ5[ί5 οαπΗ αἱ αἆ {οΠηρΙ5 ποσθθδατίαΠῃ, 

αποαά Οαδδίας Εγαίαδαο 5ηρονς{ίαος (ογοπί, (αἱ ραδοΠα ἵῃ 
Ειαἰίαπα οδίτο ΠΙΠΙΦΙΠΠΗ Ροδξοδ[ῖς. ατα φαβ]αίΐς 15, αι 
ἀ1δεοηςίοπς αρα Γαουαπίς τοἨἛααῖδ νονο, οἱ απ {4Π16Η 
συπί τοἠἛφυία, πο οοπίτα τοηρυβ]σαπα αγπια ΓοτοπΗθς, 
564 4ποά α Υορίς 5ἱρῖ πηοίπαυ{; ἀεομεγοπίο οίαπα ῥταἴοτρα, 
απο ργαβηϊςή5, φπἰπααοηπίος ροδια]ανί, αἳ πιασίς(ταἴθας 
ορρτος»ίς εαρι{ τηῦδης αἴίο[]ογα Ἰοστοί : οἱ πο [ταῖς φ1- 
46πα ΤαΙοΠθΠΑ Παρί, παπα ραίτίω, Ιαθηές 5ΡΟΓΑΠ5, Της 
Ἰ46η εἶ ΡρθΓ5ΗΑΣΙΓΙΙΗ ἁπαιπρηπΙαπα τουογίοη{, οἱ ΡΤΟΡΕΓΗ5 
γε αὐφο]νονο πιαρςίταίις πποῖ {6ιπροτο. Εἶας το δἱ ἴα 

ΙπΙ Πο [ουΐδδας, 5οἶας αὐβίμ]ίςςος ρἰοτίαια. Ὑδιαια πο: 

94, 
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Ῥώμην, καὶ ἀναγκάσαι, πολίτης τε ὢν, καὶ γνώριµος ̓  
καὶ ὕπατος Λί μὲν αἰτίαι, δι ἃς ἐπολέμησα, αὖ- 
ται µόναι" καὶ οὔτε ὅ ἀδελφὸς, οὔτε Μάνιος, οὔτε Φουλ- 
βία, οὔτε ἡ κληρουχία τῶν ἐν Φιλίπποις πεπολεµη- 
χότων, οὔτε ἔλεος τῶν γεωργῶν' τὰ κτήματα ἄφαιρου- 
µένων. Ἐπεὶ κἀγὼ τοῖς τοῦ ἀδελφοῦ τέλεσιν οἰκιστὰς 
ἔδωκα, οἳ τὰ τῶν γεωργῶν ἀφαιρούμενοι τοῖς στρατευ- 
σαµένοις διένεµον. Αλλά µε σὺ τήνδε τὴν διαβολὴν 
αὐτοῖς διέθαλλες, τὴν αἰτίαν τοῦ πολέμου µεταφέρων 
ἐπὶ τὸν κληρουχίαν ἀπὸ σαυτοῦ' καὶ τῷδε μάλιστα αὖ- 
τοὺς ἑλὼν, ἐμοῦ κεκράτηχκας Ἀνεπείσθησαν γὰρ, 
πολεμεῖσθαί τε ὑπ᾿ ἐμοῦ, καὶ ἀμύνεσθαί µε ἀδικοῦντα. 
Τεχνάζειν μὲν δή σε ἔδει, πολεμοῦντα" νικήσαντα δὲ, 
εἰ μὲν ἐχθρὸς εἶ τῆς πατρίδος, κἀμὲ ἡγεῖσθαι πολέμιον, 
ἃ ἔδοξα συνοίσειν αὐτῃ, βουληθέντα, οὐ δυνηθέντα δὲ 

διὰ λιµόν. 
ΧΙΙΥ. Λέγω δὲ ταῦτα ἐγὼ, ἐγχειρίζων μὲν ἐμαν- 

τόν σοι, χαθάπερ εἶπον, εἲς ὅ τι θέλοις: ὑποδεικνὺς δὲ, 
οἷα καὶ πρότερον καὶ νῦν ἐφρόνησα περὶ σοῦ, καὶ Φρο- 
νῶν ἔταμόνος ἀφικόμην. Καὶ περὶ μὲν ἐμοῦ τοσαῦτα. 
Περὶ δὲ τῶν φίλων καὶ τοῦ στρατοῦ παντὸς, εἰ μὲν 
οὐχ ὑποπτεύσεις µε λέγοντα, συμθουλεύσω τὰ σοὶ µά- 

λιστα ὠφελιμώτατα, μηδὲν δεινὸν αὐτοὺς ἐργάσασθαι 
διὰ τὸν ἐμὴν καὶ τὴν σὺν φιλονεικίαν' μηδὲ, ἄνθρω- 
πον ὄντα, χαὶ τύχη χρώμενον, οὐ βεθαίῳ πράγματι, 
χωλῦσαι τοὺς κινδυνεύειν ἐν τύχαις ἢ χρείαις ἐθελή-- 

σοντάς ποτε ὑπὲρ σοῦ, µαθόντας ἐκ τοῦδε τοῦ, σοῦ νό-- 
µου, δυσέλπιστον σώζεσθαι μὴ κατορθοῦσιυ. Εἰ 
δὲ ὕποπτος ἡ ἄπιστος ἐγθροῦ πᾶσα συμθουλὴ ' οὐκ 

ὀχνῶ καὶ παρακαλεῖν σε, μὴ τοὺς φίλους τίννυσθαι τῆς 
ἐμῆς ἁμαρτίας καὶ τύχης, ἀλλ εἲς ἐμὲ συναγαγεῖν 

πάντα, τὸν πάντων αἴτιο. Ἆφ' ἧς δὲ γνώμης αὐτοὺς 
ὑπελιπόμην, ἵνα μὴ δόξαιµι, σοὶ τάδε λέγων ἐκείνων 
ἀκουόντων, ὑπὲρ ἐμαντοῦ τεχνάζων εἰπεῖν. ν 

ΧΙΥ. Τοιαῦτα δὲ εἰπόντος τοῦ Λευχίου καὶ σιω- 
πήσαντος, ὁ Καΐσαρ ἔλεξεν' « Ἄσπονδον μέν σε κατιόντα 

πρὸς ἐμὲ ὁρῶν, ὦ Λεύχιε, ὑπήντησα τῶν ἐμῶν ἐρυμά- 
των ἔτι ἐκτὸς ὄντα κατὰ σπουδὴν, ἵνα ἔτι κύριος ὢν 
σεαυτοῦ βουλεύοιο, καὶ λέγοις καὶ πράττοις ἃ νομίζεις 

σοι συνοίσει. ᾿Επεὶ δ᾽, ὅπερ ἐστὶ τῶν ἀδικεῖν ὅμο- 
λογούντων, σαυτὸν ἡμῖν ἐπιτρέπεις, οὐδὲν ἔτι δέοµαι 

διελέγγειν ὅσα σὺν τέχνη µου κατεψεύσω" ἐξ ἀργῆς 
δέ µε βλάψειν ἑλόμενος, καὶ νῦν ἔθλαψας. ἈὙπονδὰς 
γάρ µοι τιθέμενος, ἔτυχες ἂν ἠδικημένου, καὶ νενικη- 
χότος: ἄσπονδον δὲ σαυτόν τε καὶ τοὺς φίλους ἐπι- 

τρέπων ἡμῖν καὶ τὸν στρατὸν, ἀφαιρῃ μὲν πᾶσαν ὀργὴν, 
ἀφαιρῃ δὲ καὶ τὴν ἐξουσίαν, ἣν σπενδόµενος ἂν ἔδωκας 

ὑπ) ἀνάγκης. Συμπέπλεκται γὰρ οἷς ἄξιον ὑμᾶς πα- 

θεῖν, τὸ προσΏχκον ὧν ἐμὲ δίκαιόν ἐστι ποιεῖν' ὃ δὲ 

προτιµήσω, διά τε τοὺς θεοὺς, καὶ δι) ἐμαντὸν, καὶ 
διὰ σὲ, ὦ Λεύκιε" καὶ οὐ ψεύσω σε τῆς προσδοχίας, ἣν 
ἔχων περὶ ἐμαυτοῦ κατελήλυθας. » Γαῦτα μὲν ἔλεζαν 
ἀλλήλοις, ὡς ἐκ-τῶν ὑπομνημάτων ἦν ἐς τὸ δυνατὸν 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

δόξαν εἶγες. Ἐπεὶ δὲ δή σε οὐκ ἔπειθον, ὤμην, ἐλθὼν ἐπὶ | πίαπι Ρογςπαάονο ΕΡί πο ροἱαῖ,  Ὄπροπα οπὰ οχογοῖία 
Ρτοίεσίας, Ῥαίαγί γε] υὶ 4 πια εΠεοίατπα, αἱ εἰ οἶνίς 

655οπα, 6ἱ ποβ]]]ς, οἱ οοης] οἴίαπα, Ἠαπ εοἶω δαπί Ἰα]α5 
ῬοΠΙ, α ππο 5Η5εθρΗ, οα15: ποπ [ταίθτ, πο ΜΑΠΙΙ5, ΠΟΠ 

Ἐη]νία, ΠΟΠ αστῖ ἀῑν]ςί υἱοίοτί αἆ Ρ]ήρρος πηΗῖ, πο πηῖ- 

φοτα({ἶο γοίσογαπη οοἸοποτήτη, 5μἱς ε]εοίογαπῃ ροββοςδἰοπίρα5; 

πάπα Τη 4ποσιθ αποίοτε αβεὶσπαἶ 5υπί αρτῖ [ταίτῖς Ἱορίοηί- 

ῬΗ5, δρο]ία[ῖ5 ροβδεςεοτίρις ρηϊςπίς. δοᾷ Ἠαπο οαΙαπηπίαπα 
ία ἵπ πιο οοπηπηεηίης 65, π{ οαμδαπα, οχ Ἠου Ῥε]απι α πιο 

εηδοθρίηπη δἷέ, (ΤάΠΦΙΕΤΓΕΡ α [6 ἵπ αρτογαπα ἀῑδίτιραΙοπεπῃ. 

Ἐασπθ ππαχίπῃθ αγία οοποΏ(α[ΐς γείεταπογαπι απϊπηϊς, γὶείο- 

ΤΙΔΠΙ 6 πῃο οβπηϊςΗα, Ῥογδιαδαπη επίπι ΠΠ! Παβοπίέ, 56 ἃ 

πο Ώθ]]ο ρείῖ; αίᾳπε αἆθο Ἱπ]ητίας, ἃ ππο 1ρεῖς Ιπίρηίαίας, 

αγπηΐς αἱρί 65-56 Ῥτορεϊ]επάας. δεᾶ Ἠΐς πἰπιίταπα ατίῖρης 

ποπ πα ΕΡί ΓηΕ, αποαᾶ Ῥο]απα σετοῦας : πιπο, Υἱοογῖαπα 

αἀερίας, 5ἱ ο5 Ἰοἱΐ5 ταῖρυῬ]ίσας, πἹς ποσο Ποξδίοπα ]ηάΐσρς 

Ώροθςςο ο5ί, οῖ, 4ΠΙ τοϊρα μίσους 4ποσΠΠΠΠΠΘ πιοᾶο ρο5- 

56Π1 οοπβι]ογο γο]ηθγίπα, Γ4πΠ6 {απίσα 5απα ρτοβή βίας. 

Γ ΧΙΙΥ. « ΑίΠπε Ἠσο ἆππι ἀῑσο, ἰταᾶο πια ἵρεππα (αἱ Ίαπι 

απίο ἀοο]αταν]) ΕΠΙ, αἱ ἆς πιο απἰάᾳπῖά το]αετῖς εἰαίηας. 

ΟΡίεπάστο απίοπι ΕΡί γο]αῖ, απἷᾶ οἱ ρτῖας ἆο {6 οηβοτῖπα, 

οἱ οίίαπα ηιΠο 5οη{ίαπη 4Ππα 5οἶμς αἆ {ο τοπ. 5οᾶ Ίο 

Ἰασίεπις ἆο πιθῖρεο. Οποά απίεπι αἆ απισος εί αἲ απίνου- 

ΦΙΠΙ οχογοϊίαπα απεί, πἶςί 5αςροσίαπα ΕΠΡί οδὲ, οοης σπα 

υΕςςίπιπι ἀοάθτο : πο απἷά ἁπτίας ἵπ 605 απἰπαάγοτίας 

Ρτορίετ ΠΠΘαΠΙ ἵπαππσαιο οοπίαπίίοπεπη : οἳ, (ΠΠ ἨΟΠΙΟ 

οἱς, [οτίμπα ομηοχίας (ᾳ1ςς Ἰηδίαρῆϊ5 5επ]ροτ τος ο5{), πο 
ος, απἱ ἵη αἰῖς [ογίαπο» ομδίρας {επιροτίραδαπθ ρτορασηᾶ- 

ίογος [οτία»ςο ἐπί ογαπί Γα{πτῖ, ἀείργτρας, 5ἱ ἃ [εῖρο 6ΧοΠΙ 

Ρίαπα εἀ[ίαπι γἱάετίηέ, πΙμΙΙ ἆθ εα]αία ρεταπάππα Πἰςϊ ν]- 
οιοτῖρας. Οποᾶ οἳ οΠΠΠο οοηςΙήαπα αἲ Ἰορδίο Ῥγο[οοίπη 

5Ι5Ροοίπη ο5ί αίαιοα ἹπΠάππα , πο Ρίρεί ππε ργδοῖθα5 οΓἵαπη 

{ί6οΠΠ1 ἄπείθ, πε αΏ απη]οῖς πηθῖς ΡαΠα5 οχίρας πηεῖ ἴναρθο- 

οπ!ῖ «να ἱπ[ονιαπί!; 5οᾷ ἵπ πο ρο[ἵης οπηπία οοπίοτας, αἱ 
οἈδα δΗΠ ἨογΙΠῃ οΡΙΠΙΗΠΙ. ΟΠαΠΙΟΡΤΟΠΙ οοηςη]ίο οΓἴαηυ 

Ί]ο5 Ροδέ 16 γο]σ{ , πο, 5ἱ Π]5 απάἰοπ(ἴοας Ίναο αἆ {6 νότα 
Γ406Γ6Π1, ΠΙσαΠα 5ἴπια] οπ1δαπῃ οα]]ἱά6 νγἰάστος ασοτο το]. ν 

ΧΙΙΥ. Ῥορίᾳπαπα Ώποπη ἀἰσοπάϊ Τποῖας [οοίς Οὔ5ας ἵπ 
Ἠαπο δοηἰσπ{ἶαπι τοδροπά(ΐ τ « ΟπΙπά νἰάστοπα ἴο, Ἰωιοῖ, 

εἶπο [οοῖα]ί αἆ ππο ἀοξορπάστο, οχίτα ππυπἰπιοηία Ίηδα [οί πας 

οσσυί , {Που οίἶαπα ΠΙΠΟ τοις ἐαΐς οοηδ]θγος, επφπδ 

ἀῑορτο ΓαοσΓσίμ16 Ρο5565, απ ΠΡΙ ρηίος οοπάποθτο. Οποπίδη 

Ἀπίοπα (ᾳποᾶ Γασςγο Π φο]επί, απὶ 5ο ρδοσα556 ρτοβ{οπ(ατ) 

ἵπ ροίοβἰαίοπη ΠΙθΑΠΗ {ο ἰταβῖδ, πο ορας οδί απηρ]ίης, ί, 

απο πμ! δοἷίο 5ο [5ο οβ]δοῖς, οοαγβαπα.. 8ο, δἷουί 

ἱπάο 4 ἱπίΠο οσο κ απα πα μή ποσσηά{ οδρίκιἰ, εἷο οἵαπα πο 
πα ηί Ποςσ5, Οποάςί οηἵπα 46 ραςῖ οοπάΠοπίρας ΠΙΣΟΗΠΗ 

ορίαδο», {11η {η Υ{οίογθΠ ππογ(ο ΙΠΓΟΗΣΗΠΗ ποϊάίδδον : πηπο, 

411 αΏσφπο εἰς οοπὀΜἱοπίθας {ο οἱ απηίους ἔπον οἳ οχογεῖ- 
{πα ποδίτα Πάοἳ ρογη 18, πο 5ο1Πὰ ται ΟΠΙΠΟΠΗ οχ]η]ς, 
5ος οἱ ρο(ο5{α{οπα ΔΗἴΟΓΣ, σπαπα, δἱ Ρασ[ίομος ἱπιογνοπίκεοηί, 

ΠοςρκκαΓίο 645 οΟµοθαδΗΤΗς,  Εοπίπη ΠΗί Πο αοἴσπα, 

αίά πιο γος αἴεῖς, τοκρίοίοπ πα οδε, νότασα οἵαπα, πηδ 

απἰά ἀεοραί. Αίφπο Ἰαπο οφυἱάσπα Ῥρατίοπαι ργα[στο, νο 
ορίου ἆσος, νο ρτορίοτ πο {ρδυπα, Υοὶ ρτορίοι {ο Τσ: 

που Γα]]απά Ἰνάηο πάπα 6 Πο οχκροσία οποία, πα Ίο το 
αὐ καν ων Ταἱίς (η υἰτίαδααο ογαο, φμαἴοπης ον Οοπι- 
που μα ἰς οπ{σηἶαπα {σου η. ἄΡΠΟΦΟΟΤΟ οἱ ἵῃ πας 8ο. 

. 



ΡΕ ΡΕ ΥΠ ΡΟ ΠΡ. 

τῆσδε τῆς φωνῆς μεταθαλεῖν τεχμαιρομένῳ τῆς γνώ- 
-. ΄ ε.α - λ κ - 

µης τῶν λελεγμένων. Ἰαὶ διεκρίθησαν, ὃ μὲν Καΐσαρ 

ἐν ἐπαίνῳ χαὶ θαύματι τὸν Λεύχιον ἔχων, οὐδὲν (ὡς ἐν 
.ω - λ ” δι 3 ’ 3 ’ Δ ’ 

συμφοραϊὶς) αἀγεννες οὐδὲ ἀσύνετον εἰπόντα" ὁ δὲ Λεύ- 

χιος τὸν Καίσαρα, τοῦ τε ἦθους καὶ βραχυλογίας.. Οἱ 
λοιποὶ δ) ἐτεκμαίροντο τῶν εἰρημένων ἐκ τῆς ὄψεως 
ἑκατέρων. 

” . 

ΧΙΙΥΙ. Καὶ ὁ Λεύχιος ἔπεμπε τοὺς χιλιάρχους, τὸ 

σύνθημα τῷ στρατῷ ληψοµένους παρὰ τοῦ Καίσαρος. 
Οἱ δὲ ἔφερον αὐτῷ τὸν ἀριθμὸν τοῦ στρατοῦ’ καθὰ καὶ 
νῦν ἔθος ἐστὶ, τὸν αἰτοῦντα τὸ σύνθημα χιλίαρχον ἐπι- 
διδόναι τῷ βασιλεῖ βιθλίον ἐφήμερον τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ 

/ ς Δ ολ μ / - ’ ν) 
παρόντος. Οἱ μὲν δὴ τὸ σύνθημα λαβόντες, τὰς φυ- 

λαχὰς ἔτι διὰ χειρὸς εἴχον' οὕτω κελεύσαντος αὐτοῦ 
-/ 9 λα / ν σ λ 
Καίσαρος, νυκτοφυλαχεῖν ἑκατέρους τὰ ἴδια. Ἅμα δὲ 
ἡμέρα ὁ μὲν Καΐσαρ ἔθυεν, ὅ δὲ Λεύκιος αὐτῷ τὸν 

στρατὸν ἔπεμπε, τὰ μὲν ὅπλα φέροντα, ἐσκευασμένον 
ὃ) ὡς ἐν ὁδοιπορία. Οἱ δὲ τὸν Καίσαρα πόῤῥωθεν ὡς 
αὐτοκράτορα Ἱσπάσαντο, καὶ ἔστησαν ἐν µέρει κατὰ 

Γά . 7 ο. ϱ! 
τέλος οὗ προσέταξεν ὁ Καΐσαρ, ἐφ᾽ ἑαυτῶν, οἵ τε χλη- 
ροῦχοι, καὶ οἵ νεοστράτευτοι, κεχωρισµένοι. Ὁ δὲ 
Καϊσαρ, ἐκτελεσθείσης τῆς θυσίας, στει ἄμενος δάφνη : 
συμθόλῳ γίκης : προὐκάθητο ἐ ἐπὶ βήματος, καὶ προσέ Ξ 
ταξε μὲν ἅπασι θέσθαι τὰ ὅπλα, ἔνθα εἴστήχεσαν. 

Θεμένων δὲ, τοὺς κληρούχους ἐκέλευσεν ἐγγυτέρω προσ- 
ελθεῖν, διεγνωκὼς ἄρα ὀνειδίσαι τῆς ἀχαριστίας, χαὶ 

οπως Ἡροέγνωστο δὲ µέλλων ὧδε ποιήσειν, καὶ 
ὁ στρατὸς ὁ τοῦ Καίσαρος, εἴτε ἐξεπίτηδες, οἵα προδι- 

’ / « 

δάσκονται πολλάκις, εἴτε ὑπὸ πάθους, ὡς πρὸς οἰκείους 
ἄνδρας, ἀκρατεῖς δεδομένης σφίσι τάξεως Ὑενόμενοι, 
προσιοῦσι τοῖς Λευχιανοις οἷα συνεστρατευµένοις ποτὲ 
περιγυθέντες, ἠσπάζοντο χαὶ συνέχλαιον, καὶ τὸν Καί- 
σαρα ὑπὲρ αὐτῶν παρεκάλουν, καὶ οὔτε βοῶντες ἔτι 

ἐπαύοντο οὔτε συμπλεχόμενοι, χοινωνούντων ἑκατέροις 
τοῦ πάθους ἤδη καὶ τῶν νεοστρατεύτων" οὐδὲ ἦν τι δια- 
χεχριμένον ἔτι οὐδ᾽ εὔχριτον. 

ΧΙΙΥΠ. “Ὅθεν οὐδὲ ὁ Καΐσαρ ἔτι τῆς Ὑνώµης ἐκρά- 
τες, ἀλλὰ ' μόλις τὴν βοὴν καταπαύσας, εἶπε τοῖς ἰδίοις" 
 Ὑμεῖς μὲν, ὦ συστρατιῶται, οὕτως ἀεί µοι προσενή- 
Ἵμνην ὥς μ.ηδενὸς ἀτυγῆσαι παρ᾽ ἐμοῦ δύνασθαι. ᾿Εγὼ 

δὲ τοὺς μὲν νεοστρατεύτους ὑπ ἀνάγχης ἐστρατεῦσθαι 

Λευχίῳ νομίζω: τουτωνὶ δὲ, τῶν συνεστρατευµένων τε 
πολλάκις ὑμῖν, καὶ νῦν ὑφ᾽ ὑμῶν σωζοµένων, ἐπενόουν 

’ / / 2” .» / / 3 

πυθέσθαι, τί παθόντες ἐξ ἡμῶν, Ἄ τίνος χάριτος οὐκ 
ἀξιωθέντες, ἡ τί μεῖζον παρ᾽ ἑτέρου προσδοκῶντες, έναν- 

τία ὅπλα Ἄραντο ἐμοὶν καὶ ἵ ὅμιν, καὶ ἑαυτοῖς; Ἂ Ὑὰρ 

ἔκαμνον ἐγὼ, πάντα ἦν ὑπὲρ τῆς κληρουχίας, Ἶς τοῦ 
μέρους καὶ τούτοις μετῆν. Καὶ, εἰ συγχωρεῖτέ μοι, 

᾿ -” ’ 3 .) / ο] ". λ ’ 

και νῦν πεύσοµαι.» Οὐκ ἐπιτρεπόντων δὲ, ἀλλὰ ἀπαύ-- 

στως παρακαλούντων" « Σνγ/ωρῦ ὑμῖν ὅσα βούλεσθε, 
έφη καὶ ἀφείσθωσαν ἀπαθεῖς τῶν ἡμαρτημένων, ἂν ἐς 

τὸ μέλλον ὑμῖν ὅμοια « φρονῶσιν.». » Ὑπισγνουμένων δ) 
ἑκατέρων, βοαί τε χαὶ γάριτες ἦσαν ἐς τὸν Καίσαρα" 
καί τισιν χὐτῶν ἐπέτρεψέ τινας καὶ ὑποδέξασθαι, τὸ δὲ 

Ὕ, 44 --- 47. 638 

πιοπίς Υίπα ους (αµβίείτο, Ηὶς 4ος, α 5ο ἱηνίσθπι ἀἱς- 

ορβδογιη{ : 0.80 πηταίας Ἰωασίαπα, ααοά παπα οἱ (5ίοιί 

ἵπ οα]απη(αΗριις Που [στο δο]εί) ναὶ Ἰπ]ο νοιῬπα νο] 

ποοηδίάθταίαπα. οχοἰἀἶφδοίς Ἰωποίαδαιο γἰοϊβείπι, Ἰαμάσης 

Οᾳκατῖς οἸεπιοη[ίαπα ε{ ἵπ ἀϊἰσοπάο οοποΙήπαπι γον]ίαίοπι. 

Ἠε]φυ] εκ π{γῇαδᾳπο Υγα]ία 4θ ογδίίοΠΙΠη 5οηίεπ ία οομ]εοίι- 

ταΠα [εοργαηί, 

ΧΗΥΙ. ΤΠ Πωαοἴας ἐΓΙρπος παἰκ]έ, ααὶ {6βδογατη α 03-9816 

ἁοοϊρετεηί{. ἨΠάεπιαπο δπι] πια(τίοπ]απα οἱ απ]ογαπέ; θἶουῖ 

Ἠοάίεσιθ πιο ο5ί, αἱ (πΗΠΗ5, 4πΠΠ {δββοταίη ΡοΓ1{, θἱππ] 

πιρειαίονί οχηίρθαί Προ]απα ἀἴαγηπα, ἵῃ απο ργαβοη/{ πα 

πα] έαπα ΠΗΠΙΘΓΗ5 οδί οοηδίσηαία5. Αοοθρία {6βδεγᾶ, ΠΟΠ 

Ιπ{θγπηϊδεγη{ {αππθ οχοβίας; Πα οηΊπη {ᾳ55ογαί Ορας, τί 

Ῥοβίτἰά[θ 

Υθνο, Ρηίπ]α 16ο Οωδας 5αετᾶ Ροτορί{; Τμαοἱαδαι6 αἆ ου 

πηϊςιί οχεΓοΙ({απι, α’πια σοδἰαπίθια, 5ο Ιου (αοἰοπίῖαπα 8- 

Ρέα : ααῖ ζΦ154Τ6Πῃ ο Ἰοηρβίπα ιο Ἱππροταίοτοπῃ οοηρα]αίαταηέ, 

εί Ἱορίοπα(ίπα οοηδίεταπί 4ο Ίου Οωδατ πιαπάατοταί, 

γείεταηί ἀῑδογοίϊ α Π1ΓοΠΙΡΗ5. Ο βατ, ΡεΓασ(ῇς 5αογ5, Ιά1Γθ8 

εᾶ ποοσία βθοτ5ίπι π{εγαιο οχοιβανεί οχοτοῖ(ας. 

σοι υἱείογῖα» 5ΥπΙΡο]ο γαδἰπαϊέας, 5αάϊί ρτο (η ραπαΙί , {αςίΐ- 

απθ ΟΠΊΠ65 ἵΠ γος/1σῖο αΤηιᾶ ἄεροπειθ. Οτο [αοίο γείθγαΏοΒ 

Ρτορία5 ΙΗ5δίέ αοοεάστο; οοηςΗέποταίαπο ἵπστα(ϊαάιίποπα 

οχργοβγαπἆο {6ΓΤΟΤΕΠΗ οἵς ἱποιίετο. 5ο6ἆ απαπα απίο οοπέαπα 

[μἱδδεί Ίου Οᾳδατῖς εοηςῖ]απα» πηΠίες οἶῃς, φἶνθ οχ ο0Π- 

Ροβῖίο, ααοπιαάπιοάαπι 5.6 ἵπ Ππ]αςπιοάί οοσαεϊοπίρας 

ΡορπΙΟΠΕΗ{ΙΝ, 5ἴνα 5πορίο α[[οσία πιο 6Υ5α Ποπηίηθς Πθοθδ- 

581105, ογάἴπθπη 4110 5ίαγε {155ἱ ογαηί ἀθφογοηίος, ἵπ Ργορίθ- 

ἀἱεηβί πα Ἰμιοίαπογαα, οοπηπηϊΗίοπαπα ποπάαπη 5ΠΟΓΙΠΗ, 

οοπήρίεχας ο[απάεραπίαν, οο]]αογπιαηίθδαιο τοραβαηέ Ῥτο 

οἵς ΟδαΤΕΠΙ, ποῦ αἲΏ θογΙΠΙ απιρΙεχα ἀϊνο]εραπίαν, πες 

ἀθδίπεραπί οοσ]απηατα Ιπίθείπα.  ἆαπαιαθ οίίαπι {ἴτοπθς 

υ{γίησαε βἰπηῇ α[[εοία εταΠί οοιηπΙΟΙΙ, οἱ οταί οοπ[ας5 

οπιηίαπ] ἀἰδοιήδας 6Ι4ΠπογάΠΘ, 

ΧΗΥΠ. ΟΠάΠΙΟΡΓΕΠΙ Πε Ο5αγ ᾳπἰάεπι ροιςΗ1{ ἵη 5οιι- 

{οπίία; 5ο, ἃἴστο 5εᾷαΐο 64ΠΊΟΓα, δἷο 5105 αἰοσπίας ο5ί : 

«Τα νος, οοπ]πΠίοηες, 56ΙΠΡΕΓ οδα Πε σεφαἰδιῖς., τἱ πΙΠΙ! 

(Γη5ίΤα α- Πηθ Ρείοτο Ροβδϊῖδ. Ἐσο νονο {τοπος απάθεια 

ποοθβδ]ίαίο εοαοίο5 πα]Πίας5ε Ριίο αιςρίο]ς Τωιοί. Ἐκ Πῖ8 

Δπίοπα γοδίγα Ρείας πα πο. 5αιηεἰ φοοΐ5, αὶ Πο 

γορίτῖς εο’γαπίαν ργεείρας, οοπδΜἰέπεταπα 41Γ6ΓΘ : 414Π8Πὰ 

(απάεπα ποδίτα Ἱπ]αρία, απί ατα [γηδίταίί στα[ῖα, απί αὐἷά 

πηα]α5 εχδρεσίαπίος 4 41ο, ἄτππα (α]οτίπί οοπίτα πα, οί 

Υο5, εί 5εἱρεος2 Ναπι 41ος Ίαρογες Ῥοτίη]ϊ, 605 ΟΠΗΠΟ5 Ργο 

4βτογαπα. δαδΗη ἀῑγίδίοπε, ευ]α5 εί ἰδί {πογς ρανΠεῖρος. 

Ἐ{πΙΠΟ δ{ἴαπα εκ Π]]5 ε(ἱάεπ, δἱ πιοἆο εἰπῖ(1ς, 4 απῶταπῃ. » 

ΧΟΠ 5ἰποπέῖρι5 γοιο ΠΠ Ρις, 5εᾷ Ιπάεςίπεηίοι ΘΙ1Π1 ἆθρΓο- 

οαπΗΡΗ5 : « Οοποσᾶο, ἱπᾳα]έ, νους απἰάαυῖά ρε(ῖς : ᾱἷ- 

πηαπίαν ΠΠρΙπα, ἀππηπιοάο Ροδί]ας οπἆσπαι γοβίδοιη 

δοημαπί. » - Τὰ υπίααο δαπί ρο]ιο1ς εἰ αοε]απια[ἰοπίρς 

ΒιαΠΑΤΗΠΠΠ(Π6 αο[οπίρα5 οπηηία γοδοπᾶβαΠί. ΤΗΠΙ Οῶξαγ 

ποπημ]]ἰς ο 55 ρογηηϊςιί οίἴαπα Πο5ρί{ο οχοίρειο αιοδάαΠα; 



054 

- -- / / 

πλῆθος ἐκέλευε σκηνοῦν ἔνθαπερ εἰστήχεσαν ἄποθεν, 
.. ” . .] / ᾽ ο 

ἕως ὅ Καΐσαρ αὐτοῖς πόλεις τε ἐς γειμασίαν, καὶ τοὺς 
/ 

ἀπάξοντας ἐς τὰς πόλεις δοίη. 

ΧΙΝΠΙ. Καθεζόμενος δ) ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐκάλει ͵ 
τὸν Λεύχιον ἐκ τῆς Περυσίας μετὰ τῶν ἐν τέλει Ῥω- 
µαίων. Καὶ κατήεσαν πολλοὶ μὲν ἀπὸ τῆς βουλῆς, 

. -.. / 3 Μ / 

πολλοὶ δὲ ἀπὸ τῶν καλουµένων ἱππέων, ἐν ὄψει πάντες 
οἰκτρᾷ καὶ ὀξείᾳ µεταθολῃ. Ἅμα δὲ ἐξήεσαν οὗτοι 
τῆς Περυσίας ., καὶ φρουρὰ τὴν πόλιν περιέστη. ᾿ἸἘπεὶ 
δὲ ἀφίκοντο, Λεύκιον μὲν ὁ Καΐσαρ ἑχυτῷ παρεστή- 
σατο' τῶν δὲ ἄλλων τοὺς μὲν οἵ φίλοι Καΐσαρος, τοὺς 

δὲ οἵ λογαγοὶ διέλαδον, προδεδιδαγµένοι πάντες, ἐς τιμῆν 
ἀπάγειν ἅμα καὶ φυλακὴν ἄσημον. Ἔοὺς δὲ Περυ- 
σίους, ἀπὺ τοῦ τείχους παρακαλοῦντας, ἐχέλευσεν 

ἤκειν, ἄνευ τῆς βουλΏς µόνης" καὶ ἐλθοῦσι συνέγνω. Οἱ 
δὲ βουλευταὶ τότε μὲν φύλαξι παρεδόθησαν, μετ οὐ 

πολὺ δὲ ἀνηρέθησαν, χωρὶς Αἰμιλίου Λευχίου, ὃς ἐν 
Ῥώμῃ δικάζων ἐπὶ τῷ φόνῳ Γαΐου Καίσαρος, τὴν χα- 

ταδικάζουσαν ἤνεγχε φανερῶς, καὶ πάντας φέρειν ἐκέ- 

λευεν, ὡς ἐκλυομένους μύσος. 

ΧΙΙΧ. Τὴν δὲ Περυσιαν αὐτὴν ἐγνώχει μὲν ὁ Καῖ- 
σαρ ἐς διαρπαγὴν ἐπιτρέψαι τῷ στρατῷ. Κέστιος δέ 
τις αὐτῶν, ὑπομαργότερος, ἐν Μακεδονία πεπολεµη- 
χὼς, καὶ ἐκ τοῦδε Μακεδονικὸν αὐτὸν ὀνομάζων, ἐνέ- 

πρησε τὴν οἰκίαν, καὶ ἑαυτὸν ἐς τὸ πΌρ ἐνέθαλε' χαὶ 
ἄνεμοι τὴν Φλόγα ὑπολαβόντες, περιήνεγκαν ἐς ὅλην 

Περυσίαν, καὶ ἐνεπρήσθη, γωρὶς τοῦ "Ἡφαιστείου. 
Τόδε μὲν δὲ τῃ Περυσίᾳ τέλος Ἡν, δόζαν ἄργαιότητος 

ἐχούσῃ καὶ ἀξιώσεως. πὸ γὰρ Τυῤῥηνῶν πάλαι 
φασὶν αὐτὴν ἐνταῖς πρώταις δυώδεχα πόλεσιν ἐν Ἰταλία 

γενέσθαι" διὸ καὶ τὴν "Ἡραν ἔσεθον, οἷα Ῥυῤῥηνοί. 
Τότε δὲ ὅσοι τὰ λείψανα τῆς πόλεως διέλαχον, τὸν 

Ἠφαιστον σφίσιν ἔθεντο θεὸν εἶναι πάτριον ἀντὶ τῆς 

ρας. Τῆς δ᾽ ἐπιούσης, ὅ μὲν Καΐσαρ ἐσπένδετο 
ἅπασιν. “ὍὉ δὲ στρατὸς οὐκ ἐπαύετο ἐπί τισι θορυθῶν, 

ἕως ἀνηρέθησαν" καὶ ἦσαν οἱ μάλιστα Καΐσαρος ἐχθροὶ, 
Κανούτιός τε καὶ Γάϊος Φλάδιος καὶ Κλώδιος ὁ Βιθυ-- 

νικὸς, καὶ ἕτεροι. Τοῦτο μὲν δὴ τέλος ἦν τῆς ἐν Πε- 

ρυσίᾳ Λευκίου πολιορκίας: καὶ ὃ πόλεμος ὧδε ἐξελέλυτο, 
αλεπώτατός τε καὶ γρόνιος ἐλπισθεὶς ἔσεσθαι τῇ Ἴτα- 
λία. 

Ι.. Καὶ γὰρ Ἀσίνιος αὐτίκα καὶ Πλάγχος καὶ Οὐεν- 
τίδιος καὶ Κράσσος καὶ Ἀτήϊος, καὶ ὅσοι τῆσδε τῆς 

γνώμης ὄντες ἕτεροι στρατὸν εἶγον οὐκ εὐκαταφρόνητον, 

ἀλλ’ εἷς τρισκαίδεκα τέλη γεγυμνασμµένα, καὶ ἵππέας 
ἐξακισγιλίους ἐπὶ πεντακοσίοις, ἠγούμενοι τὸ κεφάλαιον 

τοῦ πολέμου Λεύκιον γεγογέναι, ἐπὶ θάλασσαν Πεσαν, 
ἕτερος ἑτέρας ὁδούς: οἱ μὲν ἐς Βρεντέσιον, οἵ δ᾽ ἐπὶ 

Ῥαβέννης, οἱ δ) ἐς Τάραντα" καὶ οἵ μὲν ἐς Μοῦρκον ἡ 

Ἀηνόβαρθον, οἵ δὲ ἐς Ἀντώνιον' διωκόντων αὐτοὺς τῶν 
Καίσαρος φίλων, καὶ σπονδὰς προτεινόντων, καὶ οὐκ 
ἐθέλουσιν ἐνοχλούντων τὰ πεζὰ μάλιστα" ὧν δὴ καὶ 
µόνων Ἀγρίππας ἔπεισε µεταθέσθαι δύο τέλη Ηλάγ- 
κον, ἀποληφθέντα ἓν Καμερίᾳ. Έφευγε δὲ καὶ Φουλ- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Γ πο παα νθτο ΠπΗάἴποιν 5οοΓδίηα [η581{ Γοηίονία Πσοτο, 
απο Ίος Ρα οοη5Ηίοταπί, ἆοπρς αἲ Πήῦργπα εἶς α Οµ00- 
δατο ἀοείμηατοπίητ ορρίαα, εἰ ἆἄποος αγ ραοτοπίατ φαί 1η 
ορρίἀα οο5 ἀθάποθγρῃ!, 
ΟΝΙΕΥΠΙ. Ὠείπάο 5εἀεῃς Ῥτο (πρπα ΙΙ Οδας ονοσαν{ί 

Ῥογιδία Ἰωποίαπα, οππΙ πορηΙογίρης οκ Ἠοππαπίς. Εἰί ἆσδ- 

5ερπά γη! ππμ] φεΠαίοΓε5, ππ]ί Ποια θᾳ]ίες Ἠοπηληί; 

ΟΠΊΠΕΡ 5ᾳμα]ί41, οἱ οϐ {απα τερεΠΗίπα πα πα {αΠΙοπεπα πιίςεια- 

Ρο. Οπίρας Ῥογηδίαπι ορτοςςίς, Ῥτδίάίαπα αἲ ΠΏθΠη 

οἰτομπισίτοα οδί αρροδίηπα, Τί νοτο ΥοποτηΠί, Τοίαπα 

Ορρατ αβδηπηςί! : 6 οσἱοεῖς αῑος απη]οί Οᾳ5ατίς, αἰίος 6θη- 

{πίοπος ἰπίου 5ο ΡαΓΗΗ δηπίς οΠΊΠΟς ρτπιοπ, αἱ οἱ ἵπ 

Ἠοπογο οἱ ἴπ Ἰαΐοπίο ομ5ίοᾶἷα 605 Παβεγεπί. Ῥογιδίπος 4ῑο- 

απσδ, ἀεργεσαηίος ο ΠΙΦΠΙΡΗ5, αοοθᾶετε αἆ 5ε {ηςςίί, αΏδᾳιπο 

{αΠΠΕΠ. ἀθοιγίοπίρα5; αἱ Ροδί(μαπα ασοθβξεγυΠ{, Υεπία 605 

ἀοπαν]ί.  Ὠοσμτίοπες ΥοΓο Ἠ1πο (πΙάθπῃ ἵη. 68ΓΟΘΓΘΠΙ πι]ς!, 

5οᾷ ΡάΠ]Ο Ροδί πεοσαῖ 5Πί: οχοερίο Ἰμιοίο Απο, απί 

Ἠοπια. οΙΠα 1η Ἰά[οῖο, σπο Ρο/οΠςδοτος ροδμ]αραπίατ ο) 

κατῖς, Ρα]αῦα αἴγαπα (π]ογαί οπἱου]άπα, οἱ αἰίος Πογίαίας εταῖ, 

υ{ Ἱάσπα [αοργεή! οἱ αἲ 60 5οεθτο 56 εχρίαγοη!. 

ΧΙΗΧ. Ῥετηδίαπαι ἱρδαπῃ ἀἰτιριεπάαπα πηΗΙ ἆατε Οω0δατ 

εἰαίαθγαί. 5ο φπἱάαπα ορρΙάσΠοΓΗΠΑ, ΠΟΠ δα1ἱ5 54Π15 ΠΘΗ- 

[5 Ἠοιπο, Οδδα5 ποππίπα, απἰ, αποπίαπα ἵπ Μασράοπία 

αποπάα πα πηΠίανογαί, ΜασθάσπΙσμη 56 εΠδηθγοταί γοσατε, 

Ρνορτίας 465 ἰπεθηά[έ, 5εσιε η Ίρηθπῃ {η]οοῖί : ἔππας οπής 

ΠΑΠΙΠΙΔΠΗ ρου ἰοίαπι 1ο ἀβήαπιίρης, οτοηιαία 5η 

οπηπία, [απο Ύ π]οπηί {απίάΠΙ οχοθρίο, Ἠίο Ππῖς ζΗἱ Ῥοτι- 

5ἱσ, είς απίαίο οἱ ἀἰρηίίαίαο Πποϊγία, Αἰἴππί ομἵηα, 

"παπα ο ἀμοδσοίπα ρεϊδοῖς Είτδοσγαπα αγρίρας Γαἱ5βο, ρορί 

τοςθη{θα ΤΥΤΓΛΟΠΟΓΙΠΗ ἵῃ Πα]ίαπα αἆ γοπίπΠα οοπἶ5 : απ α1η- 

ομτοπα, Ἐίταδοο Πποτο, «πποποι οοἱεραπί, Ταπο Υοτο 

απ ἀῑγίδογιπί Ἱπίου 5ο αγρῖς τοἠσπίας, Ὑπἱσαπαπα γίου 

υποηίς (πίο]αΓο ΠΙΠΠΕΗ 51βί ορίανγογυη!.  Ῥοίετο 4ἷς Ος- 

545 ποβΙρις οπληίρ5. νοπίαπι ΡασεπησΙς οοπορς. δοά 

πηϊἡτος ἱρδίας απ πατί οοπίτα αποδάαπα ποπ ἀοδίογιηᾶ, 

ἀοπος Ιπ{εγ[οοἱ 5υπίς ογαπία ο Πάσα Γη ϊοϊςδἰηῖ Οᾳλαξΐς, 

Οαπυ ας, ο. Εἰανίας, Οἰοδῖας Βϊγπίους, οἱ αἲΠ, Ἠϊο 

μ{ οχίία5 Ῥογιδίηας οὐβίἰοπῖς, αἴαπο εἷο επι] ο] 

ου, οοβίνα Ἰωαοῖυπα βοδίσπα, αποᾶ οἱ ἀἰβοιπίππαπα ἴουο υ- 

5011 ογαί οἱ ἀἷα Παλίαπα γοκααγα τα, οοη[ροίυπα οἱ. 

1,. Να Αδηίης, Ῥ]άποις, Ὑοηηδίας, ΟΓα5κ8, Αἰοΐας, 

οἱ φποίηοί αλ Ἰναγαπα ρατα πα οταπ, απί οορίας πο 8Ρ6ς- 

ποηήα5 ἸαβοβαηΕ, 5οά πά χη Ἱορίοηος οχογοϊαίας, οἱ οφαἱίος 

απ{ηροπίος β4ρος δον πηΠία, ταἳ σαρα [ολ]! αἱκςο Ἰποἴα πα , 

πά ΠπΑΤΟ τοπ 5ο οοπ(μ]ογυηί, ας αἷία γἱ; Ρ8Γ5 ΒΕΗ- 

ἀμδίασα, ρατ5 Πανοηηασα, ρατς Τατοβίαπα. ΕΙ ϱΟΓΗΠΗ 

ΜΗΤΟΝΑ απ ΑΠοποραρασα, αἲΙ ληζοπίισι ροµογηπίς 

αοηποπἶρης Οοκαἰαμίς, οἱ ραοσηΙ οΠοτοηίης, 

(δή 6 ἱπ[ορίαπίίης, οἱ ροὐ Γον φπἰΦεία πηαχίπῃο το 

κος οίαπα Αριρρα ἁπα ης Ἰορίοπίθης Ῥ]αποί, 

ἠπίοεσρίές, Ροικυακἰἲ αἱ οἶμηᾶ αἲ το ΙΓΠΕΙΘΙΤΕΙΙ. 
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βία μετὰ τῶν τέχνων ἐς Δικαιάρχειαν, καὶ ἀπὸ Δικαι- 

αρχείας ἐς τὸ Βρεντέσιον, μετὰ τρισχιλίων ἵππέων, οἳ 
αὐτῃ παρὰ τῶν στρατηγῶν πομποὶ ἀπεστάλησαν. Ἐν 
δὲ τῷ Βρεντεσίῳ γεῶν πέντε μαχκρῶν ἐκ Μακεδονίας οἱ 

µεταπέµπτων γενοµένων, ἐπιῤᾶσα ἀνήγετο. Καὶ αὐτῃ 
Πλάγκος συνέπλει, τὸν ἔτι λοιπὸν αὐτοῦ στρατὸν ἐχλι- 

πὼν ὑπὸ δειλίας: οἵ δὲ Οὐεντίδιον σφῶν εἵλοντο ἄρχειν. 

Ἀσίνιος δὲ Ἀπνοβάρθῳ συνετίθετο φιλίαν εἶναι πρὸς 

Ἀντώνιον: καὶ ἐπέστελλον ἄμφω τάδε τῷ Ἀντωνίῳ, 

καὶ ἀποθάσεις αὐτῷ καὶ ἀγορὰν, ὡς αὐτίκα ἤξοντι, εὖ- 

τρέπιζον ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν. 
ΙΙ. Ἄλλῳ δ᾽ Ἀντωνίου στρατῷ πολλῷ περὶ Ἄλ- 

πεις. οὗ Φούφιος Καληνὸς ἡγεῖτο, ὃ Καῖσαρ ἐπεθού- 

λευεν" ἤδη μὲν τὸν Ἀντώνιον ὑπονοῶν, ἐλπίζων δὲ, Ἆ 
φίλῳ ἔτι ὄντι φυλάζειν, Ἄ πολεμοῦντος, μεγάλην ἰσχὺν 
προσλήψεσθαι. Διαμέλλοντος δὲ ὅμως ἔτι αὐτοῦ, καὶ 

τὸ εὐπρεπὲς πε εριορωµένου ὃ Καληνὸς ἐτ άν 

καὶ ὁ Καΐσαρ, ὣς ἐς ἀμφότερα πρόφασιν 

χαὶ παρελάµδανε τόν τε στ τρα τὸν, καὶ τὸν Κελτικὴν 

εὑρὼν, πει, 

ἐπ αὐτῷ καὶ Ἱθηρίαν, καὶ τάσδε οὔσας ὑπὸ Ἀντωνίῳ, 
Φουφίου τοῦ παιδὸς ληνῶ χαταπλαγέντοςτε αὐτὸν, 

καὶ παραδόντος ἅπαντα ἀμαχεί. Ὅ μὲν δὴ Καΐσαρ, 

ἑνὶ τῷδε ἔργῳ ἔνδεκα τέλη στρατοῦ καὶ χώρας τοσάσδε 

λαθὼν, τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν παρέλυε τῆς ἀρχῆς, καὶ 

ἰδίους ἐπιστήσας, ἐς Ῥώμην ἀνέστρεφεν. 

ΤΠ. Ὁ δὲ Ἀντώνιος, 7ειμῶνος μὲν ἔτι, 

σβεις κατεῖχε τοὺς ἀπὸ τῶν χληρουχιῶν πρὸς αὐτὸν 
ἐλθόντας, ἔτι ἐπικρύπτων. ἃ ἐφρόνει. Γρι ὃ δ) ἐκ μὲν 
Ἀλεξανδρείας ἐς Τύρον ὥδενυεν' ἐκ δὲ Τύρου ο λόων 

ἐπὶ Κύπρου καὶ Ῥόδου καὶ Ἀσίας, ἤσθετο τῶν ἐν τῇ 

Περυσία γε εγονότων, καὶ τὸν ἀδελφὸν ἐμέμφετο, χαὶ 
Φουλόί βίαν, καὶ μάλιστα πάντων Μάνιον. Φουλθίαν 

μὲν οὖν εὗρεν ἐν Ἀθήναις, ἐκ Βρεντεσίου φυγοῦσαν. 

Ἰουλίαν δ᾽ αὐτῷ τὴν μητέρα Πομπήϊος, ἐς αὐτὸν δια- 
Φυγοῦσαν, ἔπεμπεν ἐκ Σικελίας ἐπὶ νεῶν μακρῶν, καὶ 

τεµπον αὐτὴν οἵ τῶν ἀμφὶ τὸν Πομπήϊον ἄριστοι, 

Λεύχιός τε Λίόων ὁ κηδεστὴς τοῦ Πομπηΐου, καὶ Σα- 
τουρνῖνος, καὶ ἕτεροι, ὅσοι, χρήζοντες τῆς Ἀντωνίου 

µεγαλοπραγίας, ἠξίουν αὐτὸν συναλλαγέντα Πομπηίΐῳ, 
σύμμαχον ἐπὶ Καΐσαρι λαθεῖν Πομπήϊον. “Ὁ δὲ αὖ- 
τοῖς ἀπεχρίνατο, χάριν μὲν ἐπὶ τῃ μητρὶ γιγνώσχειν 
Πομπηίῳ, καὶ ἀποτίσειν ἐν χρόνῳ: αὐτὸς δὲ, εἰ μὲν 

πολεμοίη Καΐσαρι, χρήσεσθαι Πομπηΐῳ συμµάγῳ: εἰ 
δ) ἐμμένοι τοῖς πρὸς αὐτὸν ὑμολογημένοις ὅ Καῖσαρ, 
πειράσεσθαι καὶ Πομπήϊον Καΐσαρι συναλλάξαι. Ὅ 
μὲν ὧδε ἀπεχρίνατο. 
ΠΠ. Ὁ δὲ Καῖσαρ ἐς Ῥώμην ἀπὸ Κελτῶν ἐπα- 

νιὼν, ἤσθετο μὲν τῶν ἐς Ἀθήνας διαπεπλευκότων' τὸ 

δὲ τῆς ἀποκρίσεως ἀχριβὲς ἄρα οὐκ εἰδὼς, ἐξώτρυνε 

τοὺς κληρούχους ἐπὶ τὸν Ἀντώνιον, ὡς χατάγοντα μετὰ 
τῶν γεωργῶν Πομπήϊον, ὧν νά τὰ γωρία ἔχουσιν' 
ἐς γὰρ δὺ Πομπήϊον οἱ πλέονες τῶν γεωργῶν ἐπεφεύ- 

γεσαν. Καὶ πιθανοῦ τοῦ διερεβίσµατος ὄντος, οὐδ᾽ ὣς 

οἵ κληροῦγοι προθύµως ἐπὶ τὸν Ἀντώνιον ἐστράτευον" 

λ / 

τα προ 

παρ ἐπ 

Γημίί οἱ Επ γία πα ΠΠο]ἰς 55 ΡΙ{6ΟΙΟ5, οἱ ἵπάο ρογγο Βγιη- 

ἀπδίαπα, ἀεάαοσπίίρας (πρας πι]θιας οφαίαπα, απ οἱ ἵη 

Ίου α ἀποίρας οχογο παπι Γαοταπί πας. Ετηπάς]ί ποιο 

απἶπσιθ ΠᾶΥ68 Ίοηρας, αοοῖίας ο Μαεθάοπία, οοΠδορη(! : 

φο]γίί(πο υπᾶ ουΠα οα Ῥ]άποις, απϊ ρτα ἱρηαγία τε απῃ 

οίίαπι 5Η 1Π1 εχοιοἴαπα ἀθδετιί. Ῥ]αποί πη]ίες απδρίοῖῖς 

γεπ/[ά1 5ο [Γαάἱάθγυηί. Αδπία5 Ὑοτο ΑΠΕΠΟΡΑΤΡΗΙΗ Ῥοι- 

(ταχῖί αἲ απηοΙαπα Απίοηι : απα ἆθ το απηΏο οργίίογθῃα Π]- 

ΊἸαπ1 ρε Πίοτας Γεοεταπί, εἰάσπιαπα, ἱ πποχ ἵπ Πα[ίαπη 

αἀγεπίυτο, Ίοεα ορρογίαπᾶ 4πο εχδοεπάθτεί ραταβαηί, οἱ 

οοπΙΠΙθα{Η5 εχρθάἹεραπί. 

11. 18π γετο 49 αο ΑπίοπΗ οχετοῖία, αἱ Ἐπ[α 6αἶεπο 

ἀποο εἶτζα Αἱρες ασεραί, ἂἆ 56 ρεγίταμεπάο Οωεατ οορῖία- 

Ῥαΐ. Βεϊίοεί ααηπα ἵρβαπα ΑΠΙΟΠΙΗΠΙ ]απα. 5α5ροσίπη Ἰνα- 

Ῥετεί, βρεταβραί, δἱ ἵῃ απι]οῖίία Π]α Ῥογπιαποτοί, 56 οἱ 1]]α5 

εορίας οοηδεγγα{πγαπα; ἵη Ῥοβαπι αρίίατεί, Πιᾶσπο ΤΟΡΟΓΘ 

οοηίτα 6ΙΠ1 56 αΠοίΙΠα Ππ.  Ξ6ά ἆππι οπποίαίατ οΜἱαΠΙΠΙΙΠΙ 

αἱ Ποηθδίαπα οεσαδίοπεπα απογίῖ, 6αἶθπῃς [αίο [απποίας ο5{. 

Ουα οσσαδίοπο αττορία, αἲ αγαπαγῖς οοηςΗἵαπα ορροτίηπα, 

Ρτο[εοία5 6ο Οακατ, οἱ οχογοΙαπα Οα]ομῖ ουσαρανίέ, εί (α]- 

Ἰαπαι Ἡϊκραπίαππαιο, Απίοπϊ Ῥτον]ηοίας; ΕπΠο, Οαἱθηὶ 

ΠΙΟ, Ῥες πιείαπῃ οπηπία ἀεάθπίο 5ἶπο ορτίαμηϊπο. δίςο 05ατ 

εαάεπῃ οροτᾶ υπάθοῖπα Ἱορίοπίριας οἱ ργον]ποῖῖς απηρ]ἱςεῖηιϊς 

Ροΐα5, απποῖῖς ργο[οςίῖς, οί οχ 5ια {αοοπο 55Η ία ἶς ἵπ 

6ΟΓΙΠΙ Ἰοσπῃ αΠῑ5, ΒΟΠΙαΠῃ ΤΟΥΘΓΡΙ5 οί, 

1ωΠ. Αί Απίοπίας Ἰαραίος αχ οοἰοπῇς αἆ 56 ΠΙἰ55ο5, ἄππι 

Μίδπις ἀπταραξ, ἀαιϊηηέ, 5πα αἆππο ορ]αῃς οοης]]ία. ῬΡγίπιο 

Δπίθπα γεγο Α]εχαπάτία {θγγοςίτῖ ἴπετο Τστυπι Ρχο[εοίας, 

Ἰπάρ ρεγ ΟΥρταπι εί Βμοάιπη ἵη Αδίαπι παγϊσανϊε. Τί πι- 

εἷο 4ε τεριας αἆ Ῥογιδίαπι σεςίῖς αοεθρίο, σΠαρετανΙ{ [Γ8- 

(τόπα εί Ἐπ]γίαπι, αἱ πιαχίπιο οπηπῖαπι Μαπίαπ, Ταπα Επ]- 

γῖαπα ΑἰΠοηῖς πγοπῖέ, Ρτο[Ισαπι ο Βτηπάμδίο : Φ]απα γθτο 

πιαίτοπι Ῥοπηρεϊας ο ΒΙοἴ]ία, απο οοπίησεταί, αἆ θυπη πηϊςίε 

Ἰοηαῖς πανῖριας; ἀαάποεπίίρας Ῥοπιρείϊαπίς ορΗππαίίρις, Τ,. 

1ήβοπ6, Ῥοπηρεϊϊ 5οζθτο, 6ἱ βαατηίπο, αϊδᾳποα, απΙ, ἀθεῖ- 

ἀεταπίος Απίοη ἱησεηίαπη πια]ογίβι5 τερας σοτοπά!ς αρίαπῃ, 

ουρίεβαπί Απίοηίαπι ουπΙ Ῥοπηρείο τεάµοετε ἵπ σγα[ίαπα, 6 

5οζἵ Πα Ῥοπηρείο αἀγείςιις Οῳ)54γοπ1 αἀςοίδοθτθ. Ἠεδροπά1έ 

ΑπΠΙΟΠΙΗ5 : «56 απἰάεπι σταίἶα5 Ῥοπηροίο Ρτο Τοπηῖδξα Πιαίτο 

Ἰαμετο, τε]αίπγάπησθ 5110 {6ΠΊΡΟΤΕ: αποά 5ἱ ΡεΙ]Πη σογεπἀπΠα 

5 οοηίτα Ο0395416Π1, Ι5ΗΓΗΠΙ 1η]ας φοοϊείαία; 5ἱπ ρασία 

εειναγονῖί Οωκαιτ, ἀαίαγαπι ορεταπα, π{ Ῥοπιρεῖας τοσοηςί- 

Πείατ Οα5ατί. » 

ΓΗ. Ὄ,,ρας, ἵ Ότρεπα τεγείςΗς ο (αΠία, οοβπον{{ αἲ- 

4επα, πανίρα55θ 1ος Αίῑιοπας : 5οά απἱά τοδροηςί (π]οείηί 

Ποδοῖῃς, Ιπγίάίαπα αριιά ΠΟΥΟς οοΊοπος (πορτα ἱη5ε(έ ΑηΠ- 

ἰοπίο, ααδί ἵ Ροπηροείαπα 6ΠΠΗ γοἰοτῖρις εοἰοπῖς ἵπ Ρρ0β505- 

8ἴ0Π6ς, μας ἱρδί ηυπο {επεγοηί, τοάπσστοί :. παπα ΠΙΟΓΙΗΤΗ 

Ρ]εγίαπε αἆ Ῥοπηρείαπα οοπ/[ΗβοταΠί. Οποᾶᾷ απαΠ(ΠαΠΙ ΡΟ 

ΡαΡΙΙ6 εγαί 4η ΙΤΓΙΙΠάΟ5 ΠΟΥΟ5 οοἰοπος ἀγβαππεΠίαπα, ηθ 

εἱο αἰάθιη [αοί]ες ΠΠ «ο αἆ πηΠίαπάιπα εοπίτα ΑΠΙΟΠΙΙΠΗ 
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οὕτως ἡ, δόξα τῶν ἐν Φιλίπποις γεγονότων ἐδημαγώ- 

γει τὸν Ἀντώνιον. Ὁ δὲ Καῖσαρ Ἀντωνίου μὲν καὶ 

Πομπηΐου καὶ Ἀπνοθάρθου κατὰ πλΏθος ὁπλιτῶν ὑπερ- 

οίσειν ἐνόμιζεν: ἦρχε γὰρ τελῶν ἐς τότε τεσσαράχοντα 

πλεόνων: ναῦν δὲ οὐδεμίαν ἔχων, οὐδὲ καιρὸν ἐς ναυ- 

πηγίαν, ὠῤῥώδει, ναῦς ἐκείνων ἐγόντων πεντακοσίας, 

ὁὶ τὸν Ἰταλίαν περιπλέοντες ἐς λιμὸν περιενέγκαιεν. 

Ὃν ἐνθυμούμενος (ἐλέλεκτο δὲ αὐτῷ περὶ πολλῶν παρ- 

θένων ἐς γάμον) ἐπέστελλε Μαικήνα, συνθέσθαι Σκρι- 

ἑωνία τῇ Λίθωνος ἀδελφῃ, τοῦ κηδεύοντος Πομπηΐῳ, 

ἵν ἔχοι καὶ τήνδε ἀφορμὴν ἐς διαλύσεις εἰ δεήσειε. 

Καὶ πυθόµενος ὃ Λίέων, ἐπέστελλε τοῖς οἰκείοις, ἐγγυᾶν 

αὐτὴν τῷ Καΐσαρι προθύµως. ὉὍ δὲ Καΐσαρ τῶν 

Ἀντωνίου φίλων καὶ στρατῶν ὅσους ὑπώπτευε, διέ- 

πεµπεν ἐπὶ προφάσεων, ἄλλους ἀλλαχοῦ, χαὶ Λέπιδον 

ἐς τὴν ἐψηφισμένην αὐτῷ Λιθύην, ἄγοντα τῶν Άντω- 

νίου τελῶν τὰ ὑποπτότατα ἕξ. 

Ι1Υ. Λεύχιον δὲ χαλέσας, ἐπήνει μὲν ἐς φιλαδελ-- 

φίαν, εἰ, τῇ Ἀντωνίου γνώµη ὑπομεμενηκὼς, ἴδιον τὸ 

ἁμάρτημα ποιοῖτο" ὠνείδιζε δὲ ἐς ἀχαριστίανν εἰ τοιού- 
Δ ] -- . 

του τυχὼν αὐτοῦ, μηδὲ νῦν ὁμολογοίη περὶ Ἀντωνίου» 

σαφῶς ἤδη καὶ Πομπηϊῳ συνθέσθαι λεγομένου. «᾿Εγὼ 

δέ σοι πιστεύων, ἔφη, Καληνοῦ τελευτήσαντος, τά τε 
ο / φα | . ”υ ) ) μ .. ε 

ἔθνη τὰ ὑπ αὐτῷ καὶ τὸν στρατὺν, ἵνα μὴ ἄναρχος εἴην 

διὰ τῶν ἐμαυτοῦ φίλων διῴκουν Ἀντωνίῳ: ἀλλὰ νῦν, 

ἐκφανείσης τῆς ἐνέδρας, ἐκεῖνά τε ἐμαντοῦ πάντα ποιοῦ- 

μαι, καὶ σοὶ πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἀπιέναι θέλοντι συγχωρῶ 

μετὰ ἀδείας.» Ὅ μὲν οὕτως εἶπεν, εἴτε πειρώμενος 

τοῦ Λευχίου, εἴτε τὸ λεχθὲν ἐκπεσεῖν ἐθέλων ἐς τὸν 

Αντώνιον. Ὁ δὲ, οἵα καὶ πρότερον, εἶπε' «Φουλθίας 

μὲν ἠσθόμην οὕσης μοναργικῆς ἐγὼ δὲ συνεγρώµην 

τοῖς τοῦ ἀδελφοῦ στρατοῖς ἐς τὴν ἁπάντων ὑμῶν καθαί- 

ρεσιν. 
ἔρχοιτο ὅ ἀδελφὸς, καὶ φανερῶς καὶ λαθὼν οἶγήσομαι 

πρὸς αὐτὸν, ἀγωνιούμενος αὖθις ὑπὲρ τῆς πατρίδος πρός 

σε, καΐπερ ἤδη µοι γενόμενον εὐεργέτην. Εἰ δ' ἐπι- 

λέγοιτο κἀχεῖνος καὶ διακρίνοι τοὺς συμμοναρχήσοντας 

αὐτῷ, πολεμήσω σὺν σοὶ πρὸς αὐτὸν, ἕως ἂν ἐγῶμαι 

μηδὲ σὲ µοναρχίαν καθίστασθαι. ἝῬὸ γὰρ τῆς πατρί- 
δος ἀεὶ προθήσω καὶ χάριτος καὶ Ὑένους.» Ἕδε μὲν 

ὁ Λεύκιος εἶπεν. ὍὉ δὲ Καΐσαρ, αὐτὸν καὶ τέως ἐν 

θαύματι ἄγων, οὐκ ἔφη μὲν οὐδὲ βουλόμενον ἐπά- 
ξεσθαι χατὰ ἀδελφοῦ, πιστεύσειν δὲ ὡς τοιῷδε ἀγδρὶ 

πᾶσαν Ἰθηρίαν καὶ τὸν ἐν αὐτῃ στρατὸν, ὕποστρατη- 

χγούντων αὐτῷ τῶν νῦν ἡγουμένων αὐτῆς Πεδουκαίου 
Οὕτω μὲν δὴ καὶ Λεύκιον ὁ Καΐσαρ 

ἀπέπεμπε σὺν τιμῇ, καὶ διὰ τῶν ὑποστρατήγων ἐφύ- 

λασσεν ἀφανῶς. 
ΤΝ. Ἀντώνιος δὲ Φουλβίαν μὲν ἐν Σικυῶνι νοση- 

λευομένην ἀπέλιπεν, ἀπὸ δὲ ΚΝορχύρας ἐς τὸν Ἰόνιον 
ἔπλει, στρατῷ μὲν οὐ πολλῷ, ναυσὶ δὲ διακοσίαις, ἃς 

ἐ, Ἀσία πεποίητο. ΠἨνθόμενος δὲ, Ἀηνόβαρθον παν- 

Ἂ νι /; .ω Ἡ, 
Καὶ νῦν, εἰ μὲν ἐπὶ καταλύσει τῆς µοναργίας 

Ἡ ' 
τε καὶ Λευχίου. 

.. - ο... 
τᾶν αὐτῷ ναυσὶ καὶ στρατῷ πολλῷ, οὐ δοκοῦντά τισιν 

τἱ ταῖς διαπεικφθείδαις σπονδαῖς εἶναι βέβαιον (ὃν πὶ ταῖς ὀιηπειεφθείσαις σπονθαις είναι βέραιον {3} 

ΑΡΡΙΑΛΝΙ 

Ῥταεμαπί : (απίαπα [ανοτί Ῥηρηα Ῥμἠρρθηςίς Απίομίο 

ράταγεταί. 05α απίοπη Απίοηίαπι οἱ Ῥοπηρείαπα Αποποῤας- 

Ἐν πια Ἰεμίοπυπα (πἱάεπα πΗΠΊΟΓΟ δροτα(ΙγΙΠη 5ο ρη(αῦαί: 

μαῦοῦα! οηίπα Ίάπι 5ργα φηαάταβίηία Ἱορίοπος : 5οἆ «Πα 

ΠάΥΘΙΑ Ἠη]]απη Ἰαβεγεί, πες ἵοππρης αἲ "άΙβεππᾶας 5Ρρο- 

(στο, γε]οππεπίος Πππεβαί, πο 1, αἰησεπ!ῖς ἱπδίτας(ἶ5 πα- 

γίρα5, ογᾶ5 Πα]ία οἰγουπηπαν]ρηπάο , ΓΑΠΠΕΠΗ Ἱπ[ειτοηί. Τὰ 

Φ6ΟΠΙΗ τορπίαῃ5, Ύπαπηνῖ5 ΙηπΠίαταπη γἱγβίπαπη ο[Γεγγοίητ οἱ 

οσπά(μο, Μαορπαί 5οπῖρςίέ, αἱ ου Βογιροπία, 50Γ0Γ6 Ιή8ο0- 

πὶς, 5οζρπὶ Ῥοπιρεί, (ταπδίσοτοί; αἱ πἰπΙταπα Ίο 4ποσαθ : 

οεσαδίο 1ρςϊ ραΐετεί ρασεΙα ουπι Ῥοπηρείο, 5ἱ ορι5 ε5δοί, 

εοπηροπεπά!, Ηἶ5 οορη(15 Τάρο 5αἱ5 πιαπάαν{ ρε Πίστα, 

π{ απ αΏδαπο ουποία[ἴοπε οοἱοσατοπί Οακατί. Ταπι ζ08- 

«αγ αποίᾳποί Απίοπίαπος απηῖσο5 απί εχογοῖία5 5Η5ρεοίος 

Ἰαῦοβαί, αἱῑο5 α1ίο ἀῑνοιςίς ποπαπίυας αῬ]ορανίί, εἰ Τ,ορί- 

ἀπ ἵπ ἀοκίσπαίαπι οἱ Α[Ισαπι πηϊφίέ, οπα. 5οχ Ἰοπίοπίρας 

Απίοηϊαηί5, πα ργα ο{οιίς 55ρεεία» ἐρ5ῖ οιαη{. 

Ι1Υ. Ἰωποίαπα απίοπα Απίοηίασαι, αἆ 5ο αοοϊαπα, ΙἸααάα- 

γιί απἰάεπα αἱ οιρα Γταίτεπα Ρίτα, 5ἳ, ἵπ [ταἰτῖς ςοπίοπίία 

οείαΠῃ ΏΙΠΟ ΡοΓΙΙΔΠΕΠΦ, ομἱραπι εἰρί Ρτορτίαπα [αετοί : 

αχρτορτανΙί αὐίοπι ἹηρταΠίιάίποπα, 5ἳ, πο ΠΙΠοΟ φπἱάεια, 

Ροί ἰαπίαπι 5ο αοοθρίαπα Ἠοπρβοίαπα, Γαἰογείατ 4ε Απίο- 

πίο, αἱ 4η πιαβῖ[εςίο αποίΠο οοηςρίγαξδδθ ού Ῥοπηρείο 

ἀϊσστείατ. «Ἐρο , Εδῖ ογεᾶσης, ἰπαπ[έ, Ρο5ί Οαἱεπί πποτίοπα, 

Ρτογ]ποῖας οἶας οἱ αχθΓοΙΙπα, ης δἶπε Ιπιρεταίογε οἡ5οηἳ, 

Ρε; Ππθο5 απηίοος απαϊπἰεἰτανῖ το Απίοπίο : Ἠππο Ύετο 

ἀορτο]ιεηςὶς Ιηδίά15, εἰ ἴ]α οπιπία πιεὰ [ασίο; οἱ ΠΕί, εἰ 

νο]ῖς αἆ [γαίτοιη αλίτο, αἱ Ἰά 5εοπτο [αοία», Ροπηίο. » 

Ησο Οωδαγ : 5ἶναο αἱ {οπίατοί Τποίαπα, 5ἶναο αἱ αά ἱρεαπι 

Απίοηίυσι ρογπιαπατθηί σπα) ἀῑνίδδοί. ΑΔά Ἠσο Ἰωαοίας ἵη 

οαπιά ΕΙ 5δοπ{οη/ἴαπα, (παπα Ρας 5ατί ἀεο]ατανοταί, το- 

αροπά(έ : «Ἑη]νία απἰάσδηα Ιηβοηίαπα Ποταπα, ἀοπηήπαἰομίς 

οπρίά πα : 5δοᾷ οσο [αϊτῖς οορῖῖς αἴοπά μπα ἀπχοταπα αά {ο- 

πόσα ἀοπηϊπαἴοπεια Υοδίταπαι οππίαπα,  Ἐί Πάπο π0- 

απα͵, 5ἱ γοπίάτας δἳί (γαἴον αἱ 5αΏγοτίαί πποπατο ίαση, 6ΊαΠηγο 

Ρ414Π1Υ6 ργοβοίδοατ αἲ ου, οοαίανας Πἴογαπα οοπίτα {6 

Ῥτο ραίσία, φπαπαγῖς αΏεοία5 α ἴο Ππαχπιο Ῥοποβοίο, ΒἱΛ 

οἱ Πὶο ἀεπιαο απαπί 5ο]σίίαο εἰδί ἐγταπη]άἶς 5οοἶο5., Ρο {6 

είαῦο οοπίγα οἳ, απαπλά(α που {6 ρηίαγογο ΠΙοΠαΤΟΙΙΑΠΗ 

πολ πα, Β6ΠΙΡΟΓ οπίὰ αραιά πο Ρρία5 ναοί ραϊσία 

41ΠΟΗ, 4πάπι γοὶ σταία νο οορηα[ίο, » Ταπι πας, εί 

πηπο οἱ οἼἵπι Τωποίασα αὐρηἰταίας τα Χο ΙΦΙΠΙΠ 5ος αἲ, 

Ππίας οροτα οοπίτα Γαΐίτοπα, ης δἱ Υο]οί φαἱάσα κοφαῖ : 5εὰ 

οἱ, οἱ μα]! γίτο, υηνογδαα. Ηἱςραπίαπα ουσα οχοτοῖα, αἱ 

π οα δε, ουσ ατα, Ἱοραίοδηο αἀθαγαπη οο5, ααἱ πηπο 

ῥτο ῥια ο ρας θα. ῥτονἱποίαπα αὐηηηίδίτονί, Ῥ ο ποπ ΠΗ 

οἱ Το απη οἱ ν Πα οἳ οσα (Απιοπίασι) Οσα αλ]δ- 

βαν]ί Ποπογίς δροεῖο, Ίοσα [15 οἶαπα ο πάθηα ο βογγαΓΟ ᾖη55ΐς, 

ΤΝ. Οσο Απιοημίας η γίαπι Δίογοπο τοφηἰτ Ἰαησηῇ- 

ἆππα τ οἱ κοἴνοις Οοτοντα παν ἰραν τί ρου Τοπία ΠΙΤΘ ΟΠΗ 

ΠΟΠ Ππιαρηΐς εορ](5, ϱἸαδδο νοτο ἀποσίαΓΙπα παν ἴαπα, 41ά8 

ἵπ Αδία οοπμ[οσσταί, Οσγοί(αο [ποία5 ΑΙοποζασα όμπι 

ἶαφςο οἱ (τοηποηρης οὐρίΐς γοπίτο ἱρί ουγίαπα; 4π0πα ποΗ- 

πηές Πίο νἰάσγοίατ ϱΑΓΙΠ οοηδίαης Γαέαγας {π [ης]οκίο 



ΡΕ ΡΕ» ΠΡΟ 5. ν. 

γὰρ Ἀηνόθαρθος τῶν κατεγνωσµένων τε ἐκ δίκης ἐπὶ 

Γαΐῳ Καίσαρι φόνου, καὶ προγεγραµµένων ἐπὶ τῇ κα- 
ταδίκη, χαὶ ἐν Φιλίπποις Ἀντωνίῳ καὶ Καίσαρι πε- 
πολεμηκότων)' ὅμως ἔπλει, πέντε νανσὶν ἐπιθὰς ταῖς 
ἀρίσταις, ἵνα φαίνοιτο πιστεύων, χαὶ τὰς λοιπὰς ἐκ 
διαστήματος ἔπεσθαι χελεύσας. ἸΚαθορωμένου δὲ ἤδη 
τοῦ Ἀηνοθάρθου, παντί τε τῷ στρατῷ καὶ παντὶ τῷ 
στόλῳ μετ ὀξείας εἰρεσίας προσπλέουτος, ἔδεισεν ὁ 

Πλάγκος, Ἀντωνίῳ παρεστώς' καὶ ἐπισχεῖν αὐτὸν ἠξίου 

τὸν πλοῦν, καὶ προπέµψαι τινὰς ἐς πεῖραν, ὡς πρὸς 

μφίθολον ἄνδρα. Ὅ δὲ, εἰπὼν, αἱρεῖσθαι παρα- 
σπονδούµενος ἀποθανεῖν μᾶλλον, ἢ σώζεσθαι δειλὸς 

ὀφθεὶς, ἔπλει. ἸΠλησίον τε ἦσαν ἀλλήλων ἤδη, καὶ 
αἵ ναναρχίδες ἐκ τῶν σηµείων ἐφαίνοντο, καὶ ἀλλήλαις 
προσέπλεον" καὶ τῶν ῥαᾳθδούγων ὁ ἡγούμενος Ἀντωνίῳ, 
κατὰ τὴν πρῴραν (ὥσπερ ἔθος ἐστὶν) ἑστὼς, εἴτε ἐκλα- 
θόµενος, ὅτι ἀμφίθολος ἀνὴρ καὶ στρατοῦ χάκεῖνος 
ἡγούμενος ἰδίου προσπλέοι, εἴτε ἀπὸ εὖγε ενεστέρου 
φρονήματος, ὡς ὑπηχόοις Ἡ ἐλάσσοσιν ἀνδράσιν ὅ ὕπαν- 
τῶσι, προσέταξε καθελεῖν τὸ σημεῖον. Οἱ δὲ καθήρου 
τε, χαὶ τὴν ναῦν ἐς τὰ πλάγια τῆς Ἀντωνίου νεὼς πε- 

ριέστρεφον. ὋὩς δὲ καὶ συνιδόντες ἀλλήλους ἠσπά-- 

σαντο, καὶ ὃ στρατὺς ὁ τοῦ Ἀηνοθάρθου τὸν Ἀντώνιον 

ἡγεμόνα προσεῖπεν, ὅ μὲν Πλάγχος ἀνεθάῤῥει μόλις: ὁ 
δὲ Ἀντώνιος ἐς τὴν ἑαυτοῦ ναῦν τὸν Ἀηνόδαρβον ἄνα- 

δεξ ξάμενος, ἐς Παλόεντα κατέπλευσεν, ἔνθα ἦν Ἄγηνο- 
θάρθῳ καὶ τὸ πεζὀν' καὶ ὃ Ἀηνόθαρθος τῆς σκηνῆς 

«ἐξστατο Ἀντωνίῳ. 

ΤΥΙ. Ἐντεῦθεν ἐπὶ Ῥρεντεσίου διέπλεον, Φνλασσο- 
μένου πρὸς πέντε Καίσαρος τάξεων. αἱ οἱ Βρεντέ- 

ὼσιοι τὰς πύλας ἀπέχλειον, Ἀηνοθάρθῳ! μὲν, ὡς ἐκ 7 πολλοῦ 

Ὁ δὲ πολεµέῳ, Ἀντωνίῳ ὃ 28, ὡς 7 πολέ έμιον ἐπάγοντι. 

. ἀγανακτῶν, χαὶ ἠγούμενος Εἶναι τάδε χαλλωπίσματα, 

τὸ δ) ἀληθὲς ἀποχλείε εσθαι πρὸς τῶν Καίσαρος φρουρῦν, 

ὶώμῃ το διετάφρευε τῆς πόλεως τὸν ἰσθμὸν 

καὶ ἀπετείχιζεν' ΄ ἔστι δ ἡ πόλις χεῤῥόνησος, ἐν 
μηνοειδεῖ λιµένι. Καὶ οὐκ ην ἔτι τοῖς ἐξ Ἠπείρου προσ- 

ελθεῖν ἀνάντει λόφῳ, δια τε καὶ διατετειχι- 

σµένῳ. “Ὅ δὲ Ἀντώνιος καὶ τὸν λιμένα, µέγαν ὅ ο, 
φβουρίοις πυχνοῖς περιεφράξατο, καὶ τὰς νήσους τὰς ἐ 

αὐτῷ. Ἔς τ τε τὰ παράλια τῆς Ἰταλίας ασ ΩΙ 

οἷς εἴρητο τὰ εὔχαιρα καταλαμβάνει. ᾿Εκέλευε δὲ καὶ 

Πομπήῖον ἐπιπλεῖν τῇ Ἰταλία, καὶ δρᾶν ὅ τι νοδα 

Ὁ δὲ, ἄσμενος αὐτίκα Μηνόδωρον σὺν ναυσὶ πολλαῖς 
καὶ στρατοῦ τέσσαρσι τέλεσιν ἐκπέμψας, Σαρδὸ, Ἱκαί- 
σαρος οὖσαν, χαὶ τὰ ἐν αὐτῃ δύ9 τέλη, περιέσπασε, 
τὴν συμφροσύνην Ἀντωνίου καταπλαγέντας. Τῆς δὲ 

Ἰταλίας Σιποῦντα μὲν της Αὐσονίας οἵ τοῦ Αντωνίου 
κατέλαθον' Θουρίους δὲ καὶ Κωνσεντίαν Πομπήϊος 
ἐπολιόρχει, καὶ τὴν γώραν ἔπεν 

ΤΥΝΗΠ. Ὁ δὲ Καΐσαρ, ὁ ὀξεία 

γειρήσεως Ὑενομένης, ἐς μὲν τὴν Αὐσονίδα ἔπεμπεν 

Ἀγρίππαν, «ἐπικουρεῖν τοῖς πονουµένοις. Καὶ ὁ Ἀγρίπ- 
πας τοὺς ἐν ὁδῷ κληρούγχους ἠγεν, ἐκ διαστήματος 

τετα ή μένω τ τες ἤ 

έ µετο τοῖς ἵππεῦσιν. 

ας καὶ πανταγοῦ τῆς ἐπι- 

πηϊςίί ἵπ Αδοπίαπη, αέ οὔδοςί 
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[4 εγα) (ἀαπηπα (5 οΠίΠα ]πάἱσίο Γαοταῖ, αἱ οοπερἰγαἑἰορίς η 
ΟαδαγεΠὶ οοηδοία5, ἔππα τεἰαίας ἵπ ῥγοδορίοτΠα ΠΙΠΗΘ- 

παπα, οἱ ῬμΙρροη»! Ργα]ίο οοπίτα Οφαγεπα ΑπίοπΙΗΠΙ(ΙΘ 
5ίριεγαί)ς Ἠηἠοηίηας Ῥεγρεβαί πανίσανο ο φπἴπαιθ 
ορίπαῖς πανίρις, πο γἱάρτοίατ ἀἱβήάοτο , τεϊααῖς εκ ἱπίογ- 
Υα1ο φαρεοπιϊ ᾖηεῖς, ΟπΗπιΠς ]άπή ἵΠ οοηβρεσία οδςεί 
ΑΙΙΕΠΟΡάΤΡΗΡ, ΟΠΗ οπηπῖρις εορίΐς μπἰνθγσᾶᾳιθ ϱἶαφςα ΡΤΟ- 
ΡΙπαπαης οἴίαίο τεπηὶσίο, οχΜἰπιη]έ Ῥ]αποις, αἀδίαῃς ΑΠίο- 
Πίο : ορηδιί(πο κἰσίοπάμπι σΗΓΦΗΠΗ, εί ργαπιΠίεπᾶος απϊ 
βάεπι υἱπὶ ἀπρίαπα οχρ]οτατοηί. 5οὰ ΑΠΙΟΠΙΗ5, πιο 5ο 
πηα]]α, Ἱπαη]ε, ἀεοερίαπα Γᾷσγα, (παπι εγαᾶρτο εροοἰπιίπα 
Ραγοπς εἀΙίο : επΓδΙπΊ(πε οοπηααγ{ί. απαπο Ρτορία5 
ἀᾱ 56 [ηγίσρπι αοθάεβαΠί, οί Ροίεβαηί 56 ΠηΠΙΠΟ Πᾶγος Ργα)- 
{οτῖα., Ππβίσηϊρας δις οοπερίοις; απππη Ρεϊηπαγίης Πείοτ 

Απίοη, π{ π]ος θ5έ, δίαης ἵπ Ῥτογα (Αΐντα ομ]έας, αάγοη- 

ἴατα γΙγατη ἀπρία βάοἱ, ααἲ οί ἴρ5 Ρτοργίππη ἀποσγεί οχογ- 
ΟΗ1Π1; 5ἶγο πεπείοδα απαάαπῃ πδις φαροιβία),, γο]αί αμα 
5 α{ ἱη[οηοπίρας οσσπγοπίίρας, ἱππρεγανίέ 4είγαμογοπί 
Πηδίσηία, Ἐσοθγιπέ ΠΠ, εἰ παγθπι αρρι]ογαπί αἲ Ἰαίας 
πανί Απίοπϊ. Βδεοπία ἀοϊπᾶς οδί α]πία[ίο ἱπίου Ιπηρο- 
Γαί0ΓΕ5; εί πιΠ[έες ΑΠεποβατΏῖ ΑπίοΠίαΠι ΤπαρθγαίοΓθΠῃ οοἩ- 
ςα]πίαγηηί : ας ίππο απἰάθηα υἷκ απίηπα Ῥ]απεις τεσερή!. 
Απίοπίας, Τοεερίο ἵΠ 5πᾶπῃ ΠΥΘΙΠ ΑΠΘΠΟΡΑΤΡΟ, αἆ Ρα. 
Ιοεηία αρρυΠέ, αρί ουαπί ΑΠοποβατΏί [ογγοςίγος εορία» : 
ρῖᾳπα ΑπίοπΙο ΑΠοποβατΏις 5ο ορςςῖ{ (οπίογῖο. 

ΗΝΙ. Ἰπᾶε απππα Βτυπάπδίππι παγ]σαςεοηί, αβὶ απίπησο 

Οα5αΠαπῶ οο]ογίος εγαηί ἵῃ Ῥγαρίάίο; Βγιπάμςίπί Ῥοτίας 
Οαπεγιπί ΑμεποβαιῬο, αἱ Ἰιος(ἶ γοίοεῖ, οί Απίοπίο, αἱ Ἰμο- 
σίετη αἀάπορηίϊ. ΈΤηπι ΠπάΙσπαίας Απίοηίας, οἱ ῥγα"(οχίτη 
ΒΗπο οχἰςίίπ]αης, Το ΔΠΤΘΠΙ Ύθγα 5ο α Οωφατίαηῖς οχε]ιά] 
εκ 5εηίεπίία Οᾳρδαπΐς, οετνῖρια, απα πτῃς εοπ{ἴπεπεϊ ἵη- 
Μία, [055α πτο(θ Ιπίειδορςίέ : ἴίαπι οδί οπίπι Έτιῃ- 
ἀμδίαπα ἵη Ῥεπίηυ]α, Ἱαχία Ροτίαπα η Ἱαπαία οογηα οκ- 
6πγΤΘΠΙΕΠΙ. «αππάΠθ ποη απηρ]ίας5 αἁῑτῖ α οοπ{ϊηπθηίο της 
Ροΐογαί, {ΓαΠΕΥΟΙΦΙΠΩ Ιπίοτεῖσο Ιπίεερίοαιο «οἸΐνο, ῥοι 
«πεπα Τη 64Π1 αδορπάταν. ΤαΠα ΡοτίΙΠΙ (ποσαε, Ρραίἶο- 

δαπα αἀπιοάνα, οτεῦτής οαδ{ε]ἰς Απίοπίας οΏςοά[έ, αἳ, αυας 

ἱηςμ]ας εἴπις εοπαρ]εσΒέατ, οοπηημη(γ{ί. ΜΙςίίαπε οἴγοιι 

ογας. Πα[ία, απὶ Ρρᾶδείπι Ίοσα ορροτίηπίογα οεεπρατοηί; 

ἱογίαίας ἴπια] Ῥοπηρείαπι, τἱ εἶαςςε ἰηγαᾶεγεί Πα]ίαπι, εί, 

απαηίαπα Ῥοβςεί, Ιη[εδίατεί. Ἐί Ῥοπιρείας ρετ]Ώοπίος »ία- 

Ππι Μεποάογαπα, ΟΠΠ γα]ᾷᾳ εἶαςσθ ί απαίποτ Ἰοσίομίρις, 

πας; ααἴ Ῥαγάϊμίαπα, απῶ ἴπηο εταί Οαπρατῖς, ἀπαξαπε 

Οᾳεαπῖς Ἰορίοπες, ασ» 0 εταΠέ, αΏθίγαχϊε, αἰίοηῖίας ποία 

εοηκρἰνα(ἴοπίς Απίοπϊ ΠΠ Ῥοπωροίο. ΤΠ οτα αμίοπι Πα]ία 

ΒΙρυπίεια, Αιδοπίῶ ορρίάππα, οορετιπί Απίοπίαπί : Τι- 

Πο εί Οοηκεηίίαπα Ῥοπηρεῖης οὐδεά[έ; οφπίοςηια απτος 

6αΓΕΠΗ ]αςδίί ἀερορι]ατ. 

ΙΗΥΗ. Ο0ςαἳ, ίαπα ςηΡΙίο {οἱ ]οεῖς ἱπεραρπαία5, Αρτίρῥαι 

5 ΟΡΕΠΙ [Ῥγτεί. 15 οχ οο0ο- - 

ηἰῖδ οἶας γία γείοαπος Πιςδξῖ 5αμερααῖ, απαδὶ ἀποίυτις 
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ἐπομένους, ὡς ἐπὶ Πομπήΐον ἰόντας" μαθόντες δὲ, 

Ἀντωνίου γνώµη τὰ Υιγνόμενα εἶναι, ἀνέστρεφον αὐτίκα 
δικλανθάνοντες. Καὶ τοῦτο μάλιστα κατέπληξε τὸν 

Καίσαρα. Ὀδεύων δ᾽ ὅμως ἐς τὸ Βρεντέσιον αὐτὸς μεθ) 

ἑτέρου στρατοῦ, τοῖς χληρούχοις αὖθις ἐνετύγχανε, χαὶ 

µετεδίδασχε, χαὶ τοὺς ὑψ᾽ ἑαυτοῦ συνῳκισµένους ἦγεν, 

αἰδουμένους, καὶ γνώμην ἐν ἀποῤῥήτῳ ποιουµένους, Ἀν- 
τώνιον καὶ Καίσαρα συναλλάσσειν' εἰ δ᾽ ὁ Αντώνιος 

ἀπειθῶν πολεμοίη, Καίΐσαρι ἀμύνειν Ὅ δὲ Καΐσαρ 
ἐν μὲν Κανυσίῳ τινὰς ἡ μέρας. ἐνοσηλεύετο" παντὶ δὲ ὢν 
ἔτι χρείσσων Ἀντωνίου χατὰ τὸ πλθος, εὗρε τὸ Ἠρεντέ- 

σιον Αποτετειγισμένον, καὶ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἡ παρεστρατο- 

πέδευε, χαὶ τοῖς γιγνοµένοις ἐφήδρευεν. 

ΙΥΠΠ. Ὁ δ) Ἀντώνιος ἐκράτει μὲν τοῖς ὀχυρώμα- 

σιν, ὡς, πολὺ µείονας ἔχων, ἀσφαλῶς ἀπομάχεσθαι, 
Ἐκάλει δὲ τὸν στρατὸν ἐκ Μακεδονίας κατὰ σπουδὴν, 
καὶ ἐτέχναζεν, ἑσπέρας ἀφανῶς ἀνάγεσθαι ναῦς μακράς 
τε καὶ στρογγύλας ἰδιωτικοῦ πλήθους, οἳ μεθ) ἡμέραν 
ἄλλοι μετ ἄλλους κατέπλεον ὠπλισμένοι, χαθᾶπερ ἐκ 
Μακεδονίας ἐπιόντες, ἐφορῶντος αὐτῶν τὸν ἐπίπλουν 

τοῦ Καΐσαρος. Ηδη δ᾽ αὐτῷ καὶ τὰ μηχανήματα γε- 
γένητο, καὶ -ἐπιγειρήσειν ἔμελλε τοῖς Βρεντεσίοις, 

ἀχθομένου τοῦ Καίσαρος, ὅτι μὴ εἶ εν ἐπαμύνειν. 

Περὶ δὲ ἑσπέραν ἑκατέροις ἀγγέλλεται , Σιποῦντα 
μὲν Ἀγρίππας ἀναλαθὼν, Πομπήῖος δὲ Θουρίων | μὲν 

ἀπεωσμένος, Κωνσεντίον ὃ) ἔτι περικαθήµενος: ἐφ᾽ 

οἷς ὁ Αντώνιος ἐλυσχέραινεν. Ὡς δὲ καὶ Σερουΐ- 

λιος ἀπηγγέλθη προσιὼν τῷ Καΐσαρι μετὰ χιλίων καὶ 

πεντακοσίων ἵππέων, οὗ κατασχὼν τῆς ὁρμῆς ὁ Ἂν- 
τώνιος, εὐθὺς ἀπὸ τοῦ δείπνου μεθ) ὧν εὗρεν ἑτοίμων 
φίλων, καὶ ἵππέων τετρακοσίων, μάλα θρασέως ἑ έπει- 
εὶς, ἐπέπεσε τοῖς λλλίοις χαὶ πενταχοσίοις εὐναζο- 
µένοις ἔτι περὶ πόλιν Ὑλρίαν" χαὶ ἐκπλήξας, ἁμαχεὶ 

παρέλαθέ τε, χαὶ αὐτῆς ἡμέρας ἐ ἐς τὸ Βρεντέσιον ἐ ἐπαν-- 

ἠγαγεν. Οὕτω τὸν Ἀντώνιον, ὡς ἄμαχον, ἐκ τῆς 

ἐν Φιλίπποις δόξης ἔτι κατεπεπλήγεσαν. 

ΙΧ. Λίτε στρατηγίδες αὐτοῦ τάξεις, ὑπὸ τῆσδε τῆς 
δόξης ἐπα:ρόμεναι, προσεπέλαζον τῷ γάραχι τῷ Καί- 
σαρος κατὰ µέρη, καὶ τοὺς συνεστρατευµένους σφίσιν 
ὠνείβιζον, εἰ πολεµ.ήσοντες ἤχοιεν Ἀντωνίῳ, τῷ πάντας 

αὐτοὺς περισώσαντι ἐν Φιλίπποις Τῶν δὲ ἄντεπιχκα- 

λούντων, ὅτι αὐτοὶ σφίσιν Ίχουσι πολεµήσοντες, λόγοι 
συνισταµένων ἐγίγνοντο, καὶ τὰ ἐγκλήματα ἀλλήλοις 

προὔφερον, οἵ μὲν τὴν ἀπόκλεισιν τοῦ αρα, καὶ 
τὸν ἀφαίρεσιν τοῦ Καληνοῦ στρατοῦ. οἱ δὲ τὴν ἀποτεί- 

χντιν τοῦ Βρεντεσίου καὶ πολιορχίαν, καὶ τὴν τῆς Λὺ- 
σονίδος καταδρομὴν, καὶ τὸ συνθέσθαι μὲν Ἀπνοθάρθῳ 

σφαγεῖ Γαΐου Καΐσαρος, 
πολεμίῳ. Καὶ τέλος οἵ τοῦ Καίσαρος τὴν γνώμην 
σφῶν τοῖς ἑτέροις ἀνεκάλυπτον, ὅτι Καΐσαρι συνέλθοιεν, 
οὐκ ἀμνημονοῦντες Αντωνίου τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ διαλ- 
λαγὰς ἐπινοοῦντες ἀμφοτέροις,  Ἀντώνιον ἀπειβοῦντα 

καὶ πολεμοῦντα ἁμωνούμενοι, Καὶ τάδε καὶ αὐτοὶ 
προσπελ άζοντες τοῖς Ἀντωνίου Ἰαρακώμασι προῦλ εγον: 

/ 4 κ. 

συνθέσθαι δὲ Πομπηϊῳ κοινῷ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

εοπίγα Ῥοπηρείηπη : 5ο ΠΠ, αδί Ιπίο]εχογιηί σοι Ίάς οκ 
ΑπίοΠΙ φοηίρηίία, εἶαπῃ 4οπππῃ πεγετεί επί; (πα Γεν 
πηαχίπηο ΟΦ0Ρ8ΓΕΠΗ [ογγί. Μοκ ἴαΠΠΘΠ 1ρ5ε, ΟΙΠΙ αἲίο θχοι- 

οἵία Βτηπάμκίαπα Πες Ἱηργεδδης, ἱοπιροςϊνίς αοφι]ΐς το- 
4πεσγε γείθγαπος αἆ ο[βοίαπη ης ε1έ; 6οδ416, αἱ αὖ ἔροο 
ἵπ οο]οπίας ΓΠαεταπί ἀεάποιί, τογετεπίῖα εὐἱ ρετπιονίε, ηἱ 

5οαπογεπίητ. Εἰ ή απἰάσπι οἶαπι ἴπίοτ 5ο οοηςΗπεραπί, 
Οθατί Απίοπίυση τουοπεΏίαγες κἷπ ρεγπασἰ{ες ἵπ Ἠθ]]ο ρος- 
5ογογαγοί Απίοπίας, {ποπ Ορρατίς ἀρηϊίαίεα. Όσδατ, Ρε 

αλαποί ἀἱος να]είηαϊπίς εαδα ΟαπηςΗ τείοπίας, Βτυπάι- 

5ίπη ρογγοηίέ : αὈί, ππμήπιεη[ἶς ἱπίεγε]αδαπι πι ρθα ἄδρτο- 
Ἰθπάθης, «παπα παπα ασια οορίῖ5 αἆῃιο 5προγίος οταί ΑΠ 
(οπῖο, {αππθη ΠΙ] α[ιά ασετε ροἰπῖξ, πὶςί αἱ οα5ἰτῖς Ἱατία 

Ροβἡ15 (οπηρις οεςα5ίοπδΠη(ε ομβογνατοί. 

ΤΥΠΙ. Απίοπίας, απαπα ππηπ]Ποπίρας ρτογα]οτοί, απαη- 

α παπα πη]{ο Ἱη[ογίου ΠΗΠΙΘΤΟ ,Τασῖ]ο ἀε[οπάστο 5ο αὐ Ἠοςε1 

Ἱππροία ροίοταί. Φε αἀγοσανῖί (απποπ ῥτορετο οχογοϊἔαπη 

ο Μαεσάοπία, 5(ταἰοποιπαίε ἱπίοτίπα αδιας Ἠπ]αςπιοᾶϊ : οἶαπη 

ποσία ρασαπογΗπα πα] πάἶπο οππῃ ἵπ Ίοηρας πάγος {ΗΠΗ ἵπ 

οπετατίας Ἱπαροδίία , Ιπίσγάἵα εοδάσΠη ΓΤΗΤΞΗ5, αἲῑος Ρρο»ί αἴϊος, 

αγπηαίος αΡΡε]Ιογθ ᾖ1551{, ηαδί αἀγοείος ο Μασεάοπία , ἵπςρο- 

οίαηίο αἀγαπίαπα ΘΟΓΙΙΗ 0ᾳἼδαιθ. «απαπθ πιαοηϊς εἴῖαπι 

Ἰηδίτησία5 Απίοπίας, ορρησηατό ραταραί Βταπόαξίπας π]α- 

σπο ἀο]οτο Οαδατῖς, ααἵ ορεΠα οΏςος5ίς [εΓΓΕ πο Ρροΐργα!. 

Τη 58 νθβρεταπα πτίδαπο παπεϊαίαπα οί « Βἱρηπίοπα αν 

Απτιρρα τορορίαπα; Ῥοππρείαπα Ύετο ἃ Τμηηϊς τορη]ξυπα, 

Οοπηδοη/{ίαπη {4ΠΠΡΠ αὐο οβρίάετο τν 4πεπι πηποίαπα Λη- 

{ουίας αεογρ]ςδῖπιο {Η]1. Ου, ρε 1άοπα {οππρις οργίῖος {- 

οἵα5 « ΦοτνΠ(απα ο η πηῖ]]α απἱησεπ(ῖς οφ σας γοπίτο αἆ 

Ο54Γ6Π1 » ΠΟΠ 56 οοπΗπί, απῖη εἰαίίπι α ορπα, ΟΠΠ 

απι]οῖ5 αποία οί ραταίο5 πάσης δὲ, οἱ φπαἀτίησεπῖς εηπ- 

Ηραςδ, ΠΟΠ πΙΙποτο αμα ποῖα παπα [ε5πα[ἴσπο ἵπ Π]ος πη]]ο 

αήηφοπίος Ἱγαετοί :ἄπσς απαπη ου ραηίες αἀλμιο ἀεργείνοη- 

ἀῑδδεί ἄτοα Ὁπίαπα, {οττίίος, 5ἶπο οογίαπιῖηο ἵπ ἀθοιίοποπα - 

αοεορῖε, ϱοάδπ(ο ἀἱο γοδηκῖί Βταπάδίαπη. Ταπίση ποτ 

ΡἰάπΗοπεΠα υπίη5 ΠΟΠΊΟΗ Απίοη, ἴπάς α η ρρεηςί ρυρηα 

Ῥτο Πηγ]οίο Παβί, 5 Πποιδεοταί. 

ΙΧ. Ουἵα ρ]οτία ο]αἳ ργαοτίαπί Απίομι, αΠῖ ρονί αἶϊος, 

αοοράοβαπί αἆ οαδίτα 0α5α5ΐ5, οχρτοργαπίος φαΐ φηοπά δι 

οσα Ποπίρα5 « αποά ατα [ουτοηί αἀνοιδας ΑΠΙΟΠΙΗΠΗς 

ομ]α5 οροΓα ομΠΟ(ἶ δουν αἱ ο55οη{ Ῥ]ήρροηςί βοο.» Οπ- 

μις οοσοαππαπίθας, ἴππο οί Ώοαα ἱη[ογτ, ΥΠ ΙυΠα οδί αά 

οο[οφμία. Ἠηγδήδαο Ἱπίογουςδεταηί οχργοβγαομος Πα” 

(πας αἰίοιῖς, 6ΧΟΙΙΡΟ5 5ο γη ηδίο, οἱ Οαἱοπί οχογοΙαα 

ο ἀϊνογκο Βτυπάδ! οί» 

ἀίσποπι ορρυρπα οποιο οἰήίοοπ ας, οχομγκίοπεδ(αδ 

[ποίας τη ογαία η[ογίοίς Παλία., ἄΓΠΙαΦ6 φοσἶαία οἳ πα Λ1νδ- 

πορατνο, Ροζ »λοτο ο, Οαδασίς, οἱ ου ου! Ἰορίς 

Ταπά σα ΟπκατίαΠί ΠΙοΠΙΟΠΙ ασ αροτιοτ 

τα ΒΟΟΜΙΟΣ 80 Ο4ΓΟΠά, Πο. οὐ]ίος γής 

φοά ουρίάος τοὐποσπάογαα Ππρογαίογαα ἴπ πα” 

εοά, 5ἱ Απίομίας Ποοί 5ο πο ρααίε, ία 

νὶ τερυ]κατοδ,ν Εαάεηιήυο σα, Απιοηίαμα οαδίτα ἐραί 

{ αλνοηπίος, ρα]άπα ρτοβ(οβαπίως. Όυπι κἰο ΑΘΓΠΙΟΠΟΝ Μἰίτο 

αΠοπαίαπα, αποτοπ ρα»; αλογίς 

Ρομηροῖο, 

ΑπιομιἥμΙς 

Απο, 

(πάπα ϱΓαΠΙΑΠΗ : 
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Γιγνομένων δὲ τούτων, ἀγγέλλεται Φουλβία τεθνεῶσα" 
λεγομένη μὲν ἐπὶ ταῖς Ἀντωνίου µέμψεσιν ἀθυμῆσαι, 

” / α - ν λ λ / 

καὶ ἐς τὴν νόσον ἐμπεσεῖν, νὸμιζοµένη δὲ καὶ τὴν νόσον 

ἐκοῦσα ἐπιτρῖψαι διὰ τὴν ὀργὴν Ἀντωνίου": νοσοῦσάν τε 
ν] 3 3 . / 

γὰρ αὐτὴν ἀπολελοίπει, καὶ οὐδὲ ἀπολείπων ἑωράχει. 

᾿δόχει δ) ἀμφοτέροις ἐς πολλὰ συνοίσειν ὃ θάνατος νά ῥνά κής δν : νημις- 
γυναίου φιλοπράγµονος ἀπηλλαγμένοις, Ἀ διὰ τὸν Κλεο- 

-” α) σ/ 

πάτρας ζῆλον ἐξεῤῥίπισε τοσόνδε πόλεμον. Τό γε 
ιά / / μὴν πάθος ἀσθενῶς ἤνεγκεν ὁ Αντώνιος, ἡγούμενός τι 

καὶ αἴτιος γεγονέναι. 
- Ὕ ” ο ’ λ 

1 Ν. Λεύκιος δὲ ἦν Κοχκήϊος, ἕκατέρῳ φίλος, καὶ 
. ΄ ’ 3 .- Δ 

ὑπὸ Καίσαρος ἐς Φοινίκην τοῦ προτέρου θέρους προς 
υ ᾿ 3 .) / Δ 

τὸν Ἀντώνιον ἀπέσταλτο μετὰ Καικίνα" ἐπανιόντος δὲ 
τοῦ Καιχίνα, παρὰ Ἀντωνίῳ κατέµενεν. 

” .. 4 

ὁ Κοχκήϊος, τὸν καιρὸν οὐ μεθεὶς, ὑπεχρίνατο µετα- 
-. ” / / η) 

πεμφθῆναι πρὸς Καΐσαρος, ἀσπασόμενος αὐτόν. Σ,γ- 
χωροῦντος δ ἀπιέναι τοῦ Αντωνίου, πειρώμενος ἤρετο, 
εἴ τι καὶ αὐτὸς ὅ Αντώνιος ἐπιστέλλει τῷ Καίσαρ:, 

κών Ν 
κεχομισµένος δι) αὐτοῦ Κοχχηΐου γράμματα. Καὶ ὁ 
. ω ν / 

Ἀντώνιος, Νῦν μὲν, ἔφη, τί ἂν ἀλλήλοις γράφοιµεν, 
” 2 . λ. -ω 3 ’ ὰλλ λ . 3 

ὄντες ἐχθροὶ, εἰ μὴ καχῶς ἀγορεύοιμεν ἀλλήλους; ἂν- 
τέγραψα δὲ τοῖς πάλαι διὰ Καιχίνα" καὶ εἰ βούλει, 

λάθε τὰ ἀντίγραφα. Ὅ μὲν οὕτως ἐπεχλεύασεν' ὁ 

δὲ Κοχκήϊος οὐκ εἴα πω τὸν Καίσαρα καλεῖν ἐχθρὸν, 
-/, . / 

ἔς τε Λεύχιον χαὶ τοὺς ἄλλους Ἀντωνίου φίλους τοιόνδε 
/ ε λ 3 / λ 3 

γεγενηµένον. Ὅ δὲ, Ἐκ Βρεντεσίου µε, φησὶν, ἄπο- 
ο. Δ 

χλείων, καὶ τὰ ἐμὰ ἔθνη καὶ τὸν Καληνοῦ στρατὸν ἀφαι- 
ο ν) Ν 

ρούμενος, ἔτι τοῖς φίλοις ἐστὶν εὔνους µόνοις, οὐδὲ τοὺς 
.ω / 

φίλους ἐμοὶ περισώζειν ἔοικεν, ἀλλὰ ταῖς εὐεργεσίαις 
- .. ς ” κ. λ οκ 

ἐγθροποιεῖν. Καὶ ὅ Κοχκήϊῖος, ἃ μὲν ἐπεμέμφετο, 
ΑΛ αν ο ες ζ / 2 / ε.. 

μαθὼν, οὐδεν δὲ ἔτι ὀζυτέραν Φυσιν ἑπερεθίσας, ᾧχετο 

πρὸς τὸν Καίσαρα. 
Ἔ « Αλ ολ. 3 3 / 3 - ς/ 
Τ ΧΙ. Ὁ δὲ αὐτὸν ἰδὼν, ἐν θαύματι ἐποιεῖτο, ὅτι 

μὴ θᾶσσον ἔλθοι" Οὐ γὰρ, ἔφη, καὶ τὸν σὺν ἀδελφὸν, 
ἵν) ἐγθρὸς ὦ ριέσ' .. Ο δὲ, Πῶς, ἔφη, τοὺ ἵν ἐχθρος Ὡς µοι, περιξσωσα; ἓ, Πως, ἔφη, τοὺς 

γ. ο κ Ελ) ”. . . 3 

μὲν ἐχθροὺς φίλους ποιη;, τοὺς ξ φιλους ἐχθροὺς ἄπο- 
. Γ . - 

καλεῖς τε, καὶ τὸν στρατὸν ἀφαιρῇ καὶ τὰ ἔθνη; Καὶ 
ὃ Καΐσαρ, Οὐ γὰρ, ἔφη, Καληνοῦ τελευτήσαντος, 

ἐχρῃν ἐπὶ µειραχίῳ τῷ Καληνοῦ παιδὶ γενέσθαι το- 
σαύτας ἀφορμὰς, ἀπόντος ἔτι Ἀντωνίου" αἷς καὶ Λεύ- 

Β ος ο 6 ι νὰ / Ν Ἂ Ἔ 6 αμε 
χιος ἐπαρθεὶς ἐμάνη , καὶ Ἀσίνιος καὶ Ἀηνόθαρθος γει 

’ 3 -. ΄ ο” 32 λ Δ ὴ / 

τογεύοντες ἐχρῶντο καθ ἡμῶν. Ἐπεὶ καὶ τὰ Πλάγχου 

τέλη κατὰ σπουδὴν κατέλαθον, ἵνα μὴ οἴγοιτο πρὸς 

Πομπήϊον: οἵ γοῦν ἵππεῖς αὐτῶν διέπλευσαν ἐς Σικε-- 
ές Και οκ ο... η μψα ἡ, (δε λ / 
λίαν. Καὶ ὃ Κοκκήϊος, Ἑτέρως, ἔφη, τάδε λογοποιού- 
μενα" οὐδὲ Αντώνιος ἐπίστευεν, ἕως ἂν ἀπεχλείσθη τοῦ 
Βρεντεσίου, καθάπερ πολέμιος. 

λ ..ν Μ ας ο ος 2 μ] λα) εν 

μὲν αὐτὸς ἔφη περὶ τοῦδε προστάξαι" οὐδὲ γὰρ προ 
- ΄ / 

μαθεῖν προσπλέοντα, οὐδ ἀφιχέσθαι μετὰ πολεμίων 

προσδοκῆσαι' Ῥρεντεσίους δὲ αὐτοὺς, καὶ τὸν ὕπολε- 
λειμμένον αὐτοῖς διὰ τὰς ᾿Αηνοβάρθου χαταδρομὰς μι ἷ ἳ 

/ - 

ταξίαρχον, αὐτοχελεύστους ἀποχλεῖσαι 

συνθέµενον μὲν ἐγθρῷ κοινῷ Πομπηΐῳ, ἐπαγαγόντα δὲ 
/ -- -- .) / ι) / 

Ἀηνόβαρθον, «φονέα τοῦ ἐμοῦ πατρὸς, ψήφῳ καὶ κρίσει 

Οὗτος τότε΄ 

Καὶ ὁ Καΐσαρ, οὐδὲν 

λ ” / 

τον Αντώνιον, 

59 

οίνος οοηληλοση{, παποἰαίαΓ ποις Επἰγία τας, Απο 

4πογο]ας ασοιὮο [οΓ6Η5, ΤΠ ΠΙΟΥΡΙΗΙΠΙ ἀἰσθβα αν Γποίο (δη, κο 

! 

| 

βροπίο ιαπ α]ηίδεο ρα ρα Πα απχίσεσφιο ρτορίος 

ἵταπη Απο, απ! αρτοίαπα Παπ ἀδβογιογαί, οἱ ἀῑδοσδεης 

πο ΙΠγἱδθγαί (4611, Ε ΠΙΟΙ5 γἷδα οδί μίαπο ραἱ πιι]- 

[15 πιοβῖς οοπ]ηιοάα Γα{αγας δαρ]αία Γοηίπα Ἱπουίοιἶ ἱπσοπίϊ, 

απο οϐ Ο]εοραίνα ΦΠΙΙ]άΠΙΟΠΘΠΗ {απ στανο Ώο]]Ηή οοποῖία 

γοναί, Ο8δΗΠΙ {άΠ1ΘΠ ΠΠ ραγάπα ΓογΗ {ου (1118 Απιομιις 

41111 οἱ 156, ΠΟΠΠΙΠΙ1 56 αἲ Π]απα οοη(μ]ίρςδο, οχἰδ πια τοί, 

Ωχ. Εναί Γ, Οοδρθίας, απίαπο Ἱπιροταίοτί απηίοις, αὐὶ 

ἃ 0ᾳβαγο ἵῃ Ῥ[ωπίσσιη 5αρονίοτῖ βίαιο αἆ ΑπίΟΠΙΗΠΙ Πα 

οππα Οροἶπα βαογαί Πηῖσδαςς οἱ, ΤΕΥΘΓΡΟ Ο6ἶΠα,, {ρ5ο αριιὰ 

ΑΠΙΟΠΙΗΠΗ ΠΠ δθγαί. 15 Οοεσθῖας, οπρίαία {απο οε6αδίοΠο, 

Πηχίε, 56 γοσδίππα α Ορατο, Υο]ο/ιθ θΙΠῃ δα λ{απάϊ σπα δα 

οοηνομίνα. ΕΕ, αΏθιπά! γοπία Ἱπιρείταία, Ρογίοπίαης ΑΠίΟ- 

πἴανα τοσαν[ῖ « οσφῖᾶ γο]]εί τοκογίβογο Οα5αί, ἃ 41Ο ρου 

{ρδαπα ΟοεσσίΠ Π{ογας αοεορίς5ο{ 2» Τα Απίομίης : «ΟπΙά 

πμό ο ράπηας Ἰηγίσθια, 11η ἵπηας ἱπίπηϊοἳ, πῖς! (ογί8556 

πηπίπα οοηγἰσίαῦ ΟαίδγΙπη αἆ Πίθγας οἵἵπι αἲ πιο ἀαίας το- 

5015! απ ρου ΟΦ2οἴπαπῃ : θάΓΗΠΙ ΠθγαγίΠα, δἱ γἱδ, 6ΧΘΠΙ- 

Ρ]αν αορο.». Οπῖ οἷο σαν Παπ Οοοσείας, ΠοΠάµΠη 6556 
[πΙπηΙ ΟΠΠ αρροαπά η, αἲί, Ο906416Π1, ααὶ Τμποῖπη οἱ αἰίος 

Απίοπϊ αμηῖςοος {αἱ πιοᾶο (τασίαγετί. Τιπι Π]ο: « 5οά πηρ ς 

ἱπη]έ, εχο]αδί Ἠνιπιάπκίο, πἹθᾶδαπθ Ργον/πείας οἱ Οα]οηί 

οχεγοΙαπλ οεοαραγ]{ : Ύποά Υθυο 1π 80105 Πἱ605 Πηθος Ῥο- 

πίρηις οί, ΠΟΠ {8Π απηἰσος πΗί φοεναί, απαπα ἱη]πηίοος 

γεάάετε οοπαίς φαΐ Ῥεπο[οῖς.» Οοορεῖας, Ροδίᾳιαπι 

σπεγε]ας απάἰγίέ Απίοπί, ποῖθης Ποπηίηεπα αἆ ἵτᾶπη Ρτο- 

ΠΠ ΠγΙίαΤο αΠΠΡΙΗ5, Ρτοίοσί5 ο5ί αἆ 605416ΠΙ. 

ἨΧΙ. Οπο0 γίσο, παγαίας Οῶδαι, ᾳποά ποῃ οἶῖης αἆ 5ο 

νοσεί : «Νο θηίπα, παπί, {παπα 4ποσιθ (ΓΑίΓ6ΠΗ 56:- 

γαγί, αἱ οἱ { Πλ! ἠπ]πηῖοι5 Πογοδδ» Τη Οοεσθῖας: «Πίαπο 

αν ασ οχ. ἱπίπη]οῖς απηῖεος ΠΡ ραγας, απηίοος Ιπίπίσοος νο- 

645, αἱ οχοτο]ί5 οἱς αι[ςοι5 ας Ργογ]ηθίαςδ» Δά Προ Οδ: : 

« ΝΟΠ ϱΠΙΠα ροδί οβίαπα Οαἰθπί, αἀο]εξορηίμ]ο σαἰσπῖ βΐο 

ἀεβραθτιηί, αΏδθηίο οίίαπη {ππ Απίοπίο, τοίπααἱ {απία" ο0- 

ρία: ααατάπα βάποῖα οἱ τα πα τας Ἱηδαηϊγ]έ, οἱ απἴριις 

Αδίηίας ΑΠΕΠΟΡαΤΡΙΣ(Π6, ἵπ Ῥγορίπ(ιο γδιφαπίες, οοηίγα 

πο ογαηί{ αδηρ.. θα ταΐοπε εἰ Ῥ]αποί Ιαρίοηπος οοοιραγἰ 

Ῥτορετθ, πθ Ροπηρείο 56 αἀ]πηρογοηί: θᾳ {ο Φα1{6Π1 θΗΓΙ1ΠΙ 

{πα]εσσταπί {η βΙο]ίαηα. »  Ταπι Οοοσσίας : « ΑΠίοι ας αἆ 

ΑπιοπίαΠι ἀε]αία δηί : πες Ρηία5 {απιθ ογοά(ά1ξ, 4παΠά ϱγο 

μορίο εχό]ησις οδἱ Βνηπάμκίο,» ΝΠΗΙ, παπί ζωρατ, 4θ 

«μας το πιαπάαν!: πθο εηίπα Π]απι αρρι]κΙ τα ῥγαςείγοΓαΠ, 

πες εχδρεσίαταπα γοηίαΤΕΠΗ ΙΠΗ Ποδρας. Ετιπάϊςιηϊ ρε, 

οἱ τοσο! Γρίάδηα ρτορίοι ΑΠοεποζαιΡί Πποιηςα[ἴοπος Ραρδίά] 

Ργα"[δεία5, Γπ]αδδα Ππθο, οχο]αςογαη{ ΑπίοΠΙΕΠΗ , {αάσγα (η 

6ο ΙΙΙ Πορίί Ῥομπρεία, εί αἀάπεθηίοια ΑΠΕΠΟΡΑΤΡΗΠΙ, 



σ10 

καὶ προγραφῖ κατεγνωσμένον, καὶ πολιορχήσαντα μὲν 
τὸ Βρεντέσιον μετὰ Φιλίππους, πολιορκοῦντα δὲ ἔτι 
τὸν Ἰόνιον ἐν χύκλῳ , ἐμπρήσαντα δὲ τὰς ἐμὰς ναῦς, 
χαὶ τὸν Ἰταλίαν λεηλατήσαντα. » 

Τ.ΧΠ. “Ὁ δὲ, Σπένδεσθαι μὲν, ἔφη, συνεχωρήσατε 
ἀλλήλοις, πρὸς οὓς ἂν ἐθέλητε' καὶ οὐδενὶ τῶν ἀἄνδρο- 

΄ ε] ’ 3 ’ ΄νὶ ..- Δ 

φόνων Αντώνιος ἐσπείσατο, οὐδὲν ἔλασσον ἢ αὐτὸς σὺ 
τὸν σὺν πατέρα τιμῶν. Ἀηνόθαρθος δὲ οὐκ ἔστι τῶν 
3 / . 3 -” .» .. 2 -- ἀνδροφόνων" ἡ, δὲ ψῆφος αὐτῷ κατ ὀργὴν ἐπῆχται" 
οὐδὲ γὰρ τῆς ῥουλῆς πω τότε ᾖομα. Εἰ δ) ὡς φίῳ 

Ἡρούτου μὲ συγγνῶναι νοµίζοιµεν, οὐκ ἂν φθάνοιμεν 
ὀλίγου δεῖν ἅπασι Χαλεπαίνουτες. Πομπηίῳ δὲ οὐ 
συνέθετο μὲν συμμαχήσειν ὃ Αντώνιος, πολεμούμενος 
δ) ὑπὸ σοῦ, προσλήψεσθαι σύμμαχον, Ἡ καὶ σοὶ συναλ- 
λάξευν, οὐδὲν ἀνήκεστον οὐδ᾽ ἐκεῖνον εἰργασμένον. Σὺ 

δὲ καὶ τῶνδε τὴν αἰτίαν ἔγεις εἰ γὰρ οὐκ ἐπολεμήθη 
χατὰ τὴν Ἰταλίαν, οὐδ) ἂν οὗτοι πρεσθεύεσθαι ταῦτα 
πρὸς τὸν Ἀντώνιον ἐθάῤῥουν. Καὶ ὁ Καΐσαρ, ἔτι 

ἐπικαλῶν, Τὸν μὲν Ἰταλίαν ἔφη, χἀμὲ σὺν αὐτῃν 

ΜΠάνιος χαὶ Φουλβία καὶ Λεύχιος ἐκολὲ έµουν, ὃ δὲ 

Πομπήῖος οὐ πρότερον, ἀλλὰ νῦν, Ἀντωνίῳ θαῤῥῶν, 

ἐπιθέδηχε τῆς παραλίου. Καὶ ὁ Κοκκήϊος, Οὐκ Ἂν- 
τωνίῳ θαῤῥῶν, εἶπεν, ἀλλὰ ὑπ Ἀντωνίου πεμφθείς: 

οὐ γὰρ ἐπικρύψω σε, ὅτι καὶ τὴν ἄλλην Ἰταλίαν ἐπι- 

δραμεῖται ναυτικῷ κο. ναυτικὸν οὐκ ἔχουσαν, εἰ 
μὴ διαλύσεσθε ὑμεῖ.. ὍὉ δὲ Καῖσαρ (οὐ γὰρ ἀμελῶς 
ἦχουσε τοῦ τεχνάσµατος), ἐπισχὼν ὀλίγον, εἶπεν: Ἁλλ) 
οὗ γαιρήσει Πομπήϊος, καχὸς κακῶς καὶ νῦν ἐκ Θου- 

ρίων ἐξελαθείς. Καὶ ὁ Κοκκήϊος, τὰ ἀμφίλογα πάντα 
4 . 1 / / . / 3 

κατιλὼν, ἐπῆγε τὸν Φουλθίας θάνατον, καὶ τρόπον αὖ- 
-- μ .] 3 ή / ΄ 

τοῦ, ὅτι πρὸς τὴν ὀργὴν Αντωνίου δυσχεράνασά τε 
νοσήσειε, καὶ τὴν νόσον ἐπιτρίψειεν ὑπὸ τῆς δυσθυµίας, 
οὐκ ἰδόντος αὐτὴν οὐδὲ νοσοῦσαν Ἀντωνίου, ὡς αἴτιον 
τῇ γυναικὶ θανάτου γενόµενον" ἐκποδὼν δὲ κἀκείνης 

΄ ” ον) αν ο ἅ . μ 3 ζλ 

γενομένης, οὐδενὸς ὑμῖν ἐνδεῖν ἔτι, ἔφη, πρὸς ἀλλήλους, 

πλὴν ἀληθεῦσαι περὶ ὧν ὑπενοήσατε. 
ΙΤ ΧΠΙ. Οὕτω καθομιλῶν τὸν Καΐσαρα ὁ Κοκκήϊος, 

ἐκείνην τε τὴν ἡμέραν ἐξενίζετο παρ) αὐτῷ, καὶ ἐδεῖτο 
ἐπιστειλαί τι τῷ Αντωνίῳ, νεώτερον ὄντα πρεσθυτέρῳ. 
Ὅ δὲ πολεμοῦντι μὲν ἔτι οὐκ ἔφη γράψειν: οὐδὲ γὰρ 
ἐκεῖνον' µέμψεσθαι δ᾽ αὐτοῦ τῃ μητρὶ, ὅτι, συγγενὴς 
οὖσα, καὶ προτιμηθεῖσα ἐκ πάντων ὑπ αὐτοῦ, φύγοι 
τὸν Ἰταλίαν, καθάπερ οὐ τευξοµένη πάντων ὡς π 

- 5. . . - 

υἱοῦ. Ὥδε μὲν καὶ ὁ Καΐσαρ ἐτέχναζε, καὶ ἐπέστελλε 
--. 3 / ΕΝ λΊ --- . /ν -- ” 

τῇ Ἰουλία. ᾿Εξιόντι δὲ τοῦ στρατοπέδου τῷ Κακκηϊῳ 
ν . ρω » - ι ’ / - 

πολλοὶ τῶν ταξιαργῶν καὶ τὴν γνώµην ἐξέφερον τοῦ 
στρατό. Ὁ δὲ καὶ τᾶλλα καὶ τόδε αὐτὸ τῷ Ἀντωνίῳ 
µετέφερεν, ἵνα εἰ» βείη πολεμήσοντας οὐ συντιθεµένῳ. 

Συνεθούλευεν οὖν, Πομπήϊον μὲν ἐς Σικελίαν εξ ὧν 

ἐπόρθει μετακαλεῖν, Ἀηνόβαρό ον δέ ποι πέµπειν, ἕως 
αἵ συν ηκαι γένοιντο. Ἡαρακαλούσης δὲ καὶ τῆς µη- 
τρος ἐς ταῦτα τὸν Ἀντώνιον (γένει γὰρ ἦν ἐκ τῶν Ἰου- 
λέων), ἠσχύνετ 9 Ἀντώνιος,ι εἰ, μὲ γενοµένων τῶν συµ- 
βάσεων, τὸν Πομπήτον αὖθις ἐς μμ καλοίη, 

ος 

ἴ 

| 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ραγησΙᾶαπα, ΡηῬ]{οο πάίσίο ἁαπηπαίαπη ρτοςεἱρίαππσαο, απ) 
Ροδί ΡμήΙρρεηδεπι ρήρησπα ορραρπανίί Ετηπάνρίαπα, οί 

αὖμπο οἴτοπππαπασαε ρορι]αίατ Λάπαϊῖα πιατῖς Ἠίοτα, αἱ 

πάγος πηρα ογεπιαν!ε, εἰ Πα]ίαπα τα ἠαἴας ο5ί. » 

ΤΧΠ. Ταπι Οοεσεῖας: «Αί ρειπη]ςῖςεῖς, παπί, Ἰηνίερπα, 

εὔα φαἴθης Ηθη]ςδεί {αάθγα Ππίτε: πες ΑπίΟΠΙΗ5 οῦΠη (πο- 

απαπῃ ος ρατγίοϊάϊ5 Ῥασεπα Γεοῖί; εἰ ταΙΙοπεπῃ ραΐ τὶς {πἱ ποῦ 

ΠΙΙΠΟΤΕΠΗ, (παπα {α {ρ5α, Ἠαμεί. Χο οδί οηίπα ο ραγηοϊἆα- 

ΤΗΠΙ ΏΙΠΙΟΤΟ ΑΠοποβατΡς; 5εά αἲ Ἱη[οηςίς Ιαά1εῖθηας οοΠ- 

ἀεππαίας ο5έ, απΗΠα πο οοπδοία5 απίάεπα Πλας οοης{ Γαῖ»- 

εί. Οιοᾶ 5ἳ, αἱ Ετί απησοππα, πάίσπαπα γοπία ἀπείπας, 

νιάρπάππη ο5ί, πο Ργορεπποᾶσπα οπηπΙθΗ5 πιάπθαπηας [η[θηςί. 

Οσπη Ῥοπηρεῖο απίοπα [αζ5 ΙπΗέ Απίοηίας, Ποῦ πί 5οεἵα5 

ΠΠ οοηίτα {ο αἆθςςο το]; 5οὰ πἱ, ϱἵ α {ο Ιπ[εδίείητ Ίρ5ο, 

Ῥο]]1 5οοἵ πα λαβοαίς 5ἷπ πηίπ5 πί απα ΕΡί εοποΠαί, απο- 

πίαπη πο ἴ]ε φπἱάοπῃ ἵη {απία επ]ρα ο5ί, επῖ τοπία ΠΠ] Ρασίο 

ἀατί ροβδῖ.. Αί τίάα, πο {απ Ἠπ]ας είίαπη τεῖ ο η δα αἱ : Πἰςί 

οηίπ ο]]άπα ΠΟΙΗΤΗ ο55οί ἵπ Πα]ία, πππ(παπα Π ααξί Γαἶς- 

εεηἰ Ἰεραίίοηος αἆ Απίοπίαπι πηίειθ.»  Όστας, τείοΓ(πετο 

Δοςιδαοπες Ρ6Γ6εῃς « Πα]ία., αἲξ, 5ἶρίαπε Μαπίατα, εἰ Επ]- 

γίαπα Παοσπιαπα Ὀε]]απα Ιπίπ]ίςεο; Ῥοπυρεϊαπῃ ὙεΓο ΠΟΠ 

Ῥπίας , 5οᾷ ππο ἆθππππα, Απίοπιϊ Πάπεῖα, ππαγηΐπιας Πα]ίαν 

τορίοπος αρστεῦϊ απδιπῃ. » Ταπι Οοοεθία5: « Ίππο Ίάςδα 

Απίοπ, Πο 5ο] απα Πάποία : ηθς οπῖπι ἀῑςδίπιπ]αϊο, ἵπναςι- 

τυΠῃ οἰαδείρας γο(παπα εῖαπα Ἠα]ίαπα, πα άαίαπα παντα ῥτας- 
5ἰάΐ9ο, Πὶ5ί ραεθπΙ νος οοπηροβηοη ή.» Όσσας, ααἵ αγηῇ- 

οἶοθιρ Ποπη]ηϊς ογαοπί ποπ οἵο5αρτα Ῥπεταί απγος, οὐπείαίας 

πομπϊ : « ΑΙίαπιεη, Ἰπου]έ, Ποπ ἵππραπο [οτοί Ῥοπιροίης; 

τορυ]ςης οίἵαπῃ πιπο α Της, αἱ οοπηπεττ.» Τα Οος- 

οσῖᾳ5, Ῥογδροοία ἴοία οοη(τονοιδῖα, ΠΙοΠΙοπθπη ἱπ]οοῖί οη» 

Ενας « παπα, ἨοἨ [ογομίοπα Ἱγαίαπα 5 Απίομίσμι, Τη 

ΠΙΟΤΡΗΠΙ Ἰποϊάϊ5δα, οοππποπποταβαί, ἀπχίςδεφαθ ΠΙΟ ΤΠα 

Ππαστοτο, αποά αρτοϊαπίοπι πο ἱηγίσοτο απἰ ενα ἀἱσπαίης 

ο55οί ΑπίοπίαΣ; ία αἱ ἴρεο ἆποφπο ποπ] αἲ πιογίοα αχο- 

5 οοπίμ]εΠί. Οπα 5υρ]αία ο πηοάίο, η] ααᾶ, ἵπασε, 
νορίς Ροιτο [ασία ορα5 δε, ηἰςὶ οἱ αὔδαπο {ποσο νοῬίς Πην]- 

οσπα ϱτο[εγαί15 55ρίοἴοῃθς πηπίαα5. » 

ΤΧΙΠΠ. Πας Οοεσεῖα5 ο 0.546 οοΠοσπ{α5,οο ἀῑε Ποςρίτο 

οἶας α5.5 οδί :τορανί(πο αἱ 5οροτεί αἰϊφαἷά πα Απίοπίσσς, 

Ἰαπίου αἆ 5οηἰογοιη. Εξ πομανἰί πἱάοπι Ο.,δας, 56 ο] Ἴαηα 

οιἶαίῃ ΏπΠο δἱρῖ (αεϊοπιί εεπρίυταπα ααἰάσασα, α πάπα ΠΙ] 

ΙεγαγΙ η ης αἳ ο αἱάθηα ποοθρίςδοί.. 5εά αριὰ πιαίτοα 

Απίοηιι, αἲί, ρου Πίστα 5ο οοπ(πεδίατάπα, ααοά Ἠ]α, 5ο 

οορησία, απ; ἃ 86 5οπηροτ η ργαοἴριιο Ἰοπογο ϱαἱςδεί αλίία, 

Ργο[ηρίςδεί ον Πα]ία: απαςὶ που φπἱά γίδα 5ο, Ἰναπὰ 8οζς5 ας 

4 βο, ἱπιροίταίπτα. Αάθοφπο 0ᾳ,δας, ρατὶ ατίο μδας, βοτῖ- 

μθίί ἑ ία. Ὠϊοεάοηί απ{οπη ο οαδίτὶς Οοοσοῖο πα] εε- 

(ηγίοηθς Πιοπίοηα οιἶαπα οχογοίτης αροτηστηί. Εἰ Πο, οἱ 

οπΐσγα, δἷο Ίου {ρδαπὴ ποσο ἠπάἰσανἰί Απιοπίος αἲ φοἱτεί, 
Ῥοαπα πηπηίηστο α Οᾳ5ατἱαμῖς, 

το (πο, 4ομος ρᾶν οοΗροδίία οβδοί.» 050 ΦΠΑ 

ἀστονί ρτοςος οἱ 4ϱὰ πια τίς, αυ οχ ὁμ]ία ποπίο οα!, 

πουν Απιομίσαν Ἠον δἱ [οηίαία ραν Πης 5.ος 

τοᾶσαί ἵη ρταἶαπα. Ο0Η- 
εμ]οαί ἰρίατ Απίοπίο Οοὐσείας: «αἱ Ροπηροίσην αἲ αἰίοίς 
ναδαμάἰς τονοςασος η ΒΙΟΙ, Αἰοποα καν σοτο αἱλομα 



ΡΕ ΡΕΙΙΙ5 ΥΠ ΡΟ 5. Υ, 

Της δὲ μητρὸς οὐχ ἀπελπιζούσης αὐτὰς ἔσεσθαι, καὶ 
Κοκκηΐου ἰσχυριζομένου τε περὶ αὐτῶν καὶ ἐλπιζομένου 

τιπλέον εἰδέναι, ὃ Ἀντώνιος 

ἀναχωρεῖν ἐκέλευεν ἐς Σικελίαν, ὡς ἐπιμελησόμενος 

τῶν συγχειµένων, καὶ Ἀηνόθαρθον ἔπεμπεν ἡγεῖσθαι 

Βιθυνίας. 
ΙΙΧΙΥ. Ὃν ὃ στρατὸς ὃ τοῦ Καίσαρος αἰσθανόμενοι, 

πρέσθεις εἵλοντο τοὺς αὐτοὺς ἐς ἀμφοτέρους" οἳ τὰ μὲν 

ἐγκλήματα αὐτῶν ἐπέσχον, ὡς οὐ κρῖναι σφίσιν, ἀλλὰ 
διαλλάξαι µόνον ἠρημένοι" σφίσι δ᾽ αὐτοῖς προσελόµε-- 
νοι Κοκχήϊον μὲν, ὡς κοινὸν ἀμφοῖν, ἐκ δὲ τῶν Αντωνίου 
Ἠολλίωνα, καὶ Μαικήναν ἐκ τῶν Καίσαρος, ἔ ἔγνωσαν, 

Καίσαρι χαὶ Ἀντωνίῳ πρὸς ἀλλήλους ἀμνηστίαν εἶναι 

τῶν γεγονότων, καὶ φιλίαν ἐ ἐς τὸ µέλλον. “Ὑπογύως 
ὲ Μαρχέλλου τεθνεῶτος, ὃς τὴν ἀδελφὴν Καΐσαρος 

εἴχεν Ὀκταουΐίαν, ἐδικαίουν οἳ διαλλακταὶ, τὴν Ὄκτα- 

ἴουαν Ἀντωνίῳ τὸν Καίσαρα ἐγγυῆσαι. ἸΚαὶ ὁ μὲν 
αὐτίκα ἐνεγύα' χαὶ ἠσπάζοντο ἀλλήλους, καὶ βοαὶ παρὰ 

τοῦ στρατοῦ καὶ εὐφημίαι πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν Ἴσαν 
ἄπαυστοι δι ὅλης τε τῆς ἡμέρας χαὶ ἀνὰ τὴν νύχτα 
πᾶσαν. 

ΙΧΝ. Ὁ δὲ Καΐσαρ χαὶ ὁ ντ ώνιος τὴν Ῥωμαίων 

αὔθις ἀρχὴν ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐμερίσαντο ἅπασαν, ὅρον μὲν 
εἶναι σφίσι Σκόδραν, πόλιν τῆς Ἰλλυρίδος » ἓν μέσῳ 

τοῦ Ιονίου μυχοῦ μάλιστα, δοκοῦσαν εἶναι. ἘΤ θα 

ὃ) ἔχειν τὰ μὲν πρὸς ἕω πάντα τὸν Ἀντώνιον ἔθνη τ 
χαὶ νήσους, ἕως ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην ἄνω": τὰ δὲ ἐς 

δύσιν τὸν Καΐσαρα, µέχρι Ὠχεανοῦ. Λιθύης δὲ Λέ- 
πιδον ἄρχειν, καθὰ Καΐσαρ ἐδεδώχει. Πολεμεῖν δὲ 
Πομπηίῳ μὲν Καίσαρα, εἰ µή τι συµθαίνοι' Παρ- 
θυαίοις δὲ Ἀντώνιον, ἀμυνόμενον τῆς ἐς Κράσσον πα- 

ρασπονδήσεως. Ἀηνοθάρόῳ δ᾽ εἶναι πρὸς Καίσαρα 
συμβάσεις τὰς πρὸς Ἀντώνιον γενοµένας. Στρατὺν 

δὲ ἐκ τῆς Ἰταλίας προσκαταλέγειν ἀκωλύτως ἴσον ἑκά- 

τερον. Αἴδε μὲν ἦσαν αἱ τελευταῖαι Καίΐσαρί τε χαὶ 
Αντωνίῳ γενόµεναι συµθάσεις. Καὶ εὐθὺς ἐς τὰ ἐπεί- 

γοντα τοὺς φίλους ἑκάτερος αὐτῶν περιέπεµπεν. Οὐεν- 

τίδιον μὲν ἐς τὴν Ἀσίαν Ἀντώνιος, ἀναστέλλειν Παρ- 
θυαίους τε καὶ Λαθιηνὸν τὸν Λαθιηνοῦ, μετὰ τῶν 

Παρθυαίων ἐν ταῖσδε ταῖς ἀσχολίαις Συρίαν τε χαὶ τὰ 

μέχρι τῆς Ἰωνίας ἐπιδραμόντα. Ἀ μὲν δὴ Λαθιηνός 
τε χαὶ Παρθυαῖοι δράσαντες ἔπαθον, ἡ Παρθυϊκὴ δη- 
λώσει Γραφή. 

το ΕΧΥΙ. Ἔλενον ὃ ὁ» στρατηγὸν Καΐσαρος, σ σὺν ὃρμἃ 
χατασ/όντα ρα, μδθις ἐξέθαλε τῆς Σαρδοῦς Μη- 

νόδωρος ὁ Πομπηίου. Καὶ τῷδε µάλιστα /αλεπαίνων 

ὅ Καΐσαρ, οὐκ ἐδέχετο τὰς πείρας Ἀντωνίου, συνάγον- 
τος αὐτῷ Πομπήϊο. ἾἘς δὲ Ῥώμην παρελθόντες, 
ἐτέλουν τοὺς γάμους. Καὶ ὃ Ἀντώνιος Μάνιον μὲν 
ἔκτεινεν, ὡς ἐρεθίσαντά τε Φουλβίαν ἐπὶ διχθολῃ Νλεο- 
πάτρας, καὶ τοσῶνδε αἴτιον Ἰεόμενον" Καίσαρι δὲ 
ἐνέφηνε, Σαλβιδιηνὸν, τὸν Ἠγούμενον, τῷ Καίΐσαρι τοῦ 
περὶ Ῥοδανὸν στρατοῦ, ἀπόστασιν ἰδία βουλεῦσαι, χαί 
οἱ περὶ τοῦδε προσπέµ.γαι περικαθηµένῳ τὸ Βρεντέσιον. 
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ΤΙΤΒΗ5 του Τοπά πα οξεοί αἲ ΡοιηροΙί 5οοἱοίαίοπα. 86 Γ]α- 

πο 6Ρρεπι [αοἱομίο, παπι Οοεσεία5 οοπβπαραί, αὐαδί 
. / . . ... . . . 
εν νεδίδου, καὶ τὸν Πομπήῖον | 6ΟΤΟΠΟΤΗΠΙ εἴἴαπα σοΗςΙΠογΙα 60ΗΡΟΙ155 οθδδΙί ΑΠΙΟΠΙΗ5, 

τογοσαν]ίααο Ῥοπιρείανη η Ῥἰααπα απαδί ουγαίγας 1ρ9θ 

οα 46 απἱρ5 πίον {ρ5ος οοΠνοπεταί; ΑΠΕεΠοΡαΤΡΙΠΙ Ὑογο ἵῃ 

Ῥ]ηιγηίαπα πηϊδίε, οἱ ου Ἱπιροτίο ρτακἰάθτοί, 

ΕΝΥ. 1 υἨί εορπονΙί εχει 5 Οωφαπΐς, Ἱεραίος εἰεσίί 

απ αἰταπιαο ἱπιρεταίογεπα αἀῑτομί, Ἠϊ, σολ μΗῖ5 οογίπι 

απογε]ῖ5 (αἱρρο ποπ αἆ Παάἱσαπάσπα εἰεοί, 5εὰ αἆ ρασθηι 

εατ0ἱεπάαπι), αἁμιριίοααε Οοσσσῖο, αἲ οοπηπαηῖ ΠΙΡΟΓΙΠΙ 

απηΐσο, εἱ εκ ΑπίοηϊαΠϊ ΡοΗἴοπα, ο θωφατίαπίς Μωεθπαίο, 

ἀεστεγετιπί ργα(ογἱίαγατη ο/Γομςαν απ οΡΗγίοποπα παπα, 

εἰ απο Παπα ἵπ Ῥοδίεταπῃ. Έπιππαα Ματοθ]υς προς 

ομήςεεί, ππαπία5 Οείανία, 5οτοιῖς 6α5ατῖς, Ροδίμ]αγοτιπί 

Ρασἱς ἀποίοχες, πέ {Γαΐοτ θαΠ1 οοἱἱοεατεί ΑπίοΠίος Πιοχαπθ 

4ε5ροη»α ε5ί. Εί εοπηρ]οχί 5ο πημίπο βιιηί Ο..5ατ αἱ Απίο- 

πίας; οοηδεαπεηρας Γαυδ15 αεζ]αππαΠΙοπίθης {οίῖας εχοτεῖ- 

ἴᾳ5, αίπίααε Ῥεπε ΡγεσαΠ!ἶ5, απά Ρο {οίαπῃ ἀΐεπι (οίαπιαπε 

ποοίεπα εοπΗηαία» 5υΠί. 

ΤΧΥ. Τατ 0ῳδατ εί Απίοπίας ἆεπιο {οίαπα ΒοπιαπογΠα 

πιρεγίαπα δα αποίογῖίαἴε Ιπίετ 5ο Ρατ ἳ καπ : Γεερταπίαιο 

(εγηπίππα παἰγίαδααθε ἀῑποπίς βοοάταπα, Π]γτίοίι ορρίάαπα, 

ααοά ἵη πιεάίο πιαχῖπιε ἶπα Αάπίαίϊσο κἴίππι ρπίαραίας, 

ΑΡ Ίου ορρίάο τειριας Οπἱεηίοπι, οοης[Πποτυηί, αἱ οΠΊΠ6ς 

Απίοπίας Ἰαβεγεί ίαπι Ῥτον]ποίας (παΠ1 Ἱπδι]α5, αἆ ΠάΠΙΕΠ 

αδᾳαθ Επρηταίεπη : γετδας ΟεοἹάρηίεπι Ὑετο Οωσας, αδᾳπθ 

Οε6απαΠῃ. Α[σα Τερίάο τε]οία οδί, ἴία πί α 0ῶκατο αςζθ- 

ρεταί. ῬΒε]]απι οσπα Ῥοπηρεῖο Οωῶδατ σογοτοί, πὶ αι]ά Ππίος 

1ρ505 οοηγεπίτεί : εΠΙ Ῥαγίμῖς Απίοπίας, αἆ αοϊκεοεπάαπα 

ΡεγΠάίαπα 4η ΟΓαΞΙΠΗ οΡρΓθβδεταΠί. ΑΠΕΠΟΓΡαάΡΗς ἵπ {05- 

ἀᾳ5 τεοερίις εδί α 0ᾳ,5ατθ, Πδάεπι απῖρας ρτίας αΏ ΑπΠίοΠΙΟ 

οοπά{οπίριας. Αἀάῑίαπι [αμάοῖ, αἱ Ποετεί ατα ἵππρεγα- 

{οτί ΠΟΥΟ5 ἀε]εείας Ἰαβετο ἵη Πα]ία, ρανῖ Ἱερίοπαπα Παπιστο. 

Τη ηας Ίερος Πο5ίγθπηΙΠα {άμς Ιπίοι 6ῶδαΓθπῃ αἱ ΑπΠίοΠΙΠΠΙ 

Ιοίαπι θ»ί. Μοχαπε αἆ γε υγπεηίες ορευπάας πἴεταιθ απηῖ- 

05 ἀπηϊςίί. Εί Υοπϊάῖαπα φαἱάεπα ἵη Αδίαπη πηϊςίέ Απίομῖυς, 

αἱ τερηππεγεί Ῥατίμος, Παρίεπαππ(αε, Παρίοηῖ ΒΙαπα, αἱ 

Ῥατίπογυπῃ ααχἰΠο, ρες οοσαδίοπεΠα Πογαπα πποίααπι θγτίαπι 

Αδίαπιαια αδαπε αᾱ Τοπίαπα Ιπομτκαγειαί. 95ο6ᾶ Ἰιαβίεπὶ 

απἰάεπα Ῥατ{ογαπησαε ουΠά τες σεείας,, {Πα αοοθρίας οἰαάος, 

1ήῃτο ἆθ Περιις Ῥατ[]]οίς ΕΧΡΟΠΕΠΙΙ5. 

ΕΧΥΙ. Ρεν 14 επιρις Ηείεπας, 0α καεί Ἰοσαίας, αππα 

Ραγάϊπίαια Γοτ! ἵπ Πορίος Ἱππρεία [αοίο τεοερίἰδδδί, ΤΙΓΒΙΙ8 

Ἰπά6 οἶθείᾳς οί α Μεποάοτο, Ῥοπαρείαπο ἀπσθ. Ώια τ6 

ργοῖρυε Ιπάϊρπαίας Οωσας, τουοπεἰατί Ῥοπηροίο Ρος ΑπΠίο- 

πίαπα πο]αί. Τη Ότρεπι ἀεηᾶςε γονοιςὶ, ορ]εῦτατυπί π- 

Ρας : 6{ Απίοπίας Μαπίαπο ἱπίοι[οσΙί, ααοᾶ Επ]γίαπι εχᾶ- 

5ρεγᾶςςεί Ο]εοραίτα οππηπαἰοπίρης, οἱ {απίογιπα ΠΙαΙΟΓΟΠΗ 

εαμδα Γαἱςεί. Βα]γΙάΙοη Ὑετο, Ναιβοπεηβῖς εχετοῖέης. 

Ἴ4μοσπα, ἃριά Οωςαγεπ ἀεἰη[έ, γο]αίςο αἆ 5ο ἀθβοστε, εἰ 

51ρες εὰ Το 5)ῖ Πηςίςδο παπείπα οὐφίάειηϊ Βναπάσδίαπι, 
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Καὶ ὁ μὲν τόδε ἐξεῖπεν, οὐ πρὸς πάντων ἐπχινούμενον, 

εὐφυὴς ὧν ἄρα χαὶ ταχὺς ἐς εὔνοιαν. Ὁ δὲ Κάαΐσαρ 

αὐτίκα τὸν Σαλθιδιηνὸν ἐκάλει κατὰ σπουδὴν, ὡς ἐπὶ 

δή τι µόνου γρήζων, καὶ εὐθὺς ἐκπέμψων αὖθις ἐς τὸν 

στρατόν: χαὶ ἐλθόντα ἔχτεινε διελέγξας" καὶ τὸν ὑπ᾽ 

αὐτῷ στρατὸν, ὡς ὕποπτον ὄντα, ἔχειν ἔδωκεν Άντω- 

νίῳ. 
ΙΧΥΠ. Ῥωμαίους δ ὃ λιμὸς ἐπίεζεν, οὔτε τῶν 

ἑώων ἐμπόρων ἐπιπλεόντων, δέει Πομπηίου καὶ Σικε- 
λίας, οὔτε τῶν ἐκ δύσεως, διὰ Σαρδὼ καὶ Κύρνον ἐχο- 

µένας ὑπὸ τῶν Πομπηΐου, οὔτ᾽ ἐκ τῆς περαίας Λιβύης, 

διὰ τοὺς αὐτοὺς ἑκατέρωθεν ναυκρατοῦντας. Ἔπετε- 

τίµητο δὴ πάντα" καὶ τῶνδε τὴν αἰτίαν ἐς τὴν ἔριν τῶν 
ἠγεμόνων ἀναφέροντες, ἐθλασφήμουν αὐτοὺς, καὶ ἐς 

διαλύσεις πρὸς Πομπήϊον ἐπέσπερχον. Οὐκ ἐνδιδόντος 

δὲ τοῦ Καίσαρος οὐδ᾽ ὣς, ὅ Ἀντώνιος αὐτὸν ἠξίου τα- 

χύνειν γε τὸν πόλεµον διὰ τὴν ἀπορίαν. Χρημάτων 

δ) ἐς αὐτὸν οὐκ ὄντων, προὐτέθη διάγραμμα, εἰσφέρειν 

ἐπὶ μὲν τοῖς θεράπουσι τοὺς κεκτηµένους ὑπὲρ ἑκάστου 

τὸ ἥμισυ τῶν πέντε καὶ εἴκοσι δραχμῶν, ὡρισμένων ἐς 
τὸν πόλεµον τὸν Κασσίου τε καὶ Βρούτου: ἐσφέρειν δὲ 
καὶ μοῖραν τοὺς ἐκ διαθήκης τι καρπουµένους. Τοῦτο 
τὸ γράμμα σὺν ὁρμῆ µανιώδει καθεῖλεν ὁ δημος, ἀγα- 
νακτῶν, εἰ, τὰ κοινὰ ταμιεῖα κεκενωκότες, καὶ τὰ ἔθνη 

σεσυληκότες, καὶ τὸν Ἰταλίαν αὐτὴν ἐσφοραῖς καὶ τέ- 

λεσι καὶ δημεύσεσι καταθαρήσαντες, οὐκ ἐς πολέμους, 

οὐδ' ἐς ἐπίκτητον ἀρχὴν, ἀλλ᾽ ἐς ἴδίους ἐχθροὺς, ὑπὲρ 

οἰκείας δυναστείας, ὑπὲρ ἧς δὴ) καὶ προγραφὰς καὶ 

λιμὸν ἐκ τῶνδε πανώδυνον γεγονέναι, ἔτι καὶ τὰ λοιπὰ 

περιδύοιεν αὐτούς. Συνιστάµενοί τε ἐδόων, καὶ τοὺς 

οὐ συνισταµένους ἔθαλλον, καὶ ἠπείλουν δικρπάσειν 

αὐτῶν τὰς οἰκίας καὶ καταπρήσειν, ἕως τὸ μὲν πληθος 

ἅπαν ἠρέθιστο. 

ΕΧΥΠΙ. Ὁ δὲ Καΐσαρ σὺν τοῖς φίλοις καὶ ὀλίγοις 

ὑπασπισταῖς ἐς µέσους ᾖλθεν, ἐντυγεῖν τε βουλόμενος 

καὶ τὸν µέμψιν ἐκλογίσασθαι. Οἱ δὲ αὐτὸν εὐθὺς 

ὀφθέντα ἔθαλλόν τε ἀφειδῶς πάνυ, καὶ οὐδ) ὑπομένοντα 

καὶ ἑαυτὸν ἐμπαρέχοντα καὶ τιτρωσκόμενον δοῦντο. 

Πυθόμενος δ᾽ ὃ Ἀντώνιος, ἐῤοήθει κατὰ σπουδήν. Οἱ 

δὲ καὶ τόνδε, κατιόντα τὸν Ἱερὰν ὁδὸν, οὐκ ἔθαλλον μὲν, 

ὡς ἔτοιμον ἐς τὰς Πομπηΐου διαλύσεις, ἄναχωρεῖν δὲ 

ἐκέλευον: καὶ οὗ πειθόµενον, τότε ἔθαλλον. Ὅ δὲ 

ὁπλίτας πλέονας, οἳ ἦσαν ἔξω τοῦ τείχους, ἐκάλει. Καὶ 

οὐ παριέντων οὐδ᾽ ὣς αὐτὸν, οἱ μὲν ὁπλῖται, διαιρεθέντες 

ἐς τὰ πλάγια τῆς ὁδοῦ καὶ τῆς ἀγορᾶς, ἐπεγείρουν ἐκ 

τῶν στενωπῶν, καὶ τὸν ἐντυχόντα ἀνήρουν. Οἱ δ᾽ οὐκ- 

έτι εὐμαρῶς οὐδὲ φυγεῖν ἐδύναντο, βεθυσμένοι τε ὑπὸ 

πλήθους, καὶ δικδρομὴν οὐκέτι ἔχοντες" ἀλλὰ φόνος ἦν 

καὶ τραύματα, καὶ ἀπὸ τῶν τεγῶν οἶμωγαὶ καὶ βοαί. 

Καὶ ὁ Αντώνιος µόλις τε παρΏλθε,, καὶ τοῦ κινδύνου τὸν 

Καίσαρα περιφανῶς δ) τότε μάλιστα οὗτος ἐξείλετο, 

καὶ ἐς τὴν οἰκίαν περιέσωσε. Διχφυγόντος δέ ποτε τοῦ 

πλήθους, τὰ νεκρὰ, ἵνα μὴ ἐνοχλοίη θεωρούμενα, ἐς 

τὸν ποταμὸν ἀπεῤῥιπτεῖτο" καὶ ἕτερον πένθος ἦν, ὄρω- | 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ηος 5αεγείαπα Απίομίας ργο{ά1, πο οπηπίῦης ῥτοβαπίθας, 

πσεπυας αἰἰοηαίη οἱ [πο ῖς αὖἲ απηἰοϊίαπῃ. Οα.:5ατ οοΠΙΙΠΙΟ 

Βαν Ι4ἱΘΠΗΠΙ αἆ κε Ῥγορετατο ᾖηςςίέ, φπαςί ορης Ἠαβοτεί οἷας 

ργαοηίία, Τοπίδδ γης πποχ αἆ οχετοϊίππα : 4.6πα, αΕί γοηῖί, 

εοαραίαπα. οεοἰάς εχοτοαπα εἶας, αἱ 5αβροσίαπα, ἀεάῖί 

Απίοπίο. 

ΕΧΥΠ. Ῥορυ]ας Ππίαείπα Ἠοπια [αππο ρτεππεβαίατ : απσπι 

πες αὖ ΟΠεηίο πορο[αίοτες απἱάαπαιη 5αΏγε]βοτεπί, ππδία 

Ῥοπιροίί ασ ΒἰοἶΙα; πεο αἳὖ Οεοἰάεπίε, Ρτορίει βατάἰπίαϊη 

Οοτείζαππαπο οοοαραίας αΏ οοάεπα Ῥοπηρείο; πεο οχ ΑΙΠίσα, 

ῥτορίος εοδάεΠα Ἠοδίο5, πἰτασαε Πίοτα οἸαβδίθας φμἱς Πη[ς- 

ίαπίθς. Πασας ΠΠ 5ΗΠΊΠΙᾶ 4ΠΠΟΠΩ ο5δεί οατῖ(ας, σα- 

5απα οἶας τοί Ρορυ]ας ἵπ ἀῑςοογάίαπι ρεϊποίρΙπα τε[ρΓΘης, 

εοιιν1ο][5 ο05 ἱπερδδεβαί, πγρεβαία πε αἱ ρασθπῃ ΗΠΗ ΡοΠηρείο 

ΟΟΠΙΡΟΠΕΤΕΠΙ. ΟΠΠΠΙάΠ6 πο 5ἱσ'απάεπι Ο05ατ Ποσίοτείης, 

Πογία(α5 οδί ου Απίοπίας, αοερ]θγανοί φα[ίοπι Ὦο]]ή πα Ῥγο- 

Ρίατ Ἱπορίαπι. Οποπίαπα γετο ἀορταπί ροσυπῖαν Τη εἶας Ἠο]]] 

αρραταίσπα, οἱσίαπα 4ς οοπ[ρτοπάϊς Ῥοευπίϊς οδί Ῥτοροςί- 

ἴαπα τα αἱ ἀοπιηί ἵπ εἱησα]α πιαποϊρίογΗπη οαρίία, απεπια- 

ΠΙΟάΗΠΗ Οα55ίαπο Ῥο]]ο ορηίαπα 5ος{οτίίος οοπ(γρηῖςςεπέ, 5ἷο 

πΙΠο οἶας Ροομπία ἀἰπιιάίαπα ρεπάετεῃί : πί(πε εργα ΡάΓ5 

εκ Ἰογοδ[(α δις ρε ἰεδίαπηρηίηπα αοοορίΐς ἀροϊάστείη. » 

ιά οἀίσίαπα ρίεῦς θατρηπάα ἀείταχίέ, ἰπάίσηο [εγεης 

« ααοᾶ ροβί οχ]ναα5ίη αταπίαπα, Ροδί δρο]ίαίας ρτον[ποία», 

Τιαίαπχ(ιο ἱρδαπα οχασἑἰοπίθ5 οἱ Βοπογυπα οοπκεα Ποπ» 

οβρτοβαπη᾽, ΠΟΠ αἆ οχίογη Ῥε]]α απί Ῥγο Ρτοραβαπάο ἵπαρε- 

Πίο, 5ε4 αἆ ρειδε(πεπάο5 ρηναϊίος ἱπίπιίεος αππβοπάαπη(ε 

ῥτορπίαπα Ροίοπίίαπα, Ῥτορίες Ύπαπα οἱ Ργοδογίρίίοπες οί 
οσ465 [αοία, οἱ Ίος Παοιαοβίςείπια [απιες 5οοηία δἷς, πυπς 

4ποσμο, δἱ απἱά Πρςίς γε(π Πα δἷέ, ου οί οχααηίας ἃ 
Τπαπην τίς.» Ὑουι[οταραπίατσαθ Ρρετ οσίας ας εἴτομ]ος; οἱ 

Ιαρίάος ἱπαρίηρεηίος Π5 αἱ 5ε ποη αμμτορατεπί, παπα βαπία 
ἀἰτδορίιτος 5ο 49105 6ΟΓΗΠΗ ἱποθηδηγοδα6; ἀοπες ἴοία ρ]εῦς 

οχασετραία ο5ἱ. 

ΙΙΧΥΠΙ. Τάπι Οας, οΙΠΙ απηϊεῖς ραμοίδαπε φα{εἰήΗ ης, 

Ρυουρςςίέ τη πηθο ίαση, αοσηίατας απ παηίος, οἱ ΓαΙΟΠΕΠΗ 

οο γα η αμ) ΙΙ οππαβαπίας εδ (ανας. δεά Ε, αἲ ρι- 

ΠΙΑ Ο098Τ6ΠΙ οοηδροχοτυηί, Ἱαρίάίοας ο[αςο αἀπνοδνμη 

ουα αρροι{γογαηί : Δ0 πο δαδποηίοπα φπἱάσυα ῥγαοηίεΠη: 

4πς 9ο ἰοίρις Υπογαίαπιαυο δυϱί τογοπί, Οσο αδί 

οορπον{έ Απιοηίας, δαοσυντῖί Ῥτοροτο. ΕΕ Ίππο φπἰάεπη, 

Ρος Φ40Γ4ΠΑ νἷαπα ἀονορπάσηίοπα, Ποιο φπἱάφα δα οοη]εςἵΕ. 

αποὰ ολδεί ραγα(ας αἆ ραςσΠὰ ΟΠΠ Ῥοπηροίο Ποπ σπα, ἴδη: 
απη ἹανοδαμΗ, οἱ φουσἀσγοί : κοᾶ, ΦΑ πλλόοπηίπυς ρου: 

ρετοί ρεομεοςί, 11 ἀθΗΥΗΠΗ δαΧ15 Ιπὸ 4πούπ6 αρρείεραη!, 

Τιπά ἴ]ο αΓΙΠΔΙΟΓΙΗΠΑ ΠΙΑΙΟΓΟΠ ΠΙΣΙΝΑ, 4μσς οχίτα Ισ ΠΙα 

οταῖ, οσον οἱ, 41011 ης δίο φἰάσηα θὰ ἰταηδίγο δίηο: 

τουί, πηἰΠίος, ἀῑνίςί αἳ αἰτοφο γία [οήίφαο Ἰαΐοτο, Ρος 8η: 
αἱρονίας ἱεηποῦαηέ, φἰογποπίος ομγίο5. Δπάσ6, 410ΠΛ που 

(αμαπα οχροάίτο ροβδοηί οομραῖἱ ῥγα) πλ (αάἶπο, πο ἀῑν᾽ 

οπΓοπάΟ οἰαάστο ἰείας, οὔσάον πήνοσναμίαν γαἱπονίρης, οἳ 
Πω πο αμ τα 

Απιοηίς α ΓΟΓΗΠΗ ρουναδί: ΟααΓοΙΛΦ16 ἴππο Πιαηή[οδία 

Μάο ροεἱκ απλά ση ρονἱομ]ο οπἱρ(έ, κἳν οπής ἀοπη η γοὐα κ {τ. 

Τυτοα νότο (πάθη ἀἱδρυ]κα, οπάανογα, πο [π]δίο ροείασι- 

Ίμπι οκ λήθοτοπε, ἵπ Δανίαπα ῥεο]οοία ευη. Μοχφπο αἰίης 

Ἰαοίας οκκ θε, ἁππα εαάανοτα ροτ ρτοβασμίοία Γευμίας, 



ΡΕ ΒΕΙΙΙ5 ΟΥΠΙΡΟ5 ΙΒ. Υ, ο7.--- Τι. 
{ 3 ν ο Ν . Αν - κ 

µένων ἀνὰ τὸ ῥεῦμα, καὶ περιδυόντων αὐτὰ τῶν στρα- 
τιωτῶν, καὶ ὅσοι μετ αὐτῶν καχοῦργοι τὰ εὐσγήμονα 

μάλιστα ὡς οἰκεῖα ἔφερον. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπαύετο 

σὺν φόθῳ τε καὶ µίσει τῶν ἡγουμένων" ὃ δὲ λιμὸς 

ἥκμαζε, καὶ ὁ δημος ἔστενε καὶ ἠσύχαζεν. 

ΙΙ ΧΙΧ. “Ὁ ὃ) Αντώνιος ἐδίδασχε τοὺς Λίόωνος οἱ- 
/ “9 ο ον. α αά ͵ ο. .ω 

κείους, Λίθωνα καλεῖν ἐκ Σικελίας ἐπὶ συνησθήσει τοῦ 
. ” ’ ’ . Ν -. 

χήδους, ἐργασόμενόν τι καὶ μεῖζον' τὸ δ’ ἀσφαλὲς τῷ 

Λίθωνι ἀνεδέχετο αὐτός. Οἱ μὲν δὴ ταχέως ἐπέστελ- 

λον, καὶ ὁ Πομπήϊος τῷ Λίθωνι συνεχώρει. Ἀφικό- 

µενος δὲ ὅ Λίόων, ἐς νησον: ὠρμίσθη τὰς Πιθηκούσας, ἢ 
νῦν ἐστιν Αἰναρία. Καὶ μαθὼν ὁ δημος, αὖθις ἠθροί- 

/ / ζετο, καὶ παρεχάλει σὺν ὀλοφύρσει τὸν Καΐσαρα πέµ- 
ΔΝ 

ψαι Λίθωνι πίστιν, πρεσθεύειν ἐθέλοντι πρὸς αὐτὸν 
« λ - λ λ ν ν « ν ο-ν 

ὑπὲρ εἰρήνης. Καὶ ὁ μὲν ἄχων ἔπεμπεν. “ὍὉ δὲ δῇ- 
/ ο 4“ 

µος καὶ Μουχίαν, τὴν μητέρα τοῦ Πομπηϊου, κατα- 
ο... / ’ 

πρήσειν ἀπειλοῦντες, ἐξέπεμπον ἐργασομένην δικλύ - 
4 λ λ ο. 3 ο 3 ο 

σεις. Λίθων μὲν δὴ, συνεὶς τῶν ἐχθρῶν ἐνδιδόντων, 
ς ον /{ ἠξίου τοὺς ἠγεμόνας αὐτοὺς συνελθεῖν, ὡς ἀλλήλοις 

}Σλ δ/ ᾱ ο / ΛΙ Ἐν πο 

ἐνδώσοντας ὅ τι ἂν δοχη. Βιασαµένου δὲ καὶ ἐς τοῦτο 
τοῦ δήµου, ἐξήεσαν ἐς Βαΐας ὃ Καΐσαρ καὶ ὃ Ἀντώνιος. 

ΤΧΧ. Πομπήϊον δὲ οἳ μὲν ἄλλοι πάντες ὁμαλῶς 

ἔπειθον ἐς τὴν εἰρήνην" Μηνόδωρος δὲ ἀπὸ Σαρδοὺς 
.. ο Μ 

ἐπέστελλεν, ἢ πολεμεῖν ἐγκρατῶς, ἢ βραδύνειν ἔτι, ὥς 

τοῦ λιμοῦ σφῶν προπολεμοῦντος, χαὶ τῶν συµ.θάσεων, 
οω / 

εἰ καὶ δοχοίη, χρεισσόνων ἐσομένων' Μοῦρχόν τε, τούτοις 
ώ / [ὰ / .. - ς 2 λ ». Ὁ Ξ ἐνιστάμενον, ὑποθλέπειν ἐχέλευεν , ὡς ἀρχὴν αὐτῷ πε- 

’ ς λ Ν / Ν ο. ὃ / ΥΣ / ρικτώµενον. Ὁ δὲ, καὶ τέως τὸν Μοῦρχον διά τε ἀξίω- 
’ 3 -ω ὁ Υ .ω ολη 

µα καὶ γνώµην ἐγκρατῆ βαρυνόµενος, ἔτι μᾶλλον ἐκ 
ϱ. ὃ 2 2ς/ κ ἰσθίν., ο ’ ω 

τῶνδε ἀπεῤῥίπτει, καὶ οὐδὲν ην ὅ τι Μούρχῳ προσεῖχεν' 
5 λ ο 3 / 3 / « ες 
ἕως ὅ μεν Μοῦρχος ἀχθόμενος, ἐς Συραχούσας ὑπεχώρει, 

/ 3νλ / Γὰ / 3 “ 

καί τινας ἰδὼν φύλακας ἔπομένους ἐκ Πομπηΐου, φα-- 

νερῶς αὐτὸν ἐν τοῖς φύλαξιν ἐλοιδόρει. “Ὁ δὲ, χ ἱλίαρχον 
᾿ Ν .] ο / ευ / -- 3 

καὶ λοχαγὸν αὐτοῦ Μούρχου διαφθείρας, ἔπεμψεν ἄνε- 
λ - αν ) / κ 4 θε / 3 ο, θ Β ε 

ξειν αυτον, χαι φασχειν υπο εραποντων αγηρησ αι ες. 
/ ὼ ς / λ / μ) / 3 

τε πίστιν τῆς ὑποκρίσεως τοὺς θεράποντας ἐσταύρου. Οὐ 
λ 3 / Αν 3, ο” {8 / ] μὴν ἐλάνθανε δεύτερον ἐπὶ Βιθυνικῷ τόδε μύσος έργα- 

/ Δ Δ ο. 

σάµενος, περὶ ἄνδρα καὶ τὰ πολέμια λαμπβὺν, καὶ τῆς 
' 

[ὰ / .) ο. / σα) -- -ω αμ ρο αν Ἱ 

αἱρέσεως ἐγκρατῆ φίλον ἀπ᾿ ἀρχῆς, χαὶ ἐς αὐτὸν Πομ- 

πήϊον εὐεργέτην τε ἐν θηρία γενόµενον, καὶ ἑκόντα 
ἐλθόντα ἐς Σικελίαν. Μοῦρχος μὲν δὴ τεθνήκε!. 

ΤΧΧΙ. Τῶν δ) ἄλλων τὸν Ποηπήϊον ἐς τὰς διαλύ- 
3 / Δ Δ 18 / 3 

σεις ἐπειγόντων, καὶ τὸν Μηνόδωρον διαθαλλόντων ἐς 
φιλαρχίαν, ὥς οὐκ εὐνοίᾳ τοῦ δεσπότου μᾶλλον, Ἡ ὅπως 

αὐτὸς ἄρχοι στρατοῦ καὶ χώρας, ἐνιστάμενον" ἐνδοὺς ὅ 

ἨΠομπήϊος, ἐς τὴν Αἰναρίαν διέπλει ναυσὶ πολλαϊὶς μτηιος, ] ρ 
[η -ω / 

ἀρίσταις, ἐξήρους λαμπρᾶς ἐπιθεθηχώς. ἸΚαὶ Δι- 

καιάρχειαν μὲν οὕτω σοθαρῶς παρέπλευσε περὶ ἔσπέ-- 
ραν, ἐφορώντων τῶν πολεμίων. Άμα δὲ ἕῳ, κατα- 
πηχθέντων σταυρῶν ἐξ ὀλίγου διαστήµατος ἐν τῇ 
θαλάσ σανίδες τοῖς σταυροῖς ἐπετέθησαν" χαὶ δύο ση» ᾖ 
- .». / λ - "κα 

τῶνδε τῶν καταστρωμάτων ὅὃ μὲν Καΐσαρ καὶ ὃ Ἀν- 
.. -. -. / 

τώνιος παρῖλθον ἐς τὸ πρὸς τῇ ΥΠ πεποιηµένον, ὃ δὲ 

Πομπήϊος καὶ ὃ Λίθων ἐς τὸ πελαγιώτερον, ὀλίγου 

ϱ48 

παἱ δροΠαπίαν α ΠΠ δις πηἰχ{ἴᾳι οἱν πευοπίρας, αι, 
υπ φποάφαο ορίπηο ομ]έαμι αππαάγογίοραηί, απ[οτουαηί 

(αΠΦ ΠΠ 44 56 ΡεΓΙΠΕΗΣ.  δἱο Ἰου απἱάσμα Πια]αΠα ορίίαπι 

εδί, εί ΠΟΠ 5ἵπο {οΓΓοΓο οὐίούπε ριἱπαίρυμα. 86ὰ [8π165 ρει- 

βεῦαί αγτο, σοπιοπίο ασ [ογοπία ρορι]ο, 

ΗΧΙΝ. Τά Αποηις [αμα Πίατος πιοπη]έ Ἰήμοπίς « γοσσιοί 

Ἰροποπα ο Βἰοία, αἱ αἰβη[αίοπα στα(μἰατοίαν, ο[οσία τας 

ο απα πλα]α5 αἰφιιῖά ; 6{ {ρ5ε 5οοι](αίοπα οἱ τουρρί, ΠΠ ο6- 

Ιευῖίοι παῖκογαπ{ αἲ Πήὔοποπα Πίστας, πες Ῥοπηροίας Ἰιουηί- 

πομα ολη, Τη Πήπονο ΤήΡο αἲ Ἱηδυ]απα Ῥήμδειδας αρ- 

ΡιΠ, απ πο οδί Ἐπανία, Οποᾷ αὈί ρορυ]α5 οορπον]ε, 

ταήδ5 οοἴραί, τοραβαίαθ ουπη Ἰαπηθη(ς Ο1βαΓ6Πὰ, αἱ Π- 

Ῥοπί Μίογας βάαἱ πλ ίογεί, αἱ ἆᾳ ῃασῖ οοπδΙοπίθας. ον 

Ῥοπηρεί! πιαπάαἰῖς ο ρ5ο αοίατας γοπίδδεί. Οποά ἴ]ε 

[ηγ[ίης [οοΙί. Ῥορι]α5 γογο οἱίαια Μαοίαπη, Ῥοπηρείϊ τηαίτοτη, 

οπδηα{ΓΗΠΩ 86 6Π1 οορηπη]παίας, αἀθρῖί, τί Ἰασαιίοπθιη απ 

βΙππα Ρρασί5 οααδᾶ 5ιεἰροθγεί. Ἰβο, αβί γοπη](ίογο βοηςίί 

σοπίαπηασἶαπα Ἰοδίίαπα, ροδα]αγίέ, αἱ 1ρ5ί ἱπιρεταίογες αἲἆ 

οο]οφυ{αιη οοηνοπἰτοηί, 41ο ατὈ{(γα{Η 510 ΓΘΠ1 ΟΟΠΙΡΟΠΘΓΘΗΙ. 

Εί ροδί(παπη 14 4ποσιθ γο]οπίῖς ργεσίρι5 ορΗπαῖέ ρορι]α, 

Ρνο(εε 5υη{ Βαΐας α,β. εί Απίοπία5. 

ΗΧΧ, Ῥοπιρείο νογο 4πΠΙ ορρ(ογἱ ΟΠΊΠ65 ΠΟ ϱΟΠΡΘΗΡΙ 

Ράσ6ΠΗ βπαάεγοΠ{, 5οἷα5 Μεποάστας 5οπριίαθαί οκ βατάϊπία, 

υἱ αιί Γογηίεν ροιδοφδτοίητ Ῥε[απα, απ φα[ίεπα ομποίαγεία 

ΔΠΙΡΙΗ5; ἆππι (πες, Ῥγο 1ρεῖ ρΙσπαης, [ασετοί, ηἱ ραχ, 

5ἱ Τα γάενοαίας, σα πἰοτίθας οοἶγεί οοπά[ἰοπίρης : εἱπππ]αιο 

ἨΜυτουιη, Ὠηῖς ταζϊοηί αἀγεγεαηίθπα, 5α5ροσίαπῃ οἱ γεάάεβας, 

απαςί 1ρ5ε δἱρί ραγατεί ροίεηίίαπι. Ῥοπαρεῖας, απϊ Ίαπ απίθα 

Μυτοππι οϱ ἀἱρηϊίαίοια οἱ οοπςΠ οοιςίαπ{ἴ8πα στα γθ{ῖπι 

(π]εταί , 60 πηασίς πιΠο οίίαπα αΏ 6ο αμεπαίας οί, αἱ πι]]α 

Ἰη το απηρ]ίας οοηςἰΠο οἶας πίθγοίαγ. Έα το οβθηςις Μπτοις, 

Βγγασμδας βεορβεῖί; οί οοηδρεοῖς ποππι]ς οαςίοάϊρας α 

Ῥοπηρεῖο αἆ ἱπδεαιεπάμπη 5ο πηϊφοῖς, Ῥτορα]απα οοταπη αἱς 

η Ῥοπιρείηπι ]εοῖέ οοηνίσία. Τατ Ῥοπηρείας οογγαρέαΠα 

1ρδῖης Μαγοί (ραπ ορηίατίοπεΠη(α6 πηϊςίί, ααἱ Μαγεία 

Ἱπίογ[οργοηί, εί α 5ειγῖς Ρτορηῖϊς Πησοτγοπέ ἱπίοι[οοίαπα. 15 
ἀο]α5 απο πιααῖς Βάθιη Ιηγοηίγοί, 56ΓΥΟ5 ἵη οΓασεΠή ορ. Νες 

{απχεη Ἰα{1{ αἰίογαπη Ίος, ροδί δα ρ]αίαπα Βἰγγηίουπη, 5οε]α5 

Ῥοπηρείϊ, ραϊναίαπα {η Υίγαπη Ἰαιιάς Ῥο]ΐσα Πδίτοπα, α αἱ οί 

ουηβίαηἰφείπιας πάς αἩ πο απηῖοις Παταπα ραγίαπα Γ16- 
τας, εί 4ο ἵρεο Ροπηρεῖο ἵπ Ἡϊεραπία ορίίπιο ογαί οοπηπιοτί- 
{15, οἳ πιπο π]ίτο αἆ θµπα ἵπ ΒἰοΙαπα γεηεταί. Αἱ {αἰί 
απ]άσῃα {αίο Ἠανοις θαποίας οί. 

ΗΧΧΙ. 010 πποτίαο το]ααῖς οπηηίρας αἆ Ῥάσεπι Ῥοπηρε- 

{απα Πογίαπρας, Μεποάογαπηφαο αοοαδαπίθς, πί σαιιάρη- 

{ει ο]αβςῖς Ἱπιρετίο, πθς {απ ἀοππίπο 5πάθηίθπα, απαΠι δἱΡί 

αδιτραη{επα Ῥγογ]ποίαπη οΚΠ1 οχοτοῖία, οἨ θ4ΠιαΙθ οβ5ᾶΠι 

Ρασευν Ππιρεά(ο οοπαπίεπα; οΏδθοπίας Ῥοπηρδίας {τα]θοῖέ ἵη 

«παπίαπα, 6ΗΠΑ ΠΙΗΠΗΙ5 5δἱ1εοΗς παγίρι5 ἴρ8ο ἱηγοσίας ἨθχοΓο 

ογμαΠδίηια : αίαπθ Ἱία Ῥηήεο]ος ργαἰογπανἰρανΙέ 5Ἴρετρε 

οἶτοα Ὑδδροταια, Ιπδρεείαπίίρας Ἰοδΐρας. 

ΠΊΔΠΕ ἀποβις Ἰουῖς, οχίσιο ἰπίογγα]ίο, ρα]ΐς ἵπ πιαγο ἀεβχίς 

Ροπίες βηί ἱηδίτα{» ἵπ απογαπα {αὈη]αίογ η) αἰίεγαπη, ἔογγορ 

οοη ρα υπα, Οᾳ.5ας Ῥιοργεδδας οί οἱ Απίοπίας; Ῥοπηρείης 

εἰ 1ἱνο ἵπ αἰίθγαπα, απο ρασ]ο πηααί5 ἵπ π]ατε εχοιγγεραί, 

Ῥτίπιο αίοΠΙ 
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ῥεύματος αὐτοὺς διείργοντος, μὴ κεκραγότας ἀλλήλων 
ἀκούειν. ᾿ἘΕπεὶ δὲ ὅ μὲν Ηομπήϊος ἐπὶ κοινωνία τῆς 
ἀργης ὖχειν ὤετο ἀντὶ Λεπίδου, οἳ δὲ ὡς κάθοδον αὐτῷ 
δώσοντες µόνην, τότε μὲν ἐπ οὐδενὶ ὶ ἔργῳ διεκρίθησαν. 
Διαπομπαὶ δὲ συχναὶ τῶν φίλων ἦσαν, ἐπὶ ποικίλαις 

ἑκατέρων προκλήσεσιν. τει ὃ) ὁ Πομπήϊῖος τῶν 

προγεγραμμένων τε καὶ οἵ συνόντων, τοῖς μὲν ἀνδρο- 
φόνοις Γαΐου Καίσαρος φυγὴν ἄδολον, τοῖς δὲ λοιποῖς 

χάθοδόν τε ἔντιμον, καὶ τὰς οὐσίας ἃς ἀναλώχεσαν. 

Ἐπειγόμενοι δὲ ἐς τὰς συμβάσεις ὑπό τε τοῦ λιμοῦ καὶ 

ὑπὸ τοῦ δήµου, ἐς τὸ τέταρτον μόλις ἐνεδίδουν, ὥς 

ὠνησόμενοι παρὰ τῶν ἐγόντων " κά τοῖς προγεγραµ- 

µένοις αὐτοῖς περὶ τούτων ἐπέστελλον, ἐλπίζοντες αὖ- 
τοῖς αὐτοὺς ἀγαπήσειν. Οἱ δὲ ἐδέχοντο πάντα, ἐπεὶ 
καὶ Πομπήϊον αὐτὸν ἐδεδοίκεσαν δη, διὰ τὸ Μούρχου 

μύσος" καὶ προσιόντες τῷ Πομπηίΐῳ, συνθέσθαι παρε- 
κάλουν. Ὅτε χαὶ τὴν ἐσθῆτα κατεῤῥήξατο ὁ Πομ- 
πήῖος, ὡς καὶ τῶνδε προδιδόντων αὐτὸν ὧν προµάχεται, 
καὶ θαμινὰ τὸν Μηνόδωρον ὡς στρατηγικὸν καὶ µόνον 
εὔνουν ἀνεκάλει. 
ΙΧΧΠ. Μουχίας δὲ αὐτὸν τῆς μητρὸς, χαὶ Ἰουλίας 

τῆς γυναικὸς ἐναγουσῶν, αὖθις οἳ τρεῖς συνηλθον ἐς τὸ 

ἀμφίκλυστον Δικαιαρχέων χῦμα, περιορμουσῶν τῶν 
φυλακίδων νεῶν. Καὶ συνέβησαν ἐπὶ τοῖσδε" Λελύ-- 
σθαι μὲν τὸν πόλεµον αὐτοῖς καὶ χατὰ γῆν χαὶ κατὰ 

θάλασσαν, καὶ τὰς ἐμπορίας ἀχωλύτους εἶναι παντα-- 

χοῦ: Πομπήϊον δὲ τὰς φρουρὰς ἐξαγαγεῖν, ὅσαι κατὰ 
τὸν Ἰταλίαν εἰσί: καὶ µηκέτι τοὺς ἀποδιδράσχοντας 
οἰκέτας ὑποδέγεσθαι μηδ' ἐφορμεῖν ναυσὶ τὴν ἀκτὴν 

τῆς ᾿ ταλίας" ἄργειν δὲ Σαρδοῦς, χαὶ Σικελίας, χαὶ 

Κύρνου, καὶ ὅσων ἄλλων εἶγεν ἐς τότε νήσων, ἐς ὅσον 
ἄρχοιεν τῶν ἑτέρων Ἀντώνιόςτε καὶ Καΐσαρ, πέµποντα 
Ῥωμαίοις τὸν ἐκ πολλοῦ τεταγµένον αὐταῖς φέρειν 
σἵτον: ἐπιλαθειν δὲ καὶ Πελοπόννησον ἐπὶ ταύτχις" 

ὑπατεῦσαιδ) ἀπόντα δι ὅτου χρίνοι τῶν φίλων, καὶ τῆς 
µεγίστης ἱερωσύνης ἐς τοὺς ἵερέας ἐγγραφῆναι. Καὶ 

τάδε μὲν εἶναι Πομπηΐῳ. ἸΚάθοδον δὲ τοῖς ἔτι φεύ- 
γουσι τῶν ἐπιφανῶν, πλὴν εἴ τις ἐπὶ τῷ φόνῳ Ταΐου 
Καίσαρος ψήφ ῳ καὶ χρίσει κατέγνωσται" καὶ τῆς πε- 
ριουσίας τοῖς μὲν ἄλλοις, ὅσοι κατὰ φόθον ἔ ἔφενγον, καὶ 

τὰ ὄντα αὐτοῖς ἐκ βίας ἀπωλώλει, τὸ ἐντελὲς ἆ ἀπ τοδοθῆναι 
χωρὶς ἐπίπλων, τοῖς δὲ προγεγραμµένοις μοῖραν τετάρ- 
την. Καὶ τῶν ἐστρατευμένων τῷ Πομπηίω τοὺς 
μὲν οἰκέτας ἐλευβέρους εἶναι: τοῖς δ ἐλευθέροις, ὅτε 

παύσαιντο τῆς νώκοίς, τὰ αὐτὰ δοθῆναι γέρα τοῖς 
ἐστρατευμένοις Καΐσαρίτε καὶ Ἀντωνίῳ. 

ΙΧΧΗΠΙ. Ἐς ταῦτα συνέθησαν' καὶ ταῦτα συνεγρά- 

ψαντο καὶ ἐσημήναντο, καὶ ταῖς ἱεραῖς παρθένοις φυ- 

λάσσειν ἔπεμψαν ἐς Ῥώμην. ᾿Εξένιζον ὃ) ἀλλήλους 
αὐτίκα, περὶ τῆς τάζεως διαλαχόντες" πρῶτος μὲν ἐπὶ 
έρως Πομπήϊος περιωρµισµένης ἐς τὸ γομα" ταῖς 
δὲ ἕξης, Αντώνιός τε καὶ Καΐσαρ, σκηνοποιησάµενοι 
καὶ οἵδε ἐπὶ τοῦ γώµατος" πρόφασιν μὲν, ὡς ἅπαντες 
ἐπὶ ἀκτῆς ἑστιῶντο, τάχα δ' ἐς ἀσφάλειαν ἀνύποπτον. 

ΑΡΡΙΑΔΙ 

πηοῦίος ἄ4παγηΠΙ "η χα αὖ α[ίογο ἑαμη]αίο ἀϊνοπίαπα, αἱ εἶπθ 
ϱἸαππογε νοῦες Ἱπγίεεπα εχαπάἹτοπίαγ. 56ᾷ αποπίαια Ῥομῃ- 
Ροῖη» 6ο 56 αἀγοηίδεο ρη/αγαξ, η ἵῃ φοοϊοίαίεπη ἱππροτίί αᾱ- 
η ογοίην Ίσευ Περίάί, απ απι α]ίοτί πο Πὶςί γοὔῖίαπη οἱ ἵῃ 
ραΐπαπα γε]επί οοπορᾷστε; Ἰάσίτου απο φπἰάεπη τε Ιπ[οεία 
ἀδοεβδαπη 6δΙ.. Χεπε (αππεη πίοηίκοταηί Ρο Ἰπίσγηη- 
οἷος απηῖςος Γ6Π1 ἱτασίατο, αγίας οοπάΠῖοπος {ογοηίος π]ίτο 

τοσα. Ῥοαβαί απίοπα Ῥοπηρείας, αἱ ος ρτοβοήρίϊς, 
αμ] αρ ευη γεγδαβαπίας, οοπ]ηγαἰοπῖς φπίάεπα 9οεἵῖ5 «0η- 

ορδεγείαγ 88ΟΙΓΗΠΗ εχΙΜαπα, γεἰηπ]ς γοτο Ἰοποταίας ἵπ ρᾶ- 
ἱτίαπα γοὐῖία5, εἰ Ῥοπογυπῃ γεμᾶ {οταπα τες μ{ίο.. Ἐῑ Π, - 
απὔπα οἱ [ΑΠΠες οἱ Ρορυ]Η5 ετρογεί ηἱ ρασσπη οοπηροποτοιί, 

ρρτο {απάεπα οοποβδσετυπί, αἱ απατία Ώοποτυπα ρᾶτς τοςῖ- 
(πθγείατ, 41απα ἃ πονῖς ροβδεδεοτίρας 56 τοὐριηίητος Τουε- 
Ρεγηπί : εεΠρβεγυπίαιε ϱα ἆᾳ το αά ἴρ5ος ργοδοπίρίος, ταῖῖ 
οοπ[εηίος {οΓ6. Ε{ αεεθρετΏηί ὶ οοπάΠΙοπεπα, Επποηίος Ίαν 

Ῥοπηρθϊιίπα Ρτορίετ 5οε]η5 ἵπ ΜΗΤΟΙΙΗ ρεγρεἰτα έπη: αἀ[ίοσαε 
Ῥοπηρεῖο, εχοτατηη{ 6Ιπα, αἱ ραῦεΠ) οοππροπετοί. 5εᾷ Π]α 
ἴππας γερίεπα ἀῑποίπάθης, Ρτοςί 56 εοπηπερίας οδί αἩ ή, 
4πογαπη Πασίοπας Ρτορυρπαίος Γαἱςδοί; οτεῦτοσαε ΜεποᾶογΙΠη 
ποπηίπθ ἱηγοσαν{ί, αἱ ἱπιρεταίιοτίαταπη αγίαπι ἵηπ ρηπηϊς 
Ρπατυπα, οἱ 5οἶαπα οοη5ίαπίοπῃ ἵπ Ώοπογο]οπίία. 

ΤΧΧΠ. Ταπάσπι ατβεπίρας Ῥοπυρείηπα Ἁασία πηαίτο, 

ΖυΠασμθ πχογε, ΓΙΤΞΗ5 ἴτος 1] (6ω.5ας Απίοπίασαπε οἱ Ῥοπι- 

ῥαῖα5) ἵπ ασσεγε αΏ αίταφαθ ρατίε πιατῖ αἰ]αίο Ρτορε Ῥη{εο]ος, 

οο]]οσα(ἰς οἶτοα εαπη ἴη 5{αίοπθ παν ῖνας οππα ρτακίάίο, ο0η- 

νοπογιηέ, οἱ ΡρᾶσθΠῃ ἵη ηα5 οοπάἰῖοπες οοπιροξποτυπέ: « Ὁί : 

ίθγια ππαιΊ(ιο ορ5αγεἴτ αὖ αγπηῖ», οἱ ποσο[ἰαβίοπες πΙδ( παπα 

πιροδ]γοπίατ : Ῥοπαροία5 εκ οπηπίρα5 Πα]ία: Ἰουῖς ρταςίάῖα 

ἀοάιοσγαῖ, που απηρ]ία5 Γασίάγος τεοϊρετεί, Π6σ6 πάγος ἐρείης 

Πηοτῖρας Πία]ία πκϊάἰατεπίαγ : αἱ ἱάδπα Ῥοπηρείας ἱπρετίαπα | 

Ρατοιπίας, 5ἱοἶ]ῖας, Οογίσσς, ορ εγαγΙΠπα 6 απας αἲ 14 {εππρις 

Παβη]ςσεί Ἱη5α]αγαπα , ἵπ {οἱ 4ΠΠΟΣ ἰοηοτοί, ἵπ αποῖ Απίοπίο 

ΟααπίἽπς ρτοτοραίαπα Γαε{ τοα ατα Ῥτου Ἱποίατατη ἵπι- 

Ροπίαπα; παἰογοίαιο ΠοπΙαπο Ρρορα]ο Γγαπηδηία η Ιαπιά πάπα 

[ηδη]1ς Η[15 Ππιροταίαας {απα οἱ Ῥοε]οροπήσδαπα ῥργσίετ ἀῑοίας 

ἱηδμ]ας αοοἱροτοί : ἀοπίαπο αΏδεης οοης]αίαπι σεγοτοῖ ρες 

(ποππσΙΠα πο νο]αὶςςοί ον απιἰοῖς; οἱ ἵπ πλα]οταπα ροπΗ- 

ουσια οοἹορίαπα αἀδοηθοτείατ,»  Ἠσο Ῥοπιρείο οοηοθςρα. 

Οπίεγήπα « τοὐίίας ραΐοτοξ ποβίρας οχα]ίθας, οχοδρίῖ5 Πἱ8 

απἰ αἱ Ιπίοτ[οσίοτο 6. Οαφατῖ ραρ]ίου Ἰπάίσο Γαἱβδοπε 

ἀαπηπα({ : Ώοπα ρτοβαρῖς, απὶ οἳ παοίαπα οἶαπα Ρτο(αρίδεοηξ, 

Γ68016 81138 Ρος Υἱπῃ απηκἰςδοΏΕ, οχ ἆ5δο οπημία τοπ ογοη- 

ως, οχεθρίἰ5 πιο σας; Ῥεοδορίΐ5 γοτο, ο αυαάγαηίο : 

(πα, απἲ κα Ῥοπηροίο η Η(αρδοηί, 5οτγἰς Ηρογίας οπεοῖ 

Ργαπιίαπα; ἱηβοπαίς νότο, Ροδί ροταεία 5Προπάία, ῥεορηία 

οπάθηα ρογκο]νοτοπίς Ύπσ) γοιοταμίς Οαλατίς οἱ Απιοηςν 

ΙΧΧΠΙ. το ΓΗΠ1 ραοῖς Ίομος πογο : απας οοπκοτίρίας οἶαί- 
ρηαίαδᾳο {π [11 ήνουα πηἰκογαπί κδογν αμ ας Ὑονία]ῆνας, Ηΐς 

{αο(ίς, ἰαἰἶπι Ἱοδρίμο ο ἠηγίοσια οχοδροταπί; οτάίπα, 4.0 

4 α 4ποφπο Βογοῖ, φοχίο ἀδογοίο. Ῥηπηις Ῥοπηροί ας Ίνδχογο 

πὰ ἁρροεπη αρρα]σα οχοορί! Ποδρίίοςς οφποη νι ἀῑείνης 

Απίοηίης οἱ Ο,δας, ΕΠ χίκ {π οούσΠα ἄμπογο [δυίοηῖς : 

απἰάσπα Ίου ρε ἰοχία Γιοἰεῦαηέ, αἱ οπηίθας ορα]απι 

Ῥογείης ἵπ Ἠίογο; κοά {οίκο πηπίαα. πηλαῖς φοουπίαἷα 
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0ὐδὲ γὰρ οὐδ ὣς εἶχον ἀμελῶς, ἀλλ) αἵ τε νπες αὐτοῖς ἵ 

παρώρμουν, καὶ οἱ φύλακες περιειστήχεσαν, καὶ οἵ περὶ 
τὸ δεῖπνον αὐτὸ ἀφανῶς εἶχον ὑπεζωσμένα ξιφίδια. 
Λέγεται δὲ Νζηνόδωρος, ἑστιωμένων ἐν τη νηϊ τῶν ἂν- 

δρῶν, πέµψαι Πομπηΐῳ, προτρέπων αὐτὸν, ἐπιθέσθαι 
τοῖς ἀνδράσι, χαὶ τίσασθαι μὲν τῆς ἐς τὸν πατέρα καὶ 
τὸν ἀδελφὸν ἁμαρτίας, ἀναλαθεῖν δὲ τὴν ἀρχὴν τὴν 

πατρῴαν δι’ ὀξυτάτης ἀφορμῆς: ἐπιμελήσεσθαι γὰρ 
αὐτὸς, ἐν ταῖς ναυσὶν ὢν, µηδένα διαφυγεῖν. ὍὉ δ᾽ 
ε : ο οσα ο μες ν΄ 
ἀποχρίνασθαι τοῦ γένους ἅμα καὶ τῆς χρείας ἀξίως: Εθε 
Μηνόδωρον ἦν ἐργάσασθαι ταῦτα χωρὶς ἐμοῦ. Μη- 
νοδώρῳ γὰρ ἁρμόζειν ἐπιορχεῖν, οὐ Πομπηίῳ. "Ἡρ- 
µοσαν δ ἐν τῷδε τῷ δείπνῳ τὴν Πομπηΐου θυγατέρα, 
Λίέωνος οὖσαν θυγατριδὴν, Μαρκέλλῳ τῷ προγόνῳ μὲν 
Ἀντωνίου, ἀδελφιδῷ δὲ Καίσαρος. Ἀπέφηναν δὲ 
τῆς ἐπιούσης ὑπάτους ἐς τετραετὲς, Ἀνόδνιον μὲν καὶ 

Λίόωνα πρώτους, ἀντικαθιστάντος ὁμοίως Ἀντωνίου ὃν 

ἂν βούλοιτο: ἐπὶ δ᾽ ἐκείνοις Καΐσαρά τεχαὶ Πομπ΄ϊον, 
ται Ἀηνόθαρθον καὶ Σόσσιον, εἶτ᾽ αὖθις Ἀντώνιόν τε 

καὶ Καίσαρα, τρίτον δὴ τότε µέλλοντας ὑπατεύσειν, 
καὶ ἐλπιζομένους τότε καὶ ἀποδώσειν τῷ δήµῳ τὴν 
πολιτείαν. 

ΙΧΧΙΥ. Τάδε μὲν ἔπραξαν"' καὶ διακριθέντες ἀλ- 
λήλων, ὅ μὲν ἐς Σικελίαν ἔπλει, Καΐσαρ δὲ καὶ Ἂν- 
τώνιος ὥδευον ἐς Ῥώμην. Πυθόμεναι δὲ ἤ τε πόλις 
χαὶ ἡ Ἰταλία, ἐπαιώνιζον αὐτίχκα ἅπαντες, ὡς ἐπὶ εἰρήνη, 

πολέμου τε ἁπαλλαγέντες ἐπιχωρίου, καὶ ξεναγήσεως 
υἱῶν, καὶ φρουρῶν ὕθρεως, καὶ θεραπόντων αὐτομολίας, 
καὶ λεηλασίας πεδίων, καὶ γεωργίας ἀργίας, ὑπὲρ 

ἅπαντα δὲ τοῦ λιμοῦ, πιέσαντος αὐτοὺς ἐς ἔσχατον. 
Ὥστε παροδεύουσιν αὐτοῖς, οἷα σωτῆρσιν, ἐγέγνουτο 
θυσίαι: καὶ τὸ ἄστυ ἔμελλεν ὑποδέξασθαι περιφανῶς, 
εἰ μὴ νυκτὸς, ἐκκλίνοντες τὸ φορτικὸν, ἔλαθον εἲς τὴν 
Ῥώμην ἐσελθόντε. ἨΜόνοι δὲ ἤχθοντο, ὅσοι τὰ τῶν 
ἐλευσομένων σὺν Πομπηίῳ χωρία κεχληρουγήκεσαν 
ῥγούμενοι σφίσι τοὺς Ὑθωμόρους ἀδιαλλάχτους ἐχθροὺς 
παροιχήσειν, καὶ, εἴ ποτε δυνηθεῖεν, ἐπιθήσεσθαι. οί 
δ) ἀμφὶ τὸν Πομπήϊῖον φυγάδες αὐτίκα, γωρὶς ὀλίγων 
οἳ πλείους, ἐν τῇ Δικαιαρχεία τὸν Πομπήϊον ἀσπασά- 

µενοι, κατέπλεον ἐς τὴν Ῥώμην. Καὶ ἑτέρα τοῦ πλή- 
θους ὖν ἡδονὴ καὶ βοαὶ ποικίλα, τοσῶνδε οὕτως 
ἐπιφανῶν ἐξ ἀέλπτου περισεσωσµένων. 

ΙΧΧΥ. Ἐπὶ δὲ τούτοις ὅ μὲν Καΐσαρ ἐς τὴν Κελ- 

τικὴν ἐξώρμα ταρασσοµένην' ὃ δὲ Ἀντώνιος ἐπὶ τὸν 
πόλεμον τῶν . Παρθυαίων. Καὶ, αὐτῷ τῆς βουλῆς ψη- 
Φισαμένης εἶναι χύρια ὅσα ἔ ἐπραξέ τε χαὶ πράξειεν, 
αὖθις στρατηγοὺς πανταχη περι κεμτς, καὶ τἄλλα 
ὡς ἐπενόει πάντα διεκόσµει. Ίστη δέ πη καὶ βασι- 
λέας, οὓς δοκιµάσειεν, ἐπὶ Φφόροις ἄρα τεταγµένοις' 

Πόντου μὲν, Δαρεῖον τὸν Φαρνάκους τοῦ Μιθριδάτου: 
Ἰδουμαίων δὲ καὶ Σαμαρέων, Ἡρώδην: Ἀμύνταν δὲ 
Πισιδῶν: καὶ Πολέμωνα μέρους Κιλικίας, καὶ ἑτέρους 

ἐς ἕτερα ἔθνη. ἘΤὸν δὲ στρατὸν, ὅσος ἔμελλεν αὐτῷ 
' συγχειµάσειν, περιουσιάσαι τε-βουλόμενος καὶ γυµνά- 

ΑΡΡΙΛΧΙ5. 

72 --- 6, σ45 

ο ηδα, ϱἱ αά 5Η5ΡΙΟΙΟΠΟΠΗ ΤΟΙΠΟΥΘΠΔΑΙΗ, Χαπι ης εἰς ΠΠ 
οπτα (αἱ τομηΙςδίου; 5ο οἱ πάγος ῥγαΣίο ογαηί ἵπ α(αἰἰοηίρῃς, 
οἱ Μα{ε]]{ος εἶτοα ϱ05 5ίαθαπί, οἱ ἱροί οοηνίνας σποσαο 5πΏ 
νορίο αοοϊηοί εταηί ριρίοηίρης.  Ἐογίας απίοπι ΜοΠο- 
ἀογα5, ἆ μπι ἵπ πανί ορυ]αραρία Ποβρίίο», αἆ Ῥοπηρείαπι 
Πηϊκίς5α, αυπΊ(ιο αἀπιοπηίςκο μἱ, αἀγοικατίος ἀο]ο ἄρσγεβ- 
δµ5, υφοθγοίατ Παίαπι ρα(τὶ [Γαἰγίφπο π]ηπίαπι, οἱ ος- 
οαδίοηπα ἀγιορία Ρα(οΓΠΙΠΗ φδί αςκοτογοί Ἱπιροτίππη : 968 
ομ/ πα, ΟΠ Παγ Ίρις ἵπ Ργοχίπιο γδγςαΠ {ση » ουταίαταπα, πε 
ΠΕΠΙΟ εΏρίαί : Ῥοπιροίαπα γοτο, (αοπιαάπιοᾶαπι οἱ ἱρείας 
Εοπονῖ, εί οοπά11οηῖ, απα {απ τος οιαί, ὀθηγοεπ]εβραί, 16- 
5ροηά[ςεο : Ὁ παπα Μοποᾶσγις Ίου ἈἨδηιιθ Πο ρο556ί ρογ[ῖ- 
6γ6 1 Π.Π ΠΠ] ροι]αγίαπ οοηγθηῖέ, ΠΟΠ. Ῥοπηρεῖο. ΤΠ σα οΠα 
Ροπηρεῖϊ βΙία, Τροπῖς ποριῖς, ἀἆεδροησα οί Ματοσρ]ο, ρτῖ- 
γίρπο ΑπίοπΠΗ, Οα5ατῖς οτοτῖς βΙἱο. Ῥθᾳι1οΠ!{ ἀῑς οοηςιΙ: 
Ιε5 ἀεδίρπατιηί ἵπ (πα ἀγ]οηπίαπα : ΡΓηος ΑπίοΠΙΠΠΙ οἱ Τῖ- 
Ῥοποιῃ αἀ[οοία εοπά[ἶοπο, αέ ΑπίοπΙο ραγίίοτ Περγοί αἰἴαα 
Ῥτο 56, άπεπιοππι(α γο]αἱφεοί, 5αὐ5Πίπετο : ρο»ί ἴ]ος σα-- 
54ΓΕΠ1 οἱ Ροπηρεῖαπη : ἔαπα ΑΠοποΡατΒαΠη οἱ Φοβςἵππῃ : ἀεῖηᾶς 
γαΓ55 ΟπΏδαγεΠ1 6ἱ ΑπίοΠΙΙΠΗ Σ ααὶ (ογίαπα {απο ζα{αγὶ 60η: 
δυ]65 γαρ Ρ]ίσαΠα 6ρογαῬαπίΗγ Ρορι]ο Ἡοππαπο τοάά (αν. 

ΙΧΧΙΥ. Ηϊς (Γαηςασβῖς, ἀῑδορςςογιηί : Ροπηρείας {π Βἱ6]- 
Παπ πανί ρας; ζωα δἱ Απίοπίας {θγαςίτὶ ήπογο ΠοΠΙΔΠΙ 
Ρτο(θς(ῖ επί. Δά εἶας ρασῖς πιποίαπα, Ὅτος οἱ ππῖγοιςα 
Πα]ία Γεδίῖς οοπε]απιαΠοπίρας Ροιςίτορι]ί Σία ραπίαταιια 
0ΠΊΠΕΣ, Ἠρογαίος 5ε {απάσπι Ιπίας[ίπο Ὠθί]ο, οί ΒΠογατη α 
πλΠΙ(απα ἀεἰεσβῖρας, οἱ ργαἰἀἰαγίογαπα Ἱπ]ατῆς, πιαΠεϊρίο- 
ταπη {ταηςβαρίϊς, ἄΡτΟΓΙΠΗ νακία(ἰοηίρας, αστϊοπ]έπτα οςς- 
5411016, 6ἵ 5αρεγ οπηπία ΓαΠ16, Ύ4πσΟ ἀἴγο πιαχίπιο Πιοᾶο 6ος 
Ρηγεδεεταί. Οπαρτορίαυ (γαηςειηἴρας ἱπιρεγαίοείρις «ασγα 
Υα]ςο Γαοἱεραηί, γε]αί 5εγνα(οηίρας. της αποφαα Π]αςίγὶ 
Ροπήρα ΙΠογιπι αἀτεπίυπι οταί οχεερίυτας Πὶ, ἀοσ]ηαηίος 
εἶας τί Ἰηγϊάϊίαπα, εἶαιῃ ποσα οπιαπα Πια]αΐςδοηέ Ἰπσγοά[, 
50] Ρυβ]ίος Ἠή]απία[ἰ5 οχρογίες οταπέ, απὶ στο ροςςίάθ- 
Ραπί οκα]απῃ 6οταπ., ααἴθας ππα οΠΠ1 Ῥομηρθίο τοβῖίας οχ 
[ῳάοτε ογαί Ιπιρείταίας : απἱρρε ααἱ ρίαραπί, Ραταίος αἲρί 
γ1οῖπος [π[οηδίβΞΙπος, οί αἲ απαπηγίς οοςα5ΙΟΠΘΠΗ 6ΧΘΘΙ{ΗΤΟΒ 
πηδεγο]εηίίαπη. Τρί απίθη Ἠ ρτοβασί, ααἲ Ῥοπηροίαπι 
Μασίεηας εγαπί 5οε!1, Ρ]ετίαπο οἵηπος, ραιεῖς οχεερίῖς, 
Ῥοπηρείο Ῥιαίεο]ῖς φαλίαίο, Ἠοπιαπ φίαίἴπα πανἰραγιπί, 
Όπαε πογα ΡΙΡί ΡΗἱ Ἰαία, αοοἸαππα(ἴοπεδ(πο νατία., {οί 
Πμαδίίρης γἱτῖς ργίου δΡεπῃ τοῖς ραίτία». 

ΕΧΧΥ. Ρο5ί μῶς φαν ἵπ ἀαίαπα, ἑατρῖς ποπ] ασίία- 

ίαπα, Γεοῖξ εχρεάΙίοποπα: Απίοπῖας αἆ Ῥο]απι Ῥαγ{ἱση 

Ρτο[οοίας οδί: εἰ Ύππὰ δεπα(η5οοηδμ]ίο αρρτοβαία Γαἱςεοί 

ἃεία εἶας (απ [η{ηγα απάτη ργαίογίία, τάγςας ἀῑπηῖςείς απα: 

απαγεγ5ύπ1 ἀποῖρις Ιοβαίἴδαιε 5αἶς, το]σια οπποία, αἱ γο- 

αἱ, ἀἱδροξαῖτ. 

Ῥηία οο]αίατος, αρρεΠανέ αγβήταία «πο : Ῥοπίί, Ὀανίαπι, 

Ῥ]ιαιπαςϊ5 βΗ πα, ΜΠιπ]άαἰἰς ποροίοπη; Τά αππα"ΟΓΙΠΗ δαπαν1{α- 

Ῥοροδαπα ποπηι]ἰς ]οοῖς, ορνία π{ῖαιιο {τ]- 

τΙΤΙ(Ι6 Ἠειοάσπα; Απιγηίαπη, Ρἰκίάαγαπας ΤοΙαεΠΙοΠεη, Ῥα1- 

εἰς ΟἨἱοί: αΠοδαα, αγαπη σοηίαπα, Ἐκοατοϊαμι απίεη. 

απἰ ΕΙ {ρ5ο ογαί Πἱρογπα{α γης, οἱ Ἰαοτίς 5ἴππα] Ἰοσπρ]οίατοί, 

κ] 
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σαι, τοὺς μὲν αὐτῶν ἐπὶ Παρθηνοὺς ἔπεμπεν, Ἐλλν- 
ρικὸν ἔθνος, ᾿Επιδάμνῳ πάροικον, προθυμοτάτους γε- 

νοµένους Βρούτῳ" τοὺς δ ἐπὶ Δαρδανέας, ἕτερον 
Ἰλλυριῶν γένος, ἀεὶ Μακεδονίαν ἐπιτρέχοντας' τοὺς 

δ᾽ ἐν Ἠπείρῳ μένειν ἐκέλενεν, ὡς ἂν ἐν κύκλῳ πάντας 
ἔχη, µέλλων αὐτὸς ἐν Ἀθήναις χειμάσειν. Ἔπεμπε 

δὲ καὶ Φούρνιον ἐς Λιβύην, τὰ ὑπὸ Σεξστίῳ τέλη τέσ- 
σαρα ἄξοντα ἐπὶ Παρθυαίους: οὐ γάρ πω πέπυστο αὐτὰ 

Λέπιδον ἀφηρῆσθαι Σεξστίου. 

ΙΧΧΥΙ. Ταῦτα διαθέμενος, ἐχείμαζεν ἐν ταῖς 
Ἀθήναις μετὰ τῆς Ὀκταουΐίας, καθὰ καὶ ἐν Ἄλεξαν- 
δρεία μετὰ τῆς Κλεοπάτρας: τὰ μὲν ἐκ τῶν στρατοπέ- 
δων ἐπιστελλόμενα ἐ ἐφορῶν | μόνα, ἀφέλειαν δὲ ἰδιωτικὴν 
αὖθις ἐξ ἡγεμονίας καὶ σχημα τετράγωνον ἔχων, καὶ 
ὑπόδημα Ἀττικὸν, χαὶ θύρας ἠρεμούσας" ἔξοδοί τε 

ἦσαν ὁμοίως ἄνευ σημείων αὐτῷ, σὺν δύο φίλοις χαὶ 

σὺν ἀκολούθοις δύο, ἐς διδασκάλων διατριθὰς ἢ ἀκροά- 
σεις. Καὶ τὸ δεῖπνον ἦν Ἑλληνικὸν, καὶ μεθ᾽ Ἑλλή- 

νων ἡ ειµασία, πανηγύρεις τε σὺν θυµηδίᾳ μετὰ τῆς 
ὨὈκταουΐας: πολὺς γὰρ καὶ ἐς τήνδε ἑῤῥόη, ταχὺς ὢν 
ἐς ἔρωτας Υυναρκῶν. Λήγοντος ἐ δὲ τοῦ χοιµῶνος, ὥσπερ 

ἑτέρῳ γενοµένῳ, ἥ τε ἐσθὶς αὖθις, χαὶ μετὰ τῆς ἐσθη- 

τος ἡ ὄψις, ἐνηλλάσσετο: καὶ πλῆθος ἦν ἀμφὶ τὰς 
θύρας αὐτίκα σημείων τε καὶ ἡγεμόνων χαὶ δορυφόρων, 

καὶ φόδου πάντα μεστὰ καὶ χαταπλήξεως' πρεσθεῖαί 
τε ἐσεδέχοντο, αἳ τέως ἠρέμουν κεχελευσμέναι, καὶ δί- 
και διεκρίνοντο, καὶ πες χαθείλκοντο, καὶ ἡ ἄλλη 

παρασχευ) πᾶσα συνεχινεῖτο. 
ΙΧΧΥΠ. Καὶ Ἀντώνιος μὲν ἀμφὶ ταῦτα ἦν. Καί- 

σαρι δὲ καὶ Πομπηίῳ διελύθησαν αἱ γενόµεναι σπονδαὶ, 
κατὰ μὲν αἰτίας, ὡς ὑπενοεῖτο, ἑτέρας' αἵ δὲ ἐς τὸ φα- 

νερὸν ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἐκφερόμεναι, αἴδε ἦσαν. Πε- 
λοπόννησον Αντώνιος μὲν ἐδίδου Πομπηΐῳ, χελεύων, 
ὅσα ἔτι ὤφελον αὐτῷ Πελοποννήσιοι δόντα, ἢ αὐτὸν 

ἀναδεζάμενον ἀπολώσειν, παραλαθεῖν, 3 ος αι 
τὴν πρᾶξιν αὐτῶν. Ὅ δὲ οὐκ ἐδέχετο μὲν ἐπὶ τοῖσδε 
τὸν γώραν, ἡγούμενος αὐτῷ σὺν τοῖς ὀφλήμασι δεδόσθαι" 

χαλεπαίνων δὲ, ὡς ὃ Καΐσαρ ἔλεγεν, εἴτε ἐπὶ τούτοις, 

εἴτε κατὰ νώμην ἄπιστον, εἴθ᾽ ὑπὸ ζήλου τῶν ἑτέρων 

μεγάλους στρατοὺς ἐχόντων, εἴτε Μηνοδώρου διερεθί- 

ζοντος αὐτὸν ἀνοχὰς μᾶλλον ἡ βεβαίους σπονδὰς εἶναι 

νομίζειν, ναῦς ἄλλας ἐποιεῖτο, καὶ ἐρέτας συνέλεγε, καὶ 

τῷ στρατῷ ποτε ἐδημηγόρησε, χρῆναι παντὸς οὕνεκα 
παρασκενάζ ζεσθαι. Ληστή: οιά τε αὖθις 'ἀφανη τὸν θά- 

λασσαν ἠνώχλει, καὶ μικρὸν ἡ οὐδὲν ἄκος τοῦ λιμοῦ 
Ἰεγένητο ᾿Ῥωμαίοις. "ΏὭστε ἐβόων, οὐκ ἁπαλλαγὴν 
τῶν κακῶν, ἀλλ ἐπίληψιν τετάρτου τυράννου κατὰ 

σπονδὰς γεγονέναι. Καὶ ὁ Καϊσάρ τινα λῃστήρια συλ- 
λαρὼν ἐθασάνιζεν, οἳ Πομπήῖον σφᾶς ἔλ εγον ἐπιπέμψαι' 

καὶ τάλε αὐτὰ ὁ Καΐσαρ τῷ δήµῳ προὔφερε, καὶ ἐπέ- 
στελλεν αὐτῷ Πομπηίῳ. Ὁ 2ὲ ἐξελογεῖτο | μὲν ὑπὲρ 
τούτων, ἀντενεχάλει δὲ Ελννννήνι χάριν. 

ΙΧΧΥΠΙ. Ὅτοι δὲ τῶν ἐπιφανῶν ἦσαν ἔτι παρὰ 
τῷ Πομπηίῳ, δρῶντες αὐτὸν ἀεὶ πειθόµενον τοῖς ἄπε- 

επι] εχογοαγαῖ, παἰδῆί ἵη Ῥαγίμοπος, Η]γτίσαπη ρεπίεπα, Ερὶ: 

ἆαπηπο γἱοίπαπα, Βοί φαποπάαπα πάἱοςίςκίππαπα: αἰέαπα ἵη 

ΒατάαΠος., Ίο 4ποφπε Ἠ]γτίοϊ σεποτῖς, Μασοάοπίαπα ἵποιτ- 

54Γ6 5οΗ1ο5; α1ῑος ἴπ Ερίτο Π1551{ ργωςίο]ασί : αἱ ἀῑνεγείς οἵτ- 

οὐπιεῖτοα ρα Γ{1ΡΗ5 ΟΠΊΠΕ5 Παπά του] αὖ Ίρεο αὔορδεΠί, 

απὶ Αἴἴνοπας µίρονπα 5ἱρί ἀε]ορεταί. ΜΙΣΙΕ οἱ Εαγπίαπα ἵπ 

ΑΓΠΟαΠΙ, απῖ Βεχ{ἱ απαίπου Ἰορίοπες οοπίτα Ῥατί]ιος ἆπου- 

τοί : ποπάππαι οπίπι οορπογεταί, Περίάαπι οα5 αἀθιηῖςε 

Ροχ/ο. 

ΙΧΧΥΙ. Ηϊς ία ἀῑκροφίϊς, Αἰποπῖς Ποππανῖέ Απίοπαν 

ουπῃ Οσίαγία, εἶομί απίε ΑΙεχαπάτία ουπα Ο]εοραίτα; Πίετας 

ἰαπίαπα αἲ εχετοίρης αἱαίας Ἱπερίοῖεης, οπρίοταπα τε]οίο - 

ἱππρεταίοτίο ου]ία, ραίαίης γατδατη οἱ ρα σαδἰαίας Α ου 

πΠΟΓΕ, ΤοΠΙΟΙΙ5 4 [ογίρης φα]αἰαίογαπη οββοῖίς, εί ρτουθᾶεηθ 

ἵπ Ῥυρ]ίοαπι αΏδαπο Ιπδίσπήρας ἆποβας απαϊοῖς οοπη(αίας 

εί ἀποβιας {απια]ΐ5, αἱ Ργο[εβκογες απί τουιαίογες απἀϊτεί. 

ΟΦ παπι ἆποΠαε τας πἹοτο 5Ηππεβαί, αἱ ρατίῖπα οχεγοῖίᾶα- 

Ποπίρης τασαβαί ουπα στοεῖς Ποπηήπίρας, Ραγπι [εςίῖς Ἱα- 

ἀΐδᾳπα 5ο ορ]εσίαβαί ο Οσἰανία; παπα Ἠαπο 4ποσιθ ἆθ- 

ροτίραί υῖτ παίατα ρτοπίος αἆ πιπ[ίθγαπῃ 4Π1ΟΓΕ5. Ἐκαεία 

γοτο Ἰήθπῃο, {απαπαπα α[ας [αοίας, αὖ πηίατεπα ου έαπα Τθ- 

4Πέ, ρογεοπαπι(αε πηυίαγέ; ταγςήπη(α εἶτοα [οτε οΏβεινᾶ- 

Ῥαπίαν Ποίοτες, ἆπσος, οἱ δα{ε]Ηίος, οἱ αἆ ἴοτοτοπι οπιπῖα 

οοπιροφίία : {παπα Ἰοραίίοπες αἀπηιοραπίας, αά τά ἵοππρας 

Ίδια ἱρίας ἀΠαία; Ία5 τεάδεραίας, πανε» ἀεαοευαπίας; 

εί το](πο παηηατὶ αρραταία δἰτερεβαί οπηπία. | 

ΙΙ ΧΧΥΙΙ. Τη Ἠῖς ἆππα Απίοπῖας ουοπραίας, Ππίου Ο0ςαγοπα 
Ῥοπηρείαππσιαο {ατραία ραχ οί; οπ5ίς, αἲ φπἱάσπα 5α5ρίςᾶ- 
Ῥαπίης ρ]οτί(μα, αλῑς; 5οᾶ, ααας ἵπ ραρεαπι σας ε[ο- 
τεραί, Ίνα Γπογο.. Ῥε]οροηπεδαπα Απιοπίας Ῥοπηρείο ο6566- 
ταί Ἰας οοπάΙῖοπο « αἱ, 5ί απ δἰαΐΐπι αοοἴρετο γε]εί 

Ρτογποῖαπα, φοἱγογεί Απίοπίο 4ο Ῥε]ορομποςίί οἱ ἀεἴνδ- 
τοηί, απέ ΡογςοΙΗΗγΗΠά 56 τοορογείς δἷπ ἰά που ρ]αεστοί, 

(απίῖδρου οχδροσἰατοί, ἆππι ροουπία λα Απίοπιϊι ποπ 

οοασ(ῶ 6886ΠΙ. » ἆαΙΠ Υοτο Ροπιροία5 ΠΟΠ αοθορίΐ Ίνας οὐΠ- 

ἀίοπο ργονπείαπα, ταίας οαπα πα ουπα ἀεδίες ροσυη!ς 
αἱμί ἁπίαια (μἱ9ςο, Ἐαιπαιο τὴ (αἱ Οωφας αἰευαί) στο 

(ργοῃς Ῥοπηροίης; αἶνο οὗ ἱὰ ἱρειπα, »ἶνο 5παρίο ροτβάΐα, 

νοὶ φποᾷ Πηνίάστοί αλίονῖς π]ᾶρηος οχογοῖέας Ἰαλοηίίνης, γε] 

αποα, α Μοποάοτο ἱηβραϊαςδ, ΠΟΠ ραοσΠΙ ἨάΠο 6556, 5ο 

ἱπάποίας (απίσπα, ρηϊατοίς ραταῦαί αἰίας πάγος αόάφαε 
τοπημίαπα, εἱ οχογοίασα 4ὔοσας ἁἰἰφααπάα ϱτο οοποίοιδ 

αὐπιοπί, οπιηῖπο 6556 ορα5 αἱ ἆοπαο Ῥο απ ραγείασ. 
Πήλήσ(υὸ οχ οὐσμ] 15 πουορίαου]ίς ρἰταίαν Ἰη[οςία αμ ανα» 

μία: οἱ οχίραυπα ας ῥτοροιποά πα παπα ααίαα ογαί αἱ” 
μαμα. [απηί τοπποδία. Οπαγς ραδδίηι Ἰαοίαραίας α 

απακίαπα. Ππρογα ραςς ΠηοΠΙ ΠΙαΙοαΠα, 5δᾶ αδημηῖ 
απαίαπα ἰγγαβηία!(ς οοἵσπαν ΣΕ 0αρας οαρίος 
ρίταίας {ογδίέ, αἱ [αλα δηί, 56 ᾱ Ῥοπιρείο βηίςδο8. 

ἰάψπο ἵρδυπι Ο0δας ογα]μανίέ ρορυ]ο, οἱ {ρί Ῥοπηροίο 

μηἰβοανἰέ ρου Ποια. 8οὰ Π]ο φαἰάσπα, ἆς Ίο ομ]ρᾶ. 

ΡΗµαΗ5, 4ο Ῥο]οροππεςο οοπίτα οοπᾳυο5{έη5 οί. 

ΙΧΧΝΊΠ. Οποίαποί απίοπα ποβίυπα πάϊναο αριά Ρο 

Ροίαπα ναοφοταρί, υὈί γἱάσταπέ δοηρος ευη Πορ Ἠ 
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λευθέροις, διέφθειραν ἐνίους τῶν ἀπελευθέρων, εἴτε ἀπὸ 
-. ώ / ” . 3 

σφῶν αὐτῶν, εἴτε ἐς χάριν ἸΚαΐσαρος, ἐξοτρύνειν ἐπὶ 

Μηνοδώρῳ, ὡς ἐπὶ ἄρχοντι, τὸν δεσπότην. Οἱ δὲ καὶ 
ο ΄ / 

αὐτοὶ, φθόνῳ τῆς Μηνοδώρου δυνάμεως, ἑκόντες ἐποίουν. 

Καὶ Πομπήϊος μὲν ἐς ἀλλοτρίωσιν ὑπήγετο τοῦ Ἀῄηνο- 
δώρου. Τὣῶν δ) αὐτῶν ἡμερῶν Φιλάδελφος, ὃ Καΐσα- 
ρος ἀπελεύθερος, πρὸς τὸν Μηνόδωρον διέπλευσε, σίτου 
χομιλῆς οὕνεκα' καὶ Μιχυλίων, ὅ πιστότατος τῷ Μηνο- 
δώ ὃς Καί περὶ αὐτομολίας τοῦ Μηνοδώρου" δώρῳ, πρὸς Καΐσαρα, περὶ αὐτομολίας τοῦ Μηνοδώροι 

- ϱ ε ᾿ ” 

ὑπισχνεῖτο δὲ ἐγχειριεῖν Σαρδὼ καὶ Κύρνον, χαὶ τρία 
τέλη στρατοῦ, καὶ φίλων πλῆθος ἕτερον. Καὶ τόδε, 
3 ν γ κ / ἴτε τῶν ἐς ἈΠγνόδως ὃν ἔργον εἴτε Φιλαδέλφου, εἴτε τῶν ἐς Μηνόδωρον 

. - Ν λ 

παρὰ Πομπηΐου διαθολῶν, ὃ Καῖσαρ οὐκ εὐθὺς μὲν, 
ἡ 3 / . / 

ἐδέξατο ὃ᾽ ὅμως, ἡγούμενος ἔργῳ τὴν εἰρήνην λελύσθαι, 

Καὶ Ἀντώνιον ἐξ Ἀθηνῶν ἐς τὸ Βρεντέσιον ἐς ἡμέραν 
, κώ . μον 

ῥητὴν παρεκάλει, συμθουλευσόμενος αὐτῷ περὶ τοῦδε 
ο -. « / Ν .. 

τοῦ πολέμου" ναῦς τε μαχρὰς ἐκ Ῥαθέννης, καὶ στρα- 
οω ” -. μ 

τὸν ἐκ τῆς Κελτικῆς, καὶ παρασκευὴν ἄλλην, ἐς τὸ 

Βρεντέσιον καὶ ἐς Δικαιάργειαν ὀξέως περιέπεµπεν, ὡς 
ρω { ἁ 3 / 

ἕκατέρωθεν ἐπιπλευσόμενος τῇ Σικελία, ἣν Ἀντωνίῳ 
συνδοχΏ. 

ΤΧΧΙΗΧ. Ὁ δὲ ἦλθε μὲν ἐς τὴν τεταγµένην ἡμέραν 
μ / ον 2 «ελ ο / γ 

σὺν ὀλίγοις: Καίσαρα δὲ οὐγ εὑρὼν, οὐ περιέµεινεν, εἴτε 
τὴν γνώμην τοῦ πολέμου μεμιγάµενος ὡς παράσπονδον, 
εἴτε τὴν Καίσαρος παρασχευὴν ἰδὼν πολλὴν οὖσαν (οὐ 

γάρ ποτε αὐτοὺς ἀνέπανε Φόθων ἡ τῆς μοναρχίας ἐπι- 
.ω / νά λ 

θυµία), εἴτε τι σημεῖον δειδισάµενος. Τῶν Ὑὰρ πε- 
Ὁ. «ον .ω ᾿ ε 

ρικοιμωμένων αὐτοῦ τῇ σχηνἩ πρὸς θηρίων εὑρέθη τις 
δεβαπανηµένος, ἄνευ τοῦ προσώπου μόνου, καθάπερ ἐς 
ἐπίδειξιν παραλελειμμένου, οὔτε τι βοήσας, οὔτε τινὸς 
τῶν συναναπαυοµένων ἠσθημένου: καὶ λύκον ἔλεγον οἱ 
Βρεντέσιοι πρὸ ἕω φανῆναι τῶν σκηνωµάτων ἐκθέοντα. 

ρω ΄ / 

Ἔγραφέ γε μὴν τῷ Καίΐσαρι, μὴ λύειν τὰ συγκείµενα, 
΄. » ν / 

καὶ ἠπείλει Μηνόδωρον ἀπάξειν, ὥς ἑαυτοῦ δραπέτην" 
{ λ ο 

γεγένητο γὰρ Πομπηΐου Μάγνου: τὴν δὲ τοῦ Μάγνου 
περιουσίαν ὁ Ἀντώνιος ἐώγητο, νόµῳ πιπρασκοµένην 
ὡς πολεµίου. 

ΓΧΧΧ. Ὁ δὲ Καΐσαρ ἔπεμπεν ἐς Σαρδόνα καὶ 
Κκύ ὡς παραληψομένους ἃ ἨΓηνόδωρος ἐνεγείοι-- ύρνον τοὺς παραληγοι ς Ἰνόδωρος ἐνεχείρ 

/ ο 

ζεν' ἐκρατύνετο δὲ τὰ παράλια τῆς Ἰταλίας Φρουρίοις 

πολλοῖς, μὴ αὖθις αὐτὰ ὃ Πομπήϊος ἐπιδράμοι" τριή-- 

βρεις δὲ ἑτέρας ἐν Ῥώμῃ καὶ ἐν Ῥαθέννη προσέτασσε 
/ λ ε λ Β] -.ω 3 : {τν 

γίγνεσθαι, καὶ στρατὸν πολὺν ἐκ τῆς Ἰλλυρίδος µετε- 
πέµπετο" Μηνόδωρόν τε ἐλθόντα, ἐλεύθερον εὐθὺς 
ἀπέφηνεν ἐξ ἀπελευθέρου, καὶ ὧν αὐτὸς ἤγαγε νεῶν 

- -” κά / 

ἐπέτρεπεν ἡγεῖσθαι, ὑποστρατηγοῦντα τῷ ναυάρχῳ 
. - κ ο 

Καλουϊσίφ. ἘΤαῦτα μὲν δὴ καθιστάµενος ὁ Καῖσαρ, 
καὶ παρασκενὴν ἔτι πλέονα συνάγων, ἐθράδυνε" καὶ τὸν 
Ἀντώνιον οὐ περιµείναντα ἐμέμφετο. Ῥὴν δ) οὖσαν 
ἤδη παρασκευὴν ἐκέλευε Νορνιφίχιον ἐκ Ῥαθέννης µε- 
ταγαγεῖν ἐς Τάραντα. ᾖΚορνιφικίῳ μὲν δὴ γειμὼν 

{ -” -”. 

περιπλέοντι ἐπιγίγνεται, καὶ µόνη τῶν νεῶν ἡ ναναρ- 
/ ”. / / α} -ς, ” χὶς, ἡ γενοµένη Καΐσαρι, διεφθάρη: καὶ ἔδοξε 

ἐς τὰ μέλλοντα σημῆναι. ᾿Επιπολαζούσης δὲ 

-.. 3) 

τουτ 

ὕπο- 

τους οοηδ[Ηΐς, οουγαρεαηί αἰφιος οκ ΘΟΓΗΠΗ ἨΠΠΊΤΟς εἶγο 

μἱίπο, »ἶνα ἵπ ρταἶαα Οω9ατῖς, αἱ Ῥοπαροίαμη ἱγεατοηί 

οοπίγα Μοποάσγαπα, αμαδί ἵππρογαητοπα Τρί ἀοιπίπο, 14 1. 

Ρομίετ Πί [οοργαπέ, απἱρρο Πηγίάρηίος (αηίαο Ιοπηηῖν ρο- 

(οηίίω, Αίαπε εα ταῖοπο α Ἠξοποάοτο Ῥοπηρεία αἰἰεπαίας 

6δί.. Ῥου εοάεπιαο ἀῑε» Ῥμ]αδε]ριας, ζαφαεῖς Πβοτία», 

παν]ρανγ]ί αἆ Μεποάοταπα [γαιποηία[ἰοπίς μταίία; οἱ ΜΙΕγΙίο 

Μεποᾶον! Παἰδείηιας απίοας α Ο0δατοπα, ἀοίητας 46 οἶα5 

(αμκ[ασίο. ΟΠεγοραί απίοπα Οωκατί Μοποᾶογας δαταἰπίαπι 

εἰ Οογείσαπα, οσα (ῖρας Ἱορίοπίρας, ϱἱ Πιασπο απηϊοργα Πα 

ΠΠΠΕΤΟ. ΕΙΠΑ [ΥΟΡΕΠΙ, 5ἶγθ οροτα ΡΙ]αάεΙρΙ, εἰνα Ροπι- 

Ρεῖ! σαυπηίϊ5 Ραγαίαπα, ας ποπ ςἰαἴπη φπἰάσπα, αεεορίί 

(απηθΗ, 4ΠΙΠΙ τευεγα γἱο]αίαπῃ ρᾶσεπι θχἰς(πατδέε. Ἐγοεα- 

γΙίᾳιε Απίοπίαπι Αιοηῖς Βγαπάιςίαπα αἆ ἀθβηίίαπι ἀἴθπα, 

αἱ 46 Ίος Ῥε]]ο εοπ/[εγτεί ΟΠ 60 οοηςῖ]ία : αἰππ]αας πάγος 

Ίοῃηβας ο Ἀάνοεππα, δί εχοτοϊίαπι ο αμα, τοᾖαπηαα 

αρραταίυπ1, Ῥ'ορετο πηϊςιί Βγιπάἰδίαπη οἱ Ῥιέοσ]ος; αὖ πίτο- 

απο Ἰαίευα φἰπιι] ἵπναξαγας ΒἰοΠίαπα, ςἱ ἱάεπα γ]άετοίας Αη- 

ἰομο. 

ΗΧΧΙΧ. Εί γεπῖί Απίοπίας αἆ φἰαπίαπα ἀῑοπι, οππι 

Ραμοῖς :. 5εᾷ Οὔδαγεπα, (παπα 1Ρὶ πο ἱηγοπίτοί, Πο εχ- 

ρεοίανίέ, 5ἴνε, αποά ποπ Ῥτοβατοί Ῥο]ήπα 5ιβοῖρί οοπίΓᾶ 

[άν εἶνε αποά ἱηβίσπεπα γ]άετοί Οᾳρνατῖς αρραταίαηι (6ιι- 

Ρϊάῑίας επἰπα οἶπο 5οσῖο Ἱπιρεταπάί πἴγαπιααθ ΠΙΠ(πᾶΠ Υᾶ- 

αγ 5οΙοπά(πε εἰπεραί), 5ἴγε ααοᾶ Ρρτοβϊαίο ααοᾶαπι Γ16- 

πί (ευπίας. Ναι απας οχ οἷ, απ αἲ 1ία5 (οπίογίαη 

εχοβαγεναπέ περετίας οδί α [ος αἨδυπηίας, 5οἶα [αοῖς 

εχεερία, απαςὶ Τη που τεΠεία ταί ποδορτοίαχ Ἠοπιο : ἷάαᾳπε 

[αομίπὶ ογαί αΏδαπε ἱρδίας «Ἰαππογε, πεπίπθαιε οοπηπηΠ]]ίο- 

ΠΕΠ 5οΠΠεηίθ: αἱ Βιππάας]ηῖ αἰοθαπί, Ἱαρήπῃ 5ο γἰάϊς5α εἲν 
ἀΠαοπ]απα. Ῥτουυτγεπίεπ ο {αβεπαςυ]ΐ. δοπῖραῖί {άππΕΠ 
Απίομιας 0αδατῖ, πε ἃ Ρασ[ῖς ἀῑδοσᾶθτεί : οἱ πιϊπαίας ος 

« αἆ 5αρρ]σίαπα 56 ταρίαταπι Μοποάοταπα, αἱ ασ ῖναπα 
5Η0Π].»  ΝαΠΙ ΡοΠΙρΡείο Μασπο 5αιγίογαί Ἰοππο : Ώορα αιι- 

ἴεια Μαρηϊ Απίοπίας επιεταί, 58 αδία Ίο Ώε]! τεπαϊία. 

ΗΧΧΧ. Οωφαι νετο ἵπ Ρατάϊπίαπα οἱ 5Ι6αΙπ(πθ ηηϊςίέ αυί 

εας Ἱηδη]ας ἆ Μεποάοτο αοοἱροτεηί : οἱ ογα5 Πα] πιυ]εῖς 

οδίε]]15 πηπηϊγ{έ, ης ταγδ5 Ιπουγκατοπίατ α Ῥοιηρεῖο : ᾖᾳ5- 

5[ίιε αἰίας {τῖτοπιος Ποππα Ῥαγοππώσιθ εοπβοϊ , οἱ ΠΙΠΊΘ- 

γο5υπη. οχειοΙαπι αοοϊγί εκ Ἠ]γείσο. Ταπι Μεποάοταπη, 

απαπηρΥ παπα αἆ 56 γεπ]έ, 6 Ἱροτίο ἀεο]ατανίέ ἵπσεπα πα 

ΟἸα5εειο εἴ, απαπα αἀθπκοταί, οοπηπαϊφίξ, Ἱία αἱ Ἱοσλίας 

εςςεί ργῶ[εεῖο εἶαδςίς Οα]ν]ςίο. ἨΗϊ5 τεῦις οοης[(αθηάᾶϊς εἳ 

ἁπηρ]ίον! αρραναία [ασἱοηάο 4πάΠῃ ο5ςθί τοπηοΓαία5, εΟΠ(Πθ- 

δίι15 ο5ί 4ς ΑηΙοπίο, αποᾶ 5ε Ώ0Ώ οχδρεείαδδεί. ΟΩπῶ γοτο 

11η ραταία Ἰαῦθ]αί, οα Οογηίβοίαπα Πανοπηα ΤαγοπίαΠα ]ᾳ5: 

51: (γαμκνείιογο. Ἠππο πανἰσαπίοπι αἀοτία (οπηρεςίας, 80Ι4ΠΙ 

παγία ρτα[ουίαπα [τορῖί, Οαβατί ραταίαπα : ασ Τος ἵῃ ΟΠ1ΘΗ 

{σπα νουδα οδί. ΟΠΗΠΗ Υοτο γα]ρο αἆ ας κακρίσατοπίατ ρ]ετ]- 

96. 
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νοίας ἔτι, ὡς παρασπόνδως ὃ πόλεμος ὅδε Ὑίγνοιτο, 
τὸν ὑπόνοιαν ὃ Καΐσαρ ἐκλύων, ἐπέστελλε τῇ πόλει, 

καὶ τὸν στρατὸν αὐτὸς ἐδίδασκεν, ὅτι τὰς σπονδὰς ὅ 
Πομπήῖος λῃστεύων τὴν θάλασσαν ἀναλύσειε, καὶ τοῦρ᾽ 

οἵ λῃσταὶ κατείποιεν αὐτοῦ, κατείποι δὲ καὶ Μηνόδωρος 

τὸν ὅλην Ἱνώμην, µάθοι δὲ καὶ Αντώνιος, καὶ διὰ 

τοῦτο Πελοπόννησον οὐ δοίη. 
ΙΧΧΧΙ. Ὡς δὲ αὐτῷ τὰ ἐν γερσὶ ἔτοιμα γεγένητο, 

ἐπέπλει τῇ Σιχελίᾳ., αὐτὸς μὲν ἐκ Τάραντος, Καλουϊ- 
σιος δὲ, Σαθῖνος καὶ Μηνόδωρος ἀπὸ Τυῤῥηνίας, πε- 
ριῄει δὲ καὶ τὸ πεζὸν ἐς Ῥήγιον, καὶ μετὰ σπουδῆς 

ἐταχύνετο ἅπαντα. Ὅ δὲ Πομπήϊος τῆς μὲν αὗτο- 

µολίας τοῦ Μηνοδώρου, ἐπιπλέοντος ἤδη Καίσαρος, 
ἠσθετο. Ηρὸς δὲ τὸν ἑκατέρωθεν ἐπίπλουν, αὐτὸς μὲν 

ὑπέμεινεν ἐν Μεσσήνη τὸν Ναΐσαρα, Καλουϊσίῳ δὲ 

καὶ Μηνοδώρῳ τὸν ἔγθιστον τῷ Μηνοδώρῳ μάλιστα 
τῶν ἐξελευθέρων ἑαυτοῦ Μενεκράτη προσέτασσεν ἆπαν- 
τᾶν ἐπὶ στόλου πολλοῦ. “Οδε οὖν ὁ Μενεκράτης ἐπι- 
φαίνεται τοῖς πολεµίοις περὶ δείλην ἑσπέραν πελάγιος" 
καὶ οἵ μὲν ἐς τὸν κόλπον τὸν ὑπὲρ Κύμης συνέφυγον, 

χαὶ τὴν νύχτα ἀνεπαύοντο, καὶ Μενεκράτης ἐς Αἴνα- 

ρίαν παρΏλθεν. ᾿Ἠοὺς δὲ ἀρχομένης, οἵ μὲν τὸν κόλ- 
πον ἐν χρῷ παρὰ τὴν γῆν αὐτὴν μηνοειδεῖ στόλῳ πα- 

ρέπλεον, ἵνα μὴ αὐτοῦ διεκπλέοιεν οἵ πολέμιοι. “Ὁ δὲ 
Μενεκράτης αὐτοῖς αὖθις ἐπιφαίνεταί τε, καὶ εὐθὺς 

ἐπλησίαζεν ὑπὸ ῥύμης καὶ τάχους' δρᾶν δὲ οὐκ ἆνα-- 
οµένους ἐς τὸ πέλαγος οὐδὲν µέγα ἔχων, ἐς τὴν γῆν 

ἑγγρίμπτων ἐξεώθει. Οἱ δὲ ἐξώκελλόν τε ὁμοῦ, καὶ" 
τὰς ἐμβολὰς ἀπεμάχοντο. ν δὲ τοῖς μὲν, ἐς τὸ πέ- 

λαγος ἀναχώρησίς τε καὶ ἐφόρμησις ὅτε βούλοιντο, καὶ 

σχαφῶν ἑτέρων ἀλλαγὴ, παρὰ µέρος" οἵ δὲ, ἔκαμνον 
ἔχ τε τῶν πετρῶν ἐφ᾽ ἃς ἐπώχελλον, καὶ ὑπὸ τῆς ἀχι- 
νησίας τῶν νεῶν' πεζομαχεῖν γὰρ πρὸς ναυμαχοῦντας 
ἐῴχεσαν, οὔτε διώχειν οὔτε ἐκκλίνειν ἔχοντες. 

ΙΧΧΧΗΠ. Ἐν δὲ τούτῳ Μηνόδωρος καὶ Μενεκράτης 
καθορῶσιν ἀλλήλους, καὶ, τὸν ἄλλον πόνον ἀφέντες, 

αὐτίκα μετ’ ὀργῆς καὶ βοῆς ἀλλήλοις ἐπέπλεον" ἐν τῷδε 
τὸν νίκην καὶ τὸ κεφάλαιον τοῦ πολέμου τιθέμενοι, ἐν 
ᾧ τίς αὐτῶν κρατήσειν ἔμελλεν. Αί μὲν δὴ νπες ἀλλή- 
λαις ὑπὸ ῥύμης ἐνέπεσον, καὶ συνέτριψαν, ἡ μὲν τὸν 

ἔμβολον τῆς Μηνοδώρου νεὼς, ἡ δὲ τὸν ταρσὸν τῆς 

Μενεκράτους. ᾿Επεὶ δὲ αὐταῖς ἑκατέρωθεν γεῖρες ἐπε- 

θλήθησαν σιδηραῖ, τῶν μὲν νεῶν οὐδὲν ἔτι τὸ ἔργον ἦν, 
συνεστηκυίας ἑκατέρας' οἱ δὲ ἄνδρες, ὥσπερ ἐν γῇ, 
πόνου καὶ ἀρετῆς οὐδὲν ἀπέλειπον. Ἀκόντιά τε γὰρ 
ἦν ἀθρόα, καὶ λίθοι, καὶ τοξεύµατα ἐπ᾽ ἀλλήλους, καὶ 
ἐπὶ τὰς νάῦς καταῤῥάκτας ἐῤῥίπτουν ἐς τὸ ἐπιέναι δι’ 
αὐτῶν. “Ὑψηλοτέρας δ᾽ οὔσης τῆς Μηνοδώρου νεὼς, 

οἵτε καταῤῥάκται τοῖς τολμῶσιν ἦσαν εὐεπιθατώτεροι, 
καὶ τὰ βαλλόμενα, ὡς ἀφ᾿ ὑψηλοῦ, βιαιότερα. Τεθνεώ- 
των δ᾽ ἤδη πολλῶν, καὶ τῶν ὑπολρίπων κατατετρωµέ- 
νων, ὃ μὲν Μηνόδωρος ὀβελῷ τὸν βραχίονα ἐτρώθη, 
παὶ ὁ ὀθελὸς ἐξηρέθη. ὃ δὲ Μενεκράτης τὸν μηρὸν ἆκον- 
τίῳ πολυγλώγχινι Ἰθηρικῶ ὁλοσιδήρῳ, καὶ οὐκ ἦν ἐξε- 

ασε, οοηίγα Γάμ5 5α5.ρί τὰ Ῥεήυπα, Ο6,δατ, πί 68Πη φηβρί- 

οἴοπθια οχἰπιετοί, ρορυ]απα ἨοπΙαΠΗΠΗ ρου Πέρα», οχεγοΙαπα 

Ῥτο οοπείοπο, οἀσομΐ : « [ωάμ5 α Ῥοπηρείο 6556 γο]αίαπα, 

απΐ ρος ρίταία» π[οςίατῖί ππατία: απο εί ρεοτηπη ρἰγαίαγαπα 

εἰ Μεποάοτί οοη[εςείοηο οοπηρετίαπα 5 : που ἵσποτατο 14 

Απίοπίασι, άσσσπο Ῥε]οροπποςΗπῃ εἶ πο ἰταβιάῖρςο. » 

ΤΧΧΧΙ. Παϊπᾶςε, Ροδί(παΠα δα1ΐ5, απ οοης[(αοταί, ϱᾶ- 

ταία Γαογιπῖ, οἶαςςο ΒΙοίαπι Ῥο(ῆές 1ρ5ο κατ, Τατεηίο 

φοἶνοις, Οα]γ]κίας, οππα Φαβίπο εἰ Μεποάοτο, εκ Εἰτιτῖα : 

οἱ ρείοςίτῖ άποφπε οχοτοῖ(ας5 (ογτεςίτί Ἰήποτο ροΗί Ἠία- 

ίαπα, οἱ πιαρηα Ίαπι Ῥτορεταίοπο ασεμαπίατ οπιηία. Χες 

Ρπίας Ῥοπηροίας δεης]ί (ταπς[αρίςςα Μεποάσταπα, παπα αᾱ- 

παγἰραηίε Οπεδατε. ᾖὈιπίπαπα απίεπα Ἱπιπιπεπίο εἶαςςε 

Ἰοδήμπα, ἴρ5ο Ῥοπιρείας Μοςδαπ. οχερεσίανἱ 095 4ΤΘΠΗ : 

Οα]γ]ςίο Μεποάοτοσαε ορροδι]ξ ου Ἱπασηα ἆας5ο Μεπεστα- 

{επη, ατα ο Ἠμενίῖς 5μἱ5, ἱρεί Μεποάοτο Ιπ[οηςΙςςἴππΙΠη. 

15 υβί ἵπ εοπβρεείΠη Ποβίαπα Τη α]ίο γεπῖί επῦ Ὑδδρεταί”, 

ΠΜ τοσερετυπ{ 56 ἵπ βἵπαπῃ απὶ 6αρτα Οπππας εδ, Ἰνίαπα 

ποσίεπα εαπα «πθγεταπί; Μεποσταίες αρριί Ἐπατίαη. 

5μῇ άΠΤΟΓΑΠΑ Υετο Οαἱγἰδίαπϊ οταῦῃ 5ἵπας Ἰηπαία εἶαβ5ο Ίοσε- 

Ῥαπί, ρτοχίππα οοπΗπεηίεπα απαπίαπῃη ροίεταΠί, πε Ρεγτπ]- 

Ρετθίαν’ εἰαδδῖς αἩ Ποδάρα. Τατ τήΓδας ἵη οοΠδρέσίΠα 

γοηῖί Μοπεσταίο, πιοχαπθ 5ΠΠΊπΙα γί οποίας πανίρας 

αρρτορίπα παν. Οποπίαπι γετο ἵπ α]ίαπα ποπ Ρτογεμεβα- 

{αγ αἀγοαιςατα, πα α)ἰπά πΙπ] πιᾶσποροτε ρο55οί, Ρτορίας 

Δοσθᾶθης Πᾶγες θοτΙτη ἵπ ἵθταπῃ Ῥτορα ές αἱ ΠΠ θἰπια] ἵπ 

Ῥτονία Ιποιάστεηί, 5ἴπια] αἲ Ιοδίαπα Ἱπαρεία 505ε ἀε[επάετε 

οοσετεηίαγ. ἨἩοξίίρας απ{οπα [αοῖ]ε εταί ἵπ α[ίαπι 5ο γοεί- 

ρετε, εἰ ἴπάο τεάἰπίαστατο Ἱπαροίαπη, εἳ πηπίατο εἰαπα πάγος 

αἰίας Ρροςί αἶίας : 115 Πασίαπό σπα οἴίαια οσπα δοορα]ῖ5 εταῖ, ἵπ 

ααος ἴπιρερεταηπί, Ῥταϊοτ(παπα ααοᾶ πανε πον Ῥοΐοταπί 

ΠΊΟΥ6ΤΕ6; αἴαπο Ἱία {αοίαπα οί, αἱ οοπίτα πανα]οπα Ῥάβηαα 

(εγγεςίτί οεγίαπηῖηο γἱάετεπίατ οοπίοηάστα, ἵπ 410 ης ρεί- 4 ' 

5οᾳπἱ ηος γο[ασογο Ροβδοπ{. α 

ΙΧΧΧΗ. Ππίες Ίο Μεποάοτας εἰ Μεπεσταίος πππυσ . 

ἵπ οοΠβρεοίΠη γοηίαηί; Ῥτοπαδααο, ο]οίο ο ἴοτο ρτα Πο, ι 

ουπα ἵτα οἸαπποτοσις 5ο ροίαπί Ἰηγίσοσπα : γἰἀευαίαταπε, 

π{ος θογΗΠὰ γἰποργοί, ο]ας οἶαςςῖς [οτο γἱοοπίαιη. Ηοσαπα 

Ιβίίατ ΠάΥ68, Πᾶβπο δα Ἱπιρεία οοΠία, ππ]εία- 

γοταηί 5ο ἱηγίοσπα, 4μα5δαίο τοδίτο πανίς Μεποδοτί, οἱ σα 

Ῥογηασμ]ο. Μοποσταίς.  Ἰη]οοίς ἀοίπάο αἰίησαο [εεγοῖς 

πιαπίρας, ΠΔΥΘ5 Ίαῦη ορςδαραηί, π]ναγοηίος 5ἰδί : 5οοῖῖ νοτο 

πανα]ος, ΠΟΠ αΠίοτ φπαπα ἵπ ἵοττα ραρηαηίος, ΠΠ! οί 

ΦΗΠΗΠΊΑΠΑ οοΠ{σΠΠΟΠΕΠΗ αἰαοταίεππ(πο [εουγυπί ποσα απ 

ππροίοραπ! οπίηα 56 βαρί15, δαχίς, Ιαου]ΐδ, Ῥοπίσδφο 

οἰομαπί Ρος αποσς (γαηδοσπάστοπί,  Εἰ αποπίαα Ν 

πανί οιπίπομαί αἰίας, Ρουίες οἷας (αοἱμ8 ρο 

οἰάεραηί γολοιποηίης, ὁαπααο παα]ἶς σασί, ΔαΠΟΙαΙΙ8 ἡ 

Ἰᾳας, Μεποάογας γοναίο ρου Ὀγαοήαα (γα]οοίης οδί, 4 

πιο ΟΧΙΓΑΟΙΗΠΗ οοί ο γη]ποτο : αἲ Μοποσταίος η (ΟΗΕ 

ον! Ἰναπιαίο ]ασπ]ο Ηἱρραπίου φοἱἱ[ουγοο, 4ποά, ΠΟΠ 
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λεῖν αὐτὸ σὺν ἐπείξε. Ἀγρεῖος οὖν ὅ Μενεκράτης ἐς οκ]! οε]ογίον. Πάσα {ΠΗΓΗ ραβηατθ αΠηρ]ί5 ΠΟΠ ροβφοΗ, 
/ / μα, ., ν 4 μή. 9 μή, μας . " Ἡ 

"άγην γενόμενος, ἐπέμενε καὶ ὣς, τοὺς ἄλλους ἐποτρύ- | Ι4Π1οῃ. δἷο 4ποσπο ἀμταβαί, οχ]οτίαης α]ίος; ἆοπες, παν! 
/ { νὰ ν 3 Λ .. -”- γων” µέχρι, λαμθανομένης τῆς νεὼς, ἐς τὸν βυθὸν τοῦ 

πελάγους ἑαυτὸν ἔῤῥιψε, καὶ τὴν μὲν ναῦν ὁ Μηνόδωρος 
ἀγεδήσατο, καὶ ἐς τὴν γῆν ἀπέπλευσεν, οὐδὲν ἔτι ὃρᾶν 

ἐχεῖνος δυνάµενος. 

ΙΧΧΧΠΙ. Καὶ τὸ λαιὸν τῆς ναυμαχίας οὕτως ἐπε- 
/ Ί: δί ον ο χ 4 πα , 

πράχει. κ δὲ τοῦ δεξιοῦ, Καλουΐσιος μὲν, διαπλέων 

ἐς τὸ λαιὸν, ἀπετέμετό τινας τῶν Μενεκράτους νεῶν, 

καὶ ἐκφυγούσας εἷς τὸ πέλαγος ἐδίωκε. Δημοχάρης 
ο -” ι / Σ λα... κα / 
δ᾽, ὁ τοῦ Μενεκράτους συνεξελεύθερός τε καὶ ὑποστρά- 

τηγος, ταῖς λοιπαϊς τοῦ Καλουϊσίου συμπεσὼν, τὰς μὲν 

ἐς φυγὴν ἐτρέπετο, τὰς δὲ ἐς πέτρας συνήραξε, καὶ, 

τῶν ἀνδρῶν ἐξαλομένων, ἐνεπίμπρα τὰ σκάφη" µέχρι 
” -. ’ 3 ν / / 

Καλουΐσιος ἐκ τῆς διώξεως ἐπανιὼν, τάς τε φευγούσας 

τῶν ἰδίων ἐπανήγαγε, καὶ τὰς ἐμπιπραμένας ἐκώλυσε. 
- ολ 3 ο ) 3 / / ψ ν 

Καὶ νυχτὸς ἐπιλαθούσης, πὐλίσαντο πάντες ἔνθα καὶ 
3 

τῆς προτέρας. Ἡ μὲν δὴ ναυμαχία ἐς τοῦτο ἐτελεύτα; 

βαρυθυμῶν ἐπὶ τῷ θανάτῳ Μενεκράτους, 
ατα . / δ/ Δ ν 3ὁὸ / ο. 

ὡς ἐπὶ ἥττη μεγίστη (δύο γὰρ οἵδε ἦσαν μάλιστα τῷ 

Πομπηΐῳ θαλάσσης ἐργάται, Μενεκράτης τε καὶ Μη- 
’ 3 / 

νόδωρος), ἅπαντα μεθεὶς, εὐθὺς ἐς Σικελίαν ἔπλει, 
/ 3 μ / οω λ -- /’ ” Δ 

καθάπερ οὐ τὸ Μενεχράτους σῶμα χαὶ ναῦν μίαν, ἀλλὰ 

τὸν στόλον ὅλον ἀποθαλών. 
ΙΧΧΧΙΥ. Ὁ δὲ Καλουΐσιος, ἕως μὲν ἐπιπλευσει- 

σθαι τὸν Δημοχάρην προσεδόκα, παρέµενεν ἔνθαπερ 

ὅρμιστο, ναυμαχεῖν οὐ δυνάµενος" αἵ τε γὰρ κράτισται 

τῶν νεῶν αὐτῷ διωλώλεσαν, καὶ αἳ ἕτεραι πρὸς ναυμα- 
γίαν εἶχον ἀχρείως. Ἐπεὶ δὲ ἔμαθεν οἰχόμενον ἐς Σι- 

χελίαν, ἐπεσχεύαζε τὰς ναῦς, καὶ παρέπλει τὴν γην, 
τοὺς κόλπους ἐξελίσσων. “Ὅ δὲ Καΐσαρ ἐκ μὲν Τάραν- 

.] α) « / δν αν 3 - 3 ] λ) κ. } 

τος ἐς τὸ Ῥήγιον διεπεπλεύχει νανσὶ πολλαῖς χα 
-” νΝ ) {.. 1 / / 

στρατῷ πολλῷ, χαὶ Πουμπήϊον περὶ Μεσσήνην κατειλή- 

φει, ναὺς ἔχοντα τεσσαράχοντα µόνας" ὥστε αὐτῷ πα- 
Π - 

ρῄνουν οἵ φίλοι, ὡς ἐν καιρῷ μάλιστα, ἐπιθέσθαι τῷ 

Πομπηΐῳ μετὰ τοσοῦδε στόλου, ναὺς ἔχοντι ὀλίγας, 

μέχρι τὸ λοιπὸν ἐχείνῳ ναυτικὸν οὐ πάρεστιυ. Ὁ δ᾽ 

οὐκ ἐπείθετο, Καλουΐσιον περιµένων, καὶ λέγων οὐκ 
εὔθουλον εἶναι τὸ ῥινοκίνδυνον, ἔνθα συμμαχίαν ἄλλην 

εν / ὶ - 3 ΛΙ / / προσδοχῴη. Ὡς δὲ Δημοχάρης ἐς Μεσσήνην κατέ- 
πλευσεν, ὃ μὲν Πομπήϊῖος αὐτόν τε Δημοχάρην καὶ 

δν / -” 

Ἀπολλοφάνην, καὶ τόνδε ἀπελεύθερον ἕαυτοῦ, ναυάρ- 
3 { 3 ν/ ᾿ / 

ους ἀπέφηνεν ἀντὶ Μηνοδώρου καὶ Μενεκράτους. 

ΙΧΣΧΥ. Ὁ δὲ Καΐσαρ περὶ τῶν συμόεθηκότων 
3 ο ΄ / Εγ. ο μ θ ο ιά 
ἀμφὶ τῇ Κύμη πυθόµενος, ἐξέπλει τὸν πορθμὸν, ὕπαν-- 
τήσων τῷ Καλουϊσίῳ. Ἀνύσαντι δ) αὐτῷ τοῦ πόρου 
τὸ πλέον, καὶ Στυλίδα ἤδη παραπλέοντι, καὶ ἐς τὸ 

/ 3 4 2 λ 3 .» / 
Σχύλλαιον ἐπικάμπτοντι, ἐκθορὼν ἐκ τῆς Μεσσήνης ὅ 
Πομπήϊος, ἐξήπτετο τῶν ὑστάτων, καὶ τὰς πρόπλους 

/ - 

ἐδίωχε, καὶ πάσαις ἐνέθαλλε, καὶ ἐς µάχην προὐκαλεῖτο. 
/{ 4 3 { Αἱ δὲ, καίπερ ἐνοχλούμεναι, ἐς μὲν ναυµαχίαν οὐκ 

᾿ἐπέστρεφον, Καίσαρος οὐκ ἐῶντος, εἴτε δείσαντος ἐν 

στενῷ νκυμαχεῖν, εἴτ ἐπιμένοντος οἷς ἀπ᾿ ἀρχῆς διε- 

5υα οαρία, ἵπ πιάτο 5ο ἀοά(ί ρα αρίίεπι. Μοποάοτας ϱ- 

Ριῖναπα ΠᾶΥΟΠΙ, το]σαίαπα α 5δαα, ΡεήταχΙί αἆ {δια : ηδο 

απηρ]ίας απἰάα παπα 1ρ5ο ρο[αῖ{ ε[ῆερτο. 

ΕΧΧΧΠΙ. Πως ἵπ βἰπίδίτο οοτπα παντα ραρηας ρερία 

δμηί. Ἐ ἀεχίτο Οα]γῖδίας αἲ αἰπίδίτιαπη πανίραης, αἰαποί 

Μεπεοταιῖς πας Ιη{ετο]αςῖί α ορίετῖς, Γαρϊεηίεσᾳπε ἵη αἷ- 

{απα Ροδεσίας οδί. Τηίεγίπα Ώεπιος]ατε8, Πθοτίης εἰ ἴρ88 

Ῥοπηρείϊ , ἴππο Ιεραίας Μεπεοτα(ἶς, γε]ίαας 0α]γίκίαπας αρ- 

μτοβι5, Ρατίίπι Γαραν1έ, ΡαγίίΠα ἵη φαχα οοπηρι]δα» [οσί 

οἱ ροδίαπαπῃ οχδ[]θγαηί πᾶγα]θ5 5οοἳἳ, ΠᾶΥ65 Ίρεας ογοπιαν{ξ. 

Τήπ1 0αἱγϊδία5, ἃ Ῥεγ5θοι{ίοῃθ ΥΘΥΕΙΡΗ5, 5πᾶ5 Γασίοηίες Γ6- 

ἀακιέ, ορίεγαναπηαιε Ἱπορπάίαπα πρ. Βαρετγεπῖεηίθ 

ποεία, απῖδαπα αἆ ῥργ]άίαΠαπα 5ΗΠ8ΠΙ 5{αΠΙοΠεΠΙ το ΙΒί. Ἠίο 

βπῖς Γαἴΐ πανα]ίς Ἠμις τω], ἵπ απο πιπ]ίο απἰάεπι Ροβίος 

{Η1{ ῬοππρειαπογΙπα [οτίππα. 9εἆ Ώεπιοςματθς, πιοτίο Μο- 

ΠΘΟΓα[Ι5, αἱ εἶαάε πιαχίτπα, οοπίεἰδίαίας (παπα Ἠογατη ἆπο- 

τΗΠΗ, Μεμοοτα[ἶ5 αο Μαποᾶοιί, ΡΓῶεῖριᾶ ορθγᾶ 56ΠΠΡΟΓ 1η 

τεβας πιαγ]Ππηῖς π5α5 εταί Ῥοπηρεϊη5), οπαϊςείς οπιπίρη5 τοβιῖς, 

τοεία ΒΙεἴ]ίαπα τερε{Πξ, Ἰαιᾶ 5οσα5 ας 5ἶ ποή Μεποοτα(ἶς ϱΟΙ- 

Ρας αἱ πανῖπι ππαπι, 5ε4 Ιπίεσταπῃ «Ἰαδδοτα, απηϊςίς5οί. 

ΕΧΧΧΙΥ. Οα]νῖδίαςδ, απαπιάία ΏεπιοσΠατοπι οοηίτα 5ο 

ἀεπιιο γαπίΙΓαπῃ δαι5ρίσαίας ο5Ε, ἵῃ 5η 5{αΐἴοπο πιαηςί{, αἆ 

γοδΙηίοσταπάαπα ΡΡΠαΠῃ ΠΙΙΠΙΠΙΘ Ι40Π6Ι5 : παπι ορίῖπια απα- 

απθ εκ εἶας πατίριας Ρεγίεταί, οθθίεγα. αἆ Ῥασηαπα ἱππβ]ες 

εταηί [αεία. Ῥοδίαπαπι απίεπα Ἱπέε]οχίί ἵπ ΒΙοΙΠαπι 6πι 

ἀὐήΐςςο; τοραγαςῖς πατίρας, ΟΓ8ΠΙ Ίεσεβαί, πε 5ἶπαξ απϊάθπι 

(γβ]ἱεῖεης. Α]ία ρατίε (κατ, α Τατοπίο Β]ιορίαπι οΙπι Ώθηθ 

πηᾶρπα «55ο εχοτοϊίπαπθ Ῥτοεεία5, Ῥγορο Μοςεαπαπι 

Ῥοπαρείαπι αξεοεπίας οί, απαἀτασίπία ἰαηίαπι πανίρης 

Πηδίγασίαπῃ. Πασαο Πογίαραπίαν απηϊοί, αἲ ρε {απι ΟΡΡΟΙ- 

{απΠαΠα ΠΠαΧΙΠΙο ο00Δ5ΙΟΠΕΠΙ Ῥομηρείπα, {άΠ1 ραµσα5 πάγος 

Παβεηίεπα, εἸς5α Ιηςίγιο[ςκίπια αρστοάρτείας, Ργῖαδ(Π8ΠΙ 

οσρίογες Πας ηαγες αἀγοπίτοπί, δοᾷ μαΤοτθ οοηφϊ][ο πο]μ]έ 

ζ0.κατ, εχδρεείαης Οα]γίσίαπα, πεβᾶης(πο οοηδη]έαπῃ 6χρο- 

ηθγο 56 ῬοΓΙεΠΙο , απο {6πιροτθ πῬεγίογα εχεροσίατεί απχ{]ία. 

Ῥοπηρείας, Ροδίαπαπα Ώεπιοςῃατες Μεξξαπαπι ΓΕΤΟΙΕΗ5 ο5ἱ), 

εἰ ἱρειπαι ΏΕΠΙΟΕΠΑΓΕΠΙ εί ΑροΙοΡΙαπεπι, απ ος Ἰογίογατη 

ΞΠΟΓΙΠΙ ρατίετ ΠΙΠΙεΤΟ εταξ, εἶαςςί Ρργα[αοΙί, Ίουο Μεπε- 

εταῖῖς αἱ Μοποάογ. 

ΤΧΧΧΥ. 6ωσαν τοτο πΙηοΙαίο ἀθίτιπιοπίο αἆ ΟµΠ]ας ας- - 

εερίο, επαγἰρανίέ [γείαπα, οεοαγδτας Οα]νίκίο. ὔαιπαπε 

εηρεΓαία πα]οτθ {γείῖ Ῥατία, Ῥγοίει ΟοἸμπιπατῃ Βοσίπαπι 

παν]ραβαί, ουΓΕΙΠΙάΠΕ Πεοίεραί γεγςεης 5ογΠσαπα; Ύ1Πα 

Ῥοπηρεία5, 6 Μεδξαπαᾶ 5υβί{ίο αἀἆγο]αης, Ια06556Η5 ΡοδίΓεΠ]ᾶ5 

Π8ΥΟ5, Ρ6Ι56(ΙεΠς ρταοεάρηίθ5, οππείας ἀεπίαπο αβσιοςςις, 

ρτογοσανίέ αἆ τα σπῃ. Πα, απαπινῖς ἱπ[οςίαίοο, αἆ Ῥι-. 

ππαπη 56 ΠΟΠ Ἰηςίγηχοιηηίς Ποπ Ρροιπίεηίε 0ςατε, 5ἶνα 

αποά ποπ απἀοτοί ρυσυαγο ἵπ αηρηςΗἰς, 5ἶνθ αιοά ΠΙαΠΟΓΘΙ 
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γνώκει, μὴ ναυμαχεῖν δίχα τοῦ Καλουϊσίου. Γνώμη 

δὲ αὐτοῦ παρά τε τὴν γην ὑπεχώρουν ἅπασαι, καὶ ἐπ᾽ 

ἀγκυρῶν ἐσάλενον, καὶ κατὰ πρῴραν ἀπεμάχοντο τοὺς 

ἐπιόντας. Δημοχάρους δ᾽ ἐπιστήσαντος δύο ναὺς περὶ 

ἑκάστην, ἐθορνυθοῦντο ἤδη, πρός τε τὰς πέτρας ἀρασσό- 

µενοι καὶ πρὸς ἀλλήλους, θαλάσσης τε ἐνεπίμπλαντο" 

καὶ διεφθείροντο μετὰ ἀργίας καὶ αἴδε, ὥσπερ αἱ περὶ 

Κύμην, ὁρμοῦσαί τε καὶ ἐμθαλλόμεναι πρὸς ἐγθρῶν 

ἐπιπλεόντων καὶ ἀναγωρούντων. 

ΙΧΧΧΨΙ. Ὁ μὲν δὲ Καἴσαρ ἐξήλατο τῆς νεὼς ἐπὶ 

τὰς πέτρας, καὶ τοὺς ἐκνέοντας ἐκ τῆς θαλάσσης ἆνε- 

λάμβανε, καὶ ἐς τὸ ὄρος ἄνω παρέπεµπε. Κορνιφίχιος 

δὲ καὶ ὅσοι ἄλλοι στρατηγοὶ ἦσαν αὐτοῦ, παρακαλέσαν- 

τες ἀλλήλους, ἄνευ προστάγµατος ἀπέῤῥηξαν τὰ ἀγχύ- 

ρια, καὶ ἀγήχθησαν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ὡς δέον τι 

δρῶντας παθεῖν μᾶλλον, ἡ ἑστῶτας ἁμαχεὶ τοις ἔπιχει- 

ροῦσι προκεῖσθαι. Ἑόλμη τε παραθόλῳ πρῶτον ὅ 

Κορνιφίχιος τὸν ναυαρχίδα τοῦ Δημοχάρους χατέσεισε 

καὶ Ὅς. καὶ Δημοχάρης μὲν εἷς ἑτέραν ἐξήλατο. 

Τοιούτου δὲ ὄντος τοῦ πόνου καὶ τοῦ φθόρου, ἐπεφαί- 

νοντο ἐκ πόντου προσπλέοντες ἤδη Καλουΐσιός τε καὶ 

Μηνόδωρος" καὶ αὐτοὺς οἵ μὲν τοῦ Καίσαρος οὐγ. ἑώρων, 

οὔτε ἀπὸ γῆς οὔτε ἐκ θαλάσσης. Πελαγιώτεροι δὲ ὄν- 

τες οἵ τοῦ Πομπτῄου, κατεῖδον, καὶ ἰδόντες ἀνεγώρουν" 

συνεσκόταζε γὰρ ἤδη, καὶ χεχμ.ηκότες ἀκμῆσιν οὐκ 

ἐβάῤῥουν συμπλέκεσθαι. ἸΤοῦτο μὲν δὴ συγχύρηµα 

τοῖς ὑπολοίποις ἐκ τοῦ τέως ἀγρείου γρηστὸν ἐπιγίγνε- 

ται, 
ΙΧΧΧΥΠ. Νυκτὸς δὲ ἐπιλαθούσης, οἳ μὲν ἐκ τῶν 

νεῶν ἐκπεσόντες, ἐς τὰ ὄρη συνέφευγον, καὶ πυρὰ πολλὰ 

ἔκαιον, σύμάολα τοῖς ἔτι οὔσιν ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ διε- 

νυκτέρενον οὕτως ἄσιτοι καὶ ἀθεράπευτοι καὶ πάντων 

ἐνδεεῖς. Καὶ αὐτοὺς ὃ Καΐσαρ, ὁμοίως ἔχων, παρεκά- 

λε:, περιθέων, ἐς τὴν ἕω κακχοπαθΏσαι. "αλαιπωρου- 

µένῳ δὲ αὐτῷ περὶ ταῦτα Καλουΐσιος μὲν οὐδ) ὣς ἐγι- 

γνώσχετο προσπλέων, οὐδὲ ἀπὸ τῶν νεῶν τι χρηστὸν 

ἐγίγνετο, ἀσχολουμένων περὶ τὰ ναυάγια. “πὸ δὲ 

ἑτέρου δαίµονος ἀγαθοῦ τὸ τρισκαιδέκατον τέλος ἐπλη- 

σίαζε διὰ τῶν ὁρῶν, καὶ περὶ τοῦ κακοῦ πυθόµενοι, τοὺς 

κρημνοὺς, τῷ πυρὶ τῆς ὁλοῦ τεκμαιρόµενοι, διέδραµον. 

Καὶ καταλαθόντες τὸν αὐτοκράτορα σφῶν καὶ τοὺς συµ- 

φυγόντας, ὧδε ἔχοντας καμάτου καὶ τροφῶν ἀπορίας, 

ἐθεράπενον, ἄλλους ἄλλοι διαλαθόντες, οἵ δὲ ταξίαρχοι 

τὸν αὑτοκράτορα ἐς αὐτοσχέδιον σκηνὴν ἐσαγαγόντες, 

οὐδενὺς τῶν οἰκετῶν αὐτῷ θεραπευτήρων παρόντων, ὡς 

ἐν νυκτὶ καὶ τοσῷ»ε ταράγω διεῤῥιμμένων. Ἠεριπέμ- 

ς δ' εὐθὺς πανταγ τοὺς ἐξαγγελοῦντας ὅτι σώζοιτο, 

πυνθάνεται Καλουΐσιον σὺν ταῖς πρόπλοις χαταπλέοντα" 

καὶ, ὡς ἐπὶ δύο γρηστοῖς καὶ ἀδηκήτοις, ἀνεπαύετο. 

ΙΧΧΧΥΗΙ. Άμα δ) ἡμέρα τὸν θάλασσαν ἐφορῶν, 

ἐθεᾶτο ναῦς ἐμπεπρησμένας τε καὶ ἡμιφλέκτους ἔτι καὶ ͵ 

ἡμικαύστους, ἄλλας τε λελυµένας, ἱστίων τε ὁμοῦ καὶ 

πηλαλίων καὶ σκευῶύ ἔμπλεων τὸ πέλαγος, καὶ τῶν ἔτι 

πωζρµένων τὰ πολλὰ πεπονηκότα. Προστησάμενος 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ἵ Ρτοροδίέο ποπ ρηᾳηαπάϊ αΏφοπίε ϱα]γίείο. Φηδείί αμίοπη, 

υί αἆ Πας οπΊπος 5ο γεοίροτοηί ]αείξαπο Παίατεηί απεοτῖς, 

οἱ α ρτοτα ρτοριρπατεηί, δἱ απίς Ἰηγαδοτεί. Ώεππος]ατο 

γοτο Εἰπίς πανῖθας Ἰηγε]επίο ἵπ εἴπρυ]ας, Ρεγίαγραία) ]αΠη 

0 ςατίαπα {π 5αχα Ἱππρίησεβαηί, οἱ Ιπίετ 5ε οο]Πάσμαπίητ, 

γορ]εβαπίπταα πιανέΣ εἰ ρεγίραηί Ἰ σποφπε, δἷουί Πιο ἵπ 

Οππαπο ῥτορ]ίο, ΠΠ] απἀρηίες5, 5εᾶ ἱπιπποία πιαπεπίες, 

αασπα οοΠΗΠΙΙΟ Ποδίπα ἱππρεία Γπουγεαπίυπῃ αίαπε τεστ” 

φαΠίατη Ἰπ[οδίαγεπίηγ. 

ΤΧΧΧΥΙ. Δο ζωφατ απίάεπα ἵηπ δαχᾶ ο πανί ἀρςηΠε, οἱ 

οπαίαπίες ο πιατὶ οχοἰρίευαί, τεερἰεπίες(πο 56 ἵπ πποπίεπα 

ἀεάπεσναί. Οπίσταπι Οοτηϊβοία5, εἰ αποἰφποί αἲῖ ἆποες 

αἀσταπί, οομοτίαἰ 5ο πππίαο, Ἱπ]αδδα ἱππρεταίοσίς, αὐτηρίϊ5 

αποοταβί]α5, ἵπ αἰἴππη οοπίτα Ἰοδίος ογεεῖί επί; τα, 5ᾶ- 

ἀπ5 6556 Ρισπαπάο υπο, 4παΠΠ εἰαπᾶο ππραπε 5α5ίίπετε 

ηροίας ἱηυ]ίαπίαπη. Λο Ἠγονί απἰάεπι Οοπηϊβεῖας πίτα 

αὐάαοία Ῥηαίογίαπα Ώοπιος]ιατῖς εοποβδαπα οορί; Ώεπιο- 

εἴναγθδιο ἵπ αΠαπη ΠαγθΠΙ οχδΗη{. Τπίος Ίο γοτο Ίαβοτος 

εἸαάοδαπο αρραγπεγηπί {απάσιη αἀγομίαπίες Ρος πάτο Οα]ν]- 

νὶσίας οἱ Μεποάοτια5; αἱ {ΠΕΠ ἃ Οᾳ)αγίαπῖς πο «0Πβρεε(ἶ 

ευπί, πθαπε αἲ 1ῖς απ! ἵπ (δγαπα εχδοεμάεταπί, πε(πε αὐ 

μ5 ααἲ ἵπ πιατὶ αἆμο εταμί. δεὰ Ῥοπιρείαηί, αἱ α ἴουγα 

αὐοταηί Ἰοηαίας, 05 οοηδρεχοτυηί, εἰ πἆ εογαπῃ αδρεείαπὶ 

8656 γουορογυΠ{. 1αΠΠ οηίηα αρρείθμαί γθδροτα, πες αιάεβαπί 

{οςςί οσα τοσοπίρας οοηρτθάί. Οἱ οδας Ρετορροτίαπε 

γο]φαἰς ρογο Παπ θα5 αοοἰαΙξ. 

ΙΧΧΧΥΠ. Ιηρταοηίοποείο, ᾳαἰουπααθ ο πα γ Ίρις ἵη {ΟΓΓΑΠΗ 

οταδοταΠέ, ἵῃ πιοπίες οοη{απογιη{; αοοεηΣίφα6 πα 15 ἱρηίθης 

εἶσπα ἀαραπί Ἰς5 αἱ ἵπ πηατὶ οίαπα Ὠσπο εταηί : 5ἴσππε 

Ρεπποσίαῦαπί 5ίπο εἶδο, δἶπο επτα οοτροεῖδ, οροπἰ ΓΟΓΗΠΗ 
οπιΠίπη.. Οµ105 Οῶδας, ΠΟΠ Πηθ]οτί 5οτίο ἴρ5ο αδας, εἴτ- 

οππιομΓδαπάο Ἰογίαναίατ, αἱ πδατα πηαπο ἀωτατεηί. Ας Π8 

(σπα απἰάσπα, 5 ου πα Ιπουπηηοάϊς οοαείαης, οορπονΙ 

αἀγοπίπη Οα]νἰδί; που α πανίνας ααἰάσφααπα εταί ριαδίάἩ, 

οεσαρα(ἶς οἵτοα παπ[ταρία. 8ο αΠο φποάαηα Ῥγοβρετο 

ογοπία, ἀοοῖηια {ογίία Ἰοσίο ἴππο αρρτορίπαπαῦαῖ ροί πιοηίος: 

αμα. απάἰία οἸαάο, ρος ἀδρτεία, αμᾶ ἶρπος ουπά Πα βἰμη[ῆ- 

οαῦαί, οοπίσηάθης, τθροτί ΙηροΓα{ογεία 5 πα οἱ ασἲ οσα 

1ο το[αμεγαηέ, [69505 οἱ γίοα οατοηίο», Ἰαφαε ἀῑγίκί 

ορο[ίδι αλ αἱίο5 οὐγάπάο5 5α5οοροτηί : ἱρθυππαπο ἴπαρο- 

ΤΔΙΟΓΟΠΙ οθη{ΗΓΙΟΠΟ5 οχίΟΠΙΡΟΤΑΠΕΟ ἴαβογηασμ]ο οχοεροτυη!, 

ἀοπιοκτοῖς [απ ἶ5 οπή θς ορ υίαπα, 4ὖος ποοιῖς οα]ίμο 

(απίαδαυο (αημ]έης ἀἰδροιδοταί, Τοπ πας, ἀῑηι]κεία 

κἰαΐπι οἰτου(Ιασο ο ἸπουΙαΠΙοΠΙ 86 πιποἰατουΕ, ΠΠ 

οἵ πα Ππον ἔρ5ο αοσορίῖ 4ος ϱα νἰδίί ου πα ρεορομγκοΓ(ς παν ας 

πἀνοπία : αἰαιο είο ἀπορας Ια1ἱ5 ογοπῦας ον ἱπδροταίο 

ΜΠΕ ΗΝ 

ΙΧΧΝΥΠΙ. Ρείπια νογο Ἰασς, ΠλάΓο ἠπδρίοίσοης Ο.0ας, νι 

ποθηδας Πάνος οἱ απιρηδίας οἱ φοσγοιμαίας, τηγδα5 α]ίας 

(ασια, οἱ ΠηΤο νοκ, μα νοπασμ(ς, αγπαπομίκαυο πα” 

Εεἰν πορ]οίασὸς {ση ον ή, αμα) φαροτοταηέ, πανίθας, πλα]α 

{ αΠοείας ρ]οτατ(αο, Ἱδαας, θα]γ]δίί εἰᾶεδε Πίο Πάγ65 5ᾶς 

ιε...,Ἀ......ὈὈ-υἴ--υ--------ααααααασαασσσαααααα-α--ρραααμα...ραμσαααασανααταασναααιαινανιηανησηντνηνν τν---- πο 
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οὖν τὸν Καλουϊσίου στόλον, ἐπεσχεύαζε τὰ ἐπείγοντα τῶν 
σχαφῶν πλαγιάσας, Ἱρεμούντων καὶ τῶν πολεµίων, εἴτε 
διὰ Καλουΐσιον, εἴτε αὖθις ἀναγομένοις ἐπιθέσθαι διε- 
Ὑνωχότων. δε δὲ ἐχόντων. ἑκατέρων, ἐκ µέσης ἡμέ- 
βας νότος ἐμπεσὼν ἴγειρε χῦμα βίαιον ἐν ῥοώδει καὶ 
στενῷ χωρίῳ. Πομπήϊος | μὰν οὗ οὖν ἐν | ) Μεσσήνη λιμένων 

ἔνδον ἦν" αἱ δὲ τοῦ Καίσαρος νηες αὖθις περὶ τραγεῖαν 
ἀχτὴν καὶ δύσορµον ἀρασσόμεναι, ταῖς τε πέτραις χαὶ 
ἀλλήλαις ἐπεφέ έρωντο, οὐδὲ τῶν πληρωμάτων σφίσιν 

ὥστε διχκρατεῖν ἐντελῶν ὄντων. 
ΕΧΧΝΙΝ. Μηνόδωρος | μὲν οὖν, ἀρχόμενον τὸ δεινὸν 

ἐλπίσας πλεονάσειν, ἐς τὸ πελαγιώτερον ἀνήχθη, καὶ 

ἐπ᾽ ἀγκυρῶν διεσάλευεν' ἀσθενέστερον δὲ ἔχων τὸ χὔμα 
διὰ τὸν βυθὸν, εἰρεσία ὅμως καὶ πρὸς τόδε ἐνίστατο χαρ- 

τερᾶ, μὴ παραφέρεσθαι. ἸΚαί τες αὐτὸν ἐμιμοῦντο 
ἕτεροι. Τὸ δὲ λοιπὺν πλῆθος, οἰόμενοι ταχέως τὸ 

πνεῦμα ἐνδώσειν, ὡς ἐν ἔαρι, τὰς ναὺς ἑκατέρωθεν 
ἀγκύραις ἔχ τε τοῦ πελά ἀγους χαὶ ἀπὸ τῆς γῆς διεκρά- | 

τουν, χαὶ χοντοῖς 
δὲ τοῦ πνεύματος 
συνετρίθοντο αἵ υδες, τὰς ἀγκύρας ἀποβῥηγνόρυσαι, 

Ροή τε ἦν 

παμμιγὴς, δεδιότων ὁμοῦ καὶ οἰμωζόντων, χαὶ παρακε- 
λευόντων ἀλλήλοις ἐς ἀνήκοον: οὐ γὰρ ἐ ἐφικνοῦντο ἔτι 

τῶν λεγομένων, οὐδὲ χυθερνήτης ἰδιώτου διέφε ρεν οὔτε 

χατ᾽ ἐπιστήμην, οὔτε προστάσσων. ἈἌλλ) ὁ φθόρος Ἡ ἦν 

ὅμοιος, ἔν τε ταῖς ναυσὶν αὐταῖς, χαὶ ὅτε τις αὐτῶν 

ἐκπέσοι, χύµατι καὶ κλύδωνι καὶ ξύλοις ἀρασσομένων. 
Ἔγεμε γὰρ ἡ θάλασσα ἱστίων, καὶ ξύλων, καὶ ἀνδρῶν, 
καὶ νεκρῶν. Εἰ δέ τις καὶ δε διαφυγὼν ἐκνήγοιτο 

ἐπὶ τὴν γῆν, συνηράσσοντο καὶ οἵδε ἐπὶ τὰς πέτρας ὑπὸ 

τοῦ χύµατο.. Ὡς δὲ καὶ τὸ σπάσµα τὴν θάλασσαν 

ἐλάμθανεν, ὃ συνήθως ἐπιγίγνεται τῷδετῷ πορθμῶῷ, τοὺς 
μὲν ἀήθεις καὶ τόὸς ἐξέπλησσε, τὰ δὲ σκάφη τότε µά- 
λιστα περιφερόµενα συνέπιπτεν ἀλλήλοις. Ἰαὶ τὸ 

πνεῦμα ἐς νύκτα χαλεπώτε ρον ἐγίγνετο, ὥστε μηδὲ χατὰ 
φῶς ἔτι, ἀλλ᾽ ἐν σκότῳ διόλλυσθαι. 

Χα. Οἶμωγαί τε ἀγὰ τὴν νύχτα πᾶσαν ἦσαν, κ 
τῶν οἰκείων μετακλήσεις, ἄνά τε τὴν Ίῆν διαθεόντω 
χαὶ τοὺς ἐν τῇ θαλάσσῃ χαλούντων ἐξ ὀνόματος, κος 

θρηνούντων ὅτε μὴ ἐπακούσειαν, ὥς ἀπολωλότας ἔμ- 
παλίν τε ἕτέρων ἀνὰ τὸ πέλαγος ὑπερκυπτόντων τὸ 

χύμα, καὶ ἐς βοήθειαν τοὺς ἐν τῇ γ παρακαλούντων. 

Ἀμήγανα δὲ πάντα ἦν ἑκατέροις: χαὶ οὐ. ἡ θάλασσα 

ἐξεώθουν ἀπ᾿ ἀλλήλων. Τραχυτέρου 

Ὑενομένου, συνεχέχυτο πάντα, χαὶ 

χαὶ ἐς τὴν γην ἐπ᾽ ἀλλήλαις τινασσόμεναι. 

«λ 

΄ 

-- 

μόνη τοῖς ἐς αὐτὴν ἐσελθοῦσι καὶ ὅσοι τῶν νεῶν ἐπε ρε- 

θήκεσαν ἔτι, ἀλλὰ καὶ ἡ γἩ τοῦ κλύδωνος οὐχ ἧσσον ἦν 
ἀπορωτέρα, μὴ σφᾶς τὸ χΌμα συναράξειεν ἐπὶ τὰς πέ- 

/ 

τρας. ᾿Εμόχθουν τε 
΄ δν ή --. » ο ών κ» ι) λ ε - ΑΔ εα 

νοτρόπῳ, γῆς ὄντες ἀγχοτάτω χαὶ τὴν γῆν δεδιότες, 
ο. - ιν 3 : / ψ 

καὶ οὔτε ἐκφυγεῖν αὐτὴν ἔχοντες ἐς τὸ πέλ αγος» οὔτε 
- / ο -. 

ὅσον ἀλλήλων διαστῆναι. Ἡγ ἵὰρ στενότης ἡ τοῦ χω- 

Ρίου, καὶ τὸ φύσει δυσέξοδον αὐτοῦ , καὶ κλύδων ἔπιπε 

σὼν, καὶ τὺ πνεύμα ὑπὸ τῶν περικειμένων ὁρῶν ἐς 

-” -” ’ / 

7εμών» των πωποτε μάλιστα κπι- 

θυέλλας περικλώμενον, καὶ ὅ τοῦ βυβοῦ σπχσμὸς ἐπὶ ! 

Ρα οαδᾶ οοΠοσαία, Τεραταῦαί ϱἳ (1 ΡΓΟΘΒΕΗς ΓΡΠΙΘ. 

ἀἴπην ππαχίπιο τοφιίτεραπέ, οῬ]ίαπο οπδα Ἱπίοτίπα Ἱαχία 

ογαΠ1 Πανίσαης. Εἰ οσππι {απο ογαί 48 Ποδβης, οἶνα 

αποά 605 ἴαπι 46ΠΊΙΠΙ ΓΗΤΡΗ5, 411Πα ἵπ αΠαπα Γογεηί Ῥτο- 

νοςί, ασστοᾶί οοηδ((πἱςδοηί. ΤΠ Ίου τογαπα δίαία αιδίος 

οτογία5 ππεγἀἰα γοἱθμοηίο5 Πποία5 ππον]ῖ ἵῃ [γείο αηριςίο 

εί δααρίο παίητα Ταρίάο, Αο {πα Ῥοπαροίας αμἱάθπη ἵπ Μες- 

εαηθηςί Ῥοτία ογαί : Οα5ατίαπῶ Ὑθιο Πάγος τγδΗς οἶτοα 

Ἠέέαβ α8ροτπῃ οἱ ἱπρογίποδπα αμα εραηίαν, οἱ απ] ἵῃ 5αχα 

ίαση ἵπ 56 ἱηγίσεπα Πἀεβραπίαγ; οαγοη{ο5 ο{ἴαια δαρρ]επιοηίο 
πα[σοο, 6οαπ6 συρεγπαία ἀῑ[Ποι]ογος. 

ΕΧΧΧΙΧ. Μοεποάοτις ἰβίέη, θἴπιπ] απο Ἱποσρ]έ πιαίαπη, 

γουϊία5 πο ἵπ Ἰογας ογοδορτδί, Ἰοηρίας τουθβίί α Πίοτο, 

Ιαοιίδᾳπο ἵπ 5819 απεοτῖς Παίαγέ: οἱ πάπα ἵη μτοβιπάο 16- 

πίογθς5 οβ5θη{ Παοίας, οιίαπι οοπίγα Ἠος5 ΓΟΠΙΟΓΙΠΑ Υἱ οοΠίθῃ- 

ἀοβαί, πθ (Τ4ΠΔΥΟΥΡΙΙ5 αἆ {ογγας ασετείαγ..  Τάᾳ16 ε]ας εχθΠῃ- 

Ρ]απ ΠΟΠΠΙΠΙ 4ποσια οχ αἲῖς Πππίαραπίατ. 5εᾷ τε]ααα 

πηπ]Η(πάο, τα γοηίαπα οἵίο γοΙΙΙΡΣΗΠΤΙΠΙ, α{ 5ο]οί ΥοθΓηο 

ίοΠΡοΟἵΕ, {ίπ(πθ πάγος Ιπ[πεπανεγηηί αηοοΠῖςδ, ἴαπι αὐ 

αἰίο, απαπῃ α Η{ίογαος εοπ{ίδᾳπθ ρνοϊτιάεβραπίέ, πο Ιπίογ ϱ8 

οοιἀστεπίαν. 564 Υοπίο βαγ]οπίο αππρ]ίας, οοπίατγραία 

εαπί οπηπία : αργαρίϊκαια αποοτῖς πάγος οο]άσραπίατ, οἱ 

ἵπ {ΘΓΤΑΠΗ αλα) 51ΡοΓ αίας εχοιεβαπίαν. Τάσο 6ΙαΠΠΟΓΘ5 

γανί παδοεβαπίαν, ρανοπΙ παπα, ο]π]απίαπα, (αδίτα 5ΗΓά08 

οομογίαπαπα ΠΕΠΠΟ επίπα εχαάἰτὶ ργο {απίο ἰτορίία ρο- 

(εναί : που Ιπίου σαρογηαίοτοπι 6ἱ Υησαγθπι παπα ααἱᾶ- 

απαπα Ἰηίδγεγαί; ΠΟΠ ατί65, ΠΟΠ πιαπάαία Ργοάεταηί : 5οᾶ 

ρατ θγαί ΟΠΙΠΙΠΠΗ οἰαάθς, απάπ] αλ] η {ρ5ῖ5 πανῖθιις Ροτίγοπί, 

αἱ, ααὶ πανίριας οχοἰἀάεταηί, ἰπίοτ Πποίας απάαδαιθ οί 

Πιασηΐπα πανίαπι οἰάστεηίαν. Ἐἰαίαβραηέ οπῖπι {οίο ππατῖ 

παι/[γασία ΠΑΥΙΗΠΙ ο ΥΙΤΟΠΙΠΙ, ΡαΓΙΠΙ ΥΙΤογαπα, ῬαγΠι 

οκκιποίογαπα : 6ἳ ααοᾶ 5ἵ οχ Π]ς αἰαιίς αἆ {δυγαπι θΠᾶ- 

[ας5εέ, ΤΡὶ αποσιθ αἆ 5αχα αΠἰάεραϊατ α. Παοῖρας. Τί νετο 

515 ααπα αοοθδςῖέ, [απηϊανϊς Ἠῖο [τοίο, ἱηδαθίος ΠοΥΙ8 

{6ιτος οεεπρασΙέ, οἱ παν]σία {πα παχίπιθ Ίας Ί]ας ταρἰαία 

Ἰπίαυ 65ο αγἱοίαΏαπέ. Ὠεπίααο 5) ποσίαπα ἵπετεργοδεθραί 

οαιη γοηία5; αἱ 4η πο ἵπ Ίάος ααἰάθπα αΠΠΡΙΗ5, 5εὰ πι 

(εποβεῖς ροτίγεπί. 

Χ0Ο. Τίασιο Ρ6Γ {οίαπ Ποσίειη ο]η]αίας απἀἰεβαπίηγ. οἶ8- 

ΤΙΟΤΘΣ416 ΠΠ 6ογΗΠ1, απὶ, πι Πίοια ἀἰδουτγεπίθς, 5108 

ἵπ πιατί Πποίαπίος ἱπγοσαβαπί ποπιπίρας, εοξάεπιαιε, αἳ 

ποἩ απαἰνοηῖ, αἱ ἀε[απείος οοπιρ]οταβαπίΣ ἴαπι ταΓδΙ8 

ΔΠΟΓΗΠΗ, οχίτα Πηοία5 οαραί αίο]επίππα, εί οΡεπα 8ογαπη, 

απ! πι. ἴευγα 65ςεη{, ΠαραπΠαπη. Ὑδγαπῃ πἰτίααο Ρρατίίος 

πῖ] Ῥτοβσςια ΡοίεγαΠ{ : ΠᾶΠΙ ΠΟΠ Πλάτα 5οἰάπ ΙπίτασίαΡί]α 

ογαί 5ἶνα Ππίναπίίρας 5ἶνε ης απ ἵπ πανίρας αἀ]ας ΠΙάΠθ- 

Ραπί; 564 ἵπ 1ρ5ο ε[ἴαπα Η{ίογα ΠΟ ΠΙΙΠΙ5, απαπι πιαα]ς ἴη 

υπαῖς, Ροεϊεπ]απα ογαί, ης απῖς α Πιο(ῖρας οοτνορίας δαχίθ 

Πμιάεγείαν.. Δάεο(ιθ Ιπαμα[ίο (οπηροςίαξῖς 6οποτο γοχαβαη- 

(αυ, ας (ουγο ῥγοχἰπαί {οταῦα {1ΠΟΠ Επησγοηί, πο(ιο Υογο ἵπ 

ἁανη αὉ οα Γο[αρογο πο (αμα συἱσα, απαπέσπα αἆ ν]- 

(απάαπη οοΗΙδίοΠςΙ. 5α[Πσστοί, ναἰοτοηί. Ναποε 1οςἱ αη- 

βηδίία,  αἰοφαίη αἴίαπι ἀῑβιοΙϊς ροιππεαπίρα5, εχοτίαφθ 

εμηροσίας, εί νοπίας α οἰγομδΗίς πιοπρας 1η {αγρίπες 

γε[γασίας, εἱπππ]αο γοτίεοξας Ρτοβιπάί πιατίς οξείας, πος 
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πάντα εἰλούμενος, οὔτε µένειν, οὔτε φεύγειν ἐπέτρεπε. 

Τό τε σκότος ἠνώγλει νυκτὸς μάλιστα µελαίνης. “Όθεν 
ἔθνησκον, οὐδὲ καθορῶντες ἀλλήλους ἔτι, οἵ μὲν θορυ-- 
θούμενοι καὶ βοῶντες, οἱ δ᾽ ἐφ᾽ ἡσυχίας παριέµενοι, 
καὶ τὸ δεινὸν ἐκδεχόμενοι, καὶ συνεργοῦντες ἐς αὐτὸ 

ἔνιοι, ὡς ἀπολούμενοι πάντως. Γενόμενον γὰρ τὸ 
ον χρεῖσσον ἐπινοίας, καὶ τὴν ἐκ τῶν παραλόγων 
ὐτοὺς ἐλπίδα ἀφηρεῖτο' µέχρι ποτὲ ἄφνω τὸ πνεῦμα, 
.. ἡμέρας, διελύετο, καὶ μεθ) ἡλίου ἐπιτολὴν 
πάμπαν ἐμαραίνετο. ἸΚαὶ τὸ χῦμα ὅμως καὶ τότε, 
τοῦ πνεύματος ἐκλυθέντος, ἐπὶ πολὺ ἐτραχύνετο: καὶ 
τὸ δεινὸν οὐδ' ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων ποτὲ τηλικοῦτον 
ἐμνημονεύετο γενέσθαι. Γενόμενον δὲ ἔθους τε χαϊνόμου 

χρεῖσσον, διέφθειρε τῶν Καίσαρος νεῶν καὶ ἀνδρῶν τὸ 
πλέον. 

ΧΟΙ. Ὁ δὲ, καὶ τῆς προτεραίας ἡμέρας πολλὰ τῷ 
πολέμῳ βλαβεὶς, καὶ δύο τοῖσδε συμπτώµασιν ὁμοῦ 
συνενεγθεὶς, , ἐπὶ τὸ Ἱππώνειον εὐθὺς Πει διὰ τῶν ὁρῶν. 
νυχτὸς αὐτῆς ἐκείνης χατὰ σπουδὴν, οὐ τ. ὑφιστάμενος 
τὸν συμφορὰν, ἐν ᾧ μηδὲν εἶγεν ἐπικουρειν. Καὶ φί- 
λοις χαὶ στρατηγοῖς ἐπέστελλε πᾶσι, διὰ χειρὸς εἶναι, 

µή τις αὐτῷ καὶ ἑτέρωθεν, ὡς ἐν καχοπραγία , γένοιτο 
ἐπιθουλή. Περιέπεμπε δὲ καὶ ἐς τὴν ἀκτὴν ἅπασαν 
τῆς Ἰταλίας τὰ παρόντα πεζὰ, μὴ ἐπιτολμήσειε καὶ 
τῇ γῇ διὰ τὴν εὐτυχίαν ὃ Πομπήϊῖος “Ὁ δὲ οὔτε περὶ 
τῆς γῆς ἐνενόησεν, οὔτε τοῖς λειψάνοις τοῦ νανα- 
γίου παροῦσιν, Ἡ ἀπιοῦσι καταστάντος τοῦ κλύδωνος, 
ἐπεγείρησεν. Ἀλλ) ὑπερεῖδεν ἐκ τῶν δυνατῶν δια- 

ζωννυμένους τὰ σκάφη, καὶ ἀνέμῳ διαπλέοντας ἐς τὸ 
Ἱππώνειον" εἴτε τὴν συμφορὰν ἀρκεῖν οἵ νοµίζων, εἴτ᾽ 
αλ κ: ὢν νίκην ἐπεξελθεῖν, εἴθ᾽ (ὥσπερ εἴρηταί µοι 
καὶ ἑτέρωθι ) ἐπιχειρεῖν ὅλως μαλακὸς ὢν, καὶ µόνον 

ἐγνωκὼς ἀμύνεσθαι τοὺς ἐπιπλέοντας. 

Χο. Καίσαρι δὲ οὐδ' ἐς ἥμισυ τῶν νεῶν περιε- 
σώβη, καὶ τοῦτο σφόδρα πεπονηχός. Καταλιπὼν δ 
ὅμως αὐτοῦ τινας ἐπιμελεῖσθαι, ἐπὶ Καμπανίαν ἥει 

δυσφορῶν' οὔτε γὰρ ἄλλας ναὺς εἶ γε, δεόµενος πολλῶν, 

οὔτε χρόνον ἐς υαυπηγίαν, ἐπειγόμενος ὑπὸ τοῦ λῴνδ, 
περὶ συµβάσεων αὖθις ἐνοχλήσαντος, 

ιτωθάσαντος ὁ ὡς παράσπονδον. Χρη- 

Ῥωμαίων οὔτε εἶσφε- 

καὶ τοῦ δήµου 
καὶ τὸν πόλεμον ἐπ 
μάτων τ᾽ ἔχφιζε, καὶ ἠπόρει, 
ρόντων, οὔτε τοὺς πόρους ἐώντων, οὓς ἐπινοήσειε. Δει- 
νὸς δὲ ὧν ἀεὶ τὸ συμφέρον συνιδεῖν; ἔπεμπε Μαικήναν 
ἐς Αντώνιον, μεταλιδάξοντα περὶ ὦ ὧν ἔναγχος ἐπεμέμ- 

φοντο ἀλλήλ» ολ καὶ ς συμμαχίαν ὑπαξόμενον. Ρὶ 

δὲ μὴ πείσειεν, , τοὺς ὁπλίτας ἑλκέόιν ἐπιῤήσας 

ἐς Σικελίαν πε νφην καὶ, τὸν θάλασσαν μεθεὶς, 
κατὰ Υῆν τὸν πόλεμον συνίστασθαι, 

ἔχοντι αὐτῷ, ἀγγέλλεται ὃ Αντώνιος συνθέµενος συµ.- 
μαγήσειν, κά νίκη κατὰ Κελτῶν τῶν Ἁκυϊτανῶν ἐπι- 
φανὴς, ἣν Ἀγρίππας ἄγων ἐφάνη. Οἵ τε φίλοι, καὶ 
τῶν πόλεών τινες, αὐτῷ ναὈς ὑπισγνοῦντο καὶ ἐποίουν. 
Ὁ μὲν δὲ καὶ τῆς λύπης ἀνίη, καὶ λαμπροτέραν τῆς 

προτέρας παρασκευῆς αυνεπήγνυτο, 

Οὕτω δ᾽ ἀθύμως 

ΑΡΡΙΑΝΙ 
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ΠΙΑΠΕΤΟ 5ἴποραί πες Γηᾳρτα. Ἐάφπο οπηπία σγαναΏαπίητ {δ- 

πορτίς ποςιῖ5 οΏβουήςεϊπιᾶν. Οπαρτορίος πιοτοβαπίητ Ἰο- 

πΙίπες, πο οοηερίοί φπἰάθπη Ἰηνίοεπα; αΏί (πππ]έησηίος 

οαπιαπίεσαπε, αλ 5ΠΠοηίίο γειηῖς»ί δέ πεοθΠη εχεροείαπίος, 
απἱάαπη εἴαπι αοε]εταπίος εἱρί ρογηἰοῖοια, ου]α5 ε[Πασίαπα 

πη]]απ1 οπηΠΙΠο οθγπεβαπ{. Νάπα πιαση[ίαάο πια], οορϊταίίο- 

ΏΡΠΗ ΞΗΡΟΓΑΠΕ, ΟΠΊΠΘΠΗ θ[ίαπη Γογεη[ (ου ςα]α(ἶς ερεπῃ αἀἰπιθ]αί : 

4οπες ἴαηάεπα, αβρείεηίε ]άπα Ἰ106, Γθρεηίε γεπίας τοηϊα!έ, 

οἱ 5ο]6 ΤΕΥΟΓ5Ο Ρ]απε εἰαπριί. ΑΙίαππεν, απἱοφορπίε Πσοί 

τοπίο, ἀἷα οίαπα {ππι 5αρν]ογυπί Παοία5 : ας (απίαπη ππάα- 

ΗΠΑ 5ΥΠἶαπα πο ἱπάίροπα απἱάθπα ππ(παπη [μΐςςα Πχοπηή- 

ποτ. Έα Ιβίίασ ἰοπρεδία5, πιοᾶσπα ΟΠΙΠΕΠΗ ΠΠοτεπι(πθ 

«αηδμτεβσα, Πια]ογεπῃ ρατίειη παν ταση γΙτογαπη(αο 0 5αΓΐς 

αΏδυπη»]έ, - ς 

ΧΟΙ. πας, απάπα 5αρεγίονίς ἀῑσί ρτα]ίο ππασπαπα Ί8Ηη 

εἸαάεπῃ ο55εί Ρᾶδ5ας, αοοοἀθπίθ οοπΕΠΙΟ αἰίοτα ας οπ]απηῖ- 

ιαία, Ἱπιραίίοης Ἱπ[ογυπίϊ, οἱ ορεπη [θεα παπα Ρροΐεταί, 

οπάεΠα Ίῆα ποείθ ϱρετ πιοπίες Ὑίβοπεπῃ ργοροτανή. Ἰπάε 

πηϊςίς αἆ ΟΠΊΠΕ5 απιίςος ἀποθδαπε 505 ορίςίο]ΐς, Ἰοτίαίης 

εο5 5, π{ ἵπ ργοπηία ο55οηί, πο, η{ {π τος αἀγετείς, αἰππιᾶο 

οίαπα ΠοΥο οοπίτα ἱρδιπα οχοτίτεηίας Ἰηλίάία, Ῥεδερίτος 

Δυίεπη οορία5, απας οἶτοα 56 Παθηῖε, ἀῑπιϊςί ροτ Παϊία, Π- 

ἴογᾶς πο Ῥοπρείας, Ἠου 8πο0θδς εἰαίς, οοππεπίσπη αἱι- 

ἀοτεί Ἰπγαᾶετο. δεᾷ 1]ε πες ἆε Πα]ία φπἱά(παπα οοραν 1, 

πος το]ααῖας παπ{γασ!ϊ, γε] ργαφεηίος, νο] αἈνοπηίες φοδαία , 

{οπηρορίαΐα, αρστθδςις οί. Ἱασιο ΟᾳδατίαΠὶ, 5αοςποῖς ' 

αἰσππαο Ρροΐεταπί πανῖρας, δοοηπάο γοηίο Ὑήροπση ἀε]αίἲ 

5υπί, πὶ] Ιπιροδ[επίο Ῥοπηροίο; 5ἶνα αποᾶ »αϊῖς αΏ]ίοίος ρη- 

ἰατοί, εἶνα ποδοῖτοί 1 γἱοίοσία ; θἶνα, αἱ αἰίας ἀῑχί, οπηίπο 

αἆ αίοηα ἱηγαδεπᾶα 5ομηΐς, οοΠίθΠία5 ο55οί δια ἀο[ομάστο. 

ΧΟΠ. 6ωπατῖς απίοπα πανίαπα ης ἀἰπϊάίαπα απἰάδπα 5η- 

Ρογβηέ, οἱ τά ἱρδιπι γοἱοππσηίθς (πα δδαίαπα, Πο[ϊος {ΠΠ 

ποπηι](5 ου γα. Πα ΥΙαΠα ργαΓος (15, 1ρ5ο ἵπ Οαπυραπίαπη αθῆΕ, 

«στο ΔΠΙΠΙΟ αἲ[εοίας.  ἈΝαΠΙ πθΠπς Παγες αἰίας Παθελαί, 

4 0ΠΑ Πη]{15 ορι5 ο55οἳ, πού {οπιρης αἆ Γαμγίσαηα 51ρρο- 

(ουαί, πτροπίε [4ππς, οἱ ρορπ]ο ταήδας ἱπιροτευπίς νουῖνης 

Ράσσία Παρίίαπίο, Ῥοἱ πάς Ίου αἱ οοπίτα Γαἀθγὰ 5Η5ος- 

ΡέπΗ Υἠαρεταπίο. Ῥοειηΐς 4ποφπδ ορα5 ογαί, 4ΠΑΓΗΠΗ τη 

ππαρπα Ο8ατ ΓΗ Ἱπορία; Ρορα]ο Ἀοππαπο ποιο οομ[ογοµ{ο 

«ἱάφπαπα, Πθ(ο θἰποηίο εἰ 5 ατρας, αὖας πα οχίκοη- 
ἆππα Ῥοσυμίαπα ο οχοομίαγοταί. Τα 0ᾳ,ας, ἱηβοπίοδις 

ΒΟΙΠΡΟΓ αἲ ροτερίἰσεπᾶα απ) το δα. οοπάποστοηί, Μαοδ- 

Πα ΙΟ πας αἲ Απιοηίισα, απί πηοίας οὐ οσίαπα 46 τους 

οχογ((5 Ιπίογ {ρδοςν οὐπ{τονογς]ἶς, πά Εο0ἱ οἷας φοοἰείαίοπι 
ροτιταλογοί. Τὰ οἱ Πας αοοραδἰδδεί, οὐριίαγογαί Ἱερίοπον 
οπογαγ](ς τη ο Πίαπα ἐτα]ίοστος ομήκδοσ ο πιαγέ, ἵπ ἔουγα Ἰνοὶ 

ἱάπι βυτοτο.. Ηἶς ουτῖς απχίο πυποας ροτίογίης, ληζομίαμι 

Αοο]ομαίο πα Πο. τοζδατο, βἱπππ]φπο νἱοίοπία ποσα 49 

Αοηιαπίς ορτορία, Αρτίρρα αηὐβρίος ρατία. Απο ο σπα 
ποπ ]α (πο ον αίος οἳ πανος ροἱοσαπίης, οἱ (αολἰνκη. 
κο Οποκας ομηίεκα πανκ ία, ππαμπἰβοθηίογος Ίαῦι εἰδβδίβ 
αρρααΓας ΗΔΗ ας ρεῖας ΕΠΗ Παεγαῖ, [αεἰερα!. 
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ΧΟΠΙ. Ἀρχομένου δ᾽ Ίρος, ὃ μὲν Ἀντώνιος ἐξ 

Ἀθηνῶν ἐς Τάραντα διέπλει ναυσὶ τριακοσίαις, τῷ 
Καίΐσαρι συμμαχήσων, ὡς ὑπέσχητο. Ὁ δ᾽ ἐνήλλακτο 
τὴν γνώµην, καὶ ἐς τὰς ἔτι γινοµένας αὐτῷ ναῦς ἀνε- 

θάλλετο. ἸΚαλούμενος δὲ αὖθις, ὡς ἐπὶ ἔτοιμα καὶ 

ἀρχοῦντα τὰ Ἀντωνίου, ἑτέρας ἀσχολίας προὔφερε' 

καὶ δῆλος ἦν ἡ αὖθις ἐπιμεμφόμενός τι τῷ Ἀντωνίῳ, 

ἡ τῆς συμμαχίας διὰ τὴν εὐπορίαν τὴν οἰκείαν ὕπερ- 
ορῶν. ἉἈαλεπαίνων ὃ) ὃ Ἀντώνιος, ἐπέμενεν ὅμως, 
καὶ αὖθις αὐτὸν ἐκάλει, Τῃ τε γὰρ χορηγία τοῦ ναυ- 

τικοῦ κάµνων, καὶ στρατοὺ χρήζων ἐπὶ Ἡαρθυαίους 

Ἰταλοῦ, Καίΐσαρι τὰς ναῦς ἐπενόει διαλλάξαι εἰρημέ- 
νον μὲν ἐν ταῖς συνθήχαις, ἑκάτερον ξενολογεῖν ἐκ τῆς 

Ἰταλίας, δυσχερὲς δ᾽ ἐσόμενον αὐτῷ, Καίσαρος τὴν 

Ἰταλίαν εἰληχότος Ὀκταουΐα οὖν ἐχώρει πρὸς Ναί- 

σαρα, διαιτήσουσα αὐτοῖ. Καὶ ὃ μὲν, ἐγκαταλελεῖ- 

φθαι τοῖς χινδύνοις ἔλεγε τοῖς ἐν πορθμῷ καταλαθοῦ- 

σι. Η δὲ, ἐκλελύσθαι τοῦτο διὰ Μαικήνα. ὉὍ δὲ, 
τὸν Ἀντώνιον ἔφη καὶ Καλλίαν ἀπελεύθερον ἐς Λέ- 
πιδον ἐκπέμψαι, συντιθέµενον τῷ Λεπίδῳ κατὰ Καίσα- 

ρο. Ἡ δὲ, συνειδέναι Καλλίαν περὶ γάμων ἄπε- 

σταλµένον' βουληθῆναι γὰρ Ἀντώνιον πρὸ τῶν Παρ- 
θυϊκῶν ἐκδεδόσθαι τὴν θυγατέρα τῷ παιδὶ Λεπίδου, 
καθάπερ ὠμολόγητο. Καὶ τάδε μὲν ἡ Ὀκταουϊα" 

Ἀντώνιος δὲ καὶ τὸν Καλλίαν ἔπεμπεν, ἐς βάσανον τῷ 

Καΐσαρι διδούς ὃ δὲ οὐχ ἐδέξατο μὲν, ἀφίξεσθαι δὲ 

ἔφη, καὶ συμμµίξειν ΑἈντωνίῳ μεταξὺ Μεταποντίου καὶ 
Τάραντος, µέσον ἔχων ποταμὸν τὸν ἐπώνυμον. 

ΧΟΙΥ. Κατὰ δαίμονα δ᾽ ἀμφοτέρων προσιόντων 
τῷ ῥεύματι, Ἀντώνιος ἐκ τῆς ἀπήνης καταθορὼν, ἔς 
τι τῶν παρορμούντων σκαφῶν ἐσήλατο μόνος, καὶ 
ἐπέρα πρὸς τὸν Καΐσαρα, πιστεύων ὥς φίλῳ. Καὶ 
ὅ Καΐσαρ ἰδὼν, ἀντεμιμεῖτο, καὶ ζυμθάλλουσιν ἀλλή- 
λοις κατὰ τὸ ῥεῦμα, καὶ διήριζον, ἑκάτερος ἐκθῆναι 

βουλόμενος ἐς τὴν ὄχθην τοῦ ἑτέρου. ᾿Ενίκα δὲ ὅ 
Καΐσαρ, ὡς καὶ πρὸς τὴν Ὀκταουίΐαν ἥξων ἐς Τάραν- 

τα ἐπί τε τῆς ἀπήνης Ἀντωνίου συνήδρευεν αὐτῷ, καὶ 

ἐν Τάραντι ἐς τὴν καταγωγὴν αὐτοῦ παρΏλθέ τε ἀφύ- 
λαχτος, καὶ τὴν νύχτα ὁμοίως ἀνεπαύετο χωρὶς δορυ- 

φόρων παρ) αὐτῷ. Τὰ δ᾽ ὅμοια καὶ παρ Ἀντωνίου 
τῆς ἐπιούσης ἐπεδείχνυτο. Οὕτως αὐτοῖς ἦν συνεχης 

ᾗ µεταθολὴ, πρός τε τὰς ὑπονοίας, διὰ φιλαρχίαν, καὶ 

ἐς τὰς πίστεις, ὑπὸ χρείας. 

ΧΟΥ. Τὸν μὲν οὖν ἐπίπλουν τὸν ἐπὶ Πομπήϊον 
ὁ Καΐσαρ ἐς νέωτα ἀνεθάλλετο: ὁ δ᾽ Αντώνιος ἐπι- 

μένειν διὰ Παρθυαίοὺς οὐ δυνάµενος, ἀντέδοσαν ὅμως 

ἀλλήλοις, Καΐσαρι μὲν ὃ Αντώνιος ναῦς ἑκατὸν εἴκοσιν, 

ἂς αὐτίκα πέμψας ἐς Τάραντα παρέδωκεν, Ἀντωνίῳ 

δὲ ὅ Καΐσαρ δισµυρίους Ἰταλοὺς ὁπλίτας, οὓς ἐπιπέμ- 
Ψειν ὑπισχνεῖτο. ᾿Εδωρήσατο δὲ καὶ ᾿Οκταουΐα τὸν 
ἀδελφὸν, αἰτήσασα παρ) Ἀντωνίου, δέκα φασήλοις 
τριηρε τιχοῖς, ἐπιμίχτοις ἔκτε φορτίδων νεῶν καὶ µα- 

κρῶν' καὶ τὸν Ὀκταουΐαν ὃ Καΐσαρ, Ὑιλίοις λογάσι 

σωματοφύλαξιν, οὓς ἐπιλέξαιτο Αντώνιος. ἘΕπεὶ δὲ ὁ 

“ραπ αἰίογῖας γα]ί οχδορπἆειο. 
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ΧΟΠΠΙ. Ππουπία απίθΠι νους ΑΠίΟΠΙΗ5 οκ Αιοηίς Τατεῃ- 
{ατα ο1πι {γοσεπίῖς πανίθης αρριέ, κατ ααχ ατα Ἰα- 
{ππαδ, αἱ ργοπηίδογαί. 8ο 0005α9 ]άπα πηπίανογαί οοΗςΠ(απη, 

οχδρεσίαπάπππ(αο αἴεραί, ἆππα πουα οἸαφεῖς ο.δθἰ ρογίοεία. 
Ἠγεήδαο ἹηγΠαίας, αἱ Απίοπιϊ αρραταία, φαοσίητο αά 14 
Ῥομαπα, αἰσογοίαη, οχοηδαβαί 5ο, ἀῑςιπονί αλίς περοίς : 
5αἡ15 αρρατοτεί, απ! γα Γδ5 αλᾳίά, ᾳποτο]αγάπη οΗΠη Ἠαβογο 
οοηίτα Απίοπίαπα, απ οἶας ααχΏ]ῖα οΟΠίΘΠΗΠΟΓΟ οΟΠ{ΘΠ{ΗΤΗ 
ρπορηῖς [αὐμαΐρας. Τά πάίσπο {ετοῃς ΑπίοΠίΗς, {άΠΊΘΙ 
οοἆσπι Ίοςο πηαηςίξ, ἄεπαοφιε Π]απι γοανίί, Ναι, σπα 
ιαγα πα θηπη{5 ΠΠ οἱᾶβδοπη {πσθγαί, οἱ αᾱ Ῥατίήσμπα Ἠο]- 
Ἰαπ1 ορα5 Ἰαβογοί Πα]ίοίς Ἱερίοπίρις, οοηπιπίαο Ἰάββ6Π 
ουσ Ρατίο Ἰορίοπιπι Οωατίς οορῖαραί. ΟΩπαπαᾶπη θΠίπῃ 

οκ {ωάετο πΊαπθ ροΐερία» εταί ἀε]εείας Ἰαβοπάί ρετ Τία- 

Παπα, ἀΠΠοῖ]ε Που Απίοπίο ογαί θαέαγαπα, απ] Πα]ίαπα Ο.κας 

5οτία {οηομαί. Οπαπιοβγοπῃ Οείανία ρτο[οσία οδί αἲ 0ω5α- 

τοπ, αθίίτα Ἱπίου Γαίτοπα ππαγέαπησαο Είατα.. Οἱ 6ωδαγ 

ἀῑκίε, ἀοδογίαπι 5ε 4Ώ Απίοπίο ἵη Π[5 ροπῖεπ]1ς [αἱ5δε, ασ. 
1η [ποίο Βίοπ]ο αἨ]ϊ5δεί. ἨοίυΠέ ἴ]α, οἴπιοη Ίου ]άΠ1 Τη 

ο]]οφπο οαπι Μαερπαίο Εαἶςςο ἀαίαπη, Ῥγδις εοηφαοσίιας 

εδί Ο.α9, ΟαΗίαπι Πβογίαπα αἲ Απίοπίο αἆ Τερίάπηα 6556 
πηῖσδαπα, αἱ [ωάμς οοπίτα Ο0βαΓεπα Ἰπίτοπί. Οπί Οείανῖα 

τεδρομα1έ, φοἶτο δα, Οααπη πηῖδειπη τί 4 οοπηΒῖῖς ἃσε- 
τες γο]αῖςσο οπίπη Απίοηίαπα, απίο(ᾶπα οοηίτα Ῥατί]ιος 
εχρεάΠίοπεΠα βικοϊρεγεί, οἸοεατα Παπ βίο Τ,ορίάϊ, {θιιὶ- 
ἁζπηοᾶαπη Ῥγοηηϊσίςδοί.. Ἠῶο αδδθτοταηία Οσίανία, Οα[ίαπι 
4ποαπε Οαεαν! πηϊδίς Απίοπίας, αἱ (ουπιθη{{5 γογίαίοπα 6χ- 
Ρηπιενεί : 4πθΠ] Ἠ]ε πο αοοορῖ!, ἀἴσοῃς, ἵπ οοἱο(ἴάη 5ο 
ΥΕΠ{ΗΡΠΠΙ 6υπα ΑπίοπΙο Ππίετ Μείαροπίίαπι οἱ ΤαγδΠίΗη, 

στο Ίουο ΠΒαγίας οαςάσπα ποπηπἰς πιοᾶ(α» ἱπίογῃυ]ί. 

ΧΟΙΥ. Δά ευπα Παγίαπα αάΠ1 θοάεπα Γογία {6ππροτο π{ογ- 

απο αἀγεηῖςδεί, Αηίοπίας ο οατροπίο ἀεξῆίεις, ἵπ Πηίτοπι 

ΤΡ! ςίαπίεπα 5ο]α5 ΙΠ5ΙΗ{ : {τα]ϊοϊεμαίαο αἲ 05αΓεΠα, ϱ16- 

ἆοθης πί απιἱοο.. Τά Ο.5αν αβὶ γάΙΕ, Ππηίαίας ε5ἰ. Τίασυ ἵπ 

1ρ5ο Πιπηίπο 5ἱΡῖ οργΗ!, εοπίεπάιηί Ιπίθγςο, 6ἱ πίθταιθ {πι 

γιαί 6α.ατ, Ππἱρρο Οεία- 

γΙαπη 4ποσιαθ οοηγεηίατας Ταγοπίϊ : εοπδοάΙίαπο ἵπ οοάθιῃ 

ὀαὐρεπίο οππα Απίοπίο, εί Τανοπ(1 {π θ]ας ἀϊνογςοτίαπα «0Π- 

ορ5εῖί αΏδαιπο 5α{θ]][ῖο, αἱ 5ίο ρεγποσίαν{{ αριά ουΠα, π]]ος 

εοτροτί5 ομδίοἆθς 5οοπι Ἠαβοεῃς. 

ἀἱε {οοῖί Απίοπία5. Τα εοπ(ϊπεπίοτ Ἰονί πηοπαθηίο πππίαβαιι- 

{πχ γε] αἆ 5δρἰοίοπες, ῥνορίει Ιπιρεταπάϊ οπρϊἀ{ἰαίοπι, γεὶ 

αᾱ πππίπαπα Πἀποίαπα, ααοίο5 π5ας Ρορίπ]ατεί. 

Ἐαάθπη οηηπ]ᾶ 5δ(ΠΘΠΙΗΙ 

ΧΟΥ. ΟσίεγαπΙ εχροεάΠίοπεπι οοηίτα Ῥοπηρείαπι Οσα 

ἵπ 4ΠΠΙΠΑ 5ο πθηίοπ ἀῑδία]ί : Απίοπίας γετο, παπι ἁἷι- 

μ5 πιοταγῖ Ργορίος Ῥαγί]ιο8 ΠΟΠ Ῥοβ5εί, ῬογπιπίαΓἴοπθηα {ὰ- 

ΠΊΘΠ ΟΠΠ Ο0δατο ΙηδΗ(Η{. Οωδατί ΑπίοΠΙΙ5 οχχ ΠᾶΥ65 

ορη Πιο Τα δη ΠΙ Πηῖσδας (γαδ]ά1ς: το απἱθας 6...α5 ΠΗ 

γ{ρίπ!! ἹορίοπαγοΓα Πα Πτα. ρο]Ηοίέας. οί παῖςδΙτΙΠΗ 56 ον 

Παμα, Οσαγία 4αοαπθ [αἱ ἀοπανγίί ἱππρείταἰς αὖ Λη- 

(οπίο 4θορπα ρΗαδε]ἰ5 (ηγεπηῖθης : απο παγῖς 6οπι5 ΠΙΘΟΤΗΠΗ 

οδί Ἱπίου Ίοηρας οἱ οπογατίαςδ. ϐωδατ υἱοϊςίπι Οε{ανΊαμι 

Πη]]ο 5ο]οοί[ῖς ἀοπαν]έ φαί άρας, Απίοπίο ἀε]εοία ΘΟΓΗΠΙ 



654 

χρόνος αὐτοῖς ἔληγε τῆς ἀρχῆς, Ἡ τοῖς τρισὶν ἐήφιστο 
ἀνδράσυν, ἑτέραν ἑαυτοῖς ὥριζον πενταετία», οὐδὲν ἔτι 

τοῦ δήµου δεηθέντες. Οὕτω μὲν οὖν μερηηναν ἀπ᾿ 
ἀλλήλων, καὶ ὅ Ἀντώνιος εὐθὺς ἐς τὴν Συρίαν ἠπεί- 

γετο, τὸν Ὀκταουΐαν παρὰ τῷ ἀδελφῷ καταλιπὼν 
μετὰ θυγατρὸς ἤδη γενομένης αὐτοῖς. 

ΧΟΥΙ. Μηνόδωρος δὲ, εἴτετις ὢν φύσει παλιμπρο- 
δότης, εἴτε δείσας τήν ποτε ἀπειλὴν Ἀντωνίου, ἀπάζειν 
αὐτὸν εἰπόντος ὡς ἀνδράποδον πολεμοποιὸν, ν 3 τε ἔλασ- 
σόνων ἀξιοῦσθαι νοµίζων παρ᾽ ἃ προσεδόχησεν , εἴτε τῶν 

ἄλλων αὐτὸν ἐξελευθέρων τοῦ Πομπηίΐου συνεχῶς ὀνει- 

διζόντων ἐς ἀπιστίαν δεσπότου, καὶ παρακαλούντων 

ἐπανελθεῖν' Μενεκράτους ἀποθανόντος, πίστιν αἰτήσας 
καὶ λαθὼν, ηὐτομόλησε πρὸς Πομπήϊον σὺν ἑπτὰ ναυσὶ 
Καλουΐσιον τὸν ναύαρχον τοῦ Καίσαρος διαλαθών. 

Ἐκ᾽ ᾧ τὸν Καλουΐσιον ὁ Καϊσαρ ἀπέλυσε τῆς ναναρ- 

χα χαὶ ἀντικατέστησεν Ἀγρίππαν. Ἐπεὶ δ᾽ ἔτοι- 
μος ἦν ὃ στόλος, ἐκάθαιρεν αὐτὸν ὁ Καΐῖσαρ ὧδε: οἱ 

μὲν βωμοὶ Ψαύουσι τῆς θαλάσσης, καὶ ᾗ πληθὺς αὐτοὺς 

περιέστηχε κατὰ ναῦν, μετὰ σιωπῆς βαθυτάτης' οἵ δὲ 
ἱερουργοὶ θύουσι μὲν ἑστῶτες ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ τρὶς 

ἐπὶ σχαφῶν περιφέρουσιν ἀνὰ τὸν στόλον τὰ χαθάρσια, 
συμπεριπλεόντων αὐτοῖς τῶν στρατηγῶν, καὶ ἐπαρω- 

µένων, ἐς τάδε τὰ καθάρσια, ἀντὶ τοῦ στόλου, τὰ 
ἀπαίαια τραπΏναι' γείµαντες δὲ αὐτὰ, µέρος ἐς τὴν 
θάλασσαν ἀποῤῥίπτουσι, καὶ µέρος ἐς τοὺς βωμοὺς ἐπι- 

θέντες ἅπτουσι, καὶ ὃ λεὼς ἐπευφημεῖ. Οὕτω μὲν 
Ῥωμαῖοι τὰ ναυτικὰ καθαίρουσιν. 

ΧΟΥΠ. Ἔμελλε δ) ὃ μὲν Καΐσαρ ἐκ Δικαιαρ- 
χείας, ὃ δὲ Λέπιδος ἐκ Λιθύης, Ταῦὓρος δ᾽ ἐκ Τάραν- 

τος ἐπιπλευσεῖσθαι τῇ Σικελία, ὡς ἂν αὐτὸν ἐξ ἠοὺς 

ὁμοῦ καὶ δύσεως καὶ µεσημβρίας περιλάθοιεν.. Καὶ 

τῆς ἀναγωγῆς τοῦ Καΐσαρος ἡ ἡμέρα προείρητο πᾶσι, 
καὶ ἦν δεκάτη τροπῶν θερινῶν, ἥντινα Ῥωμοῖοι νου- 
μηνίαν ἔχουσι τοῦ μηνὸς, ὃν ἐπὶ τιμῇ τοῦ Καίσαρος 
τοῦ προτέρου Ἰούλιον ἀντὶ Κυϊντιλίου καλοῦσι. 1ήνδε 
μὲν ὁ Καΐσαρ ὥρισε τὴν ἡμέραν, αἰσιούμεγος ή 

διὰ τὸν πατέρα, ο ἀεὶ γενόμενον. Ὅ ὃ 
Πομπήϊος Λεπίδῳ μὲν ἀντέταττε Πλέννιον ἐν λὸν- 
ῥαίΐῳ, τέλος ὅπ τλιτῶν ἔχοντα, καὶ ἄλλο πλῆθος ἐσκευ-- 
ασµένον κούφως" τὴν δὲ πρὸς ἕω καὶ δύσιν ἀκτὴν τῆς 

Σικελίας πᾶσαν ἐφρούρει, καὶ νήσους µάλιστα Λιπάραν 

τε καὶ Κοσσύραν, ἵνα μήτε Κοσσύρα Λεπίδῳ, μήτε 

Λιπάρα Καΐσαρι, ἐνορμίσματα Ἡ ναύσταθμα Ὑένοιτο 
εὔχαιρα ἐπὶ τῇ Σικελία. Τὸ δ᾽ ἄριστον τοῦ ναυτικοῦ 
ἐν Μεσσήνη συνεῖχεν, ἐφεδρεῦον ὅπη δεήσειεν. Οὕτω 
μὲν ἑκάτεροι παρασχευῆς εἴχον. 

ΧΟΝΠΙ. Τενοµένης δὲ τῆς νουµηνίας, ἀνήγοντο 

πάντες ἅμα Ἰοἵ, Λέπιδος μὲν ἐκ Λιβύης γιλίαις ὑλκάσι, 
καὶ μακραῖς ἑβδομήκοντα, καὶ τέλεσι στρατοῦ δυόδεκα, 
καὶ ἴππεῦσι Νομάσι πεντακισχιλίοις, καὶ ἑτέρα παρα- 
σχευη πολλή" Ταὔρος δ᾽ ἐκ Ἑάραντος, ταῖς Ἀντωνίου 
ναυσὶν ἐξ ἑκατὺν καὶ τριάκοντα δύο µόναις καὶ ἕκατὸν, 

ἐπεὶ τῶν λοιπῶν οἳ ἐρέται γειμῶνος ἐτεβνήκεσαν' ὁ δὲ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Ρεγπιί5δο. Ἐί φπομίαπι Τπαην/γαίας ἴείηρης, 5οποα5εση- 

βη]ίο ΡγορςοΠρίαπα, εχίεγαί, ρτοτορατηί οἱυί ἱρ.ῖ ροίορία- 

[επι ἵπ αῑιά απἰπαπεηπίαπα, ΠΠ πιοταί ρ]ερίς 5ιταρία. 

ΑίΦπο ία ἀῑδορκδετιηί : οἳ Απίοπίας τοσία ρτοροταῦαί ἵπ 

Ῥγτίαπα, Οεἰαγία αριά [γαίτεπη γελοία, Πα Π]ο]α ασ” Ίαπα 

ἱρ5ί5 παἰα οΓαῖ. 

ΧΟΥΙ. Οᾳί6γυη ἨΤοποάσγα5, 5ἶγε ααοᾶ παίυτα θβδοί γεεῖ- 

Ῥτουμ5 Ργοδίίος; θἶνα ππίπας Απίοπιί νοπίας, αὐἲ, δᾱ 55ρ- 

ΡΙοάπα 5ο οµΠα, αἱ (γρυ]επίάπα ππαποϊρίαπα, ταρίπταπα, 

αΠαπαπάο ἀῑκοταί; 5ἶγα ΠΙμοΓα 5ρ6 οομδθομίας5 ργα ία; εἶνθ 

Ρογπιοίας οοππαῖς οίεγοτήπα Ῥοπαρεῖϊί ΗεγίογΙ!ῃ ορρτο- 

εδ, Ρεγβάίαπα ομ]εείαπ[ῖαπα , εἰ α ο[Ποίαπῃ τεγοςἙηΓἵαπη 

οχςποίο Μοποοταίο, Πάα6 Ἱπρείταία, αἲ Ῥοπηρείαπῃ ταῖς 

(ταης[ηαί{, επ δερίεπα ΠΑΣΙΡΗ5, ποη δεπεπίο Ρταῇεςίο 

οἰαδςίς Οα]γ]δίο. ΟµαΠῃ οἨ 6αΠδαΠῃ Οα]γ]δίο ε]ασςίς Ρτα[οσίη- 

γαῦὰ Ο05αἳ αὐδίπέ, οἱ ἵη Αριίρραπη {ταηςίαΠέ, Αὐκοϊαίαι 

ἀθίπᾶς οἸά5δείη ΙαδίτατΙί Ώαπο ἵπ πιοάσπα: Αἰατία δἰίαπί ἵτ 

οχίγοπιο {ους : πάγος Ρ]επο; ο]α»ρῖαϊς οτά(πο εἰτουπηςίαπέ 

σπα αἰΙςδἰπιό 5Πεηίίο : 5αογΙβοῖ, 5ίαπίος αἆ Ππατο, ΠΙαείαΗ : 

γΙοΙπῃᾶςδ, πἹοχαια ἵπ 5οαρ]ῖς {ος οἴτοίπα εἰαβσεπῃ Ιαίγα]ῖα 

οχία οἰτομη[εταπί, πανΙσαπ{ἶρας ππα οἱ ἀποῖρα5, οΟΠηρτο 

οαπραδπθ, αἱ ἵη θα Ιαςίταπηίπα ἃ εἶαδ5ο αγοτίαπίατ Ἱη[αυδίε 

οπηηῖα : ἀῑνίςίς ἀοϊιάο Πα5ἰτα]ίθας οχ{ῖ5, ρατίοπη ἵπ ΠπαΓο ϱΓο 

Ποϊνηί, ρατίεῦα αἀο]οπί ἵπ αἰίατίρας, [αυδία οπαἱπαπίο απ]- 

Πίμάίπο. Ἠοο Πποᾶο Βοπιαμί ϱἸάδδες 5πα5 Ἰαδίτατο 5ο]επί 

ΧΟΥΠ. Ρίαπίσπα απ{εΠῃ ογαί, οἱ 0δαγα Ρη{οο]ίς, Ἱιορὶ 

4μ5 οχ ΑΠίσα, Ταυγα5 α Τατοηίο, ἀῑνοιςίς οἸαβδίρης οι ἵαις 

Ιπναζεγεηί{» αἱ Ἰοδίοπι αἲ ογἱεπία ρατῖίος οἱ οσσἰάεηίο πας. 

πάϊοσια οἰγουπηγεηίγοηί : εί ριωαἰσίας οπιπίνης οί οἷος, 

4ο 5ο]αίατα ο55ρηί ]ᾶ55ο5. 15 ἀῑες Ρα ἀεοίηιας ρο»ί α5{ἰ- 

γα 5ο]δἴαπα, απο Πουπαπὶ Οπἱεπάας ασαπί πιοηεῖς οἶας 

απἱ ἵῃ φηρεγίογίς Οᾳ5αγῖ5 ΠΟΠΟΤΟΙΑ πας αρρεαίας, απ πα 

Ρας ΟπἱπίΠ(5 γοσατοί"τ. Ἠππο ἀἴοπι 0ω9ας ρταφε, 

[α5ίάΠ ταία5 Γογία»ςο ρτορίος ραΐτοια, Ροτρείπο Υἱοίοτε, 

Ροπαροία5 νουο Περίάο ορροδαῖ Ῥ]ομηίυπα αἲ Τμ γρααπα, 

ο Ἰομίομο ππα οἱ αἰία Ἰογίίοτ ατπαίοταπα πμ] (πάίπο, 

. 

η΄ 

-. 

Οµἰρπία]ο απίοα οοοἱάοπία]οφο Βἰοἶαν Ἰαίοτα ργωνἰανς ανα 

η οἱ ἱηδυ]ας ργκογ πα ΤήραΤαη οἱ Ο08ΝΥΤΑΙΑ, πο νο 

Οοδδγτα Ἱιορίάο, νο Ἱάρατα θακατί, Ῥοτίας απἲ ἰαίομος 

ορρογίσπα» τα Ῥογονί οοπίτα ΒΙο ίσα, Ῥοας απίοη οἰακεῖς. 

Μοβδαπ» οοηποραί, αα” 1 ΟΠΊΠ65 000 8ΙΟΠΟ5 655861 ἵῃ 

Η1 ΓπογαΠί αἰπίασααο ρα αρραταία5. 

ΧΟΥΠΙ. Ῥοδία παπα αὐίοπα Οαἱεπάσο νοπονο, Ρηπια 

οηος δο]νογυμ!  Ἱιορίάας ον Α[Πίοα πο οποταπία, 

κερπαρίηία, ουΗὰ Ἱορίοπίρας ἀμοδσοία, οἳ ση αμα 

ἁαγα Πα φπἱηφαο πλ σαν, Πππ]ίοφο αλίο αρραταία τ Τ. 

ΤαΓοΠίΟ οκ Απιοηαμις οχκν Πα νίρης ἆπαν ΓΗΠΗΠΗ 

ο ΡΕ ΠΕ ΠΡΙ η 

αΏρηηεἰαδοῖ, Ορας Ῥηἱδο]ίς οἱ τί, 5ασγα πια] 



ΡΕ ΒΕΙΙΙ5 ΟΙ ΝΗΠΙΡΓΡ ΤΡ. Υ., 96 --- 100. 

Καΐσαρ, ἐκ Διχαιαργείας, θύων ἅμα καὶ σπένδων ἀπὸ 
κ / λ / ἴ /’ ; / / ο. νι .) 3 ”ν 

τῆς ναυαρχίδος νεὼς ἐς τὸ πέλαγος ἀνέμοις εὐδίοις, καὶ 

Ἀσφαλείῳ Ποσειδῶνι, καὶ ἀκύμονι Θαλάσσῃ, συλλή- 
πτορας αὐτῷ κατὰ ἐχθρῶν πατρῴων γενέσθαι. Πρόπλοι 

δ αὐτῷ τινες τοὺς μυχοὺς τῆς θαλάσσης διηρεύνων, 

καὶ Ἅππιος μετὰ πλήθους νεῶν ὀπισθοφυλάκων εἴπετο. 

Τρίτη δὲ τῆς ἀναγωγῆς ἡμέρα νότος ἐμπεσὼν, Λεπί- 
δν 4 / 3 / / 

δου μὲν ῥλκάδας ἀνέτρεψε πολλάς' ὠρμίσθη δὲ ὅμως 
ἐς Σιχελίαν, καὶ Πλέννιον ἐν Λιλυθαίῳ πολιορχῶν, 

Δ -. /' ε / . / 3 / ΄ .. 

τινας τῶν πόλεων ὑπήγετο, χαὶ ἑτέρας ἐθιάζετο. Τ αἲ- 

βος δὲ, ἀρχομένου τοῦ πνεύματος, ἐς Τάραντα ἐπαλιν- 

δρόµει. Ἀππίου δ᾽ ἄρτι τὸ Ἀθηναϊον ἄχρον περιπλέ- 
οντος, αἵ μὲν συνετρίθοντο τῶν νεῶν ἀμφὶ ταῖς πέτραις, 

αἱ δ᾽ ἐς τέλµατα ἐξώχελλον ὑπὸ ῥύμης, αἵ δὲ καὶ διεῤ- 
/ .] 3 - Ὃ δὲ κ ν ο. ΄ 

ῥίφησαν οὐκ ἀσινεῖς. ἑ Καΐσαρ, ἀρχομένου μὲν 

τοῦ χειμῶνος, ἐς τὸν Ἐλεάτην κόλπον ἐρυμνὸν ὄντα 

συμπεφεύγει, χωρὶς ἑξήρους μιᾶς, ἡ περὶ τῇ ἄχρα 
/ / /' 

διελύθη. Λιθὸς δὲ τὸν νότον µεταλαθόντος, ὃ κόλπος 
3 -α μ] / 3 ’ Δ Ὑ . ο 

ἐκυχᾶτο, ἐς τὴν ἑσπέραν ἀνεφγμένος' καὶ οὔτε ἐκπλεῦ-- 

σαι δυνατὸν ἣν ἔτι πρὸς ἐναντίον τοῦ κόλπου τὸ πνεῦμα, 
ας νά ρα Ὑ 3 ΄ 3 μα 3 / οἳ 

οὔτε χῶπαι χατεῖχον, οὔτε ἀγχύραι » ἀλλ᾽ ἐς ἀλλήλας ἢ 
ω τ’ 

ἐς τὰς πέτρας ἐνηράσσοντο αἳ νῆες' καὶ νυχτὸς ἦν ἔτι 
τὸ δεινὸν ἀτοπώτερον. 

ΧΟΙΧ. Ἐνδόντος δέ ποτε τοῦ καχοῦ, τὰ νεχρὰ 
Υ -- λ λ / 3 / 
ἔθαπτεν ὁ Καϊσαρ, χαὶ τοὺς τραυματίας ἔθεραπευε, 

Γ Γ / 3 9 αν / ο! 

καὶ τοὺς ἐχνέοντας ἐνέδυε, καὶ ὤπλιζεν ἑτέροις ὅπλοις, 

καὶ τὸν στόλον ἅπαντα ἐκ τῶν ἐγόντων ἀνελάμθανε. 

Διεφθάρατο δ᾽ αὐτῷ νΠες, βαρεῖαι μὲν ἓξ, χουφότεραι 
” / ” 

δὲ ἐξ καὶ εἴχοσι, λιθυρνίδες δὲ ἔτι πλείους. Καὶ ἐς 
/ / / ς / 3 ’ Μ 

τάδε διορθούµενα τριάκοντα ημέρας ἀναλώσειν ἔμελ- 
- .ω. ο) κά λεν, ἤδη τοῦ θέρους προχόπτοντος. "Ὅθεν ἦν ἄριστον 

αὐτῷ τὸν πόλεμον ἐς τὸ µέλλον θέρος ἀναθαλέσθαι. 
3 5 / μ .-. δ/ .. 3 / 3 - / 

Ενοχλουµένου δὲ τοῦ δήµου ταῖς ἀπορίαις, ἐπεσχεύαζε 

τὰς ναὺς ἐς τὴν γΏν ἀνέλκων μετὰ ἐπείξεως, καὶ τὰ 

πληρώματα τῶν διεφθαρµένων ἐς τὰς παρὰ Ταύρφ 

ναὺς χενὰς ἐξέπεμπεν. Ὡς δὲ ἐπὶ συμφορᾶᾷ µείζονι, 
.-. λ 3 « ’ 2Υ/ α Ν 3 / 

Μαιχῆναν μὲν ἐς Ῥώμην ἐξέπεμπε διὰ τοὺς ἐπτοημέ- 
Μ Ν / 4 / ο) λ 

νους ἔτι πρὸς τὴν μνήμην Πομπηϊΐου Μάγνου: οὐ γὰρ 
3 λ .Ν/ σ “Υ ο» 5 ὁ / τι λ η 

αὐτοὺς ἐξέλιπεν ἡ δόξα τοῦ ἀνδρὸς τούτου. ἸΤοὺς δὲ 

χκληρούχους αὐτὸς ἀνὰ τὴν Ἰταλίαν ἐπέτρεχε, καὶ ἐ 
τοῦ φόθου τῶν γεγονότων ἀνελάμθανε. Διέδραμε ὃ 

χαὶ ἐς Τάραντα, καὶ τὸ ναυτικὸν εἶδε τὸ ὑπὸ Ταύρῳ, 
ο.” Ἱ ’ 2λθ ὶ Δ βὶ 3 / ' 

καὶ ἐς Ἱππώνειον ἠλθε, χαὶ τὰ πεζὰ παρηγόρησε, καὶ 

τὴν τῶν νεῶν ἐπισχευὴν ἐπέσπερχε' καὶ πλησίον Ἡν 
ἤδη καὶ ὃ δεύτερος ἐς Σιχελίαν ἐπίπλους, 

ε ο] /.. 9 39 1 ϱΏἲ 3 / .. 

6. Ὁ δὲ Πομπήϊος οὐδ ἐπὶ τοιᾶδε εὐχαιρία τοσοϊσ- 
δε ναυαγίοις ἐπιχειρεῖν ἠξίου : ἀλλ᾽ ἔθυε µόνον Θαλάσση 

κ.” ν . {λ ” ο « / -- « 

καὶ Ποσειδῶνι, καὶ υἱὸς αὐτῶν ὑφίστατο καλεῖσθαι, 

πειθόµενος, οὐκ ἄνευ θεοῦ δὶς οὕτω θέρους πταῖσαι 

να 

( 

Ν / λ ο ΑΧ | πα κα ’ 

τοὺς πολεμίους. Φασὶ ὃ) αὐτὸν ὑπὸ τῶνδε γαυνουμε- 

νον, καὶ τὴν συνήθη τοῖς αὐτοκράτορσι χλαμύδα ἐκ 
φοινικῆς ἐς χυανὴν µεταλλάξαι, εἰσποιούμενον ἄρα τῷ 

αν 3 / 3) ες) » “» λ / . 

Ποσειθδῶνι. Ἐλπίσας ὃ) ἀναζεύξειν τὸν Καΐσαρα, ὡς 

ἐπύθετο ναυπηγούμενόν τε καὶ ἐπιπλευσούμενον αὖθις 

Ἱ 

οσο 

ε{ οκ ργα{οτῖα πανί ἵπ πιάτο μας Ὑοπ[ίς φενρηΐς, (ἱο]ατὶ 

Χορίππο, οἱ (ταπα 11ο Μανῖ, αἱ ργορ{ 1] 50] οομίτα ραίθπος 

ἱπ]πιίεος [αγογοηί. Ῥγοομηρογί πομη]]α., αὖ 1]ο ῥγπηίςδο, 

δίΠΗ5 Ἠλαν]ς δογη{αβαΠ{ΗΣ : ΡοδίΓοΗΙΠΙ ΠΧΥΙΗΠΙ αΡΙΠΕΗ ΑΡ- 

Ρία5 οοβοῦαί οπή ργαρἰάίο. Τοπίο γονο ἀῑς ροδίᾳπατη κο]- 

γογαη{, οχογίη5 Αδίου πλη]ίας οπογατίας Πιερίᾶΐ κα μγογί1! : 

(οπη]ί ἴαιπον. ΒΙοΠίαπα, οί Ῥ]οηηίαπα ἱπίχα Τή1γΏασπα ορρι- 

βπανΙί, ορρἰάαφπο αφαοί ρατίῖπη νἰ, ρατίίπι ἀθάῑίοπο, η 

βάεπι τοεορί. Ταυγας, πιοχ πρὶ τοῇατο νεπίας σαρίε, 

Τατοπίαπα Τονθίς5 65. ΑΡρίο γενο οἴνοα Μίποιγα ϱτο- 

πΙΟΡ{ΟΡΙΗΠΑ πανϊσαπίο, ῥαῖς παγίππι Π]ίδα ον ποορη]ίς, 

ραν5 ἵη Ὀναγ]α ππασπο Ἱπρεία Ἱπροβίέ, τοσα ΠοΠ 5ἶμο 

4απηπο ἀῑπ]οεία) Πέ. Οωδαι, οἱοηίο (οπαροίαίο, ἵπ Ἐ]ο- 

ἴεα παίανα ΕάἱπΠ1 οοη{αρίέ, οχοσρία πα Ἰσχογο, απο οἶνοα 

ῥγοπιοπίογΊα η [δοῖί παυ(αρίαπα.. ΟΠ Ὑθγο Αιδίτο 5ις- 

οαρρί5δοί ΑβΊΟΙ5, δίπιις αἆ οσσἰἀεηίεπα αρογίας (ατραβαίι’ 

Πιο ρις : οί τεβαπίε Ιάπα γεπίο ποιο οχῖτο 5ίπα, πθ(ιο αι 

γοηηῖς απί αποογῖς 8ἱδίῖ πάγος ροίοναπἰ, 5ο Υοὶ αἲ «αχα οι 

ἱηίου 5ο οομἀεραπίαν : αποά ππα]απ1 αἀγοπία ποσίῖ5 αποίΗΠΙ 

δεί. 

ΧΟΙΧ. Ταπάσπι θεᾷαίο Ἱη{ογίαπίο, ζῳ5αυ ΠΙΟΤ{ΙΟ5 5ερε- 

ΜΗ, να]πεναίος οπγαγί{, οπαίαπίος γοςεϊνίί αδαιιο ατηῖ5 

Ἱηδίταχίέ, εί υπἱνθγςαπη οἱα55θΠη Ῥτο ργαδεηίΐρης νἰις 

τοῇοργθ [ηςη({.  Ρεγογαηί απίθΠΙ πάγος στανίογες 5ον , Ιο- 

Ηἰ5 Ππεοιη- 

πιοβῖς φατοῖεπαῖς ορι5 ογαί (παϊπία ἀἴεγαπῃ 5ρα[ο; οἱ Υοι- 

βεβαί Ίαῦ1 αδίας. 

γίογθς 5οχ οἱ ν]σῖπ!ϊ, Πργηίσςο Ῥ]ατος οίαπῃ. 

Ὀπάα ορίπχαπη Γαογαῖ, ἀῑΠογτο 111 

ἵπ αδίαίθρα ΡγοχΙπαη!. 56 (πάπα Ῥορι]ης Ἰαβογαγεί ἴπο- 

ρία, 5αράποίας Παγος5 δαν τορατανΙ{ οο]οιίος, οἱ 5οοῖο5 

πανα]ες τεζο]θείος οκ παι[γασίϊς ΤαΓο ἵπ 5ΠΡΡΙΕΠΙΘΠΙΙΠΙ 

ΥαΕΠΑΤΠΠΙ ΠαΥΙΗΠΩ (ταηςπηϊς]ξ, βΙππ] Ῥοδέ Ἠάπο {αηίϊ Π]ο- 

πηθη({ 65 ΜΦοεπαίθπα Πο παπα πηϊςίέ, Ῥγορίοτ οοηςίθγηᾶ- 

{95 οὗ ποπάππα αβοΠίαπα εχ απ]ηιϊς οἴγίαπα Ῥοπηροίί Μαρηϊ 

ΠΙΘΠΙΟΡΙΑΙΗ. ΧΝΟΥΟς απ{ΕεΓ 60ΊΟΠΟΕ 1ρ56, ππασπα [ο5[παίίοηο 

Ρατῖ οε]ογ]ίαίο Τα- 

ροηίαπῃ άποσι6 αοοπνέ, αἱ Τα «]α556η1 ἰηγίδογεί; ΙΠᾷθ- 

Πααπα οβειπάο, 1οεγοαβαί ἃ Ῥανοτο. 

απα ὙΠβοπθπῃ ΡΓο(δοί5, Ἰοσίοπες α]αίας, Ῥοπο 6556 4ΠΙΠΙΟ 

Παβίές οἱ αρραταίαπα πανΙαπη αερθ]ογανγ]έ, Ὠγουί ΦἱοΠΠίαπη ἀ46- 

ΠΙΙΟ ΙΠΥΑΦΗΥΗ5. 

6. Ροπηρεῖα5, πο ας απἰάσπ {οἱ πα [ΓαβίοΓΙΠ οσζαςίοηο 

πδις, {απίσπα Ρα]ο Νορίπποσιθ 5αογα [οοῖί : 4άοΓΙΠά θ[ίαπη 

βΙαπα αρρο]Ιανί 5ο 55 π]{, Ῥουδαᾶδι5, ΠΟΠ. 8ἱΠ6 ἆσο Εἱ5 

Πα ρου ὠ5ίίνος ΠπΘηςες ΠοδίεΠ αἀγοιςίς (οπιρερίαίρις α- 

Πιοίαπ. 

ρα]ηάαιπεπίαπα 4 ποσο Ἱπιρεγαίοπίαπα, οργα]οΙ(Πθ 5ΗΡ]- 

εἰσερ Ρο οοθθἴποο, αἀορίαίππα α Νερίαπο 5οἨ[σεί, ΟΠΗ 

ΥοΓ0 ΟΦ54Ι6ΠΙ ΟΠΙΠΙΠΟ ΠΙΠΟ (εί ΓΗΠΙ 5ΡεΓαςδεί, υ{ Δι): 

ἁῑψίέ, ἱηςίαιταία οἶαςςο τοὔΙίαταπη ε8άεπῃ α,ξίαίε ἵη ΒΙεΠίαπη, 

Ἐοτίπγαιαο δΙΠ], Ἠῖ5 5ποσθδδίρια5 ἹπΠαίαπα, ππίαςςο 



506 ΑΡΡΙΛΝΙ 

αὐτοῦ θέρους, ἐξεπλήσσετο μὲν, ὡς ἁμάγῳ γνώµη καὶ 

παρασχευη πολεμῶν' Μηνόδωρον δὲ μετὰ νεῶν ἑπτὰ, 

ὧν ἤγαγεν, ἔπεμπε κατασκεψόµενον τὰ νεώλχια τοῦ 

Καίσαρος, καὶ δράσοντα ὅ τι καὶ δύναιτ. ὍὉ δὲ, καὶ 

τέως ἀγθόμενος οὐκ ἀποδοθείσης αὐτῷ τῆς ναναρχίας, 

καὶ τότε αἰσθόμενος ὅτι σὺν ὑποψία µόνων ἠξίωτα ὧν 

ἤγαγε νεῶν, ἐπεβούλευεν αὖθις αὐτομολίαν. 

ΟΙ. ᾿Ἐπινοῶν δὲ πρότερον, ὡς ἐς πάντα οἱ συνοῖσον, 

ἀγδραγαβίσασθαι, διέδωχε τοῖς συμπλέουσιν ὅσον εἶχε 

χρυσίον, καὶ διέπλευσεν εἰρεσίᾳ τρισὶν ἡμέραις πεντα- 

χοσίους ἐπὶ χιλίοις σταδίους, καὶ τοῖς προφύλαξι τῶν 

ναυπηγουµένων Καΐσαρι νεῶν, οἷα σκηπτὸς ἀφανῶς 
ἐμπίπτων, καὶ ἐς ἀφανὲς ἀναγωρῶν, ἥρει κατὰ δύο καὶ 

τρεῖς ναῦς τῶν φυλακίδων: χαὶ τὰς ὀλκάδας, αἲ τὸν 

σἵτον ἔφερον, ὁρμούσας 3 παραπλεούσας, χατέδυεν 3 

ἀνεδεῖτο 3 ἐνεπίμπρη. Θορύθου δε πάντα μεστὰ διὰ 

Μηνόδωρον ἦν, Καίσαρος ἀπόντος ἔτι καὶ Ἀγρίππα: καὶ 

γὰρ οὗτος ἐπὶ ὕλην ἐπεπόρευτο. Γαυρούμενος δὲ ὁ 

Μηνόδωρος, ἐξώχειλέ ποτε τὴν ναῦν ἑκὼν ἐς ἕρμα γῆς 

ἁπαλὸν σὺν Καταφρονήσει, καὶ ὑπεχκρίνετο αὐτὴν ὑπὸ 

τοῦ πηλοῦ κατέχεσθαι' µέχρι, τῶν πολεμίων ἐκ τῶν 
ὁρῶν καταθορόντων, ὥς ἐπὶ Μηνοδώρου θήραν ἔτοιμον, 

ἀνακρουσάμενυς ὤγετο σὺν γέλωτι, καὶ τὸν στρατὸν τοῦ 

Καίσαρος ἀνία κατεῖχε σὺν θαύματι. Ὡς δὲ ἵκανῶς 

ἐπεδέδεικτο, οἷος ἐγθρός τε καὶ φίλος εἴη, Ῥέθιλλον 
μὲν ἕλὼν, ἄνδρα ἀπὸ βουλῆς, μεθῆκε, μνώμενος ἤδη 

τὸ μέλλον. 
ΟΗ. Μινδίῳ δὲ Μαρκέλλῳ, τῶν ἑταίρων τινὶ τῶν 

Καίσαρος, φίλος ἐν τῇ προτέρα γεγονὼς αὐτομολίᾳ, 

τοῖς μὲν ἀμφ αὐτὸν ἔφη, τὸν Μίνδιον βουλεύειν αὐτο- 

μολίαν καὶ προδοσίαν, τοῖς δὲ πολεµίοις προσπελάσας, 

ἠξίου Μίνδιον αὐτῷ συνελθεῖν ἔς τινα νησίδα, ἐπὶ λό- 

γοις συνοίσουσι. Καὶ συνελθόντι ἔλεγεν, οὐδενὸς ἀκού- 

οντος ἑτέρου, φυγεῖν μὲν ἐς Πομπήϊον, ὑθριζόμενος 

ὑπὸ τοῦ τότε ναυάρχου Καλουϊσίου: τὴν δὲ ναυαρχίαν 

Ἀγρίππου μεταλαθόντος, ἐπανελεύσεσθαι πρὸς Καίσαρα 

οὐδὲν ἀδικοῦντα, εἰ πίστιν αὐτῷ κομίσειεν ὁ Μίνδιος 

παρὰ Μεσσάλα, τοῦ τὴν ἀποδημίαν Αγρίππα διοι- 

κοῦντος. Έφη δ᾽, ἐπανελθὼν μὲν, ἰάσεσθαι λαμπροῖς 

τὸ ἁμάρτημα ἔργοις ψέχρι δὲ τῶν πίστεων, λυμανεῖ- 

σθαΐ τινα τῶν Καίσαρος ὁμοίως, ἐς τὸ ἀνύποπτον. Καὶ ὃ 

μὲν αὖθις ἐλυμαίνετο. Μεσσάλας δ) ἐνεδοίασε μὲν, ὥς 

ἐπὶ αἰσγρῷ" ἐγέδωκε δ᾽ ὅμως, εἴτε πολέμου ταῦτ' εἶναι 

νοµίζων ἀνάγκας, εἴτε καὶ τῆς Καίσαρος γνώμης τι 

προμαθὼν ἡ τεκμηράµενος. ἸΚαὶ Μηνόδωρος μὲν αὖθις 

πηὐτομόλει, καὶ τὸν Καΐσαρα ἑλθόντα προσπίπτων, 

ἠξίου συγγνῶναι μὲ λέγοντι τὰς αἰτίας τῆς φυγῆς. Ὅ 
δὲ ἐς μὲν σωτηρίαν αὐτῷ συνεγίνωσκε διὰ τὰς σπον- 
δᾶς,καὶ ἀφανῶς ἐφυλάσσετο' τοὺς δὲ τριηράρχους αὐ- 

τοῦ µαθίει χωροῦντας ὅποι θέλοιεν. 

ΟΠΠ. “Ἑτοίμου δὲ τοῦ στόλου γενομένου, αὖθις ὅ 

Καΐσαρ ἀνήγετοι καὶ ἐς Ἱππώνειον παραπλεύσας, δύο 
τέλη μὲν πεζῶν Μεσσάλαν ἔχοντα περᾶν ἐκέλευσεν ἐς 

Σικελίαν ἐπὶ τὸ Λεπίδον στρατόπεδον, καὶ σταβμεύειν 

Ρεγομ]ςις 65, ποἆ αάνργδης ἱποχρησπαΡθιη οἱ απΙπιΙΠη οί 

αρραταίαπα. 5ἱρί ο5ςοί είπα βοτοπάππη; Μοποάογιπιαθ 
οΜΠΗ 5ερίεπα Ύμα5 αἀάηχοταί πανίνας «ροοπ]αίαπα της αἲ 
πανα]ία Οᾳ09αΓῖ5 , ἀΠΙΠΙΙΠΗ πο] ἸΙαίηγαπα φπαπίηπα ροςςεἰ. 
5ρᾷ Μεποάοτας, Ιαΐη απίο ἀοΐεῃς ποπ τοδΙαπι ἲδὶ εἶαςςῖς 
ΙΠΙΡΕΓΙΗΠΙ, Η1ΠΗ Ύθτο 5οπ/ΐεης, Ρτορίος βα5ρίοίοπεπι εοἶας 
αμα» αἀθαχεταί πᾶγες ή ογεδίίας, τηγδς ἱταης[αρίεμάί 
οορίί οοηβΙΠαπῃ. 

ΟΙ. Οποπίαπι απίοπα ἵηπ αποιηγίς ογοηίηπι πῖ]ο ζοτο ϱὐ- 

Εἰίαραί, δἱ ρεῖας γ{γα 15 α Πα ποᾶ 5Ροοἴπιοη οὐ[άἰςδοί; 5ος 

παντα θας απἰάσπίά απτῖ Ἰναθεβαί ἀῑδιπ σας, ετοιηὶραἴσααο 

πίτα (τίιάμαπα οχο Ῥρᾶδδυσπα πηρα, ἵπ ρταΙάἱατίας Πᾶ- 

νίαπα απσς Ο0α,δατί [αυπίοαραπία, Γα]πι]ηϊ5 ἵῃ ΠΙΟΓΕΠΗ, ΓΟρΘΗ- 

επι τηε, ΘΑΓΙΠΙ 116 Ίαπι ἀπας, Ίαπα ἴτος, Ῥτοβίπας ἵπ ος- 

ου]ίαπ 56 Γαήςής Ρτοηρίης, ορρεϊπιεβαί; εἰ οπογαγίαΒ 
αποσπθ ΓΓΗπποΠίΠΠα γεμεπίος, γε] ἵπ 5ἰαΠοπίρας γοὶ πεσει 

ἀθρτεβθηδας, αἰῖας πιοισοβαί , αἶίας οαρίεραί, αἰῖας Ιποριάο- 

Ραΐ. Τίαπιο ἴοιγογο Μοποάονί τορ]εία οταη{ οπηπῖα : εἰ πες 

Ο0.5αἳ αἀθταί, ποο Αφιάρρα, αἱ η θγ]νας αὖ ραταπάαπα ΠηΔ- 

(εγίαπα Γαθταί Ῥτο[οεία5. Αἰαπαπάο οἵαπα Ἰαοϊαπίας Ἱ]η- 

4ης Ποδίΐριας Μεποάσγας, οοπ{ορη πα ἵπ Ἠτονία Ππιροβίέ 

ΠάΥΕΠΙ αῖ ΠΙο]Ηα5 5ο]ΗΠ} ογαί, ἵπ Ἰη{ο 56 Ἰνῶτετο βησοῃς 

{ππη Υετο, γο]αί αἲ ραταίαπη ργήαπα ο πποπίο ἀεουτοηθιας 

Ποδΐρας, τοίτο αεία πανί ουΠῃ τίκα αὈῆΕ, περα ορᾳπς 

πο 5ιαροη μας σα,ςαπίαΠῖς. Ῥοδίσπαπα Υεγο εαξἲς οδίοπαϊε, 

απαπίαπα τοῦις ΠιοππθηίΕπη εἰ Ποςίΐς α[ἴεττο ροςςοί γε] 5ο- 

οἷα5, Βοεβί]απι 5ομαίοτοπα οαρίαπη ἀἰπιϊδίε, αἲ (αἴητα ραγαης 

ΙπΙ ΠΠ. | 

ΟΠ. Μοκαπο ἆε ΜΙπάίο ἨΜατοεϊο, Οᾳαιῖς [αμήμα ας 

ου]α5 απιἰοἰ ίαση {η ρουί ἰγαηβ[ασίο 5ἱ0ί απαρἶογαῖ, φρακίε 

ΓΙΠΙΟΓΕΙΙ ἄριιὰ 5105, ΡτοᾶΙΠοποπα θα πιο [ἰγῖ οἱ (ταπςβασίαπα. 

Τιπι αἆ Ἰορίες ἴρ5ο αΡρρο]]οπς ρτορία5, ρορμ]ανίέ, οΠὰ 

ΜΙπαϊο ἵπ ράττα απαζαπη ἱηδυ]α 5ἰὶ Ῥοτπη{ οοὐσοφυίημα ἂς 

τερις πάπα ραγῖ Ῥγοβηυσῖς, πο ἱπιρείταιο οοοφίο, 

βεπιο(ἶς αγρῃ(ῖς, αἲξ: «5ο τίς αἲ Ῥοπηροίαπαι τοαμίςκο, 

οσα Ἱπ]α ης Π]α ας δή α Οα]ν]δίο, οἰαςεῖς ρταοεῖο : 

ΏυΠΟ ρτα[οοίαγα ἵπ Αρτίρραιη ἰταηδ]αία, τοὔ αγαπη αὖ ο 

ΦάΤΟΠΑ, ΠΟΠ ΠηαΙο 4ο 56 Πηθγ(απα; Πποᾶο Μίπαϊας Πάσπα εἲΒί 

αΠογτοί α Μοςδα]α, Ασερρα αμθοπ]ῖς νἰοαείο, ον Ρτομηκί 

416 «86 ρο5ί τοὔΙίαα τοδαγίΗ τά πα ρουσα πα δα ομτοσ[ῖς 

Γαοἱποί θα: 5ο αδαπο ἆσπα Πάσπα αοοορίαδοῖ, Πη[οδίσίήτοσα 

οαα ΠΗπο Οα5απίαπος αἱ απίοα, ο οανοπάσηι φηκρίοἷο- 

πε.» Πἱρτοδδης ἀοίηάς, η[ορίας Ραἱἱ Πποτο 5ομίο, Χο 

αἷα γοτο ἁαν τί αἰἰφπαη[ίδρος, αἱ ἆδ τὸ ρατΗΠη Ἠοηοδία Ἱ 

(πάσα οοΠ ραβδί {απ 5ἶνο ας ΏοἨ{ ποσοςς[ία[ος ο 

ΠΙΠΗΦ, αἶνο ἆς Οᾳλα1ἱ5 ΠΠΟΠίΟ ρα πποβί(α5 οοπ]οοί 

[ποίοη». δἱο Μοποάσγιας τατες (γαηδ[αμ]έ, αοοἰάδηδαᾳαὸ 

ποπα Οπλατῖς οταν τς αἱ νοπίαηα )δί ἀατοί, που [1ρα. 

γοήήτοτοί. Ἠ]α, Ρτορίοτ ἁπίαπα Πάσμχ, ἱπουλαπη ασ 

ἠσπαν[έ, κοὰ οοσυ]ίο οἳρί ον Τέ αἲν Ἰνουηήπος ἐπἱτοπαίααα 

οἷ ας ρε [οοίο8, 4ποςαπή πε νο]οηί λίγο ροής, 

4 

ΟΠΙ. αναία ἀοϊπάς οἸαλδο, Οα0κας ο] ν{ Ποταπα : δρ 

«πο ΎΠΟΠΟΗΣ, Μορκα]αα ἆπας Ἰομίσοηος ἐΓαηρ]ίοστο Ἡ 

Παπ Γαλδ{{, 41σς ο ΠΗ Περίά{ οχετοα ου π/αποία», 



ΡΕ 

ἐς τὸν χόλπον διελθόντα τὸν εὐθὺ Ταυρομενίου" τρία δ᾽ 
Γ, ” ᾽  ν “8 .] .) ή .] υ ᾱ, 

ἔπεμπεν ἐπὶ Στυλίδα καὶ πορθμὸν ἄχρον, ἐφεδρεύειν 
τοῖς ἐσομένοις: Ταῦρον δ᾽ ἐς τὸ Σχυλάκιον ὄρος, ὃ πέραν 
ἐστὶ ο μΦ ος ἵν ἐκ Τάραντος ἐχέλευε. 

Καὶ ὁ μὲν περιέπλε τ, διεσκευασµένος ἐς µάχην ὁμοῦ 
λ 

καὶ εἰρεσίαν' χαὶ τὰ πεζὰ αὐτῷ παρωμάρτει, προερευ- 
- νώντων τήν τε ἂν ἱππέων, καὶ λιθυρνίδων τὴν θά- 

Καὶ ὁ Καΐσαρ ὧδε ἔχοντι . ἐξ Ἱππωνείου 
ἐπιδραμὼν, ἐπιφαίνεται κατὰ τὸ Σχυλάκιον, καὶ τὴν 

εὐταξίαν ἀποδεξάμενος, ἐπανηλθεν ἐς τὸ Ἱππώνειον. 

Ὁ δὲ Πομ.πήϊος, ὥς µοι προείρηται, τάς τε ἐς τὴν νῆσον 

ἀποθάσεις ἐφύλασσεν ἁπάσας, καὶ τὰς ναῦς ἐν Μεσσήνη 

συνεῖχεν, ὡς βοηθήσων ὅποι δεήσειε. ι 

(61. Καὶ οἳ μὲν ἐν τούτῳ παρασχευῆς ἠσαν. Λε- 
πίδῳ δ) αὖθις ἐκ Λίθυης ἦγον αἵ ὀλκάδες τὰ λοιπὰ τοῦ 
στρατοῦ τέλη τέσσαρα" καὶ αὐταῖς ὑπήντα πελάγιος ἐκ 
Πομπηῖου Παπίας, χαὶ θειρεν ὡς Φιλίους δεχοµέ- 

νας: ᾧοντ το γὰρ σφίαι τὰς Λεπίδου συναντᾶν. Αἱ δὲ 

βραδέως τε ὑπὸ τοῦ Λεπίδου καθείλκοντο, καὶ ὕστερον 

αὐτὰς προσιούσας αἵ ὑλκάδες ὡς χαὶ τάσδε ἄλλας πολε- 

λασσαν. 

ὃ / 
οιεφ 

ἤ 

μίας ἐξέκλιναν' ἕ ἕως αἵ μὲν ἐκαύθησαν, αἵ δ᾽ ἐλήφθησαν, 

αἱ ὃ δ) ἀνετράπησαν, αἳ δ) ἐς Λιθύην ἀνέπλευσαν. Τοῦ 

δὲ στρατοῦ δύο μὲν τέλη διώλετο ἐν τῇ θαλάσση, καὶ εἴ 
τινες αὐτῶν ἐξενήχοντο, χαὶ τούσδε Τισιηνὸς, ὃ τοῦ 
Πομπηΐου στρατηγὸς, ἐχνέοντας ἐπὶ τὴν γἣν διέφθειρεν’ 

οἳ δὲ λοιποὶ πρὸς Λέπιδον χατήχθησαν, οἳ μὲν αὐτίκα, 
οἳ δ) ὕστερον. Καὶ Παπίας ἀπέπλευσε πρὸς Πομπήϊον. 

ΟΥ. Ὁ δὲ Καΐσαρ ἐς μὲν Στρογγύλην, ἢ τῶν πέντε 
νήσων ἐστὶ τῶν Αἰόλου, παντὶ τῷ στόλῳ διέπλευσεν 
ἐξ Ἱππωνείου, προερευνωµένης αὐτῷ τῆς θαλάσσης. 

Στρατὸν δὲ ἐπὶ μετώπου τῆς Σικελίας πλέονα ἰδὼν ἔν 

τε Πελωριάδι καὶ Μύλαις καὶ Τυνδαρίδι, εἴκασεν αὖ- 

τὸν παρεῖναι Πομπήϊον' καὶ τὰ μὲν ἐνθάδε Ἀγρίππα 
διαστρατηγεῖν ἐπέτρεψεν, αὐτὸς δὲ ἐς τὸ Ἱππώνειον 

αὖθις ἀπέπλει, καὶ ἐς τὸ τοῦ Ταύρου στρατόπεδον ἐξ 

Ἱππωνείου σὺν τρισὶ τέλεσι μετὰ Μεσσάλα διετρόχα- 
ζεν, ὡς Τανρομένιον αἱρήσων ἀπόντος ἔτι τοῦ Πομ- 

πηϊου, καὶτ τὰς ἐμβολὰς αὐτῷ διχόθεν παρέξων. Ἀγρίπ- 
πας μὲν οὖν ἀπὸ Στρογγόλης, εἰς Ἱερὰν διέπλει, καὶ, 

τῶν Πομπηΐου φρουρῶν αὐτὸν οὐχ ὑποστάντων, εἷλε 

τὴν Ἱερὰν, καὶ τῆς ἐπιούσης ἔμελλεν ἐ ἐπιχειρήσειν ἐς 

Μύλας Δημοχάρει τῷ Πομπηΐου, τεσσαράκοντα ναὺς 
ἔχοντι. Ὁ δὲ Πομπήϊος τὸ βίαιον ὑφορώμενος τοῦ 
Ἀγρίππα, ἔπεμπε τῷ Δημοχάρει ναῦς ἄλλας πέντε καὶ 

τεσσαράχοντα ἀπὸ Μεσσήνης ἐξελεύθερον ἄγοντα Ἀπολ- 

λοφάνη, καὶ αὐτὸς ἐφείπετο ἄλλαις ἔθδομήκοντα. 
γι. Ἀγρίππας δ᾽ ἔτι νυχτὸς ἐξ Ἱερᾶς ἀνήγετο ταῖς 

ἡμίσεσι τῶν νεῶν, ὡς Παπία -μόνῳ ναυμαγήσων. 
Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰς Ἀπολλογάνους εἶδε, χαὶ τὰς ἑθδομή-- 

χοντα  ἑτέρωθν' Καΐσαρι ι μὲν αὐτίκα Ἐδήλου Πομπήϊον 

ἐπὶ τῶν Μυλῶν εἶναι σὺν τῷ πλέονι ναυτικῷ, τὰς δὲ 

βαρείας αὐτὸς ἷγε κατὰ μέσον, καὶ τὸν ἄλλον στόλον ἐξ 
Ἱερᾶς ἐκάλει κατὰ σπουδήν. Ἐσκεύαστο δ ἀμφοτέ- 

ῥοις πάντα λαμπρῶς, καὶ πύργους ἐπὶ τῶν νεῶν 

ΡΡΙΙΙ5 ΟΠ ΡΟ ΠΡ. Υ, 101 ---Ι106. ο07 

π 5ΙΠΗΙ απὶ ῥίορο ΤαυγοπΙοηίαΠα οδε, Τρία 5{α{ἴΟΠΟΙΗ 

αροτοῃί. νο νογο αλα» Ἱορίοπος αά ΟΟΙάΠΗΠάΠΙ Ἠ]ιορίηαπι 

πη]δἰί {η αχ {οΠΠΗ ΓΓΘΙΗΠΗ, Ο064ΝΙΟΠΟΙΗ οχδροσίαίμτα», Ταιι- 

ΤΕΠΙ αἆ ΦΥ ]αοἵαπα ΠποπίσΠα, αἱ οδί οκ αἆνογδο Ταυγοπηρπή!, 

ο Τατοπία οἴτοιπα πα γίρατο Πη5δή. Τά Πο (ος, ραταίας 

όμπα απ τοπσαοποπα σπα αἲ ρτααπα, ρυοδεφαθη ρα» 

(εγοςίνί 1ποτο οορ5 ροάοξίίρας, οἱ ργαηςοῖς οφ] 

Ρις, αἱ (ου απα, Πα γποΐκαπα, 4) Ππαο οχρ]οΓατοη{. Δά 

ουηι δἷο Πίου [ασἱεπίεπα 0... Ὑίροπο ασομτηῖ, οἱ ῥτορο 

Β0Υ]ά6ΙΗΠὰ οΠΙ ο οπάΙ : αρρτοβαίοφαο οτάίπα, Ὑἱβοποιι 

τοάΠί. Αί Ῥοπροίας, αἱ ἀῑκίπας, ἀἱδροςίί5 εἶτοα Ἰοσᾶ 

' οπηπία αἆ οχδορπάσπά πα πι ἱηδα]απα ορροτίηπα ργωδίά15, 

οἸά5δ6μι Μοαβδαπο» εοπίίπεβραί, 5αοοΙΓΒΗΤΗ5 ποσππᾳιο οΡιΙ9 

[ουαί, 

ΟΙΝΥ. Ώαπα οἃ δἷο ίππο ραταπίας, Τιορίάο τΥ55 οχ 

ΑΠίσα τε](ι απαίπου Ἰορίοπος (γαπδρογίαραπίασ οπογαν]ς, 

Οπἱρας [η αἰίο [αοία5 ομγίαπα Ῥομηροίαπας ἄπκ Ῥαρίας, οἳς- 

ἆσια ορριθδςῖέ, «πάπα {απαπαΠα απιίοις αΏ Π]ίς ϱαἱφςοί οχζο- 

ρία5; ρίαγεγαη{ οΠΙΠ1, α Ἱιορίάο πηῖδδας Πάγος ἱρί ο6οΙΓ- 

πγο. 5εᾷ {ατᾶίας 5ιας ἀεάπκεναί Πορίάας : απας 1ρδα5 

ἀεῖπάο αἀ γαπ]οηίος ἀθοπαγαπί οπογα ία, ααοᾶ Ἰιο5[]ος Ίνας 

4ποσιθ οπεἀετεηί. Τα εχ οπεγανϊς αῶ οπρίῶ θαπ{, αἰίαρ 

ογεπιῶα{ 5ΙΏΠΊΘΙΞΦΥ6; ποππ]]ῶ ἵπ ΑΠΠίσΔΠΙ ΤΟΥΕΙςΩ5 5ΗΠ{. 

Ἐχ Ἱερίοπίριις ἆπσο ροτίογαηέ η παν, οἱ ἱ ααῖ πα [έαπι οπᾶ- 

[αταηί, «ος Τϊδίεπας Ῥοπιροίί Ἱεραίας {δταπα Ργεηδαηίος 

οοη/{εοΙί : τε](α5 οχεγοῖίας αἆ Τιορίάσπι ἀε]αίας ο5ί, γε] 

{απο Υεὶ Ροδίοα. Τιπῃ γετο Ραρίας αἆ Ῥοπηρείιη αὐπαν]- 

δαν], 

ΟΥ. Οωραι, ἵη ΘΙΤΟΠΕΥΙΕΠ, πΠᾶΠ1 6 (πίπαια {ηδυ]ῖς /Το- 

115, Ὑϊροπο επΠ1 {οία ϱἱα5ςο (τα]θοῖ. Θπαπ](πο ργαη]κοῖς 

Ρ6Υ π]ατθ εχρ]ογαί{ογῖς Πριτηϊοῖς οοσπογ]βδεί, (τοηίοπι δἱεἷ- 

Π πηυ]ς οορῖϊς οἶτοὰ Ῥε]ογατη οί Μγ]ΐ5 οἱ Τγπάατίᾶε ριᾶ-- 

5ἰάετί, οοη]θοίαγ{ί ἵρδιπῃ αἆθσςο Ῥοπηρθίαπι, Τίαφιθ τό- 

Ποίο Πβῖ Αρτῖρρα, απ Τορις σογομᾶῖς Ργῶρος»θί, 1ρ5ο ὙΙΡΟΠΕΙΗ 

ΤΟΥΕΙΞΗ5, ποχ ἴπάς ἵπ οαδίτα Ταιτί ἐταηςοαιτ{ οαΠα Ἆ[ος- 

5α]α ε{ {πῖρις Ἱερίοπίρας; οορίίαης Ταυτοπηθηίαπι τω ίρογε 

ρε Ῥοπιρείί αΏδεη[ίαπα, επΠη(πθ αἀθο α ἀποῦις Ἰαέογίριας 

ἂβαιοαί. Αφεῖρρα ἰβίέαν α ίγοπσγ]ο Ηίδαιη (τα]εοῖξ, οπΠι- 

απε οερίέ, Ρα]δίς Ῥοπηρείϊ ρτῶςἰάἰατίϊς; οαιιθη(ϊ ἀῑο Μγ]ας 

{εηίαίατας, οἱ Ώεπιοςβμαγθπη Ίπναδατς, αἱ 5ίαἴοπεη 1βί 

1 (πριπία Ῥοπηρείϊ πανίρης Παβοβαξ. Ῥοπιρείας, ἴπιθης 

Αβτῖρρω Γεγοςῖαα, αἴῖας απαἀτασἰηία ᾳαίπαιε Πάνος α Μες- 

δᾶπα πα Ώεπουματί, ἆπσα Ἰμοτίο Αροϊοριαπε, 4πθῃ 

[ρ5ο ευπι αλϊς 5ορίπαρίηία 5οπυπέης ο5ἱ. 

ΟΥΙ. Αστρα απίαο Ἰπσσίῃ οχ Ἠϊσνα φο]νΙέ οπι ἀἰπιίαία 
ρατίε πανΊαπα, απαςί 6ΗΠ1 δοἱο Ῥαρία [Γομιουιατορ ] ρι- 
παίατας. ὉΡΙ γετο οἱ Αροϊιορ]ιαπῖς εἸαβδεπα γἰάΙέ, οἱ Ἱ- 
Ί81η αΠαπη φερίαααϊπία παγίαπα; εοπίπιο αἰσηίβοαν]ε σ0- 
δαγῖ, Ῥοπηρθίηπα ΟΠΗ πηα]ογα οἰαςοίς Ραγίο ο55ο αἲ Μγ]ας; 
ἵρδεαια οµΠὰ σαν Ίρις πανίρας πιοδίαπη ασπΊοΠ (ρηηίέ, οἱ 
τοφ η. οἸαδδοιη οε]οείίο οχ Πίστα αἀνοσανίε, Εναι 

ἁπίοπα αἰίηφπε αρραταίας πιαρηϊβοις, ἱπροβίίς α- ρτογα 
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ω” εἶχον κατά τε πρώραν καὶ κατὰ πρύμναν. Ὡς ὃ 
αὐτοῖς αἵ τε παρακελεύσεις, οἵας εἰκὺς ἦν, ἐγεγέ- 

νηντο, καὶ τὰ σημεῖα κατὰ ναὺς ἠρτο, ἐξώρμων ἐπ᾽ 

ἀλλήλους, οἳ μὲν κατὰ µέτωπον, οἱ ὃ᾽ ἐς περικύχλωσιν, 

σύν τε βοῃ καὶ ῥοθίῳ νεῶν καὶ καταπλήξει ποικίλη. 
γ ι / 4 λ / Ἡν δὲ καὶ τὰ σχάφη Πομπηίῳ μὲν βραχύτερα καὶ 
χοῦφα χαὶ ὀξέα ἐς τὰς ἐφορμήσεις τε καὶ περίπλους᾽ 

Καίσαρι δὲ µείζω καὶ βαρύτερα, χαὶ παρ᾽ αὐτὸ καὶ 
βραδύτερα, βιαιότερα δὲ ὅμως ἐμπεσεῖν, καὶ τρωθῆναι 
ὀυσπαθέστερα. Τῶν τε ἀνδρῶν, οἱ μὲν, ναυτικώτεροι 
τῶν Καίζαρος ἦσαν" οἵ δὲ, σθεναρώτεροι. ἸΚαὶ κατὰ 
λόγον οἳ μὲν οὐκ ἐμθολαῖς, ἀλλὰ µόναις περιόδοις, 
ἐπλεονέχτουν, καὶ ταρσοὺς τῶν µειζόνων ἢ πηδάλια 
ἀνέκλων, κώπας ἀνέκοπτον,  ἀπεχώριζον ὅλως τὰ 

σκάφη, καὶ ἔθλαπτον ἐμβολῆς οὐχ ἤσσονα' οἵ δὲ τοῦ 

Καίΐσαρος αὐταῖς ἐμθολαῖς ὡς βραχυτέρας ἀνέκοπτον 3 
κατέσέιον ἢ διεῤῥήγννον, καὶ, ὅτε συμπλακχεῖεν, ἔβαλλόν 
τε ὡς ταπεινοτέρας ἀφ᾿ ὑψηλοῦ, καὶ κόραχας Ἄ γεῖρας 

σιδηρᾶς εὐχολώτερον ἐπεῤῥίπτουν. Οἱ δὲ, ὅτε βια- 
σθεῖεν, ἐξήλλοντο ἐς τὸ πέλαγος καὶ τούσδε μὲν τὰ 
ὑπηρετικὰ τοῦ Πομπηΐου περιπλέοντα ἀνελάμβανεν. 

ΟΥΠ. Ὁ δὲ Ἀγρίππας ἵετο μάλιστα εὐθὺ τοῦ Πα- 
πίου, καὶ αὐτῷ κατὰ τὴν ἐπωτίδα ἐμπεσὼν, κατέσεισε 
τὴν ναῦν, καὶ ἐς τὰ χοῖλα ἀνέῤῥηξεν, ἡ δὲ τούς τε ἐν τοῖς 
πύργοις ἀπεσείσατο, καὶ τὴν θάλασσαν ἀθρόως ἐδέχετο 

καὶ τῶν ἐρετῶν οἵ μὲν θαλαμίαι πάντες ἀπελήφθησαν, 
οἵ δ) ἕτεροι τὸ κατάστρωμα ἀναῤῥήξαντες, ἐξενήχοντο. 

Παπίας δὲ ἐς τὴν παρορμοῦσαν ἀναληφθεὶς, αὖθις 

ἐπήει τοῖς πολεµίοις. Καὶ ὁ Πομπήϊος, ἐξ ὄρους ἐφορῶν 

τὰς μὲν ἰδίας μικρὰ ἐπωφελούσας, καὶ Ψιλουμένας τῶν 

ἐπιθατῶν ὅτε συμπλακεῖεν, Ἀγρίππα δὲ τὸν ἕτερον στό- 
λον ἐξ Ἱερᾶς προσπλέοντα, ἀναχωρεῖν ἐσήμηνε σὺν 
κόσµῳ" καὶ ἀνεχώρουν ἐπιόντες τε καὶ ἀναστρέφοντες 
ἀεὶ κατ᾿ ὀλίγο. Ἀγρίππα δ᾽ ἐπιθαρήσαντος αὐτοῖς, 

ἔφευγον, οὐκ ἐς τοὺς αἰγιαλοὺς, ἀλλ᾽ ὅσα τῆς θαλάσσης 
οἳ ποταμοὶ τεναγώδη πεποιήκεσαν. 

ΟΥ ΠΠ. καὶ Ἀγρίππας, χωλυόντων αὐτὸν τῶν χυ- 

θερνητῶν µεγάλαις ναυσὶν ἐς ὀλίγον ὕδωρ ἐπιπλεῖν, 
πελάγιος ἐπ᾽ ἀγκυρῶν ἐσάλευεν, ὡς ἐφορμιούμενος 
τοῖς πολεµίοις, καὶ νυκτοµαχήσων εἰ δέοι. Τῶν φί- 
λων δ᾽ αὐτῷ παραινούντων, μὴ ἁλόγῳ θυμῷ συµφέρε- 
σθαι, μηδὲ τὸν στρατὸν ἐκτρύχειν ἀγρυπνίᾳ καὶ πόνῳ, 
μηδὲ πιστεύειν πολυγείµωνι θαλάσση, μόλις ἑσπέρας 

ἀνεζεύγνυε, Καὶ οἵἳ Πομπηϊανοὶ ἐς τοὺς λιμένας παρέ- 
πλεον, τριάκοντα μὲν τῶν σφετέρων νεῶν ἀπολαθόντες, 
πέντε δὲ καταλύσαντες τῶν πολεμίων, καὶ βλάψαν- 
τες ἄλλα ἵκανὰ καὶ βλαβέντες ὅμοια. ἸΚαὶ αὐτοὺς 
ὁ Πομπήϊος ἐπαινῶν ὅτι τηλικαύταις νανσὶν ἀντέσχον, 

τειχομαχῆσαι μᾶλλον ἔφασκεν ἡ ναυμαχῆσαι, καὶ ὡς 
νενικηκότας ἐδωρεῖτο' καὶ ἐπήλπιζεν, ἐν τῷ πορθμῷ διὰ 

τὸν ῥοῦν, κουφοτέρους ὄντας, περιέσεσθαι, καὶ αὐτὸς 
ἔφη τι προσθήσειν ἐς τὸ τῶν νεῶν ὤψος, Τοῦτο μὲν 
δὲ τῆς ναυμαχίας τέλος ἦν τῆς περὶ Μύλας Ἀγρίππα 

καὶ Παπίᾳ γενομένης, 

| 
ΑΡΡΙΑΝΙ 

ρυρρίαας πήρα. Ὁτ γετο, Ῥονἱ φοἰίαπα οο]ιογίαίνο: 

ΠΟΠ, 5ἱΡΠΠΠΙ Ῥος εἱησυ]ας πανος εἰαίαπῃ ο.ξ, οοπη εαν 

ῥταπα : οἱ αἰίοτί ἵπ [τοπίοπα [αοἱεβαπί Ἱπρείαπ; αἰίοτί 

οτομπαγοπίτο Ποδίεπι {οπάεραπί, Ἱπασπο οπίη ΥΙΓΟΓΙΠΙ 

{μπα παν Ίαπη εἰτορίέα, {οττοτεαμε παρ]. Ἐταπέ αὐεια 

Π3ΥΕ5 Ῥοπηρείί ΠΙΙΠΟΓΕ, Ίεγες, οί αἲ Ἱποιπτςαπάσπα οἴγουπῃ- 

γοπ{επάπππ(α6 Ποδίδιη αρί]ες : Οωσατίς Υετο πα]οτος σταν[ο- 

τοδ(µε, οί οϐ 14 ἵρεαπι {αγάίοτος; 5οᾶ αἲ Ιείας οππα Τπ[ρ- 

τοπάος γαᾖάίοτες, {181 κας ἰποπάος ΠτπηΙογες. ΝΗΠέος νετο 

Ἰήπο τοῦογθ ργα5ίαραπί; [ηίπο τεί παντα]! ροηή(ία. Ῥτοϊπάς 

Ῥοπηρεϊαπί ποῦ οοπουττεπάο, 5εᾷ οἴτοπππομγδαπάο, 5αρέτα- 

Ραπέ; 40 ΠΙΑΙΟΓΙΠΑ Παν Ίαπα Ίάπα Ρα]πιᾶς γεὶ σα νεγηκου]α τε- 
[Γἱησεβαπέ, 14Π1 ΤΟΠΙΟ5 Ρ]απο ἀείειρεμαπί, απί οαπη οπιπῖπο 

5οραταβαηί{ παγἰρία, ποο παίπας ἀθίτίπιοηιἳ 5, παπι ἳ το- 

βίπὶς ρεγοιςδίςδεπ{, α[εγεραπί.  Αἱ ζ0αξαγίαπί ἱρεῖς τοςίτο- 

γΗΠΗ Ιοἴβα5 ος [1ος Παγες, πἰρρίο ππήπογος, τοζππάεραπέ, οί 

απαβεαβαηί, απί ἀἰ[πησεβαη{; εἰ αποίῖος οοασίαβαπέας οϐ- 

ημας, πηἰςςίρης ο 5αρεγίοτί οσο ἨαπηΠίοτες ορτπεβαηΕ, ἵῃ- 

Ιδοίῖδαπο οοτγ{5 απ [οττοῖς πιαπῖρας τειϊπεβαπί οα5 [αι ας. 

ΟποΓΠ1 Ἱπιρείαπῃ αποίῖες ποπ Γεγεβαπί απαρ]ίας 11, ἵη ρε- 

Ίαρ.5 εχδιΠεβαπί, οἱ α 5οαρΗῖ5 Ῥοππρε ΙαΠπογΗΠΗ , ἵῃ Ἠου ἵρβαπῃ 

ἀϊδουγςαπίίρας, τουο]Ισεραπίαγ. 

ΟΥΠ. Αρτίρρα απίοπη ἵη Ραρία: παντα ππακίσιο Ἱπρείαπη 

ἀῑαχ]έ : Ιοίαππσαε 5ὐΏ Ργογα 6ί οοΠοβδαη Ῥογίγερῖέ αἲ οπτί- 

παπα πδ6άυ6ς Ὁ{ οἱ φαἱ ἵῃ οἶας (ατηῖρας αἲ Ρτορασπαπάππη ϱῦῃ- 

ίσταπί, Ιπίετο]αάεγεπίς, εί Ππαγε, εορίοδα ἵπ Παγεπ αἲ- 

πηῄδδιπα, γοπηῖσαπα ΙπβηαΠα ογάἴποπηα ἰοίαπα οῬγηετοί, τοῖ- 

απ ρετίγασία εοπἰαβα]αίίοπο Ππαϊαπάο εγαάεγεπί. ῬΡαρίας, 

ἵπ Ῥγοχίπιαπα πατίπα τευρρίας, τησ ἵπ ρτα σπα τοάΠ. 

Ταπα Ῥοπαροίης, ο πιοπία οοηρρϊσαίας 5ης ΡαγΙπα ρτοῇσετε, 

εί, αποίῖος οοπἹῖΠ5 τες σοτοΓθίς, 5οοἱο5 πανα]ες απη{ετε, 

ΑππρΡΩΣ ΥεΓο ΙαΠῃ τε]α πα ραγίεπη οἰαδςίς οκ Ἠίετα «ποσα 

Τ6γ0 5ἶσηιπῃ δαἱς ἀθάίξ, αἱ 5οτγα(ἶς ογάἵπίρης 56 τουἱρετεῃ!, 

Ἱάψπα Πἱ [εσσταπί; οἱ φἴπιυ] ραβπαπάο ατα σπα, εἴπιαὶ 

Ραυ]αἰἶσα τουσδσπάο, Σα άαχεγαπί δε ο ργα]ίο. Αρτίρρα Υοτο 

ἁοτίας Ἱηδίαπία, τεαροτιπί, ποπ αἆ Ῥτοχίπα σαφᾳπο Π- 

ίοτα, 5οᾷ Ύπα Ἠπιο Πα γῖῖς Π]αίο γαάσραπα εταξ 5ο]απη. 

ΟΥΠΙ. Ταπι Αρηρρα, α παροππα(οῖρας γεβίας πο πια 

6ηα5 πανος ους ναδοκίς οοηπα{ετοί, ἵπ αῑίο ]αοῖς αποῦ- 

τί οοΠς ΗΕ, ἰπΙπΗΙΠσΗ5 Ποδίρα5; οἱ ποοία 4ποαπε, 5ἱ ορα5 

οδοί, γα] απα γοὐἱηίορταίασας.  Μοποπίῖθας αὐἴοπι απηῖ- 

οἵδ, πο ἴγαΠα πηασῖς (παπα ΓαΓἱοΠοΠὰ 5εφοτοίας, που πα οπα 

πἰπηἰς ἀῑνοχατοί {σης ασ Ἰαοτίρας, πονο πατί οτοδεγεῖ 

[οφ ποπ ας (οπιραείαθας οὐποχίο, Υἱκ 5οτο 5ο τοίτο τὸ- 

οορι. Τηπα Ροπιροίαπί ροσία5 505 ροἱογηπί, απηϊςςίς {τῖ- 

μἰπία πανί», θα ηουκίς φπἱπσαο Ποδρας, αΐδᾳπο πα]- 

5 αοοθρες ραπίου ας Π]αιἷς ἱπουπηπησάίς. Οσο Ῥοπηροίας 

οοααόαης, απο (αυ πιαρηῖς τον ςδοπί πανίρυς, 5, 

αἲί, Ἰαπο Πο (αμα πανα]οα ρασηαπα γίαπα παπα ορρυρηᾶ- 

ΠΙΟΠΕΙΑ ΠΙΟ ΠΙΙΠΗ : που αΠίοι παπα γἱείογος ἀοπαν ες 8Ρροπι 

Γιοἱσης, ἵη (Γείο ῥτορίογ ΠΗπ ΕΠΗ οἱάςκουη «ΠΑΠΑ , 1 Ἱεγίογοί”, 

ἱία καροτίογεΙη [οτο; ῥγοιηοηκσο, αἀθἰατα πα 5ο είαπι 

αἰἰφπαπίαπι αἲ Παγα παν σα αλ άίποια, Ηίο εγεπία 

Γης παν ας εἶεσα Μγίας ρυρυας {μίος Αρρρασι εί Ῥαρίαια 

[{, οπιοςμαγοβη). 
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ΟΙΧ. ὃν δὲ Καίσαρα ὁ Πομπήϊῖος, ὥσπερ ἦν, 
« πρ αγ. ο α ’ - 
ὑπολαθὼν ἐς τὸ ῦαύρου στρατόπεδον οἴχγεσθαι, καὶ 

κ. τε / ” 3 ρὴ Ἐν. 

Επιχιρήσου τῷ Γαυρομενίῳ, μετὰ δειπνον εὐθὺς ἐς 
΄ ” -. Ν 

ΙΜεσσήνην περιέπλει, µέρος ἐν ταῖς Μύλαις ὑπολιπὼν, 
4 . 4 - ὁ / μό / »] / 

ἵνα αὐτὸν ὃ ΑἉγρίππας ἔτι παρεῖναι νοµίζοι. Αγρίππας 
’ . . 3 - 

μὲν δ) διαναπαύσας τὸν στρατὸν ἐς ὅσον ἤπειγεν, ἐς 
τε. 1 3}: 4 / Ε Υψ .] ο ] ε ᾿ ΜΥ 

Γυνδαρίδα ἐνδιδομένην ἔπλει' χαὶ παρηλθε μὲν εἴσω, 

" μαχοµένων δὲ λαμπρῶς τῶν φρουρῶν, ἐξεώσθη. Ἴροσε- 
χώρησαν ὃ) ἕτεραι πόλεις αὐτῷ, καὶ φρουρὰς ἐδέξαντο 
ΜΟΝ . ἳ α. κ, 3 / ε δν χ” ΜΑ μ 
καὶ αὐτὸς ἐπανηλθεν ἐς ἑσπέραν. ' Ο δὲ Καΐσαρ ἤδη μὲν 
- ’ ” ο” ον / εν / ᾿ 

ἐς Λευχόπετραν ἐκ τοῦ Σχυλαχίου διεπεπλεύχει, μαθὼν 
Ν 3 / / )- 3” / 3 
ἔτι ἀκριθέστερον ὅτι ὁ Ηομπήῖος ἐκ Μεσσήνης ἐς 

Μύλας οἴγοιτο δι) Ἀγρίππαν' ἐκ δὲ Λευχοπέτρας ἔμελλε 

νυχτὸς περᾶν ὑπὲρ τὸν πορθμὸν ἐς τὸ Ταυρομένιον. 
/ αἲ ζω / / Ν / 

Πινθόµενος δὲ περὶ τῆς ναυμαχίας, µετέγνω, μὴ χλέ- 
ν Ν Α λ 3 λ Ν ιά μ] 

πτειν ἔτι τὸν διάπλουν νενιχηκὠς, ἀλλὰ κατὰ φῶς θαῤ- 

ῥοῦντι τῷ στρατῷ περαιοῦσθαι" καὶ γὰρ ἔτι πάντως 

ἡγεῖτο Πομπήϊον Ἀγρίππα παραμένει. ἵἹΚατασχε- 
ψάµενος γοῦν ἡμέρας τὸ πέλαγος ἐκ τῶν ὁρῶν, ἐπεὶ κα- 

θαρὸν ἔγνω πολεμίων, ἔπλει στρατὸν ἔχων ὅσον αἱ 
-. δυό / Αλ ο ο ΔΝ 

γΠες ἐδέχοντο, Μεσσάλαν ἐπὶ τοῦ λοιποῦ καταλιπὼν, 

ἕως ἐπ᾽ αὐτὸν αἱ νηες ἐπανέλθοιεν. ᾿Ελθὼν δ᾽ ἐπὶ τὸ 
Ταυρομένιον, προσέπεµψε μὲν, ὡς ὑπαξόμενος αὐτό. 
Οὐ δεξαµένων δὲ τῶν φρουρῶν, παρέπλει τὸν ποταμὸν 

μ 2 / λ να - λ των, ο / π ὁ 

τὸν ᾿Ονοθάλαν, καὶ τὸ ἱερὸν τὸ Ἀφροδίσιον, καὶ ὥρ- 
/ .τὸν Ἀονηνέτην ΓΚαξί ὃν θεὶ ος ατ. 

µίσατο ἐς τὸν Ἀρχηγέτην [ Ναξίων τὸν θεὀν], ὡς χάραχα 
’ ο. 3 -”. 

θησόμενος ἐνταῦθα, καὶ ἀποπειράσων τοῦ Ταυρομε- 
ς 2 / ΄ 

νίου. Ὅ δὲ Ἀρχηγέτης Ἀπόλλωνος ἀγαλμάτιόν ἐστιν, 
6 ας. 3 / κ: Σ/ [4 3 νι λί . 

ὃ πρῶτον ἐστήσαντο Ναξίων οἱ εἰς Σιχελίαν ἀπωχι- 
σμένοι. 

ΟΧ. Ἐνταῦθα τῆς νεὼς ἐκθαίνων ὅ Καΐσαρ, ὤλι- 
ο Ν 9 29 ι) 3 -. λ 3. ασ 

σθε χαὶ ἔπεσε, χαὶ ἀνέδραμε δι αὐτοῦ. Καὶ αὐτῷ, 
/ 4 λ / κ {.. 3 / ᾿ 

καθισταμένῳ ἔτι τὸ στρατόπεδον, Πομπήϊος ἐπέπλει 
/ οω ο 3 / ο ὴ 3 λ 3 

στόλῳ πολλῷ, θαῦμα ἀθόχητον' ᾧετο γὰρ αὐτὸν ἐκ- 

πεπολεμῆσθαι πρὸς Ἀγρίππα. Παρήλαυνε δὲ τῷ 
ώς ΄ -ω .ω 

Πομπηΐῳ καὶ ἵππος, ἐς τάχος διερίζουσα τῷ ναυτικῷ" 
. λ ολ ο ιό θς 2. / ο ο ο» Νν Ἔ Δ ο : 

καὶ τὰ πεζὰ ἑτέρωθεν ἐφαίνετο, ὥστε δεῖσαι μὲν ἅπαν- 

τας, ἐν µέσῳ τριῶν στρατῶν πολεµίων γενοµένους, δεῖ- 
κ ἲ λ κά / /. .] ” / 

σαι δὲ τὸν Ναΐσαρα, Μεσσάλαν οὐ/ ἔχοντα µεταπέµ- 
κ» Δ μα 

Ψασθαι. Οἵ μὲν ἴππεῖς εὐθὺς ἠνώγλουν οἱ Πομπηΐου 
/ Ε ν ωχ ΔΑ 23 

χαραχοποιουµένους ἔτι τοὺς τοῦ Καΐσαρος. Εἰ δὲ ἐπὶ 

τοῖς ἱππεῦσιν οἳ πεζοὶ καὶ τὸ ναυτικὸν ἐφώρμησε, τάχα 
φ 9. 2Υ/ μα φ -ω.  3νὶ δαν 
ἄν τι μεῖζον ἐξήνυστο τῷ Πομπηίῳ: νῦν δὲ, ἀπεί- 

ρως τε πολέμου, χαὶ ὑπ ἀγνοίας τοῦ θορύβου τῶν 
Καίσαρος, καὶ ὄκνου μὴ µάγης περὶ δείλην ἑσπέραν 

ἄρχειν, οἳ μὲν αὐτῶν ἐς Κόκχυνον ἄκραν ὠρμίσαντο, 

πεζοὶ δ) οὐκ ἀξιοῦντες ἀγχοῦ τῶν πολεμίων στρατοπε- 
Αα / 3 / "5 ’ λ Δ ιά 

δεύειν, ἐς Φοίνικα πόλιν ἀνεχώρουν. ἸΚαὶ νυχτὸς οἳ 

μὲν ἀνεπαύοντο, οἵ δὲ τοῦ Καίσαρος τὸν μὲν γάρακα 
»/ κ αν .ὁ ανα ης κιν. 
ἐτέλουν, ὑπὸ δὲ κόπου καὶ ἀγρυπνίας ἐς τὴν µάχην 

ἐθλάπτοντο. Τέλη ὃ) ἦν αὐτῷ τρία, καὶ ἰππεῖς γω- 

θὶς ἵσπων πενταχόσιοι, καὶ κοῦφοι χίλιοι καὶ κληροῦ- 
’ ’ 

οι σύμμαχοι χωρὶς καταλόγου δισχίλιοι, καὶ ναυτικὴ 
δύναµις ἐπὶ τούτοις. 

| 

| 
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ΟΙΝ. Αί Ροπηροίας, ταία5, 4 αποά οταί, Ο5αγοίή ἵῃ 

Ταν! οπδίτα ρτο[οοίαπα, ΤαμγοπιοΠίαπι(ας ΠπναδτΙπα” 

πηον ἃ οσηᾶ ΜΟΡΡΑΠΑΙΗ τονθοίης οί, ΜΥΙΙ5 τοµσία ρατίο 

παν ίαπα, αἱ Απιρρα ἵρδαπα Τί οΠαππΙΠΙ αἀεσδο ρυίατοί, 

Αρηρρα, πα ΓΙ {ο γο[οσίο ρτο {εΠροτε, πανἰραν]ι Τγπάατίάσιη, 

ἀάσηίεμα δα: βί τοοορία5 αὐ ορρίἀαηἰς, ταγδής α- ργῶ»ί- 

ἀἰατίς, δίγοµο ποραρηαπίρας, ο]οοίας οί. 8ες αἰῖ5 {4ΠΊΟΠ 

ορρίάἰ5, ραπίον αἆ Αρτίρραπι ἀοβοϊεπίίρας, τοοορία δηί 

εἶα5 Ργωδίάΐα : οἱ 1ρ5ο Υ6δΡ6ΓΟ αἆ 5Ιαίοπει 51αΠ1 γοάί{{. 

Ἰηίογοα 097541 ΦΟΥ|α6ἶο Τιοπεορείταα Γαοταί ἀσγεσίας, ορ(ῖος 

Γαοίας Ῥοπαραίαπῃ Μοδδαπα ΜγΙα5 ργο[δοίαπα ρτορίοτ Ασιῖρ- 

ῥαπα : ἄααπιαπο φία(α]ςδεί ϱ Ἰειοορείτα ποσία {τα[ίοετο 

Ταυτοππθπίαπα, Ροδί(παπι απαἰγίί 46 πανα]ί ριώ]ο, πιυ{ᾶ- 

ΥΠ θεη{αοη{Ια1η : Ἱοηοδίία5 γ]οίοτί οχἰςἴπιαης, ΠΟΠ οἸαπα, 5ο 

οἸατα Ἰάσ6, πανίσαϊο οππι Πάποία, ῬειδΙαξδΙπη οηπι Ρ]αΠ6 

ἁάμαο Παβεβαί, Ῥτορο Ασιρραπι αΙαηπΙπα γογκατῖ Ῥοπῃ- 

Ραίαπα, ΟΗΙΙΠ(Η6 οχοτία ἆῑο ργοςροχῖβδοί ἵῃ αἰίππῃ ο πιοη(- 

Ῥη5. Πδαπαπι αρρατοπίε Ποδίο, παγἰσανΙέ, Ἱπροδίίο απαΠ- 

απ ο]αςςῖς οαρίεραί, πηΠία; τοῖς Ἠοςρα]α οοπηπηϊςῖς, 

4οπες αἆ 61Π1 παγες τοάίτοηί, Ταινοπιοηίαπα Υοτο ἀε]αίας, 

ηηϊς]{ αἆ 1 νεια , αἱ ἀθά1οπεπα ροβοστοήί : οί απαπα ρτῶ- 

5ἰάα]] εΙΠ1 ποῦ. αἁπ{οτεηί, Ργο{εγπαν]σαίο Παπιίπο ΟΠο- 

Ραΐα εί {4Πο Ὑεπενίς, αἆ Ατοζοροίαπι [ Ναχίογαπα ἀθιπῃ] 

αρρυ]έ, οαδίνα ΤΡ ροδίίητας, αἱ ἱπάρ αρσγοβδΗΓΙς ΤαΙΤΟΠΙΘ- 

πΙπῃ. Ἐδί απίεηα Ατοζιορεία Αροιιηίς Ρατγα φίαίαα, ααΠα 

ο]ίπι ἀεάίεαγοεναπί Ναχ! οο]οπί, παῖςςί ἵπ 9ο Ιίαπι. 

ΟΧ. Τρί ο πανί εχδορηάθης Οω5α1, [αμεηίο γες!ϊσίο, Ργοῖᾶ- 

Ρ5ι15 οδί : Ρνοίίπιας {4ΠΊ6Π Ρος 56 1ρ56 ογεοί5 5{αΗί. Ταπι 

οαδίτα Ῥοδίαπαπι πιοίατὶ Ἱηςεηῖέ, ἆαπι αἀλαο ἵπ 6ο οί, 

ιρογγεηπ]{ π]ᾶσηα ΕΙΠΑ 6ἶα556 Ῥοπηρεῖας, 60 πηασί5 πηταπίε 

Οῶδαγο ποοορίπΙη εἶας αἀγεπίαπι, ααοᾶ αΏ Απτίρρα Ιῦὰ 

ἀεγ]σίαπα ποἩ ἀπρίίαγεναί. ΒΙπια] ρες οταπα εσας ἴγγιθ- 

ραί Ιιοδίϊαπα, οε]οι]ίαίο οοηίοπάσης ου πανίρας : οἱ ἀϊγειδα 

Ρατία ρεάεςίνος εορία 5απί εοηδροοία. Ἱίασαε οΠηΠες 5υπί 

αχίαιρῖ, οἰτομπηγθηίος 56 α Π]υας οχοτοϊαρας γιἀεηίες : 

ηθς πηίης (ον]έας οδί Οδαν, αοά Μοξδδα]αΠΏ ]αΠ1 ΠΟΠ Ρ05- 

«οί 16655616. Ἐαπίίαίας Ιδίίαν ρνοίπας Οᾳ5ατίαΠος ἵπ 0ἳ- 

5ἰπῖς ππαπ]οπαϊς αἆμιο οσσοαραίος, ἰη[εσίανίί. Οποάσίαιθ 

ο]αςδίαν ἆποσμθ οί ροᾶϊίος ρατίίαι [δείδδοπί Ιπραίαπα, {0Υ- 

{α55ῖ5 ΙΠΔΙΟΤΟΙΗ Τοπα οοη{οσ]ςδεί Ῥοπηρεῖας. Ἀαπο Ρος Ιπι- 

Ῥογ1ἶαπα τοὶ πηΠΗ{ανῖς, αἱ σηονγαπ{ίαπα ἑπερίἁα{ἰοπῖς Πος{α ση ν 

γορῖ 50. ναςροιαπα Ιπίτο ρι]απα, αἰίθτί αἆ ΟοεογηΗΠι 

Ῥτοπποπ{ο Πα 1 5ίαΠΙοπεΠα 5ε6οςδεγυηί : ῥοά1ίος Υοτο, Πο- 

Ἰεπίος Ῥτορο Ἰοδίθπι οαδίτα ππείατὶ, αἆ Ῥ]απίσσπα ορρίἀ σπα 

5ο τοζορεγιη{. Ἀοοίο 5οᾳπεΠίά Πἱ απἰονογυηί, Οᾳ5απἱαΠί 

να]απα (αἱάθπα αΏςο]γεταπέ, 5ο ρτορίοι Ἰάβογεπα  γΙβΗίαπη 

αὖ ρασπαπάπα ημ{Ποτος δέ τοὐἙλῖ,  Ἐναπί απίοπῃ Ἱορῖο 

ηες {πας εη]ίες οἶπε οημἱ5 φπἱησεπῖ, Υε]ίίες παῇ]]ε, οοἱοηὶ 

αιχ/βατος γο]απίανἰ Μπ. ἱπδαροταε πανα]ες 5061, 
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ΟΧΙ. Τὰ μὲν οὖν πεζὰ πάντα Κορνιφικίῳ παρα- 

δοὺς ὁ Καΐσαρ, ἐκέλευσε τοὺς κατὰ τὴν γν πολεμίους 

ἀπομάγεσθαι, καὶ πράσσειν ὅ τι ἐπείγοι. Αὐτὸς δὲ 

ταῖς ναυσὶν ἔτι πρὸ ἡμέρας ἀγήγετο ἐς τὸ πέλαγος, 

μὴ καὶ τοῦδε αὐτὸν ἀποχλείσαιεν οἵ πολέµιοι καὶ τὶ 

μὲν δεξιὸν ἐπέτρεπε Τιτινίῳ, τὸ δὲ λαιὸν Καρχίῳ, λι- 

θυρνίδος δὲ αὐτὸς ἐπέθαινε, καὶ περιέπλει πάντας πα- 

ρακαλῶν" ἐπὶ δὲ τῇῃ παρακλήσει τὰ στρατηγικὰ ση- 

μεῖα, ὡς ἐν κινδύνῳ μάλιστα ὢν, ἀπέθετο. Ἔπα- 

λοις, καὶ Ξὸ ἔργον ἐς νύκτα ἐτελεύτησεν. Ἅλισχομέ- 
νων δὲ καὶ πιμπραµένων τῶν Καίΐσαρος νεῶν, αἱ μὲν 
ἀράμεναι τὰ βραχέα τῶν ἵστίων, ἀπέπλεον ἐς τὴν 
Ἰταλίαν, τῶν παραγγελµάτων καταφρονοῦσαι καὶ αὖ- 

τὰς ἐπ᾽ ὀλίγον οἵ τοῦ Πομπηΐου διώξαντες, ἐπὶ τὰς 

ὑπολοίπους ἀνέστρεψαν καὶ τῶνδε τὰς μὲν ρουν ὁμοίως, 

τὰς δὲ ἐνεπίμπρασαν. "Όσοι ὃ' ἐξ αὐτῶν ἐς τὴν γῆν 
ἐξενήχοντο, τοὺς μὲν οἵ ἴππεῖς οἵ τοῦ Πομπηΐου διέ- 
φθειρον ἡ συνελάµβανον, οἱ δ) ἐς τὸ τοῦ Κορνιφικίου 

στρατόπεδον ἀνεπήδων' καὶ αὐτοῖς ὁ Κορνιφίκιος ἐπι- 

ῥέουσιν ἐπεγείρει, τοὺς κούφους ἐκπέμπων μόνους" οῦ 
γὰρ εὔκαιρον ἐλόκει ινεῖν φάλαγγα δύσθυµον, ἄντικα- 
θηµένων πεζῶν μεγαλοφρονουμένων, ὥς εἶἰκὸς ἦν, ἐπὶ 

νίκη. 
ΟΧΠ. Καίσαρα δ' ἐν τοῖς ὑπηρετικοῖς ἐς πολὺ τῆς 

νυκτὸς ἀνακωγεύοντα, καὶ βουλενόμενον, εἴτε ἐς Κορνι- 

φίκιον ἐπανέλβοι διὰ µέσων τοσῶνδε ναναγίων, εἴτε ἐς 

Μεσσάλαν διχφύγοι, θεὺς ἐς τὸν Ἀθάλαν λιμένα πα- 

ῥήνεγκε μεθ) ἑγὸς ὁπλοφόρου, γωρὶς φίλων τε καὶ ὅπα- 

σπιστῶν καὶ θεραπόντων. Καί τινες ἐκ τῶν ὁρῶν ἐς 

πύστιν τῶν γεγονότων καταθέοντες, εὗρον αὐτὸν τό τε 

σῶμα καὶ τὸν Ψυχὴν ἐσταλμένου: καὶ ἐς ἀκάτιον µε- 

ταφέροντες, ἵνα διαλάθοι, µετεκόμισαν ἐς Μεσσάλαν 

οὗ μακρὰν ὄντα. “Ὁ δὲ εὐθὺς, ἔτι ἀθεράπευτος, ἔς τε 

Κορνιφίκιον ἔστελλε λιόυρνίδα, καὶ πανταγοῦ διὰ τῶν 

ὁρῶν περιέπεμπεν ὅτι σώζοιτο, Κορνιφικίῳ τε πάντας 

ἐπικουρεῖν ἐκέλευε, καὶ αὐτὸς ἔγραφεν αὐτίκα πέμψειν 

βοῄθειαν. Θεραπεύσας δὲ τὸ σῶμα καὶ ἀναπαυσάμε- 
νος ὀλίγον, ἐς Στυλίδα νυκτὸς ἐξήει, παραπεμπόµενος 

ὑπὸ τοῦ Μεσσάλα, πρὸς Καῤῥίναν, τρία ἔχοντα ἐπὶ 

τοῦ πρόπλου τέλη" καὶ τῷδε μὲν ἐκέλευσε διαπλεῖν 
ἐς Λιπάραν, ἔνθα καὶ αὐτὸς ἔμελλε διαπλευσεῖσθαι. 
Ἀγρίππαν δὲ, γράφων, ἠξίου κινλυνεύοντι Κορνιφικίῳ 

πέµπειν Λαρώνιον μετὰ στρατιᾶς ὀξέως. Μαικῆναν 

ὃ) αὖθις ἐς Ῥώμην ἔπεμπε, διὰ τοὺς νεωτερίζοντας" 

καί τινες παρακινοῦντες ἐκολάσθησαν. Καὶ Μεσσά- 

λαν ἐς Δικαιάργειαν ἔπεμπεν, ἄγειν τὸ πρῶτον καλού- 
µενον τέλος ἐς Ἱππώνειον. 

ΟΧΗΠΙ. Μεσσάλας δὲ οὗτος ἦν, ὃν οἳ τρεῖς ἐπὶ θα- 

νάτῳ προγεγράφεσαν ἐν Ῥώμῃ, καὶ γρήματα τῷ 
κτείναντι καὶ ἐλευθερίαν ἐπικεκηρύγεσαν: ὃ δὲ πρὸς Κάσ- 

σιον καὶ Ἡροῦτον φυγὼν, ἀποθανόντων ἐκείνων, τὸν 
Ναί 

να . κ -- ἔλος .. ψ . ο-σ., Ῥδ ο 

μοι τοῦτο ἀναμνησαι νῦν ἔδοςεν ἐς ὔλωμα της Γω 
στόλον ἐπὶ σποιλαῖς Αντωνίῳ παραδεδώκει. 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ο! Ρί5 οοηρτεΒεί δυη{, εί αὖ ποσίθπη πδασε ραρηαταπί. ΟµΠ]- 
ναχθέντος δὲ τοῦ Πομπηίΐου, δὶς μὲν ἐπεχείρησαν ἀλλή- ᾿ 

ΟΧΙ. ΤναδΙίο ἱρίαν ρεδίίαία Οοτηϊβοίο, αἱ τη ἵειτα πθ” 

(ά1η ροςδοί τορυρηαγεί Ἰνορρα5, Οα.ατ απία Ἱπεριῃ ἵη α Πάπα 

ῥτονοοίας οί, πο οἱ πιατῖ 8 Ἠοδίΐρας εχε]αάρτείης : ἀεχίτο 

οἰαςθίς οοτπα Ῥτα[οσς Τη πίαπα, βἰπίδίτο Οατοῖαπα : ἶρ5ο, 

Ιἠραγπίσα οἴτοιπη οἸάβδείῃ Υγομίαμς, οπηπίρα5 Ἱοτίαίοτ αἀεγαί : 

απο [αοίο, ἱηὶρηία Ἱπιρεταίοτία, αἱ η πιακίπιο εοηδΗσία» 

Ροηίσμ]ο, ἀεροδιήί. Οσεαιτεηίε απ{επη εχ 4ἀγετςο Ῥοπηρείο, 

απο Ρανς πανίαπι Οαφαπίαπαταπα τε] εαρετείατ γε] Ἱπεεπάε- 

τοίαγ; αἰία., εχραηθίς παποτίρα5 γε]ίς, οοπ{θιη{ο ἱπαρεταίοτί5 

ἱππρετίο, Ῥτο[αρογυί ἵπ Πα]ίαπα : 4πα5 ραμ]ίδρος ρειδεουί! 

Ῥοπηρείαπί πποχ οπηίδεγιηί, εἰ αἲ τε]ίαπας γεγθιδί, ΘΓΗΠΗ 

αἰίας οδροτιΠ!, αἶῖας ἱπορπάσγυπί, Οπί νοτο εκ πατίρης ἵη 

(ετγαπα οπα{αβαΠί, ϱΟΓΙΠΙ ἱρθοτατα πισηαΠη Ῥατίεπη οφ] ΐες 

Ῥοπιρείαπί γεὶ οράεραπί γεὶ οπρίοραπί : αἲῖ αἲ ΟογηϊΠο 

οαρίτα 56 ργοηρίεραπί : απο Πίο αοοιττοπίες εχεῖρῖεμαί 

5ο]ἱ5 ομγίαπα πηῖςαῖς γαρ; Ιπίοππροςιίναπη ταία5 Ἱεβίοπες 

Ἰμαιά ηἰπηϊς 5.Π6 {πο απίπιοδας οἀπσστο, αβεἰἀεμίε 6 ΡΓῦ- 

Ρίπαπο ρεάϊίαία ἨἩοδππα, Ἰηδο]εςορηίσπα (αἱ Πετῖ 5ο]εί) 

γἰοίοτία. 

ΟΧΠ. Ο6αῶκας, ἵπ αεἰπαγῖῖς αἆ πα]ίαπα ποοίεπα ἵπ α[ίο Πη- 

οπαίας, ἱποσγίαδαιε ΟογπίΠοϊαπηπο ρου ππεδἶα [ος παυ[ταξία 

Ροίεγεέ, 4η α Μοςδα]απα τε[αρετεῖ, {ππάεπα [οτίε [ογίσπα α 

ΑΡααπα ρογίαα ἀείαίας εδέ σπα απο αγπηίροτο, ἀεςιαίας 

απηϊοἶς, φα{οέρας, 5οεγίδᾳπθ. ΟεπΙ ποππη]{, ο πιοβῖ- 

Ῥη5 αἆ τε «ορποβορηάα5 ἀθοππτεπίες, ηγεπετηπί ϱοτρογε 

απίπιοαιο ἀθ[οσίαπα : εί (ταηδ]αίαπα υπο ἵπ Ἠοο, ΠΙΠΟ ἵ : 

ἁλιᾶ ασαίναπα, απο πιασίς Ἰοδίοπι Γαἱἱογοπί, αἆ Μοςκαϊαπα α 
ἀερογίατυη{, αἱ ΠΟΠ Ίοηᾳο αῦεταί. Ἰπάς 0.ας, ΡΓΙδ(παϱ 

οοτρα5 ομτατοί, αἲ Οοτπίβοίαπα πηϊφίε Πρανηίσαπα, εἰ οἴτοα | 

οΠΊΠ65 πηοηίος ἀῑπιϊςίι απὶ Ἱποοαπποπα 56 παποϊαγοηί, 1108- : 

τοηίαια 9ΠΊΠ65 ΟΡΕΠΑ Γοττο Οογπίβοίο; οἱ ἴρ5ε ρου εαν 

Ρο]ἱοίέας δέ εἶ, πιοχ αἀ[οτο ααχἠίσπη, Οωταίο ἀθίπάς οος- 

Ρογ6, αππῃ αἱ γἰδδοί πποδίσυπα, ἂά δἱγ]ίάα πουία ργο[οσίας 

οδί, Μοβκα]α ου ἀοάποεπίο, απ Οατἰπαίεπα, Ραταίαπι πά 

πα γἱσα{οηθία ουΠΗ ἐτῖθς Ἰοσίοπίρα5; 4ποα ]α551ἱ [η Γήραγαμα 

(γα]ίορτο, ἔροο πιον ο σπα οοΠδδοίαγΗ». Αρηρρο απούσο 

βοπραίέ, αἱ ρογίοπ]ο οχπιοτοί Οοπήβοίαπα οσ]επίίες, κα ηη(- 

(οπάο ουΠα οχροΚ είς Ἱιατοπίαπα, Ἠασλήκήπο Μαορπαἴείη τη 

τήοπα παἰδίε, Ρτορίοτ οο5 αἱ ποναγαα τογατα ομρίά{ ο5δεη! { 

ἵπ «ποΓΗΠΙ ΠΟΠΠΗΙΙ05, ααἲ ἑατθας οἴνοταμέ, ἀπΙΙαάγΕΓΡΗΗΙ 

οἱ, Μοςβκα]αία νοτο Ῥαἱοο]ος ἴγο ᾖηςδίε, αἱ ῥἴσιαία Ἱεβίοποῃι 

αυ νουσίαε, Ύ οποια αἀάποστεί. 

ΟΧΠΙ. 15 Μοςα]α ἰάσπι οταί, ααἲ, Ύσα ᾱ- ἱεαπαν τες 

Ρτοροβίίο ἠπίογ[οσίονί ργαπίο ΠΙμογίαίουο, ΡγοδοΠρίας Γαἱν” 

βοί, ῥνοίαμης ἀοίπᾶς πα Ἠγαίοπα οἱ Οαλδίαπο, ροδ ογυη 

ΠποΓίοςα. Απίοπίο οἸδβδοπα. ἱπιογροδίία ρασίοπο (γαδίάθγαϊ, 

Φποά πμ ἵπ Πποιονίαμα γονουατο Γη, ἐπ Ποππαρα: γἱρ 
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µαίων ἀρετῆς' ὅπου Μεσσάλας, µόνον ἔχων ἐν τοσῇδε 
γα ο) 4] 3 ο 

συμφορᾷ τὸν προγράψαντα, ἐθερ / 

ἄπευεν, ὡς αὐτοκρά- 
τορα, καὶ περιέσωζε. Κορνιφίκιος δὲ ἀποτρέψασθαι 
μὲν ἐκ τοῦ χάραχος εὐμαρῶς ο τοὺς πολεµίους' χιν- 

δυνεύων ὃ᾽ ἐξ ἀπορίας, ἐς µάχην ἐξέτασσε χαὶ προῦ- 

καλεῖτο. Πομπηΐου δὲ οὐ συμπλεκοµένου μὲν ἀνδράσιν 
ἐν µόνῃ τῇ µάχη τὴν ἐλπίδα ἔχουσι, παραστήσεσθαι 
δ) αὐτοὺς τῷ λιμῷ προσδοχῶντος, ὥδευεν ὅ Κορνιφί- 
χιος, ἐν µέσῳ τοὺς ἀπὸ τῶν νεῶν διαφυγόντας ἀνόπλους 
ἔχωνν βαλλόμενός τε καὶ χαλεπῶς, ἐν μὲν τοῖς πεδι- 

νοῖς ὑπὸ τῶν ἵππέων, ἐν δὲ τοῖς τραχέσιν ὑπὸ τῶν Ψι- 
λῶν τε χαὶ κούφων, οἳ, Νομάδες Λίόυες ὄντες, ἠκόν- 
τιζόν τε ἐπὶ πλεῖστον, χαὶ τοὺς ἐπεχθέοντας ὑπέφευγον. 

ΟΧΙ. Τετάρτη δ᾽ ἡμέρα μόλις ἐπὶ τὴν ἄνυδρον 
Υὴν ἀφίχοντο, ἣν ῥύαχα πυρὸς λέγουσί ποτε µέχρι 
θαλάσσης χατιοῦσαν ἐπικλύσαι, καὶ σθέσαι τὰ ἐν αὐτῃ 
γάµατ α’ καὶ αὐτὴν οἱ μὲν ἐπιχώριοι μόνης ῥδεύουσι 
νυχτὺς, πνιγώδη τε οὖσαν ἀπ᾿ ἐχείνου, καὶ κονιορτοῦ 
σποδώδους γέμουσαν. Οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν νὰ ίκιον οὔτε 
νυχτὸς ἐθάῤῥουν, ἐν ἀσελήνῳ μάλιστα, ἰέναι διὰ ἀπει- 
ρίαν ὁδῶν καὶ ἐνέδρας, οὔτε ἡμέρας ὑπέμενον, ἀλλ) ἀπε- 
πνίγοντο, χαὶ τὰς βάσεις ὡς ἐν θέρει καὶ καύματι ὑπε- 
χαίοντο, μάλιστα οἳ γυμνοί. Βραδύνειν τε οὐ δυνάµενοι 
διὰ τὴν δίψαν ἐνοχλοῦσαν, οὐδένα ἔτι τῶν βαλλόντων 
αὐτοὺς ἐπεξήεσαν, ἀλλ ἐτιτρώσκοντο ἀφυλάκτως. 

Ἐπεὶ δὲ χαὶ τὰς ἐξόδους τῆς διαχεκαυµένης ἕτεροι χα- 

τεῖχον πολέμιοι, ἅμε ελήσαντες τῶν ἀσθενεστέρων τε χαὶ 
γυμνῶν, ἀνεπήδων ἐς τοὺς αὖ χένας οἳ δυνάµενοι, τόλμη 

παραθόλῳ, καὶ ἐθιάζοντο τοὺς πολεµίους ἐς ὅσον εἶ χον 

δυνάµεως. ἹΚατεγομένων δὲ 

ἀπεγίνωσκον αὐτῶν ἤδη, καὶ μεθεῖντο ὑπὸ δίψης καὶ 
θέρους. Προτρέποντος δὲ αὐτοὺς τοῦ Κορνιφικίου, χαὶ 

πηγὴν πλησίον οὖσαν ἐπιδεικνύοντος, οἳ μὲν αὖθις 
ἐθιάζοντο, πολλοὺς ἀπὸ σφῶν ἀπολλύντες, Ἕτεροι 

δὲ τὴν πηγὴν χατεῖγον πολέμιοι, καὶ παντελὴς ἤδη 
τοὺς τοῦ Κορνιφικίου κατεῖχεν ἀθυμία, καὶ παρίοντο. 

ΟΧΥ. ὭΏδε δὲ αὐτοῖς ἔχουσι Λαρώνις ἐ ἐπιφαίνεται 

μακρόθεν, ὑπὸ Ἀγρίππου σὺν τρισὶ τέλεσι πεµφθείς' 
οὕπω μὲν ἔνδηλος ὢν ὅτι φίλος εἴη: ὑπὸ δὲ ἐχπίδος ἄεὶ 

τοιοῦτον ἔσεσθαι Ἰ προσδοκῶντες, ἆ ἀνέφε ρον αὖθις αὐτῶν. 
Ως δὲ καὶ τοὺς πολεµίους εἰδον τὸ ὕδωρ ἀπολιπόντας, 

ἵνα μὴ γένοιντο ἐχθρῶν ἐν µέσῳ, ἀνέκραγον μὲν ὑπὸ 
ἡδονΏς ὅσον ἔσθενον" ἀντιθοήσαντος δ αὐτοῖς τοῦ Λα- 

/ / λ / -- λ λ ρωνίου, δρόµῳ τὴν πηγὴν κατέλαθον. Καὶ ὑπὸ μὲν 
τῶν Ἰγεμόνων ἐκωλύοντο πίνειν ἀθρόως' ὅσοι δὲ ἡμέ-- 
λησαν, ἔπινον ὅμοῦ καὶ ἀπέθνησκον. Οὕτω μὲν ἐξ 
ἀέλπτου Κορνιφίκιος, καὶ τοῦ στρατοῦ τὸ φθάσαν µέ- 

ρος, περιεσώθη πρὸς Ἀγρίππαν ἐς Μύλας. 

οχγΙ. Ἄρτι δὲ ὁ Ἁγρίππας Ἐυνδαρίδα εἰλήφει, 
τροφῶν μεστὸν χωρίον, καὶ εὐφυῶς ἐς πόλεμον ἐκ τῆς 
θαλάσσης ἔχον. Καὶ ὁ Καΐσαρ ἐ ἐς αὐτὸ τὰ πεζὰ χαὶ 

τοὺς ἵππέας διεθίθαζεν. Ἐγένοντό τε αὐτῷ πάντες 
ἐν Σικελία, ὁπλιτῶν μὲν ἐς εἴκοσι καὶ ἓν τέλος, [ππεῖς 

δὲ δισμύριοι, καὶ κοῦφοι πλείους τῶν πενταχισχιλίων. 

ΑΡΡΙΑΝΤΕ. 

καὶ τῶν ἑξῆς αὐγένων, 

(115 Ἰαά πα, απαπάσφαἱάθη Μοδα]α, Ιά)οῃς {π ροίορίαἰθ 
ῥυοδοπρίοΓοπα ΒΕΠ οπημί φα{ο]Ηίο ἀσφο]αίαπι, ἵπ απια 
οπ]απηίαίο γο[ονε αἱ Ἱπιρογαίογομα, φεγναν]ίααο. Οογπί[- 
αἶπ5, απαπαγ]5 α οαδἰτῖς Γαοῖ]ο Ποδίσια αγοσίο ῥοίαἱςδδοί, {α- 
που, Ὑπἷα Ἰαρογαβας οοπηπσα(ααπα Ἱπορία, φαἱ5 ἵπ 0ἴθΙ 
μνούιιο(ῖ5 Ἰορίεια ρτογοσανίί, Ῥοπηρείο γονο ἀείτοσίαπίο 
οσΓίάΠΊΟΙ ουπα γἱῖ5 {π 5ο]α ἀοχίτα Πάποίαπα Μαθοπίίνας, εί 
[απο 5ο 5Ηβας(ΗΥΗΠ ϱο5 δροναμίο; Οογπίβοίας, τουορίίς {π 

πα ἴαπα μπιν Ππογηίρις απἱ ο Πα[γασίο ογαδοταη!, Ιου 

[πανοσνιις οδί ἀἰΠίοῖ]ο ρογϊοι]οδαππ(]α ἵῃ τορίοπο ϱαπηρος(τὶ 
η]κίΗριις 4ῦ οᾳαἰίαία ος πα Ἱη[οςίαίαδ ἵΠ ἄδροτα Υοτο α 
Ναπία!ς Ἰογ[ίεν αιπηα!ἶς, ααἱ, οχ Ἰοησίφείπιο Ιπίθγνα]]ο {ασι- 
Ιαηίες, [αοἴ]ο τοβαβἰεραπί, 5 αἱ ἵπ οο5 Ῥτουμιτθτοηί οχ 
ασηιίπε 

ΟΧΙ. Οπανίο ἀοπιαπα ἀῑς ἵπ απἰάαπα Ι]απα γοσίΟΠΘΠΙ Ρει- 

γοπονπηί, απο, ἃ πιοπίΡας αἆ Π]άνο πδαπε ροιτοσία, ἱρηῖς 
μνοβαγίο οτι Ἱπιπάαία Γον, 4πο θεπηγϊσίπος οΠηΠΟς 
ἁιπίῶ 5ιηΐ: σπα αΏ 6ο {6ΠἩΡΟΓ6 αοεο]α; ποσέα (απίαπι Γα- 

οπή Πίαυ, Ρνορίευ 5/Γοσαηίοηα α5ίππα ρα] γογεπι(ιιθ εἴπογο- 

5Η. Ῥευ θα ΟονπΙβοῖ πηϊ]ίε5 ποια ποσία, 5Πεπίε ρις- 

50ΥΗΠΠῃ Ίημα,, Που αιιςί 5υπ{ [ασργο, Ρνορίος γίαγιπα ἱππροτῖ- 

Παπα αἱ Πχείανη Ἰηδίάϊαγαπας πεις ἰπίθνάῖα, δα πασγαπές 

564 /Γοσαβοπίας, εί ρού σπα Ρ]απία:, ΠΟΠ 8605 ας ἵπ {6Γ- 

γ]άα ακίαία, Ες ρυ5ου πα αιί παςί ἱποοάσραπέ, αἀαγοῦαι- 

ία. Οπής που 5ΐ Ῥνοίηθης πποτανί 605 5ἰποτοί, 

ἨΠΘΙΙΠΕΠΙ απηρΙα5 {ο]ίς Πη[οςίαπίοπα οχοπιτεραηέ, 5ο ἴπι 
Ῥαπα γυπεναραπίας. Ὀδί γονο εἰ [απσος, σα 6 Ρογςίο 

ἃπτο εγαί οχῖίας,, αἰίς Πορΐριι5 οΏσεδςος τἰάργαπέ, πεσ]εοί]» 

πιααῖς οἱ η γηηϊονίρας,, ἱγηαεναηί ἴπ (ααοος αποἰαποί ροίσγαπί 

Ρεγάϊία αιἀασῖα, εί Ἰοδίοπι ἱπιρα]θγιπί ρτο γἱ]ριας : 5οἆ 

(11 οἱ αῖας ἀείπζερς Γαπσες οεοαραία5 οεγηθγεηί, ἀεερο- 

γα{15 τορις τοιηϊδεγαπ{ Ιπαροίαπα, 511 ςἵπια] οί αἲδία ἸαΏοτο- 

ασε αΠΠΟΙ.  Οοἱονίαπία γετο Οοιπίβςίο, εί Γοπίθπη ἵΠ Ρτο- 

Ρίπ( πο οδίεπἀεηίθ, τοάἰπίοσταίο ἱπιροία ρτοραοταπί απἱάθηι 

Ποδίεπα, 5οᾷ ΠΟΠ 5ἱΠ6 Πιασηα ΦΗΠΟΤΙΠΑ Ἰασίατα, ΟθίθγΠι 

4η Γοπίοπα 4ποσπο αὐ αΏῖς γαδα5 Ποδίρας οεουραίΠα 

ο[[επάθνεηί, {άΠ ΟΠηΠ65 οἱ απ]πηϊ οἱ οογρουῖ5 γίτος θ05 ἀθ[ο- 

οδγαη{. 

ΟΧΥ. Ρίο α[ῑεοίῖς Οουπὶβοϊαπἰς φα)]ίο οιηίηας αρρατοί 

1αγοπία5, πηῖδδας αἲ. Ασιῖρρα ουσα (πἶρας Ἰοσίοπίρας. Εί 

ΠΠ, απαΠ(ΠΠΙ ΠΟΠ. φαΐ φίαΐϊπι οοπιρεγίαπα Ἰαροραπί, 

ἁπηῖσας ε556 οορίας, {ἄΠπΕΠ , αποπίαπα 5ΕΠΙΡΟΥ {αἱε αἰἰᾳῖά ςἰρί 

εγεπίαγαπι δρεΓαγεΓαη{, ἀΠΙΠΙΙΠΙ Γεεθρογη{. Ὁέ γοτο ]αΠι 

Ἰοδίεπα 4ποαπθ τοπαπεΓο α4παα γ]άρταπέ, πο Ιπο]ήάεγε- 

{αν πιθάία5, αχο]απιανετιηί ργο0 ϱαπάἶο απαπίατη Ροίθταηί : 

σα ηλαι16 6ΙΑΠΙΟΤΕΠΗ γε ἀἰάϊ5ςοί Τιατοπίας, οπΓ51 ΓΟΠίΘΠΙ ο6- 

οπρατηί. Ὑείοραπίας απἴεπ α ἀποίρας, πο επβίέο ἵπρι- 

Εἰίατεηί 56 Ῥοΐα : αποταπα απιάεΠα πποβῖία απὶ πθρίεχετο, 
Ἰωΐοι Ῥρεπάαπα οπιογἰοβαπίαγ. Βΐο οκ Ιηδρεταίο Οογηίβοίας, 
οππα 5αρεΓε[Η{ο εχοτγοῖία5 Ρατίε Ἁγ]ας, αἆ Αστίρραπι εγαςί! 
Ιποσ]απῃῖς. 

ΟΧΥΙ. Ρεν τά (επιρας Αφιρρα Τγπάατίάεπα οδρεΓαί, Τ6- 

[ογίατη οἰβατίογπα οορία, οἱ ορρογίαπαπα Ὠο]ίο πα γιο, 

Πασις ϱ0 Οω5ατ ἀοροτίαραί Ρροδ[ίες οσιΠίοδᾳαο. Παραε: 

σαθ 14Π1 ἵπ ΠΠΙΥΕΙΞΗΠΗ ἵπ Φίοία ππαπα αἱ γἱβιπ(ϊ Ἱοβίοπος, 

εφαἰίαπα τἰβιη{ϊ πη]ία, Ἰενῖς αγππαίατα Ῥ]άτες (πἱησαε πηῖ]- 

Ἠρας. ΜγΙας απίοπα, οἱ α ΜΥΙΙ5 Ίουα οπηπία πδᾳαε Ναπ]ο. 
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Πελωριάδα , καὶ τὰ παράλια πάντα, φρουραὶ Πομπηΐου 

κατεῖχον: αἳ φόθῳ μάλιστα Ἀγρίππου πῦρ διηνεκὲς 

ἔκαιον, ὡς ἐμπρήσοντες τοὺς ἐπιπλέοντας. Ἐκράτει 

δὲ καὶ τῶν στενῶν ἑκατέρων ὅ Πομπήϊῖος Ἀμφὶ δὲ 

τὸ Ταυρομένιον καὶ περὶ Μύλας τὰς περιόδους τῶν 

ὁρῶν ἀπετείχιζε, χαὶ τὸν Καίσαρα ἐκ Τυνδαρίδος ἐς 

τὸ πρόσθεν ἰόντα ἠνώχλει, μὴ συμπλεκόμενον. Ἀγρίπ- 
που δὲ νοµισθέντος ἐπιπλεῖν, ἐς Πελωριάδα µετεπήδη- 

σεν, ἐκλιπὼν τὰ στενὰ περὶ Μύλας" καὶ ὃ Καΐσαρ αὖ- 
τῶν τε χατέσγε, καὶ Μυλῶν, καὶ Αρτεμισίου, πολίχνης 

βραχυτάτης, ἐν ᾗ φασι τὰς ἡλίου βοῦς γενέσθαι, καὶ 
τὸν ὕπνον ᾿Οδυσσεῖ. 

ΟΧΥΠ. Ψευδοῦς δὲ τῆς Ἀγρίππου δόξης φανείσης, 
ὁ Πομπήϊος ἡσθεὶς τῶν στενῶν ἀφηρημένος, καὶ Ίγι-- 
σιηνὸν ἐκάλει μετὰ τοῦ στρατοῦὺ. Τισιηνῷ δ᾽ ὁ Καὶ- 
σαρ ὑπήντα, χαὶ διηµάρτανε τῆς ὁδοῦ περὶ ὄρος τὸ 
Μυκόνιον" ἔνθα ἄσκηνος ἐνυκτέρευσεν' ὄμθρου τε πολ- 
λοῦ καταῤῥαγέντος, οἷος ἐν φθινοπώρῳ γίγνεται, τῶν 
ὁπλοφόρων τινὲς τὴν νύχτα πᾶσαν ἀσπίδα Κελτικὴν 
ὑπερέσχον αὐτοῦ. ᾿Ἐγένοντο δὲ καὶ βρόµοι τῆς Αἴτνης 

σκληροὶ, καὶ µυκήµατα μακρὰ,, καὶ σέλα περιλάμποντα 
τὸν στρατιάν' ὥστε τοὺς μὲν Γερμανοὺς ἐξ εὐνίων 
ἀναπηδᾶν ὑπὸ δέους" τοὺς δὲ, ἀκοῃ τῶν περὶ τῆς Αἴ- 

τνης λεγομένών, οὐκ ἀπιστεῖν ἐν τοσοῖσδε παραδόξοις 

ἐμπεσεῖσθαι σφίσι καὶ τὸν ῥύακα. Μετὰ δὲ τοῦτο τὴν 
Παλαιστηνῶν γῆν ἔκειρε, καὶ Λέπιδος αὐτῷ συνήντετο 
σιτολογῶν, καὶ Ἀεσσήνη παρεστρατοπέδευον ἀμφό- 
τεροι. 

ΟΧΥΠΙ. Γιγνοµένων δ' ἀνὰ ὅλην τὴν Σικελίαν 
ἀφιμαγιῶν πολλῶν, ἔργου δὲ μείζονος οὐδενὸς, Ταῦρον 

ὁ Καΐσαρ ἔπεμψε, τὰς ἀγορὰς τοῦ Πομπηΐου περικό- 
πτειν, καὶ τὰς πόλεις τὰς γορηγούσας προχαταλαμβά- 
νειν. Καὶ τῷῶδε µάλιστα χάµνων ὃ Πομπ΄ήϊος, ἔκρινε 

μάχη µείζονι κριθῆναι περὶ ἁπάντων. Τὰ μὲν δὲ 
πεζὰ τοῦ Καίσαρος ἐδεδίει, ταῖς δὲ ναυσὶν ἐπαιρόμε- 
νος, ἤρετο πέµπων, εἰ δέχοιτο ναυμαχία κριθῆναι. Ὁ 
δὲ ὠῤῥώδει μὲν τὰ ἐνάλια πάντα, οὐ σὺν τύχη µέχρι 
Ὄρο κεγρηµένος αὐτοῖς' αἰσχρὸν δὲ νοµίσας ἀντειπεῖν, 

έχετο. Καὶ ὠρίζετο αὐτοῖς ημέρα, ἐς ἣν τριακόσιαι 
.. 

νΠες ἕκατέρῳ ἴδίᾳ παρεσχενάζοντο, βέλη τε παντοῖα 

φέρουσαι, καὶ πύργους καὶ μηγανὰς ὅσας ἐπενόουν. 
Ἐπενόει δὲ καὶ τὸν καλούμενον ἅρπαγα ὁ Ἀγρίππας, 
ξύλον πεντάπηγυ σιδήρῳ περιβεθληµένον, κρίκους ἔχον 

περὶ κεραίας ἑκατέρας" τῶν δὲ κρίκων εἴχετο, τοῦ μὲν, 
ὁ ἅρπαξ, σιδήριον καμπύλον, τοῦ δὲ, καλώδια πολλὰ, 
μηγαναῖς ἐπισπώμενα τὸν ἅρπαγα, ὅτε τῆς πολεμίας 
νεὼς ἐκ καταπέλτου λάβοιτο. 

ΟΧΙΧ. Ἐλθούσης δὲ τῆς ἡμέρας, πρῶτα μὲν ἦν 

ἐρετῶν ἅμιλλα καὶ βοὴ, καὶ βέλη, τὰ 

νῆς, τὰ δ᾽ ἀπὸ γειρῶν, ὅσα λίθοι, καὶ πυρφόρα, καὶ 
τοζεύµατα. Μετὰ δὲ, αἵ πες αὐταὶ συνεῤῥήγνυντο 
ἀλλήλαις, αἵ μὲν ἐς τὰ πλάγια, αἵ δὲ κατ’ ἐπωτίδας, 
αἵ δὲ ἐπὶ τοὺς ἐμβόλους, ἔνθα µάλιστά εἶσιν αἳ πλη- 

μὲν ἐκ µηγα- 

ΑΡΡΊΛΛΙ 
ν | . .. : 

Μόλας δ' ἔτι, καὶ τὰ ἐκ Μυλῶν ἐπίτε Νπυλόγους καὶ | εἶο οἱ ΡΕΙΟΤΙΗ, ΟΠΙΠΟΠΊ(ΠΟ 0Γ8ΠΗ πηαηήσδπη, Ῥοπηρείας 
αἆ πο {επεβαί ρταςἰά 15 : αμα αἲ Αρτίρρα πιατίπιο 5ἰυί Π16- 

(ποπίία, οοπ{(ηπος ἶσπος Γονοβαηί, υἱ οδίαπα παγος αὈξίοι- 

τοτοηί Ιπίοπίαπάο Ἰπορπάϊαπα. ΤΠ Ὑετο [απςςς 4ποσπο 

υ{γάδαπο οεουραν Τί Ῥοπηροίας; οἱ ἴαπι Ῥτορε Ταυτοησπίσπα, 

απαπα οἶτοα ΜΥΙα5, ΠΙΟΠίάΠΟΡ οσ]]ες πιυσῖς Ιπίοτο]αδίί; σα- 

Α1ΤΟΠΠήΠΟ Τγπάαγίάο αΠΙΓΟΙΣΗΙΠΙ ΡΓοΡΓΕΒΦΗΠΗ Ἰη[εδίαναί, Ἰα- 

εοςεοραίααα αὈεϊπεοηίοπι α ργῶ]ίο.  ΟπυΠὶ γετο ΑρΠρρα 

αρρι]δατας Ρι(ατείαί αἲ Ῥε]οταπα, ἱταπδοπτηί ϱο ἀοεενίίς 

Γααοἵρας Μγ]οησίρ5 : άπαξ πποχ Οα5ατ οοσαραν1έ, θἰπιμ]απα 

Μγ]ας, οἱ [απήπσαι Ῥίαπα, Ρετοχίραυπι ορρίάα]απα, αριᾶ Ί 

ααοά 9ο] Ῥογος Εαἱ5ςα, οἱ 5οΙΠΙΗ Τ]γ5ςί αροἰᾶἶδςε, ἴτα- 

ἀσηί, 

ΟΧΥΠ. 5οᾷ Ῥοδί(παπα ορἰπίο ἆοσ Αστῖρρα αἀτοπία Υαπᾶ 

οδί οοπρετία, Ῥοπρείας, απηΐσδα» {απςςς ἀοἱεῃς, Τἱίδπαπι 

ασοϊνῖί οση οχετοῖία. Οπἱ ζὅωσατ οὐ γίαπα Ρτο[δείαςξ, αὔΌετ- 

ταγ]ί α γα οἶτοα ΜΥ οομίαΠα πιοπίσπη; ἵῃ (πο αΏσαπο {οηίοτίο. 

ῥοιποσίανΙε, οἱ πάπα πηῦγος γε]ιοπιοηίος ταετονί, πἱ ρε 

ΔΠΙΙΠΙΠΙΠΑ δο]επί, ρες ἰοίαπα ποοίεπα [οείας εδί 5ευ{ο (α]- 

1ου, πη ρας τά 5αξἰποπίῖρας. ΑπάΠΙ ααοσπθ δαπἱ Είπα 

Πουγοπάἱ (Γεπηῖ(ας εί Ἰοησί πππσίίας, οχοαπάε5οεπῖρας εἴίαπη 

ἰσηίρας, οχοτοϊίαπηαια Γαἱδοτε {ουγουηίθας» α4εο πἱ οἱ σε - 

πηαηὶ 4ο κἰταση]ς Ῥτα" (ἴπποτο ρτοδ]Ηγοηί, εἰ αἱ γεϊααἶ5, ο0- 

βἴίαπίίρα5 εα απ 4ᾳ Είπα Ιποεμά[ῖς Γαπ4ο απάἰγεταηῖ , ΠΟΠ 

πογοδ]ρί]ο γιάσγοίην, Ἱπίος {οἱ παῖτα ρτοβαγίαπα οἵἵαπα ἱρηῖς 

5ἱρί ΏΙΙΠΟ αεοἰἆθτο ρο0556. Ῥορίμωο Ραϊα5ίεποτυπη [{. Αἴα- 

οαρηἰογΙπη] ασταπα Υαδίαν{ες αδί Ἱιορίάας [αοίας ο5ὲ ΠΗ οἳ- 

γίαπα, Γηπηθηία οοἱῆσοης : Πποχααο απιὈο ΜοςδαπαΠη οὔδε- 

ἀθτυπί. 

ΟΧΥΠΠ. 5εᾷ Ύπὐπ1 Ρος ἰοίαπῃ Φἱοίαπα ραδεῖη απἰάθιη 

γο]α[ίοπος Πετθηί, πα]]ο πποπιογαδὴ! ργα]{ο, 0α,5ας Τατά 

πηϊςίί, πί οοπηπηθαία Ῥοπηρείϊαπα ατοθτοί, ορρίάααπο ρε» ο0δ- 

(στίς οα ῥτρονεί, απ οοπηπθαίαπα Τί «αρρεὐατοπί, 

Ουα πηαχῖπηο ἀἰθηου]ίαίο οσασία5 Ῥοπηροϊας, φαί πια]ος! 

Ρο ἆς 5ΙΠΊΠΙΗ ΤΟΓΙΠΗ ἀθοθποτο, δεᾶ, απἷα {ογγοδίτος 

ο5ίίαπη οορίας Επιοναί, ἵπ πανίρας λαθος Πάποίαπα, το 

ρανῖί Ρος ΠΙΠΟΙΟ5, ΠΠ γο]οί παντα Ῥγω]ίο ἀδοθπσο, 

0.5.5, φπαπανίς αὈλογτοτοί αἲ οππίρς τους πια μίς,  - 

σπα αὖ οπὰ ἀῑσπα Ἰη[οΠοῖίου (οπίαγογαί, 8π1θη ἴατρο ταΓας 1. 

ἀοίγοσίατο, αοοορῖί οοπάΠίἴοποια. Ῥγαναίασᾳπο ἀῑος οδὲ, 

αὖ 4πεΠὰ {Γοσσησ ίππο πανος ραταραπίας, Ἰηδίτασία. {ο- 

Ιἱ5 οπηηἰσοπίς, αγ ραδα ο αο πηαολήηίς, ααοί(αοί οχουαἰ{ατὶ 

ροΐμοιο, Αμπρρα Υοτο οἱ αγραβοποπα οοπηηομίας οί, 

σπἰπαποουθίία]ο σηαπα, [οτο Ἱπό ία, ἵπ πίτασαο οχίτὸ- 

πηἰαἴο Ἠπαῦοης οἱ γου]άπη , η 4Η ΟΓΓΑ αἰίογο ἴρδθ στον Ίνα 

Ραςο, απο [ογγοςς ἵπ αἰίογο παπα τοδίος, απ) πιαοήη]δ 

αἰἰταλουαπί Ἰαγραροποί”, οπἱαρα]ία ἵπ. Ἰοφίί]οπι ΠάΥοΠΗ πι. 
ΠΗΙΣΦΗΠΗ, 

ΟΧΙΧ. Βιααίας πανα]ἲ ρυα]ίο ἀῑσς ροδίσπαμα Παν, 
ΙΣΠ Τομ Πα ΓΗ{ οδοηἰα [ο Πο 8ο οἸαιογὸ : ΠΠΟΧ 

Ἰνας οσΓΙΑΙΗΠΑ, ΡΑΓΠΙΠΗ ο πηολΠΙ8, ραΓΙΠα ΠΙΔΠΙΗ 

κακία, δαμἰἷς, ση καπο Ιου]. Τα πανος ἴρδα 

ου ιτοςαη Ες σας ἱπ[οτοπίος ποορἰουίοδ ο, Π ΠΟ ἴπ 

πηΠς η Ῥγοίᾶς, Ώύης {η ἑρφα τοδίτα; απ ρασίο ππακίπ]ε Ἡ 
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γαὶ βίαιοι τινάξαι τε τοὺς ἐπιθάτας, καὶ τὴν ναῦν ἀρ- 
γοτέραν ἐργάσασθαι, Ἄλλαι δὲ ἀλλήλας διεξέπλεον, 
βάλλουσαί τε χαὶ ἀχοντίζουσαι' καὶ τὰ ὑπηρετικὰ τοὺς 

ἐκπίπτοντας ἀνελάμθανεν. Ἔργα τε χειρῶν ἦν, καὶ 
βία ναυτῶν, καὶ τέχνη κυθερνητῶν καὶ βοαὶ, καὶ στρα- 
τηγῶν παρακελεύσεις, καὶ μηχανήματα πάντα. Εὺ- 

δοχίµει δὲ μάλιστα ὁ ἅρπαξ, ἔκ τε πολλοῦ ταῖς ναυσὶ 

διὰ κουφότητα ἐμπίπτων, καὶ ἐμπηγνύμενος, ὅτε µά- 
λιστα ὑπὸ τῶν καλωδίων ἐφέλκοιτο ὀπίσω" κοπΏναί τε 
ὑπὸ τῶν βλαπτομένων οὐκ ἦν εὔπορος, διὰ σίδηρον τὸν 
περιέχοντα" καὶ τὸ μῆχος αὐτοῦ δυσεφικτότατον τοῖς 

χόπτουσι τὰ καλώδια ἐποίει' οὐδὲ τὸ µηχάνηµά πω 
προέγνωστο, ὡς δρέπανα δόρασι περιθέσθαι. ΄ Ἑν δ' 

ἐπενόουν, ὡς ἐν ἀδοχήτῳ' τὴν ναῦν, χρούοντες ἐπὶ 

πρύμναν, ἀντισπᾶν. Ἐὸ δ αὐτὸ ποιούντων καὶ τῶν 
τῶν πολεµίων, ἔση μὲν ἦν ἡ βία τῶν ἀνδρῶν, ὁ δὲ 
ἅρπαξ ἐποίει τὸ ἴδιου: 

ΟΧΧ. "Ὅτε μὲν οὖν προσπελάσειαν αἵ ν]ες, ἐμά- 
χοντο παντοίως, καὶ ἐς ἀλλήλους µεθήλλοντο. ᾗΝαὶ 

διαγνῶναι τὸν πολέμιον οὐκ ἦν ἔτι ὁμοίως εὔπορον" 

ὅπλοις τε γὰρ ὡς τὰ πολλὰ τοῖς αὐτοῖς ἐχρῶντο, καὶ 

φωνἩ σχεδὸν ἅπαντες Ἰταλη, τά τε συνθήματα µιγν»- 

µένων ἐς ἀμφοτέρους ἐξενήνεχτο, καὶ ἐκ τοῦδε μάλιστα 

ἐνέδραι πολλαὶ καὶ ποιχίλαι παρὰ ἀμφοῖν, καὶ ἀπιστία 
πρὸς τοὺς λέγοντας αὐτὰ ἐπεγίγνετο, ἀγνωσία τε πάν- 

τας ἀλλήλων ἐπεῖχεν, ὡς ἐν πολέμῳ καὶ θαλάσση γε- 

μούση φόνων τε χαὶ ὅπλων καὶ ναυαγίων. Οὐ γάρ 
τινα πεῖραν ἔλιπον, ὅτι μὴ µόνον τὸ πῦρ' τούτου δὲ 
μετὰ τοὺς πρώτους ἐπίπλους ἐφείσαντο διὰ τὰς συµ- 

πλοκάς. “Ὅ δὲ πεζὸς ἑκατέρων στρατὸς ἀπὸ τῆς γῆς 
μετὰ φόδου καὶ σπουδῆς ἐς τὴν θάλασσαν ἀφεώρων, 
ὥς ἐν τῇδε καὶ αὐτοὶ περὶ τῆς σφῶν σωτηρίας τὴν ἐλ- 

πίδα ἔχοντες. Διέχρινόν γε μὴν οὐδὲν, οὐδ) ἐδύναντο, 
χαὶ µάλιστα περισχοποῦντες " οἵα νεῶν ἑζξαχκοσίων ἐπὶ 

µήκιστον ἐκτεταγμένων, καὶ τῆς οἰμωγῆς ἔναλλασσο- 
µένης ἀνὰ µέρος ἑκατέρωθεν. 

ΟΧΧΙ. Μόλις δέ ποτε ταῖς γροιαῖς τῶν πύργων, 

αἲς δὴ µόναις διέφερον ἀλλήλων, ὃ Ἀγρίππας συνεὶς 
πλέονας ἀπολωλέναι τοῦ Πομπηΐου ναῦς, ἐθάῤῥυνε 
τοὺς συνόντας, ὡς ἤδη κατορθοῦντας" καὶ τοῖς πολεμίοις 

αὖθις ἐμπεσὼν, ἐπέχειτο ἀπαύστως, µέχρι βιασθέντες 

ὅσοι μάλιστα κατ αὐτὸν ἦσαν, τούς τε πύργους κατέῤ- 
ῥιψαν, καὶ τὰς ναὺς ἐπιστρέψαντες, ἐν τὸν πορθμὸν 

ἔφευγον' καὶ ἔφθασαν ἐσδραμεῖν ἑπτακαίδεχα ν]ες. Λί 

δὲ λοιπαὶ, διακλείσαντος αὐτὰς τοῦ Ἀγρίππου, αἱ μὲν 
ἐξώχελλον ἐς τὴν γῆν διωκόµεναι καὶ συνεζώκελλον 
αὐταῖς ὑπὸ ὁρμῆς οἱ διώκοντες, ἢ ὁρμιζομένας ἀπέ- 

σπων, ἢ ἐνεπίμπρασαν" ὅσαι δὲ ἔτι κατὰ τὸ πέλαγος 

ἐμάχοντο, τὰ περὶ αὐτὰς γιγνόµενα κατιδοῦσαι, πα- 
ῥεδίδοσαν ἑαυτὰς τοῖς πολεµίοις. ἸΚκαὶ ὅ τοῦ Καίσαρος 
στρατὸς ἐπινίχιον ἠλάλαξεν ἐν τῇ θαλάσση, καὶ ὃ πε- 
ζὸς ἀντεθόησεν «ἐπὶ τῆς γῆς. Οἱ Πομπηΐου δ᾽ ἀνῳ- 
µωξαν' καὶ αὐτὸς ἐκ τῶν Ναυλόχων ἀναθορῶν, ἐς τὴν 
Μεσσήνην ἠπείγετο, οὐδὲν ὑπὸ ἐκπλήζεως περὶ τῶν 

Ι4ἱ ἰσίας θυπί, οἱ νοσίογος εοποα ΗμΠί, οἱ πανος του! 

παίίοισος. . Αα Ρος αἰίας ΡογΓΠΙροπίος, δαρίίας επι] 

αἰία(πο παϊεἰ]ία ἵπ σας οοπ/ἱοἰοραπί οἱ αοααγία; τουσ ρεραπί 

608, απ ἵπ ππανο οβδοηί ρτο]αρςί.  Ἐταίααα οοπΙσπῖο πιη]- 

απι ραπίίος ἄο Ἠπαπίατα ραρογπαίοΓΙπἽθ, ἶνα αγία, 

είνα τοις (ογ(αάἴποιπσας ουπα ϱἸάπιοτο ορ(επίαπίαπα : εί 

οοιιοτίαθαπία ἆπσος, οἱ πιαομίησς οΠΊΠ65 ἵπ αδΙπ αάλίρο- 

ραπίαν.  9οᾶ πιακίπο Ἠαγρασο ρτοραβαίαν, ο Ἰοηρίη(ιο 

Ρνορίοι Ἰογἱίαίοηα ἵπ ΠᾶΥΟ5 ΙΠΥΟΙΠ5., πΙγοΠδα6, Ρ/ΡΟΓ- 

επι απ σπα τοίτα]ογοίης τοδίίρα5: πο ϱγοοἰάί αἲ Πἱ5, ααὶ 

6ο ἱπ[οδίαβαπίας Ργορίος οἴπσοῃς ΓΟΕΡΙΠ Γασἱ]ο Ροίογαί; ηθο 

Ρογησί πδαιο αἆ τοδίες5 Ροίογαί ρτορίοτ Ἰοπρ[απεπα τ εί 

αποπία η Ισποίαπα αά λαο αθγαί σοηι15 πιαζµίηας, 1460 Ἰοδίθς 

{α]οαίας Ἰαδίας ποτ Ῥγαραταγοταπί, πας, αἱ 1 Το ΙΠΙρΤΟ- 

γίδα, ουπαί5 Ρτο[αίανας γἰάεραίας, δἳ Υἱ ΤΟΠΙΟΓΙΠΗ ΠαΥΙΠΙ 

γαίταπονοπί : 5οᾷ αππα 146 αἀγειδανί {ασογοπί, ρᾶτ αἰτίη- 

απο γἱς γίτοσαπῃ οταί, οἱ Παγρασο 5Η 1πα Ῥοιασεβαί ο[Ποίαπη. 

ΟΧΧ. οπο[ῖες ἰβίίαις παγος Ργορίπα Ιηγίεεπη 688οπί, 

ίαπι γατ]ῖς πιοᾶῖς ρασπαβραπίας, οἱ 1π αἀγοιςατίας {ΓαΠ551]16- 

ῥαμΐ.. Νου αμα [ασἱ6 ογαί Ἰοδίθπα απηρ]ίας αἲ απη]σο ἀῑ5εετ- 

πθτθ : ΠΙΔΙΟΥ6 θπίΠι οχ Ῥατίθ θοάδια αἱαοβαπ{αῦ αΤΠΙΟΓΙΠΗ ϱθ- 

Ἠθτο, 6ἱ Ἰησιια {οΥΠι6 ΟΠΊΠ65 Τιαἰῖπα , εί {αβςσγα» πτογαπ](θ 

Ἰηίου Ρογηηκίος οτι]σαία 5υπί; υπάα πΊασπα π{]δαιο ασ 

πλ] Ερ]εκ ἀο]ῖ παδοεβαίαγ οοσᾶδίο, 6ο ογθᾷ1 απΙΡΙΗ5 {6556- 

τῖ5 Ροΐογαί, που οπιπΙπο αἰίογί αἰίοτος ἵπ ορτϊαπηῖπο ἀἴσποςεο: 

Ραπί, αἱ π]αγο πῬίαπα οράῖρας, ατιηῖδ, παα[Γασίϊς ογαί Γο- 

Ῥ]δίαπι. ΝΙ] οπίπα Ιπίοπίαίαπῃ τοἨσπσεταπ{, Ῥταίει ἴσποπῃ 

σπο, Ροδί ῬτπΙπα εοποΥδαΠΙ, (πάπα οομῶγετεηί τηπίπο, 

| αὐκπποεταηί, Π]αά απίοπα παν Ιάπ οθγίαπἹοη π{εγιιθ {6ι- 

τοδίτς εχοτοῖϊία5 «ροοίαΡαί ο ΙΗίΐογα, ΠΟΠ 5ἶπο πιεί 5{πά[ο- 

σας ΡρατΠΠαΣ ἵῃ 60 ἆθ 5ηα 4ποσιαο Ιποο]απίαία ασὶ οχἰς{]- 

ΠΊάΠ5. ΧΝΙΙ] {αππεη ἀἰδοσιπεβαηί, ασ πό Ροίοναη{ απίάεπα, 

απαπαγῖς ἱπίεηίϊ5 οο]ῖ5; πἱροίο ἵπ Ὦ α πανίπη Ἰοηρίςείπιε 

ἀϊάπείο ογάίπα, γαπαπία ο]α]αία παπο Ἰας Ρατία, πάΠο αἰῖα. 

ΟΧΧΙ. Υἱκ (απάσπη ο {πττίαπι οο]οτίρας, ααοά «οἶππῃ ἀἷς- 

ΟπιεΠ παγίαπα ογαί, Ρ]αγος Ῥοπηρείαπας πᾶγος ρογ[ΐςςα ἵπ- 

{ε]ροπς Αριΐρρα, οο]οτίαίας οδί ρνοχίπιος, παςί Ίαπι γἶ- 

οίοΓες: τεδϊπίορταίοσιε ἵπ Ποδίθπα Ἱπιροία, πγ66Γς ΠΟΠ ἀρθδῆέ, 

4οπεο απὶ ἰρδί ορροδίί οταηί ρνϊπηϊ, οοδο(ί οοάθγα, {11165 

ἀε]εσστιηί, γογβῖδαιε παγΊριας Υουδις ποίαπη [πσεγηπί. Νας 

{αποῦ Ρ]άΤ65, 418Π1 ΧΥΠ Πᾶγες, 60 56 τοοίρογο Ῥοηοτιπί. 

Πε]ίφιοο 4» Αρτῖρρα Ἱπίεγο]αδα. δυπί: οἱ οαγαπῃ αἶία., αἆ Πί- 

ἴα5 εοπηρι]δα., ἱππροσεγαπ{ η Ὀτογίας Οβαγίαηῶᾳπο, θα5άθῃι 

Ρειδεοιία, ῬαγΗΠα βΙπ] Ιπιρεφοτιηί ρα ἱπροία, ραν επι 

τοίγαχοτιπί ἃ Ποιο, ρατίίαι ἱπορπάσταπί : οδίογῶ γοτο 

Ῥοπηρθίαπορ Π8γε5, αποίαποί ἵπ αἴίο αἀ πας οοπ(ἰπιανοταπέ 

Ρυρηαπα, αδί γάσνυπ{ φαἷά οἱ Ἠς αοοϊἀἰςεεί οἱ 5ἳθί ἱπηπηῖ- 

ποΓεί, ἀαζϊιίοπεια Γοοργαπί. Τα 0αδαμίαπας πανα]ίς 

εχοιοῖας νἱοίογίαα εἱρηϊβοαγΙέ ἱησοπίϊ οὐϊίο Πίο; οἱ ο 

(αυτα γεζδἰάσταπί οοπο]αππαΙοΠοπη ροάρρίτος οορίῶ.. Ῥομ]- 

ῬΡοϊαπὶ γεγο ἰπβοπσγιηί, Ίρ5ο Ῥοπιρείας Ναποσμίς λΤος- 

58Π8π1 56 ῬτοΠραἱέ; δἱο α{οπίία5, αἱ ἆο {ογγοςίί οχοτοῖ(α 

38. 
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πεζῶν οὐδ ἐπισκήψας. "Ὅθεν καὶ τούσδε ὁ Καΐσαρ, 

Τισιηνοῦ παραδιδόντος, ὑποσπόνδους ἐδέγετο" καὶ τοὺς 

ἱππέας ἐπ᾽ αὐτοῖς, τῶν Ἱππάργων παραδιθόντων. Ἰκα- 

τέδυσαν δὲ ἐν τῷ πόνῳ ν]ες Καίσαρος μὲν τρεῖς, Πομ- 

πτίου δὲ ὀκτὼ καὶ εἴκοσι, καὶ αἱ λοιπαὶ κατεφλέχθησαν, 
ἡ ἐλήφθησαν, ἢ ἐς τὴν γην ὀκέλλουσαι συνετρίθησαν" 

αἵ δὲ ἑπταχαίδεκα µόναι διέφυγον. 
ΟΧΧΠ. Καὶ ὁ Πομπήϊος, ἐν ὁδῷ περὶ τῆς µετα- 

γνώμης τοῦ πεζοῦ πυθόµενος, τήν τε ἐσθῆτα ἤλλαξεν 

ἐς ἰδιώτην ἀπ᾿ αὐτοκράτορος, καὶ προὔπεμψεν ἐς Μεσ- 
σήνην, ἐς τὰς ναῦς ἐντίθεσθαι τὰ δυνατά’ παρεσχεύαστο 
δὲ ἅπαντα ἐκ πολλοῦ: Πλέννιόν τε ἐκ Λιλυβαίου, μεθ) 
ὧν εἶγεν ὀκτὼ τελῶν, ἐκάλει κατὰ σπουδὲν, ὥς μετὰ 

τῶνδε φευξόμενος. Καὶ Πλέννιος μὲν ἠπείγετο πρὸς 

αὐτόν. Αὐτομολούντων δὲ ἑτέρων, φίλων τε καὶ φρου- 
ρίων καὶ στρατῶν, καὶ τῶν πολεµίων ἐς τὸν πορθμὸν 
ἐσπλεόντων, οὐκ ἀναμείνας οὐδὲ Πλέννιον ὁ Πομπήϊος 

ἐν πόλει καλῶς τετειχισµένῃ, ἔφευγεν ἐκ τῆς Μεσσή - 
νης ἐπὶ τῶν ἑπτακαίδεκα νεῶν ἐς Αντώνιον, ὡς ἐξ 

ὁμοίων αὐτῷ τὴν μητέρα περισεσωκώς. Καὶ ὁ Πλέν- 
νιος αὐτὸν οὐ χαταλαθὼν, ἐς τὴν Μεσσήνην παρΏλθε, 
κπὶ κατεῖχε τῆς πόλεως. Ὅ δὲ Καΐσαρ, αὐτὸς μὲν 

ἔμεινεν ἐν τῷ περὶ Ναυλόχους στρατοπέδῳ' Ἀγρίππαν 
δ) ἐκέλευσε τῇ Μεσσήνη παρακαθέζεσθαι καὶ παρεκά- 
θητο δὲ σὺν Λεπίδῳ. Ἡλεννίου πρεσθευοµένου περὶ 
σπονδῶν, Ἀγρίππας μὲν ἠξίου περιμένειν Καίσαρα 

ἐς ἕω, Λέπιδος δὲ ἐδίδου τὰς σπονδάς' καὶ τὸν τοῦ 

Πλεννίου στρατὸν οἰκειούμενος ἑαυτῷ, συνεχώρει διαρ- 
πάσαι τὸν πόλιν μετὰ τοῦ ἄλλου στρατοῦ. Καὶ οἵ μὲν, 
ἐπὶ τῇ σωτηρία, περὶ ἧς δὴ καὶ µόνης παρεκάλουν, 
κέρδος ἀδόκητον εὑρόμενοι, τὴν Μεσσήνην ὅλη τῇ νυχτὶ 
μετὰ τῶν Λεπίδου διήρπαζον, καὶ μετεστρατεύοντο τῷ 
Λεπίδῳ. 

ΟΧΧΠΙ. Ὁ δὲ, σὺν τούτοις ἔχων δύο καὶ εἴχοσι 
τέλη πεζῶν καὶ ἵππέας πολλοὺς, ἐπῆρτο' καὶ κρατή- 
σειν ἐδόχει Σικελίας, πρόφασιν ἔχων ὅτι πρῶτος ἐπι- 

βαΐη Εῆς νήσου, χαὶ πλέονας πόλεις ἐπαγάγοιτο. Ἔς 
τε τὰ φρούρια αὐτίκα περιέπεµπε, τοὺς παρὰ τοῦ Καί- 
σαρος ἐλευσομένους μὴ προσίεσθαι ; καὶ τὰ στενὰ πάντα 

ἐκρατύνετο, “Ὁ δὲ Καΐῖσαρ ἦλθε μὲν τῆς ἐπιούσης, 
καὶ ἐμέμφετο τῷ Λεπίδῳ διὰ τῶν φίλων, οἳ σύμμαχον 
αὐτὸν ἔφασκον ἐλθεῖν Καΐσαρι ἐς Σικελίαν, οὐχ ἑαυτῷ 
κατακτησόµενον αὐτήν. “Ὁ δὲ ἀντενεκάλει, τῆς προ- 
τέρας τάξεως ἀφηρῆσθαι, καὶ µόνον ἔχειν αὐτὴν Καί- 

σαρα" βουλομένῳ τε νῦν ἀντιδιδόναι Λιθύην καὶ Σικε- 
λίαν ὑπὲρ ἐκείνης. Χαλεπαίνων δ ὁ Καΐσαρ, ἦλθε 
μὲν καὶ αὐτὸς ὑπὸ ὀργῆς, ὀνειδιῶν τὸν Λέπιδον ἐς 
ἀχαριστίαν. Διαπειλησάμενοι δὲ ἀλλήλοις διέστησαν" 

καὶ αὐτίκα αἵ τε φυλακαὶ διεκρίθησαν, καὶ αἱ νΠες 
ὥρμουν ἐπ᾽ ἀγκυρῶν' ἐλέχθη γὰρ αὐτὰς ἐπινοεῖν ὅ Λέ- 
πιδος ἐμπρήσειν. 

ΟΧΧΙΥ. Ὁ δὲ στρατὸς ἤχθετο, εἰ πολεμήσουσιν 
αὖθις ἐμφύλιον πόλεµον ἕτερον, καὶ οὔ ποτε σφᾶς ἐπι- 

λείψουσιν αἱ στάσεις. Οὐ μὴν ἐν ὁμοίῳ Καΐσαρα καὶ 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

πο πηαμθαία απίἀεπα υ]]α τελαποτ!. Ταφαο οἱ ρεδ[ίος, ζ5- 

5ας, Τϊδίοπο ἀεάεηία, ἵπ Πάεπα τεορρῖέ; οἱ πιος οᾳα(αέαπι 

αποαπε, ργα[εοῖιῖς 6ογύπα Ρρατίίοτ ἀθάΠίοπεπα [αοϊεηίίθας. 

Μογδορ 5ΗΠί ἵη 60 ργῶ]ἱο παγε5 0ᾳφατῖ5 ἴτος, Ροπηρεῖϊ ΧΧΥΙΠ: 

το]Ἓαπ) γετο Ῥοπηρείί πανε» απ! εγεπαίσ», απί εαρί 5.51, 

αὐξ Πητουί Πορ [ταείααπε : εί 5ο]α; δερἰοιηάεοῖπα ε[ασογυηί. 

ΟΧΧΗΠ. Ῥοπιραίας, Ῥοδίπαπι ἵῃ γία εοσπον]ί 4ο ἀε[ίο- 

οἴίοπο εχετοῖία5, ρτϊγαίαπα ου ίαπα 5απηςί{ Ῥτο Ἱπιρεταίοτο, 

Ρε η]ςείς Μεβδαπαπα αἱ ἵ παγες απἰάφαἷά ροδδεηί ἵπιρο- 

ποτοηί : Ίαπι ἀπάσπα απίοπῃ αρραταία εταπί οπηπία. πι] 

Ῥ]εηπίαπη α Τή1γΏ9 Ῥτορετε αοοϊν]έ ουπα οείο Ἱερίοπίραβ, 

ααας {ησα οοπίος οταί Ἱαλίίατας. Τί Ῥ]εππίας απἰάεπι 

[οίΐπις αὖἲ απ οοπ{οπά(ξ. Ῥοπηρείας γετο, αΠῑς εί απηῖοῖς 

οἱ ργδίας οἱ οχετοίρας αἆ υιοίοτοπι ἀσεοίδερηῖνας, 

Ιιοδίίμαδαᾳιο [είπα Ιπίτοπανὶραπίίθας, πο Ῥ]οππίυπα φπ- 

ἆσπα ἵπ π1Ώο οστοσίο πημηῖία οχεροσίαης, 6ΝΠ1 δορίοπιᾶθείπη 

Π115 πανίθας, ααας ἀῑνί, Μεξδξαπα Ῥτο[αρί αἲ Απίοπίιηης 

οπ]α5 παίτοπη ἵπ ἱπηί ρογίοπ]ο ο]ἵπα 5οεναγεναί. Ῥἱοηπίας 

πηοχ Ροδί ο] ἀἰδοβδδιπα Μεξςαπαπα Ῥογγοπίε, εἰ πτῃοπη 

εαπα {εηαῖε, δαν ἵη οαδίτῖς αἆ Ναπ]οσ]ιος ππαηςῖέ, Απτιρρα 

1550 Μοδεαπαπη ομείάετο : αποᾶ 1]α [οδοί ππα ουσ Πιερίᾶο. 

Ῥ]εηπίο γετο Ἰθραίος ἆθ ρασα πηίεηία, Αρτίρρα τοπῃ ἀῑῇο- 

τοπάαπα ἵπ πα ήπαπα ορηςα]έ, ἆμπι Οῶκατ αἀγεῃίςςοί; 

Πιερίάα5 ΥεΓο ραζοπι ἀθάΙί; οἱ, αἱ Ῥ]εηηῖϊ πη]ήος »ἰρί οση- 

οἰματεί, α1Ώ δη οἶς εχ «απο οππα το]απο οχοτοῖία ἀπρίεη- 

ἆαπα εοπορβςίί, Οπῖ ρταίοτ κα[πίεπα, «παπα 5οἶαπ ρτεςα!ἰ 

εταηί, Ἱπογαπα Ἱπεροταίαπα παοῖ, (ταηδ]αἰς αἆ Τιορίάσπι 

εἱρηῖς, ἈΙεδδαπαπη ρε: {οίαπα ποσίεπα ππα ουσ Πορίαϊ πο ηἶ- 

Ῥα5 ἀπίρισγαπί. 

ΟΧΧΤΠ. ΟπογΗπι αοοεβδίοηθ Πθρίάις αποίας πδαπο αὖ 

γ{βίηίί ἁπατπη Ἱεβίοπαπ ΠΗΠησταπα οππα οσ(αία γαᾶο, 

εἰαίης εδί απίπιο, οἱ 4ο ορπεπάα εἳρί Βἰοίία οοβαν!ξ, ϱ0 

ατα (αοά Ρίου οχδοσπάἶδδοί ἵπ ἱηδα]απα, οἱ ρΊατος οἴγαίος 

ἵπ βάθηα αεοερἰ5δοί. Ῥτοίπαξααο αἆ ργφίάία ορρίάσταπα 

οἰτουπηπηϊςίέ, γείαης πο Οπδατίαπος αἀπη{οτοηί; οἳ (ππσος 

αΡίαπο ορδοά{ί. Ας Οῳ5δας απἰάσπα, Ρροδίπάἰο αάγεπίοης, 

οχροβίπ]αν{ί ρου απηῖοος οῦΠΙ Ἱιορίάο, αἱ αἰσθαπί, αακ]ῖο 

6Η γεηίςςο Οδ. Πἱ ἵπ Βἰο]ίαπα, πο αἱ δἳδί σπα αοφαἰτετοί, 

Βεά Πα, αἀθπηίαπα 5, τορογοραί, ρεϊκίπαπα ἀἰρηαιίς 

Ροίοηι σα σταά μπα, 410 ππο 5οἷας Οδ ροαίαςς ουἳ, 

εἰ 14 ρ]ασσα!, Πθοηίου 5ο ρογππίαίατα πα ΑβΙΟἄΙΙ οἱ 51ο αα 

ῥτο 5 ασ. δἱρί αἀοπηία 5. Τὰ Ιπάίρηο [οτοις Ορδας, 

που [οηυ]{ γαπα, φπίΠ {ρδο Π,ορίάσπα οοηγοηίτος, οἱ ἱηργαί]- 

(πάίποια οἱ οχρτοβγατοί, 86ᾶ Ιασοίαἰς αἰίτο οίτοφυο πηἰηῖς 

ἃ 56 ΤηΥΙΟσΠΙ ἀἰδορρδοτηπί : οἱ οοπΜίπαο βοοικίπα αοία. 5αηί 

απ πίτούιο οχουρία, οἱ Οακατίς πανος ραταία” (οίοταηί η 

αποοτίς: ἀἰσσδαίατ οπίπα ἆο Πές ἱπουπάσπιάἰς οορίίατο Πιερία. 

ΟΧΧΙΝΥ. Τὰ νοτο ρευρτανίίου Γη]: οχογοῖξας, ΠΟΥ, οἱ 

τητδις πηπιίποτοί οἶνί]α Ἠνο]]απα, οἱ πΙΠΦΠΑΠΙ ΠΠΟΠΗ ομδεη 

Ἰναμίη τος οοπ{σηΠίοηος. Νοφιο {41ο Πορίάσπα οοη[εγεβαηί 
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λέπιόον ἐτίθεντο, οὐδὲ οἱ τῷ Λεπκίδῳ στρατευόμενοι" 

ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρετῆς τὸν Καίσαρα ἐθαύμαζον, καὶ τὴν 

ἁργίαν συνῄδεσαν Λεπίδῳ, καὶ τῆς ἁρπαγῆς αὐτὸν 
ἐπεμέμφοντο αὐτῆς, ἐς τὸ ἴσον τοῖς ἠσσημένοις κατα-- 

τα ”- / 
στάντε Ὃν ὃ Καΐσαρ πυνθανόµενος, περιέπεμπε 

τοὺς τὰ συμφέροντα παρχινέσοντας χρύφα ἑκάστοις. 

Ὡς δὲ αὐτῷ διεφθάρατο πολλοὶ, καὶ µάλιστα οἵ γενό- 
μενοι τοῦ Πομπτίου, διὰ δέος τοῦ µήπω τὰς σπονδὰς 

βεθαίους σφίσιν, εἰ μὴ συνθοῖτο ὁ Καΐσαρ, εἶναι. ἂγνο- 
-, ν .ω -ω 9 α, 4 »/ - 
οὕντος ἔτι ταῦτα τοῦ Λεπίδου δι ἀπραξίαν, ὁ Καΐσαρ 

ἐπῆλθεν ἐ ἐπὶ τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ σὺν ἱππεῦσι πολλοῖς' 

οὓς πρὸ τοῦ γάραχος καταλιπὼν, ἐσήει μετ ὀλίγων, 

καὶ παριὼν ἐπεμαρτύρετο ἑχάστους ἄχων ἔς πόλεμον 
’ 5 / η) .] Ἁ [ά .. / 

χαθίστασθαι. Ἀσπαζομένων δ' αὐτὸν ὡς αὐτοχράτορα 
τῶν ὁρώντων, οἱ Πομπηϊανοὶ πρῶτοι συνέθεον, ὅσοι 
διεφθάρατο, καὶ συγγνῶναι σφίαι παρεκάλουν. Ὁ ὃ᾽ 

ἔλεγε θαυμάζειν, εἰ, συγγνώμην αἰτοῦντες, οὐ πράσ- 

σουσιν οὕπω τὰ σφίσιν αὐτοῖς συνοίσοντα. Οἱ δὲ, συν- 
ἔντες, αὐτίκα ἥρπαζον τὰ σημεῖα , καὶ ἐς τὸν Καίσαρα 

µετέφερον, καὶ σχηνὰς ἔλυον ἕτεροι. 

ΟΧΧΥ. Καὶ τοῦ θορύδου Λέπιδος αἰσθόμενος, έξε- 
θορε τῆς αχηνΏς ἐπὶ τὰ ὅπλα. Ἀολαί τε ἦσαν ἤδη, 

-”- ’ υω ” 

καὶ τῶν ὁπλοφόρων τις τῶν Καίσαρος ἔπιπτε, χαὶ αὖ- 

τὸς ὅ Καΐσαρ ἐς τὸν θώραχα ἐθλήθη: τὸ δὲ βέλος οὐκ 
.»/ πο Ν νά 3 . / / -λὶ λ 

ἐξίκετο ἐπὶ τὸν γρῶτα, ἀλλὰ δρόµῳ διέφυγεν ἐπὶ τοὺς 
ε /;  φά / / Γ ; τω / 
ἱππέας. Λεπίδου δέ τι φρούριον ἐπετώθασε τῷ δρόµῳ' 

καὶ οὐκ ἀνέσχεν ὃ Καΐσαρ ὑπὸ ὀργῆς, πρὶν ἐξελεῖν 
ὦ ἩΝ Δ ως ο. Δ ω «ει / ο στ αὐτὺ σὺν τοῖς ἱππεῦσι, καὶ καθελεῖν. “Ἑτέρων δ᾽ αὖὐ 

φρουρίων ἡγεμόνες, οἵ μὲν αὐτίκα, οἵ δὲ νυχτὸς, µετε- 

᾿τίθεντο ἐκ Λεπίδου πρὸς Καίσαρα" οἳ μὲν ἄνευ τινὸς 

πείρας, οἳ δὲ καὶ ἐς ὑπόκρισιν ὑπὸ ἵππέων μικρὰ ἐνο- 

ληθέντες. Ἐϊοὶ δ᾽ οἳ τὰς προσθολὰς ἔτι ὑπέμενον 

καὶ ἀπεκρούοντο" καὶ γὰρ ὃ Λέπιδος περιέπεµπεν ἐς 
πάντα ἐπικούρους. Καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ἐπικούρων µε- 

θισταµένων, ] λοιπὴ τοῦ Λεπίδου στρατιὰ, καὶ εἴ τις 
εὔνους ἔτι Τν, ἐτρέπετο τη Ὑνώμη. Κα) πρῶτοι [ μὲν 

αὖθις οἵ Πομπηϊανοὶ, ὁ ὅσοι ἔτι ῆσαν παρ᾽ αὐτῷ, μετε- 
πήδων χατὰ µέρη. Ἀξπίδου δ᾽ ἐς κώλυσιν αὐτοῖς τοὺς 

ἑτέρους ἐφοπλίσαντος, ο οἳ ἐπὶ κώλυμα τῶν ἄλλων ὅπλι- 

σάµενοι, τὰ ἑαυτῶν ἐπήγοντο σημεῖα χαὶ σὺν τοῖς 
ἑτέροις ἐγώρουν πρὸς τὸν Καίσαρα. Λέπιδος ὃ᾽ αὐτοῖς 

ἀπιοῦσιν ἠπείλει, καὶ ἐδεῖτο, καὶ τῶν σημείων εἴχετο, 

καὶ οὐ µεθήσειν ἔλεγε' μέχρι τῶν φερόντων αὐτά τις 

εἶπε µεθήσειν ἀποθανόντα, καὶ δείσας μεθΏκεν. 
αχχγι. Οἱ δὲ ἴππεῖς τελευταῖοι } χωροῦντες ἔπεμ-- 

ψάν τινα», πευσόµενοι τοῦ Καΐσαρος, εἰ κτείνωσι λέ- 

πιδον, οὐχ ἔτι ὄντα αὐτοκράτορα" ὁ δὲ ἀπεῖπεν. Οὕτω 

Λέπιδος, ἀδοκήτῳ πάντων ἀπιστίᾳ συμπεσὼν, ἔρημος 
ἐκ τύχης τοσῆσδε καὶ στρατοῦ τοσοῦδε ἐγίγνετο ἐν 

βραχεῖ. Καὶ τὸ σχημα ἀλλάξας, ἔθει πρὸς τὸν ἹΚαί-- 

σαρα, δρόμῳ συντρεχόντων ὡς ἐπὶ θέα τῶν δρώντων. 
Ὁ δὲ Καΐσαρ ὑπανέστη τε αὐτῷ πρραθέονου χαὶ προσ. 
πεσεῖν ἐθέλοντα χωλύσας, ἔπεμψεν ἐς Ῥώμην, ἐφ᾽ 
κά Ὑ / 3» / ο 3 / δὲ 
ουπερ ην σι ημ.ατος ιοιωτην στ ουτοκχρατορος. ουσεν |’ 

23 --- {136. τη, ϱ.Ὁ ϱ 

οΠὰ 416, πο ἱρίης απἰάσηα Πορίά! Πίος» μη ήγηῃίος 

γἱγπίοπη Οπ0ρατἶς, οἱ Τορίάϊ Πο 501111. θορη ίσα, 5ρᾶ οἱ 

προναπα Ἰπ]φπαίοπα ἀαπιπαπίος, αποᾶ ἵπ ἀἰτορίίοπο Μος- 

αμ. γ{οΙ5 1ρ805 Φηπαγίρδοί, Ομ ρας τους μίσος, 

οσφας, οἰτοπηπηπϊςοίς Ιάοποίς Ποπήμίρις, εἶαπι οἱησα]ος 

οοιηποη Ες αί τοις. δἱς οοηρη]σγοηί, σονγαριήδαιο Ιά1η 

οοπαρΙ ρς, Ῥγδογπα 5, απΙ Ῥοπηροίο πηΠίανοταηέ, οἱ 

ποπ ΠΠ δα1ἶς ΒΥΠΙΑΠΙ. δἳρῖ ρασσΠὰ ππΠο [οτο ρη(αραηί, η οἱ 

Οαρας βάσοπι ἀαγοίς αἲ οαδίτα Τιορίά!, φοουτί αι {απα οἱ 

ἱσπανί απ] ασογοίας, αοοθςδῖ{ οΗΠ Ππασπο θᾳ αἱ (απα ΠΠΕΤΟ 

Οµπ(ρι5 απίο να Πα γο]οίί5, οππα ραιιοῖς Ἱπίταν]έ; Ῥνους 

ἀαηβαιο ἵπ πιούίηα, ςἱηρι]ος (οδίαίας οδί, Ἱπγίέαπα 5ο (γα) 

ας Ῥο][απα. Τί γογο ααπίθι5 Ππρογαίογοα ῥτον]πηῖς, 

Ῥοπηρεῖαπϊ ναί αοομΙτογΠί, αποίαοί εογγΗΡίί ΓΠιογαηί, 

γοπΙαιη(ιο ῬοβσΙη{, Ἠ]α « πηγατὶ 5ο, αἰσθαί, γοπίαπι 

οο5 Ρείογό, ποσά Πα {4Π16Π, Ὕποᾶ ἵπ Τοπ 1ββογΗ οοπζ1- 

εαί, [ασρις. ». Ππίοοχογιηί ἀἰσίαπα: πποχαπο αττορία οἶσια 

(ραηδία]οταπί αἆ Οωβατοπ, οἱ αΠί ἀοίοπάσραπί (οπίοπία. 

ΟΟΧΧΥ. Επι (άΠΙΙΜάΠΙ αβί 5οηςῖί Τιορίάας, αἲ αγπιὰ 

Ρτο5{]Η{ ο (οηίοτίο : οοπιπιϊβδασιιθ γοµίαβοπα, ΠΠΙ5 αγΠϊσ6- 

το απ Οαδανίς εροϊα1έ, οἱ ἴρεο Οωδαγ Τη {πογασσπα {οἱάπῃ τ6- 

εαρίέ, ααοά {απποη αἆ οπΗἴπα ποή Ῥογγοπί{: Πποχα116 ο ΓΕΙΠΙ 

116 5ο γθορρίί α οα]ίο5. δἱο ομπτεπίθπι οπςίοἆος οα5ίο]!! 

ομ]αςάαπα εαν Π]αἲ δπΠί : σπα 6ΟΠΠΗΠΠΕΙΙάΠΙ ΠΟΠ [οΥ6ῃ5 

0..5αν, ἴγαπα Ρτία5 Πο Ρροδηέ, απαπα ουπα. δαοουττοπ/{ῖρις 

ει ήριις 5αἶς οἱ οχρασηα»ςοί οα5ίε][απη οἱ ῥρυαδάἶατίος ΙΠ- 

(ει [οοίβδαί. . 5ος 6Φ2ΙΘΓΟΡΙΙΠΙ οα5{6ΙΙΟΓΙΠΗ ΡΓοΡ[ΕΟΙΙ, Ρατ οοη- 

πιο, Ρ495 ποσία Ιη5δοαπαη{ῖ α Τιορίάο αἆ Ο0α.5416Π1 ἀε[εςθ- 

Ῥαπί τ απἰάαηα πο 5ο]]{ο[ίαΓἱ απἱάστη , α)Π ἵπ 5ΡθοίσΠη [4Π{ΗΠΗ 

ἱη[οσία[ί αἲ οα1Ηριας. Νο ἀοβασγο {αππεΠ, απἱ ορριςηαίοΓθ5 

παΠΙ Τιορίάα5 4ποΠπο- 

Φο6ᾷ οἱ Ἴρεα ααχηία σπα 

(παΠΡΙΠΙΟΠΘΠΙ {α0ογοη{, τοία πας 6]ας οχδΓοα5, απαπΙγ{5 ΠΟΠ 

πηαίο Π Υοἱεης, πππίαραί 5οπίοη{Ιαπῃ. Αο τα!5δας Ῥγπηϊ 

Ροπηρείαπϊ, ααοίσμοί αά]ιαό ἵπ ο[ῇ]οίο ρογπ]αηδοταΠέ, ασηῖ- 

παπα (ναηδίραπ{ αΏῖ Ῥοδέ α1ο5.. Ωπήππ(αο Πιερῖάα5 αἆ οὐς5 

οοπποηάος αγπ]ανοί αἰίος., Πἱ 1ρ5ί αἆ εοπποπάο5 σοπη]]- 

ίοπος αππ]α1, Ῥγομθηςίς δἰσηῖ5, ππα 6Η ο[{ογίς αἆ 04954Γ6Πῃ 

ἀϊκεσάσβναπί,  Ἱιορίάας πηηϊς ας Ῥνοσίρας οππι αβοιηβς 

σοραί, ἴσηα Γοἰοπίαης, οἱ ος 56 ἀπηίδδΙΓΙΠΙ Π6ΡᾶΠ5; 4οπος 

ππῃ5 ο οἱσηί[ογῖς « Ὠϊπηίίας σα να] πιοτίας » ἀῑκί, ΤΗΠΙ 

ἀθηπαπα ορδδῖ{ {ου15, 

ΟΧΧΥΙ. Ροδίγοπιῖ ἀε[οσσγαπέ οππῖίο5, παϊδογαπίαιο αἆ 

οιίαπι 5105 5ογἱο αά ας γαρθ]]ογοηί : 

ΥοΥΣΗΙΠ. αρ ίομαί αιχί]ία, 

Οραγοπα. φοἰδο[ίαίαπα « Ιπίεγβεσγοηίπαο Τιορίάππα, απῖρρε 

ΠΟΠ απηρΙίας5 ἱππρογαίογοπα » Οιιοᾷ 16 {απιθπ πο Ρογπηϊςίτ. 

Αίήπο Ἱία Τιορίάα5, ποοορίπαης ἀθδογίας αΏ οπιπίρας, ἰαπία 

(οἱοίίαίο {απίαπο οχογοΙίας Ιπροτίο Ἠτουί {οπηρονῖ5 πιο- 

πησηίο οχο]ά1ί : πππίαίοσιο ου]ία Ῥγοροταν{{ πα Ο00δατο, 

-αῖς ραν(ου Γο5Ηπαπίδας. νοιαί αἲ 5ροσίασπ]ανα, ΟυΙ 0σρας 

: αδιηοχίέ, ηθο ῥᾶδδιις οί αἆ σοηια δί ἀσἰάεγο; 564 ευ 

πο ογαί Ἱαρίέα ρηναίαπα. Ποιπαῦα ΠηἰδΙέ, αἀθηπίο ἸηροΠΙΟ;, 
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ἔτι πλὴν ἱερέα ἧς εἶχεν ἱερωσύνης. Ὁ μὲν δὲ, καὶ 
αὐτοκράτωρ πολλάκις, καὶ τῶν τριῶν ἀνδρῶν γενόμενος, 
ἄρχοντάς τε ἀποφήνας, καὶ προγράψας ἐπὶ θανάτῳ 
τοσούσδε ὁμοτίμους, ἰδιωτεύων, καὶ ἐνίοις τῶν προγρα- 
φέντων ἄργουσιν ὕστερον παριστάµενος, διεθίωσε. 

ΟΧΧΥΠ. Πομπήϊον δὲ ὃ μὲν Καΐσαρ οὐκ ἐδίωκεν, 

ϱὐδ' ἑτέροις ἐπέτρεπε διώχειν" εἴτε ὡς ἐς ἀλλοτρίαν 

ἀρχὴν τὴν Ἀντωνίου φυλασσόμενος ἐμθαλεῖν' εἴτε 
καραδοχῶν τὸ µέλλον, καὶ τὰ ἐς αὐτὸν ἐσόμενα ἐξ Ἂν- 

τωνίου, καὶ πρόφασιν ἔξων διαφορᾶς, εἰ μὴ δίκαια 

γίγνοιτο (οὐ γὰρ ἀνύποπτοί γε ἦσαν ἐκ πολλοῦ, διὰ 
φιλαρχίαν, ὅτε τοὺς ἄλλους ἐξέλοιεν, ἀλλήλοις διερίσειν) 

εἴθ᾽, ὡς αὐτὸς ἔλεγεν ὕστερον ὁ Καΐσαρ, ὅτι μὴ γίγνοιτο 
τοῦ πατρὸς ἀνδροφόνος ὃ Πομπήϊῖος.. ΈΤὴν δὲ στρατιὰν 
συνΏγε, καὶ ἐγένετο αὐτῷ τέλη μὲν ὁπλιτῶν πέντε χαὶ 

τεσσαράχοντα, καὶ ἵππεῖς δισμύριοι καὶ πεντακισχίλιοι, 
κοῦφοι δὲ, τῶν ἵππέων ὑπὲρ ἡμιολίους, µαχκραί τε Υπες 
ἑξακόσιαι" τὸ δὲ τῶν φορτίδων πλΏθος, καίπερ ὃν ἄπει- 

ϱον, τοῖς δεσπόταις διέπεµπε. Ἰαὶ τὸν στρατὸν ἐπι- 

γιχίοις ἐδωρεῖτο, τὰ μὲν ἤδη διδοὺς, τὰ δὲ ὑπισχνού- 
µενος, στεφάνους τε χαὶ τιμὰς ἅπασιν ἔνεμε, καὶ 
συγγνώµην τοῖς ἡγεμόσιν ἐδίδου τοῦ Πομπηίου. 

ΟΧΧΥΠΙ. Ἰήλου δὲ αὐτῷ γέμοντι ἐπὶ τούτοις, τὸ 
δαιµόνιον ἐνεμέσησε τοῦ ζήλου" καὶ ὃ στρατὸς ἐστασία- 

σεν, ὃ οἰκεῖος αὐτοῦ μάλιστα, ἀπολυθῆναί τε τῆς στρα- 

τείας ἐπειγόμενοι, καὶ γέρα λαθεῖν ὅμοια τοῖς ἐν Φι-- 

λίπποις ἀγωνισαμένοι. “Ὅ δὲ ἦδει μὲν, οὐχ ὅμοιον 

ἐκείνῳ τόνδε τὸν ἀγῶνα" ὑπισγνεῖτο ὃ᾽ ὅμως, τὰ ἄξια 
δώσειν σὺν τοῖς ὑπ Αντωνίῳ στρατευοµένοις, ὅτε κά- 

κεῖνος ἀφίκηται. Περὶ δὲ τῆς ἀστρατείας ὑπεμίμνησχε 

σὺν ἀπειλῃ τῶν πατρίων νόμων τε καὶ ὄρχων καὶ κο- 
λάσεων. Οὐκ εὐπειθῶς δὲ ἀκροωμένων, ὑφῆκε τῆς 
ἀπειλῆς, ἵνα µή τις ἐκ τῶν νεολήπτων στρατῶν ἐπι- 
γένοιτο θόρυβος" καὶ ἔλεγεν, ἐν καιρῷ τε ἀπολύσειν σὺν 
Ἀντωνίῳ, καὶ ἄζειν νῦν οὐκ ἐπ᾽ ἐμφύλια ἔτι, πεπαυµένα 

σὺν τύχη γρηστῃ, ἐπὶ ὃ᾽ Ἑλλυριοὺς, καὶ ἕτερα ἔθνη βάρ- 
αρα, σαλεύοντα τὴν μόλις κτηθεῖσαν εἰρήνην, ὅθεν 
χαταπλουτιεν αὐτούς. ὖ 

στρατεύεσθαι, πρὶν τῶν προτέρων λαθεῖν γέρα τε καὶ 

τιµάς. ὍὉ δὲ οὐκ ἔφη τὰς τιμὰς οὐδὲ νῦν ἀνατίθε- 
σθαι’ πολλὰς δὲ δοὺς, προστιθέναι στεφάναυς ἔτι τοῖς 

τέλεσιν ἄλλους, καὶ λογχαγοῖς καὶ γιλιάρχοις περιπορ- 

φύρους ἐσθῆτας, καὶ βουλευτικὴν ἐν ταῖς πατρίσιν 

ἀξίωσιν. "τι δὲ αὐτοῦ τοιάδε προστιθέντος ἕτερα, 

ὑπεφώνησε Ὑιλίαρχος Ὀφίλλιος, στεφάνους μὲν καὶ 
πορφύραν ναι παισὶν ἀθύρματα  στρατοῦ δὲ γέρα, 
γωρία καὶ χρήματα. Καὶ τοῦ πλήθους ἐπιῤοήσαντος 

ὅτι ὀρθῶς λέγοι, ὃ μὲν Καϊταρ ἀπέστη τοῦ βήματος 

δυσγεραίνων” οἵ δὲ ἀμφὶ τὸν γιλίαργον ἦσαν, ἐπαινοῦν- 

Οἱ δ) οὐκ ἔφασαν αὖθις 

τές τε, χαὶ τοῖς οὗ συνισταικένοις αὐτῷ  λοιδορούικενοι. ς ᾿ . ͵ ι 4 ι 

/ . ρ κ / . . 

Ὁ 2’ ἔφη καὶ μόνος ἀρκέσειν ἐπὶ οὕτω δικαίοις"' ἀλλ 
/ .. . . ΄ 

ὁ μὲν, τόλε εἰπὼν, ἐς τὴν ἐπιοῦσον ἀφανὴς ἦν, καὶ οὐδ' 
ρ ΄ ’ 

ὅτι γένοιτο ἐγιγνώσκετο. 
ΟΝΣΙΝΧ. ο 2ἱ στρατὸς οὐκ ἔτι μὲν, ὑπὸ δέους, | 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

βαοοτάο(ίο ἰαπίππη τεµοίο. ΑΌ Ίου ἴδππροτο Ἠ]ο, 5αρρίας 
Δηίρα ἱππρεταίοτ, εἰ αποπάαπι παπηνίς, αἱ πιαρὶςίταίας 
ετοαγεταί, εἰ ἴοί ρατῖ ἁἱμπ]ίαίε ρταά]ίος ρτοδετίρεοτα, 
Ρήναἴαπα γίίαπα εχορῖε; ἵπ σπα ποππα]ή5 4ποφπο εκ Πής αι 
αἳ Ἠ]ο οἷηχ ργοδεηρί{ Γαεγαπί, πηβαϊςίταϊας ἀεϊπᾶο αἀερίῖς, 
εαρρ]οχ {ποίας ο»ί. 

ΟΧΧΥΠ. Οπίογαπα Ῥοπηρείαπῃ Ο5ας πες ἴρ5ε ρει5οευίης 

οί, πθο αἷῑος ροτ5εααί αἰγίι : 5ἶνο αποᾶ πο]]αί Ιπγαᾶςτο ἵπ 

ΔΠΘΠΙΠΗ ἱπροτίπα Απίοηιιςκῖτο αποά Γαίηγα 5ροείατεί ϱΟΠΔ- 

πδαπα Απίοη, Ἱναβίανας Ἰαδίαπη οοςαδίοΠεΠα ἀῑςδιά!, εἵ 

απιά Ἠ]ο ρα {ες «απάπα [εοῖδδοί (Ίαπ ρτίάσπη οπῖπα Πασά 

5416 ΟΡΡΕΙΓΗΠΑ θγαξ, Ἰο5 ἆπο», 5α0]α [15 αἰῇς, Ρτορίοτ ἵπιρο- 

ταπᾶἱ επρίἀΠαίεπα ἱπίοτ 56 ἶρ5ος 6556 ἀροθτίαίατος) είνα, 

υἱ 1ρ5ε Οωδας αἴεραί Ροδίθα, απία Ῥοπαρείας ἵπ ραττίοϊᾷα- 

τπα ΠΟΠ Γαθγαί ΠΠΠπθτο, Οοαείί απίεπα Μα ΠΠΙΠΙ οορίΐς, 

τερογίῶ 0ᾳ0φατίς 5υηί Ἱορίοβος χιν οηπίππα Χαν κ. ]ενῖς 
αππηαία γα (αηίμπάεπα σπαπίαπη οφ ἱέσπα οἱ ἀπιϊάίαπα ἵηςιι- 

ΡεΓ: ΠΔΥΕΒ Ίοης Ῥο : οπεΓαγίᾶ5 ΠΙΘΠΑ, ἨΠΠΙΘΤΟ Ῥωπο 

πβηίία5, αἆ Ρτορτίο5 ἀοπηίπος τοπηϊςί. ἆαπιαπε πας 

ἀοπαἴγαπα οἳ γἱοίονίαπα ἀθά1ί, ρ]ατα ἵπ αίαταπα Ρο εαν : 

εοἵοηᾶ5 4ποσπα αἱοδααθ Ἰοπογες ἀῑςίτρηί οπηῖνας; οἱ 

Ῥοπηρείαπίς ἀμοῖρις γοπίαπα οοπορβν{, 

ΟΧΧΥΠΙ. Πιῖο ἰαπία 0ᾳ15ατῖς Γο]οῖίαιἳ [οτίππα ηνιό 1 : 

ΠΠ οχογοἰίας5, Ρ5ε Πα ἰρείας Ρτορτία5, 5εάΠΙΟΠΘΠΑ Ἠ1ο- 

υἰῖ, ΠηἰΦείοποπη Πασίίπης, οἱ ῥγαπηία ρατία εἷς ασ. ΡΙΗρ- 
Ρεηςδί ρια]ίο γίείογες αοοερεταπ!. Εἰ κας, παπα Ίος 

εργίαπιοη οΙΠα αἰίονο Π]ο πο οοη[ογοπά πα φοἶτοί, Ργοπηϊκί 

{αππθῃ , ἀερορίηγος ἀῑσηα ργαπαία ππᾶ πα Απιοηιι η ρης, 

απαπάο Π]ε τοΙῖδει. Οποὰ απίοηι αἲ τασαΠοπῖς Παρϊία- 

Ποπθπα αἱποί, πϊπασϊίοι αἀπιοποί πιο πασοταπιοηΗῖ 

ἀἰκαίρ]ίπωσαπε, α πια]ονίνης αοορρία... 5εᾷ απππα Ρροεῖςίο- 

ντοπί ἵπ οοπ{ηπιασία, τοπηϊςι πἶπας, πο αἱ ἑαππσ]ίας αἲ 

εχονοϊερις ἀεδ15 οἴίαπα αοοοᾷεγοί : Ρτοπηϊκίί(πο , 56 6 

Απίοπίο 605 ἀἰπηίςδα πα Ἰηδίο ἴοππροτο : ἨΠΠΠοΟ ΗΣΗΤΗΠΗ 

ορογᾶ ΘΟΓΗΠΑ πον α Ώο]]α οἶνῆία απηρ]ίας, αμα ἆοο [οτία- 

παπίο 5ορυ]ία κἰηίς 5εὰ οοπίτα Π]γτίος ααδαπο σοηίος Ίαγ- 
ΡαΓ45, ῥάσθπα υὶκ ρατίαπα Ἰαρο[ασίαπίος τ οκ Ύπα πηία 
ρεγορρ{ή ο55εη{ Ίποτα λογια, Νοπαταπέ ΠΗ, πογαΠὴ 86 
Ρηα5 δΗΡΙΓος5 πα απα, παπα ργσογίογΙ η Ἰαβογαπη το- 

Ριωβοηίαία δἱρί πογηί ργαηία Ἰοπογοηςδ, Ἠεεροπά, 

Ἰοῃογο5 56 ηο ΠΙΠΟ φπἱάσπι ἀῑ[ῆογγε; 5ο, Ρταίου ρΊάγος 

{απ οο]]αίος, αἱίας οεἰἶαπι οογοπας Ἱορίοπίρας αἀάστο, οἱ 

Ρισίοχίας ἱγρηπίς ας οδηἑαοπί]ης, δοµα(ογίαππ(πο ἀϊμηί- 

ἰαίοῦα ομφπο ἵπ δαα ρατία, Ἠσο οἱ αία Ἰς αἱπηϊία ἆππι 

πηΗ ας Οωδατ οβσγί, οχε]απαν  (πίραηας ΟβΙης « ο0- 

το]ας οἱ ργαοχ{ας ΡΗΟΡΟΓΙΙΗ 9956 οὐ]οσαπηοηία; πα η 

Ρυαπιία αρτος 6556 οἱ ροουηίας. » Οποῦ ροδίαπασα «τους 

ἠἰσέαπα ν οοπο]αππαν Τε παπά, ἱπάΙπησίας 0α09ας ἀῑδοσκείί 

ο μη ραπ τ πα τος απίοπη οἰγουηηκίααπί ή ραπαπα, Ίαα- 

ὁσηίος Ἰοπηίποπα, οἱ της, αἱ 8ο αὖἲ οὐ5 πο αβατορα- 

γοηί, οοηγ]οία ἱηρογοηίος. 564 ἴ]ο « γοὶ κο φοἶαπα, ἱπφυῖε, 

πὰ ἔποη σα {πα Πηκίαπα οπΗδαΠά κ Γοσίυταπα. ν Ηίδ τοτο 

ἱσ8, αοφποη! ἀἱο Παδ(υαπα πηρίας Ἰοπιο ουπηραγαέ, 
που, (1 1 αοοἰάσγε, οοπρογ{αα ο». 

ΟΧΧΙΧ. Τωπη παἠ ος πο απηρίίας εἰηρη]έ, ρτορίος Πηθ- 
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οὐδεὶς καθ ἕνα ἐφθέγγετο" κοινη δ᾽ ἐθόων, ἀνὰ µέρη 
Ὁ δὲ Καΐσαρ 

ώ ο» ᾿ |. Μ ”” /. -” αῦ ὁ αὐτῶν τοὺς μὲν ἄργοντας ἐξωμίλει ποικίλως" τῶν δ) ἐν 
Φιλίπποις καὶ Μουτίνη στρατευσαµένων, ὡς Ἰρονιωτέ- 

“ 4 ανν : - / - 8 0 “ 

βων ἄρα ὄντων, ἐδίδου τοῖς θέλουσιν ἀποστρατεύσεσθαι 

συνιστάµενοι, ἀφεθῆναι τῶν στρατειῶν. 

Λ / 3 Ν ’ 3ρἱ ο - . καὶ γενοµένους ἐς δισµυρίους εὐθὺς ἀπέλυε, καὶ ἐξέ- 
. / 

τέρους" τοσόνδε 
9 / 
δώσει 

-- ’ .1 υ ’ 

πεµπε τῆς νήσου, μὴ διαφθείραιεν 
-” ” / / 3 ᾿ / ή 3 

ἴς ἐκ. Μουτίνης µόνοις ἐπειπὼν, ὅτι σφίσιν απο ο) 
ὕ 

2 - - ” "εν 

τὰ ὑπεσγημένα, χαίπερ οὕτως ἀπολυθεῖσιν. ἸἾς 

δὲ τὸ ἄλλο πλΏθος ἐπελθὼν, τοὺς, μὲν ἀποστάντας ἐμαρ- 
τύρετο τῆς ἐπιορχίας, οὐ κατὰ Ἰνώμην τοῦ αὐτοκράτο- 
ρος τῆς ἱστρατείας ἀπολυθέντας" τοὺς δὲ ;παρόντας ἐπῄ- 
νει, καὶ ἐπήλπιζεν ἀπολύσειν μὲν ταχέως» ὅτε μηδενὶ 
µετανοήσει, καταπλουτιεῖν δὲ ἀπολύων, καὶ νῦν ἐπιδι- 
ά ή / τε /” 9. 4 
δόναι δραχμὰς πενταχοσίας ἑχάστῳ. οιαδε εἴπων, 

Σικελία μὲν ἐπέθαλλεν ἐσφορὰν, γίλια τάλαντα καὶ 
/ " 

ἐξαχόσια, στρατηγοὺς δ᾽ ἀπέφαινε Λιθύης καὶ Σικελίας, 
.. λ 

καὶ ατρατὸν ἐς ἑχατέραν διηρεί" χαὶ τὰς ναὺὓς τὰς 

Αντωνίου διέπεµπεν ἐς Τάραντα, καὶ τοῦ λοιποῦ στρα- 

τοῦ τὸν μὲν προὔπεμπεν ἐς τὴν Ἰταλίαν ἐπὶ νεῶν, τὸν 

δ) ἐπαγόμενος αὐτὸς ἐκ τῆς νήσου διεπέρα. 
σΧΧΣ. Ἐρχομένῳ ὃ δ᾽ ἤ τε βουλὴ τ πει ς ἐψηφίσατο 

ἀμέτρους, ὧν αὐτὸν ἐποίουν χριτὴν, Ἡ πάσας λαθεῖν, ἃ ἢ 
ὅσας δοχιµάσειε" καὶ ὑπήντων ὅτι πο ῥῥωτάτω χαὶ αὐτοὶ 

χαὶ ὁ δημος ἐστεφανωμένοι, ἔς τε τὰ ἵερὰ καὶ ἐκ τῶν 
ἱερῶν ἐς τὴν οἰχίαν ἀπιόντα παρέπεµπον. ης ὃ ρ ᾖ ] 
3 ’ . 3 λ .. / 

ἐπιούσης αὐτὸς ἐδουληγόρ 'ησέ τε χαὶ ἐδημηγόρησε, τὰ 
ἔργα καὶ τὴν πολιτείαν ἑαυτοῦ τὴν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐς τότε 
χαταλέγων" καὶ τὰ εἰρημένα συ. (Ἰράνας, τὸ βιθλί ίον 
ἐξέδωκε" κατήγγελλέτε εἰρήνην καὶ εὐθυμίαν, ἐς τέλος 
τῶν ἐμφυλίων ἀνηρημένων, χαὶ τῶν ἐσφορῶν τοὺς ἔτι 

φείλοντας ἀπέλυε, χαὶ ἱ φόρων τελώνας τε, καὶ τοὺς τὰ 

μη ἔχοντας, ὧν ἔτι ὀφείλοιεν. Ἐκ δὲ 
ἐψηφισμένων τιμῶν ἐδέχετο πομπὴν, ἐτήσιόν τε ἳερο- 
μηνίαν εἶναι καθ) ἃς ἡμέρας ἐνίκα, καὶ ἐν 
ἀγορᾷ Ἰρύσεος ἑστάναι μετὰ σγἍματος οὗπερ ἔγων 
ἐσηλθε, περικειµμένων τῷ κίονι νεῶν ἐμθόλων. Καὶ 
ἕστηκεν ἡ εἰκὼν, ἐπιγραφὴν ἔχουσα, ὅτι ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΕΣΤΑΣΙΑΣΜΕΝΗΝ ΕΚ ΠΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ ΚΑΤΑ 

ΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ. 

ΟΧΧΧΙ. Τοῦ δὲ δήμου τὴν µεγίστην ἱερωσύνην ἐς 
3 3 3 {48 / ΔΑ ο τμ / αὐτὸν ἐκ Λεπίδου µεταφέροντος, ἣν ἕνα ἔχειν νενόµι- 

ς / 

σται µέχρι θανάτου, οὐκ ἐδέγετο" καὶ κτείνειν τὸν Λέ- 
ς ὃς / / ζ 3 3 / 3 σ λ πιδον ὡς πολέμιον κελευόντων, οὐκ ἠνείχετο. ἾἜς δὲ 

τὰ στρατόπεδα πάντα σεσημασμένας ἔπεμψεν ἔπιστο- 
λὰς, ἐντελλόμενος -ἁμέρα μιᾷ πάντας ἀνειλήσαντας 

αὐτὰς ἐπιχειρεῖν τοῖς χεχελευσμένοις. Καὶ ἦν τὰ ἐπε- 
σταλµένα περὶ τῶν θεραπόντων, ὅσοι παρὰ αλ στάσιν 
ἀποδράσαντες ἐστρατεύοντο, χαὶ αὐτοῖς τὴν ἐλευθερίαν 

ἠτήκει Πομπήϊος, καὶ ἡ βουλὴ καὶ αἳ συνθΏκαι δεδώ- 
3 ᾿ -- « / π ή ο .] 

χεσαν. Οἱ δὲ μιᾶς ἡμέρας συνελαμβανοντο" καὶ 

ἀγθέντας αὐτοὺς ἐς Ῥώμην ὃ Καΐσαρ ἀπέδωκεν αὐτῶν 
τκ / ττα -” ον κ / ΆἈ 3 ν/ 

τε Ῥωμαίων καὶ Ιταλῶν τοις δεσπόταις, Ἡ διαδὀχοις 
..- .) {ήν λα «ρε ’ σι ο] εν] 

αὐτῶν: ἀπέθωχκε δὲ καὶ ΦΒικελιώταις. Ὅσους ὃ) οὐκ 

- 

τῶν 

ἐπιν ίκιος 
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(μπα, δεᾷ ργορα!ἶπα 1πο οἵ6 γοςἱ[ογα ραπ ές, ΠΙΙΡΞΙΟΠΟΠΗ Ρορί{α- 

Ιαηίθ5. Ἠοτυπα ρα [οσο Ο05α5 νατῖ» πιο μίεραί αοφαῖς : 

αἱ Υοτο αἱ αἆ ΡΙήρρος οἱ Μι παπα ππογηθταη! αἱ ἀἰσίην- 

πἰοχο πλ (ία ἀο[αποίἶς, ΠΙΙΡΡΙΟΠΟΠΗ οοΠεθβίί. Ὠἱηήδδοδαμο, 

ΠΙΠΠΘΓΟ αά νίοῖος πη]]ο, Ῥτοίπας αὐ]εσανΙί οκ Ἱηδη]α, πο 

εοηαρίοπε 5εἀ Ποπ» α1ῑος οογγΙπΙροτεη!: ου (απίαπα αἲ η: 

{ποηςῖς Ρο] γείοΓαπος ε[αίας, απαπαγῖ» δἷο ἀῑπηϊςεῖς, το- 

Τε- 

Ἠπος γουο ϱγο εοπείοπο αἸοφπεης, [εδίος [αοἴθμαί ρε] αγ! 

4 άΠΗ 56 {4πΊεΠ θα απσς {πης ]ής Ργομηΐσδα ϱηἱςςρηί. 

ἀϊξεράσεπ[ίαπα, ΠΟΠ εκ Ἱπιρογαίοτίς 5οπίοπίία ἀἰπιίβδοταπῃ : 

ἱρδος γογο Ἰαπάαβαί, Ρτονί δοοπίαγα» πηϊςςἰοηίς5 δρέτῃ [αςἴθῃς : 

{ούεαυο αἱ πεο ο[ΠοΙί αποπι(παπα ραπίίεαί, οἱ ἁῑπηίαπίνν 

αῑίαι[Ι Ρὸςί 

εοποίοποπα, πάϊχίε (πραίαπα 9ο]. προ {αἱοπία : ἀρθίσηα- 

τἨππό αἀάοιο 5ο Υπ άπἱησοπος ἀθηατίος. 

γίίαπα ρτοργῶίοτος ΑΠΙ6ς) 4ο Μἱαἶα", ρατία οχοτο]έας ομἶσιιε 

Ἰαγάπα Ρτο υγ ποΙαΓάΠα αγ ραία. Τάμα πανος Αμοηι Τανεῃ- 

ίαπη παϊςε: τοσα αάπα οχογοΙέαπα Ρατ Ηἶπα ρταηἰδ]ί τα Παμαπα, 

ΡαΤ{ΐπῃα ἔρ5ο 56οΙΠῃ ἀαχΙί ἀεοθάεῃς αχ ἵηδι]α. 

ΟΧΧΧ. Βοπιαπα Τ6Υοί5ο Ο5αγῖ 5οηαίις ἱπππποκίσος Ἰιο- 

πογες ἀθογεγ]έ; {ρ5ί Ροτηη]ίοῃς, αἱ ατρ]ίταία 5ο ο] οπιηος, 

να] αποίαποί Ῥ]αεοτοπί, αοοἰροτοί : Ἱίππιαπαο ο5ί οΏγίαια 

απαΠα Ιοησῖςκίπιο α οοτοπα[ἶς {ατα 5επα(οτίθας απατά σα .ἴοιο 

Ρορα]ο : απὶ εΙΠ1 αἆ (επυρ]α ΡπΊπτα, ἀεϊηᾶο 4οππΠα, ἆ6- 

ἀμτοταπί. Βεπαθηίϊ γεγο ἀῑς {αῦ1 αραᾶ 5οπαίαπα θπάΠΙ Ῥτο 

εοποῖοπε Ῥορα]ϊ οτα(ἴοπα Παβίία, τος α 5ο σοδία5 Οῶδαν οἵ- 

ἀῑπο τοεθηςα{, αἀπηϊπὶςίγαοποππ(αο ταῖριρ]ίοσο , ]αΏ1 Ἰπάς 

εκ απο αἆ 6αἴη αἀπιοίι5 οδί πδαιθ αἆ Π]απῃ ἀΐθπα, οχροφηῖΐ : 

απας οταἱῖοηος α 5οἱρ5ο εοηδοπῖρίας ἵῃ Υα]σας ἀοϊπᾶς εἀῑάΙί 

πια]15 εχεπρ]ατίρας : ἀεπιποϊανγίίααθ ΡᾶσΘΠΙ οἱ {ταπα]]]]- 

{αΐεπα, Ῥο5ί 5αρ]αία Γαπάΐζας Ῥο]]α οἴγίία: οἱ (πρηία ποη- 

ἆππα τοδᾶἶία εοπάοπαν]έ ἀορίίονίρα5; Ραγίίστααο ρΗ)]ίσαο- 

τάπὰ ἀθρίία τοϊδίε, 6ἱ ΠπεΓοεᾶθς ποπάαπα Ῥοχςο]αίας Ρο 

Ἰοεαϊοπίρας ρα]εἵς.. Ἐν Ποπονίρας απίοΠι Ρος 5επα(ς- 

οοηδι]ίαπα οΡ]α[15 αεερρῖὶ οΥαΠΙΟΠΘΠΙ, εί απΏια 5ο]εηηία ἀἱ6- 

Ρας γίείοτῖα:, απταίαπηαιιο ἵη {οΓΟ δίαίααπα, (ταπαρ]α! Παβία, 

ααο απΏεΠα ο55εί ἵηρισδδας, Ιηβίςίοηίεπα ο]ΙΠΙΠΟϱ γοδίγί5 

ΠαΥΙΙΠΙ πεί. Ας Ῥοδίία οδἰ δίαΐαα ου {α]ο : Ῥλος 

ΡΟ5Τ ΡΙΟΤΟΠΝΑ5 ΤΓΡΒΑ5 ΤΕΛΒΑ ΜΑΛΙΟΌΕ ΒΕΡΤΙΤΙΤΑ. 

ΟΧΧΧΙ. Φαυπ1 τοτο ροπβσαίαπα ΠΙακΙΙΙΠΙ Ῥορυ]ας α 

Τιορίᾶο ἵπ 6υΠῃ Υε]]αί (Γαη5ίεΓΓα, ποπη]ηϊ ΥΙγο ΠΊΟΓΟ ΠΙ8ΙΟΓΙΤΩ 

αὐἰπαῖ 5οΠαπα, τουυδανἰ{ : οἱ απ απ1 Πιαρίάαπα, αἱ Ἠοδίοιι, 

ποραγί {1Ώογοηί, ΠΟΠ 5α5ΗηΗΐ.  Αάἆοπ]ηες τογο οχογοῖίς οἳ- 

αἱσηαίας πηϊςίί Πΐθγας, ριαοορϊίαπθ, αἱ απο ἀῑο αρετϊγεηία 

Έα ]155α ΡοΓ{1Π6- 6ΠηΠ65, Ῥγο(ίπαςααθ ᾖη55α Ρογασοτοπ{Ηγ. 

Ραπί αἆ 561ΥΟ5, αἱ ἀἱδςοηδίοπΙπα {Πίος ΗΙπαγα Πα {οΠΠΡΟΤΕ αἱἰ- 

«(ασοταηί οἱ πα ογαη{ αἀςοπιριϊς ααἱρας, Ῥοδοεηία ΒοΠ1- 

Ρείο, 5επαία5 οχ {Φάεγε Πογίαίομα οποθξδογαί. Ο105 ΠΠΟ 

4ἱε οοπρτοιθηςος., οί ἵπ ἵτροια αἀάπσίος, Ποπιαπῖς Πα[ἰς- 

ας ἀοπηϊηίς Οδ. τος] απί οογαπιά σπα Ἰγούήνας : 

φἰοι]ίσαιο ραπίίοι Γαρΐνος 505 τομής, 5 απ05 απί6ηι 
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/ ελ 2. ο) - ὅὁ 
ὖν ὁ ληψόμενος, ἔκτεινε παρλ ταῖς πόλεσιν αὐταῖς ὧν 

ἀπέδρασαν. 
ΟΧΧΧΠ. Τοῦτο μὲν δὴ τῶν τότε στάσεων ἐδόχει 

τθιος εἶναι. Καὶ ἦν ὃ Καΐῖσαρ ἐτῶν ἐς τότε ὀκτὼ καὶ 

εἴχοσι: χαὶ αὐτὸν αἵ πόλεις τοῖς σφετέροις θεοῖς συνί-- 
/ -- ε ” 

δρυον. Ληστευοµένης δὲ κατὰ συστάσεις τῆς τε Ῥώ- 

µης αὐτῆς καὶ τῆς Σικελίας περιφανῶς, καὶ τῶν γιγνο- 
µένων ἁρπαγῃ μετὰ τόλµης, ἢ ληστεία λανθανούση, 
μᾶλλον ἐοικότων" Σαθῖνος ὑπὸ ἸΚαίσαρος αἱρεθεὶς ἐς 

διόρθωσιν, πολὺν μὲν εἰργάσατο φθόρον τῶν ἁλισκομέ- 
νων, ἐνιαυτῷ δ ὅμως εἰς εἰρήνην ἀφύλακτον ἅπαντα 
περιήγαγε. Καὶ ἐξ ἐκείνου φασὶ παραμεῖναι τὸ τῆς 

στρατιᾶς τῶν νυκτοφυλάχων ἔθος τε καὶ εἶδος. Θαν- 

μαζόµενος δὲ ὅ Καΐσαρ ἐπὶ τῷδε, ὀξέως οὕτως ἐξ ἆδο- 
χήτου διωρθωµένῳ, πολλὰ τῆς πολιτείας ἐφίει τοῖς 

ἐτησίοις ἄρχουσι διοικεῖν κατὰ τὰ πάτρια" καὶ γραμµα- 
τεῖα ὅσα τῆς στάσεως σύμβολα ἔχαιε, καὶ τὴν ἐντελῆ 
πολιτείαν ἔλεγεν ἀποδώσειν, εἰ παραγένοιτο ἐκ Παρ- 
θυαίων Ἀντώνιος: πείθεσθαι γὰρ. Ξκεῖνον ἐθέλειν ἄπο- 
θέσθαι τὴν ἀρχὴν, τῶν ἐμφυλίων καταπεπαυµένων. 
3 1) » ἃ 5 ο) ή) δύ . 3 3 ὶ Ἐφ᾽ οἷς αὐτὸν, εὐφημοῦντες, εἵλοντο δήµαρχον ἐς ἀεὶ, 
διηνεκεῖ ἄρα ἀργη προτρέποντες τῆς προτέρας ἀποστῆ- 

ναι. Ὁ δὲ ἐδέξατο μὲν καὶ τήνδε" Ἀντωνίῳ δὲ ἐφ᾽ 

ἑαυτοῦ πορὶ τῆς ἀρχῆς ἐπέστελλεν. “Ὅ δὲ καὶ Βύόλον 
.] / ν ας 4 η - 3Ν/Ν . ἑ δὲ Δι Ε/ ἀπιόντα πρὸς αὐτὸν ἐντυχεῖν ἐδίδασχεν ' ἐς δὲ τὰ ἔθνη 
τοὺς ἡγεμόνας αὐτὸς ὅμοίως ἔπεμπε, καὶ ἐς Ἰλλυριοὺς 
ἐπενόει συστρατεύειν. 
ΟΧΧΧΗΙ. Πομπήϊος δ) ἐκ μὲν Σικελίας ἄχρα 

Λακινία προσέσχε, καὶ τὸ ἱερὸν τῆς ρας πλουτοῦν 

ἀναθήμασιν ἐσύλησε, φεύγων ἐς Αντώνιο. Ἐς δὲ 
Μιτυλήνην καταχθεὶς, διέτριθεν, ἔνθα αὐτὸν ἔτι παῖδα 

ο ες α 
μετὰ τῆς μητρὸς ὑπεξέθετο ὅ πατὶρ, Γαΐῳ Καίσαρι 

ο. « ) α 3 / λ 

πολεμῶν, καὶ ὑττηθεὶς ἀνέλαθεν. Αντωνίου δὲ πολε- 

μοῦντος ἐν Μηδία Μήδοις τε καὶ Παρθναίοις, γνώμην 

ὅ Πομπήϊος ἐποιεῖτο, ἑαυτὸν ἐπανελθόντι ἐπιτρέψαι. 

Ἐπὶ δ) ἐπύθετο ἠσσῆσθαι Αντώνιον, καὶ τὸ συμβὰν ᾗ 

φήμη ὁμοίως µετέφερεν, αὖθις ἦν ἐν ἐλπίσιν, ὡς ἃ δια- 
Σεξόµενος Ἀντώνιον, εἰ τέθνηκεν, ἢ μεριούμενος ἐπα- 

κ 3 λ 

νελθόντι" ἐνθύμιός τέ οἵ συνεχὲς ἡν Λαθιηνὸς οὗ πρὸ 
πολλοῦ τὸν Ἀσίαν ἐπιλραμών. δε δὲ ἔχοντι ἀγγέλ- 
λεται Αντώνιος εἲς Ἀλεξάνδρειαν ἐπανελθών. Καὶ 

{ζων ἔτι ἐπ᾽ ἀμφό ὃ θεύετο πρὸς αὐτὶ τεχνάζων ἔτι ἐπ᾽ ἀμφότερα, διεπρεσθεύετο πρὸς αὐτὸν, 
’ 

ἐπιτρέπων ἐκείνω, καὶ φίλον εἶναι διδοὺς καὶ σύμμα-- 
χον, ἔργῳ δὲ τὰ Αντωνίου κατασκεπτόµενος. "Ες τε 

. , Θράκην καὶ ἐς τὸν Πόντον ἔπεμπεν ἑτέρους χρύφα πρὸς 
/ - -- - .. 

τοὺς ἑκατέρων δυνάστας" ἐπινοῶν, εἰ μὴ κρατεῖ τῶν 

ἐνθυμρυμένων, διὰ τοῦ Πόντου φυγεῖν ἐς Ἀρμενίαν, 

Ἔπεμπε δὲ καὶ ἐς Παρθναίους, ἐλπίσας, ἐς τὰ λοιπὰ 
τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς Ἀντώνιον αὐτοὺς δέξασθαι προ- 
θύμως στρατηγὸν Ῥωμαῖόν τε καὶ παῖδα Μάγνου µά- 

λιστα. Τάς τε ναῦς ἐπεσκεύαζε, καὶ τὸν ἐν αὐταῖς 

στρατὸν ἐγύμναζεν, ὑποκρινόμενος ἡ δεδιέναι Καί- 

σαρα, ὃ Ἀντωνίῳ τάδε παρασκενάζειν. 

ΟΧΧΝΧΙΥ. “ο δὲ Ἀντώνιος πυθόµενος 
΄μ 

μὲν εὐθὺς 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ΠΟΠΙΟ ἵη δεν {αίοῃη α5δεγεβαί , Ἰχος ]αχία Ίρσα ορρίᾶα, ππάε 

απῖδᾳαα απ[ασοταί, οπρῖίο πππ]οίαν1. 

ΟΧΧΧΗ. Παφπα ]απι ἀῑδεηξίοπαπι Ἱλοταπα {αππρογπα 

Πηΐς αἀγοπίς»ο γίδας ε5ί. Εί πρραι, ἄΠΠΗΠΗ ἴππο αίαίἰ8 

ἄ8θ6η5 υορδίπιΙσα οείαναπα, ορρίάα{ἶπι Ἱπίοτ ἀθος (ἱο]αγοβ 

εδί οοηβοετα!ία5.. δεᾶ αππη της ἔρρα ΒΙοΠίασιο ρα]απη ἵη- 

[ορίαγείητ α Ιαϊτοπίρας, οπἴειγα πα ἰαπία απάαεῖα ρτᾶβδαη- 

ὕρη5, αἱ ρταἀοπίρας 5ἰπη]Ηογος ο55οΠί, απαἴη οσου](15 Ἰαΐτο- 

πίρη»; Ραβίπα5 αἆ τὰ οογσεπά τη εἰεοῖας α 0,κατο, πη]ίον 

οοπΙρτΘθηςος α[[οοῖί 5αρρ]οῖῖς : αἱ Ἱπίτα ΑΠΠΗΙΠΙ 56ομΓαΠα 

Ῥασεπα τοάΙᾶ{ί οπηπίρας. Ἐκ ἴ]οαπα ἴοππροτο Ιης(πίας 

αἰπηί οομοτίος πηΗίατος ποσατποτυπα πἰσίαπα, οα ΓΟΓΠΙΑ 

ταίοποε(αο απο αἆ Ἠήπο ἀῑοπι ομΙπεί. 14 ίαπι ορροτίππΙΠα 

εἰ ορίπίοπο οἶδας τοππράίαπα Οακατί αρτορίαπι οχἰκεἴπια[το- 
ΏΘΙΗ Ῥορογί{. ΊΙάεπιαπο Ίαπι ππ]ία άποαπθ αἆ τοππραΡ]ίσαπα 

Ρεγπεπῖα ΠΊΟΓΟ πια]ογαπη απβαῖς παβἰςίταίρας αὐπηηῖ- 
βἰταπάα ρογπηϊείέ : αἳ, ογοπια!ἶς Η{ογίς αοἰΐδᾳπε οπηπί σας, πιο 

ἀῑβεοηδίοπαπη Ῥταίογίαταπα ἀοοπππθηία ο55επί, Ῥο]εῖίας 
οδί «5ο Ιπίρρταπῃ Ρορι]ο τος Ηαίαγαπα τοπιραβ]ἴσαπη , 41 8ΠΗ 

Ῥήπάτη τεδ[ϊσδεί Απίοπίας : Ῥοδιαςαπι οπίπῃ 56 Ἰαμετα, 

το]]ο οἱ ἤ]ηπι ἆθροπογε πιααϊκίταίαπα , 5αΡ]α[ίς Ῥε[]]5 οἶνΠῖ- 

Ῥη5.». Τιαπι [ααςίῖς οχοερίαπα αε]απιαΠοπίρας Οᾳ05αΓεπά 

(πράπατη ΡΙερίς ετεαταπ{ ἴπ ρετρείπαπα, Πηγ]απίες ΘΗΠΗ 

Ροτρείπο Ίου πιασϊςίταία αὖ Ῥτίοτοπα ἀεροπεπάσπα. Εί πο- 

οερίέ ου πῃ ἸοποΓεπη Ο.,δατ : ορίεταπα ρεϊγαἴἴπα αἆ Απιοηιώἥι 
46 πηασϊςίταία οἱ ἱπιροτίο 5οπρεϊ. Απίοπίας οτο Ῥΐρα]ο 

αποσπο, α 56 ἀῑςοράθηιί , ππαπάαία αἆ ΟἼρδατεπη ἀεα1ε : εί ἵη 

Ρτου]ηοίας ργῶσίάος ἔρ5ο πηϊςίέ 5ἰπηίος, οοβαγίίασε 5οοῖης 
εχροάἹαοπῖς Ἠ]γτίος» Πετῖ. 

ΟΧΧΧΠΙ. Ροπιρείας, ο ΒἱεΏ]ία Γασίοῃς, Ῥγίπιπτη α Ταεῖ- 

ΠΠ Ργοηομ{οτίαπη αρρι]ογαί, ἰρίᾳπο Γαπαπα Ππποηί5 γοῖτίς 

ἀοπαπίϊς ἀῑνρς 5ρο]ἱανοταί. Έτσι Απίοπίαπα Ρείδης, ἀε]αίας- 

απο ΜΙ{]οπον, ορῖῖ Τρί αλαπαπίῖδρος, αδί οσα οἰίπα οΠΠΗ 

πιαίτο, ΡΙΕΤΗΙΗ αἆμας, ἀεροδπεγαί ραΐος Ῥε]]απα 6ετεῃς οΗΠΗ 

Ο0ωκατα, γἱοίαδαπο ἴπᾶςρ γοοοροταί. ὅαπ παπα Ὀο]ίαπα ἵπ 

Μακία οππῃ Μεᾶϊς Ῥατίίδᾳπο Απίοπίας ποτοτεί, Ῥοπιροίυς 

β/αίπογαί ΤΕΥΕΓΦΟ ἵπ Πάσπα 56 οοπηπίοτο, 5δοᾶ αὈί γἱείαπι 

ππάἰγ]έ, εί οοηςίαη5 {απιᾶ ἰάσπα Γογοῦαί, ΤΙΓΣΗΠΙ 8Ρ6Π1 60η 

οορίί, απ{ ΦΙΟΟΘΒΣΗΓΙΠΗ 56 1η ΠΠΙΥΘΓξαΠΙ Απίομι, ἱ ρεγκκοί, 

Ροἱοπ[ίαπα; απί 5α]έοπα ἵπ Ῥρατίοπη Πας, οἱ βαἶγας τοὐϊςεοί 

Απίοπϊις, ἰν τουρρίυπα : οἱ ομγογδαβαίας 5επηρος αΠΙΠΙΟ 

οἶας τούθῃς Τ,αρίοπί οχοπηρ]ασα, απὶ Αδίαπι Ιποισδανογαί, 

Πίς οοηςίς οσομραίο πυποἰαίαν Απίοπίης γοζ[ακο ΑΙοχκη- 

ἁπίαπα. Ῥγοϊπάο πα αἴταπη(πο γίαπα ἰρί πηπηίσης, Ρος Ἰο- 

ραϊϊοπος οὔογοραί 56 Τί απηίοαπα οἱ 5οοἵαπα : τογετα φπἱάσπι 

Ἰου (απίπΠΙ 4βοη5, αἱ τον οἶα οχρ]οταίας Μαβοτοί, Τη{οτίπι 

πά Τητασία Ῥοπίίσο ἁγπαδίας αῑος Ἱοσαίος 6Ί41η πμ οῖαί 

οορί(αη, οἱ οα, απ. οπρίοραί, αἨ Απίοπίο πο ἱπροίταςςοξ, 

Ρος Ῥοπίππα {σογο ἵπ Ατηποηίασς, Οµίη οἱ αἲ Ραγί]ος πηῖ- 

αἰί, 5Ροταη5, ἴ]ο αἆ Ῥο πα ποπά πα οοη[δο η αάγογεις 

Απίοπίασα Ἠροηίου 5ο ἆπος ΠΣΠΤΟΝ, Πο οἱ Ποππαπο Ἰνο- 

πήμο, 5ο4 οἱ Μασπί Ῥοπηροϊί Πο. δίπια] νοτο πανος γο- 

οσραί, οἱ 5οοἷος πανα]ος οχοτοσβα Εξ, ἨμΠο Ποπ α 098416 

βἱπΙ]αΗ5, ΠΗΠΟ ραγα τή Ίος {π Ἠδαπα Απο, 

ΟΧΧΝΙΝΥ, 5εά Απίοηίας, παπα αιάἴγί 4ᾳ Ῥοιῃ 



ΡΕ ΡΕΙΗΙΣ ΟΥΠΙΡΟΡ ΤΡ. ν. 

ἀμφὶ τοῦ Πομπηΐου, στρατηγὸν ἐπ᾽ αὐτὸν Τίτιον ἤρητο, 

χαὶ, ναῦς χαὶ στρατὸν ἐκ Συρίας λαθόντα, ἐκέλενε, 
πολεμοῦντι μὲν τῷ Πομπηΐῳ πολεμεῖν κατὰ κράτος, 

ἐπιτρέποντα δὲ αὐτὸν Ἀντωνίῳ, με ετὰ τιμῆς ἄγειν. 
Ἐλθοῦσι δὲ τοῖς πρέσθεσιν ἐχρημάτιζεν, ἀγγέλλουσιν 

οὕτως: « Ἡμᾶς Πομπήϊος ἔπεμψεν, οὐκ ἀπορῶν μὲν ἐς 

Ἱθηρίαν, εἰ πολεμεῖν ἐγνώχει, διαπλεῦσαι, φίλην οὗ-- 
σαν αὐτῷ πατρόθεν, καὶ συλλαθοῦσαν ἔτι ὄντι γεωτέρῳ, 
χαὶ χαλοῦσαν ἐπὶ ταῦτα χαὶ νῦν ' αἱρούμενος δὲ εἴρη- 

νεύειν τε σὺν σοὶ, καὶ πολεμεῖν, εἰ δεήσειεν, ὑπὸ σοί. 
Καὶ τάδε οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλ᾽ ἔτι κρατῶν Σικελίας, 
καὶ τὴν Ἰταλίαν πορθῶν, ὅτε σοι τὴν σὴν μητέρα περι- 
σώσας ἔπεμπε, προῦτεινε. Ἰαὶ εἰ ἐδέω, οὔτ' ἂν ὁ 
Πομπήϊος ἐξέπεσε Σικελίας (οὐ γὰρ ἂν Καίΐσαρι τὰς 

ναὺς χατ) αὐτοῦ παρέσγες), οὔτ) ἂν σὺ ὕἵττησο ἐν Παρ- 

θυαίΐοις, Καΐσαρός σοι τὸν στρατὸν οὐ πέμιψαντος ὃν 

συνέθετο" ἐκράτεις ὃ) ἂν ἤδη, πρὸς οἷς εἴγες, χαὶ τῆς 

Ἰταλίας. Οὐ δεξάµενον δέ σε 

µάλιστα ἄν σοι γενόµενα, ἀξιοι καὶ νῦν, μὴ πολλάκις 
ὑπὸ Καίσαρος ἐνεδρευθῆναι λόγοις τε καὶ τῷ γενομένῳ 

κήδει" μνημονεύοντα, ὅτι Πομπηΐῳ τε κηδεύων μετὰ 
συνθήκας ἐπολέμησεν ἄνευ προφάσεως, χαὶ Λέπιδον 
κοινωνὸν ὄντα τῆς ἀρχῆς τὸ µέρος ἀφείλετο, καὶ οὐδέτερα 
αὐτῶν ἐνείματό σοι. 

ΟΧΧΧΥ. Λοιπὸς δ᾽ ἐς τὴν περιπόβητον αὐτῷ µο- 
ναρχίαν σὺ νὺν ὑπολείπῃ. Ηδη γάρ σοι καὶ ἐν χερσὶν 
ἦν, εἰ μὲ Πομπήϊος ἔτι ἣν ἐν µέσῳ. Ναὶ τάδε εἰκὸς 
μὲν καὶ σὲ προορᾶν ἐπὶ σεαυτοῦ" προφέρει δέ σοι χαὶ 
Πομπήϊος ὑπὸ εὐνοίας, αἱρούμενος ἄνδρα ἄχαχον καὶ 
µεγαλόφρονα ἀντὶ ὑπούλου τε καὶ δολεροῦ καὶ φιλοτέ- 
χνου. Οὐδὲ ἐπιμέμφεταί σοι τῆς δόσεως τῶν νεῶν, ἃς 
ἐπ αὐτὸν Καίσαρι ἔδωκας ὑπ᾽ ἀνάγκης» ἀντιλαθεῖν 

στρατὸν ἐς Παρθυαίους δεόµενος" ἀλλ ὑπ τομιμνήσχει» 

τὸν οὗ πεµφθέντα στρατὸν προφέρων. ΧΣυνελόντι δὲ 
εἰπεῖν, Πομπήϊος ἑαυτὸν ἐπιτρέπει σοι μετὰ τῶν νεῶν 
ἃς ἔτι ἔχει, καὶ τοῦ στρατοῦ, πιστοτάτου γε ὄντος αὐτῷ, 
καὶ οὐδ' ἐν τῇ θυΥῇ χαταλιπόντος" ο μώ μὲν, 
μέγα αλέος, εἰ τὸν Μάγνου παῖδα περισώζοις: πολε- 

μοῦντι δὲ, μοῖραν ἵκανὴν ἐς τὸν ἐσόμενον πόλεμον, 
ὅσον οὕπω παρόντα. » 

ΟΧΧΧΥΙ. Τοιαῦτα τῶν πρέσθεων εἰπόντων, ὃ 
Αντώνιος τὰς ἐντολὰς αὐτοις ἐξέφερεν, ἃς ἐντείλαιτο 

Τιτίῳ: καὶ εἰ τῷ ὄντι ταῦτα φρονοίη Πομπήϊος, ἥξειν 
αὐτὸν ἔφασχε παραπεμπόμενον ὑπὸ Τιτίου. "Ἅμα δὲ 
ταῦτα ἐγίγνετο, καὶ οἵἳ πεμφθέντες ἐς Παρθυαίους ὑπὸ 

τοῦ Πομπηΐου, ἐλήφθησαν ὑπὸ τῶν Ἀντωνίου στρατη- 
γῶν, καὶ ἐς Ἀλεξάνδρειαν ἤγχθησαν. Καὶ ὁ Ἀντώνιος 

ἕκαστα μαθὼν, ἐκάλει τοὺς τοῦ Πομπηΐου πρέσθεις, 
καὶ τοὺς ληφθέντας αὐτοῖς ὑπεδείκνυεν. Οἱ δὲ καὶ ὣς 

παρητοῦντο νέον ἄνδρα, ἐν συμφοραῖς ἐσχάταις, ὑπὸ 

δέους, εἰ ἄρα μ.ὴ προσοῖτο φιλίως αὐτὸν ὁ Ἀντώνιος, 

ἀναγκασθέντα καὶ τῶν ἀεὶ Ῥωμαίοις ἐγθίστων ἄποπει- 
ράσαι' δηλώσειν τ᾽ αὐτὸν αὐτίκα, ὅτε µάθοι τὰ Ἄντω- 
νίου, μηδὲν ἔτι πείρας ἢ μηγανῆς ἑτέρας δεόµ.ενον. 

ταὺ τα, ἐν καιρῷ τότε 

155 --- 196. 509 

Ρο αἀνοπία, ἀποοπη 4ἀνθιδας 1η ἀοκίσηανίί Τππα; οἱ 
παπά αν], αἲ, ο]ά55ο εί οχογοῖέα αοοθρίο ο δγγία, Ῥοπηροίαπη 
Ροβαπα πιο σπίθα νἱ τορήππσογοί; απο δἱ ἵπ Πάοπι Απο 
πΙαΙοί τοσῖρί, αἀάποστεί ου Ποποτίβσςο, Τππα Ἱεραίί αἲ- 
νοπογαη{ Ῥοπηρο, απ, αἆ Απίοηίαι αἀπηῖςαῖ, Πα] αςηιοᾶί 

γουρα [οοργαΠέ 1 ΜΙΙΕ πο» αἆ {ο Ῥοπηροίην : ΠΟΠ αιιοά ἵῃ 

Ηιδραπίαπα, 5ἱ Ῥο]]απα Ρ]ασστσί, ΠΟΠ Ραΐοαί επσδα5, Ργονίη- 
απ. οἱ οοπ]αποίαηα ραΐενπα απϊοϊία; πας, Παπίογοίη ο]πι 
[ανογο Ῥγοδεουία, ΠπΠο 4πο(πο ροΠἱσρίατ ορογαΠΗ : 5οἆ απία 
νο] (οσα [γη] ρασο ππανα]έ, Απίοηί, γοὶ (μἱς ααδρίοῖς (ςί 
ο ία [εταί) Ῥο]απα σοµθγο,. Οιοᾶ οοηβἰ πα ΠοἨ πιΠο 

ἀσιπυμη οδρίι Ῥοπιροίας : 5εᾷ Ἰαπιάπάπα, ααππα ορίπετοί 

μαμα, οί ρορα]ατοίας Παἰίαπα, πιαίνο ΠΡί 5ογναία γοπηίβςα- 

σπα, Επί 1μαά κἰσηιβσανϊ, Οπ]α5 αποϊίαπι οἱ (α αᾱ- 

πηί55ε5, πες Ῥοπηροίας θείας ο55εί ο Βἱο]]ία (ποή θηίπι 

ϱ]4586Π1 Οαπί ΡγοΡἶςςος οοπίτα οΙΠ1 }, πθο έα γἱοίας αἱςςος 

ἵπ Ρατηλία, Οῳ5αΓ6 ΠΟΠ Ππαϊίοηίο οχογοϊίαπα οκ {ωᾶσγα: πο, 

Ριῶίουῦ εα (πο ησηο {πα δαΠ{, εῖαπι Πα]απα 580 {παπα ρο- 

ἰεδίαίοπη γεάσβίφο5. Ὑογιπα {ππεη , απαπηηπηγίς ἃ {6 Πθ- 

ΕΙεσία5 οΡροτίαπο {απο πιακίπιο ΕΡῖ {επηροτα, ππΏΟ ποιο 

405 {6 ΡοΠί, πο {ο[]ο5 γοτρίς εί εοπίτασία α Ππ]ίαίο Πα ΕΡί 
ἃ Ο0πεδαγα ραατῖς οἱ Ἰηδίάϊας βονῖ; ΠΊΘΠΛΟΥ, Ῥοπαρθίμπῃ 41πο- 

απε Ῥοί {Φά15, οί ρο5ί απίαίεπα εοπ{γασίαπα , 5ἱΠ6 «81158 
Ρε]]ο αἲ εοάθπι 6550 ροαπα; οἱ Τιερίάαπα, Ἱπιρογῖ 6ΟΠΡΟΙ- 
{οπα, Ρογ/[ἴοπθ 5ια 5ροΠαίαπη; πες αἆ {ο απἰάαααπα οκ π{{α- 
απο ἴ]α γἰείορία τος[55ο. 

ΟΧΧΧΥ. «Ἀππο δο]ᾳ5 ία, Απίοηϊ, 6προτος, απὶ οΏείος, 
σποππας Π]α Ρροµαίαχ ἀπάππα οοποπρίία πιοπανγοµία, πι 

ηάΠΟ 6ΠΙΠΙ ΙΠίο Ὑο5 4ποσια ἀἰριαδιαγοπηϊηϊ, 5ἱ Ῥοπηρείηβ 

ποπ. Γαἱςεδεί ΤΠ ΠΙθάΙο. Ἠαο (Παπ ρε Ῥει {6 ρτογίάοτο 

ἀεβοας, {απΊεΠ Ῥοπηροία» {6 Πιοποί, Ρτο θα απα ἴ6 ργοβοᾳἱ- 

ίατ Ῥεπεγο]επίία» ππανα]ίαπαο γἱπῖ εἰπρ[ῖοίς εί πιασηαηϊπηί 

ἁπποϊαπη, (παπα 5αβάοΙ{, Γπσαῖ, γειδίρο]κᾳαο. Ἀοπιαθ 

γετο οχρτοβγαί ΕΡί παγες Οωδατί αἀγοτςις 56 οοπιπιοᾶαία5; 
απας ποοθςςΠαία εοαείας ἀαάϊςιῖ, ααάπα ορα5 Παβογος οοηίτα 

Ρατίᾖος οχογοῖία : 564 αἀπποπεί, απαπίαπα ομ/{αθγί{ ΕΡί ΠΟΠ 

ηηῖσδι5 αΏ Πο οχοτγοῖίας. Εί, αἱ οοπιρεπάίογεπι απάῖας, 

Ῥοπηρεϊης 5ο ἵπ ΠΠᾶΠΙ Πά6Π1, Απίοπί, σοπιπαϊ 1 ξ οαπα πανίρις 

απαδ αἆμας Παβαί, οί ο Π1 Πάἰ5δίπιο οχοτοῖία, απῖ πο Εασῖθῃ- 

ί6πι απἶάεπι ἀοδαῖε: ἵη Ῥασο αλαίατας ΕΡί αστοσίαπι Ἰαι- 

ἀεπα, 5ἱ Μασπϊ Πάπα 5εγγαγοτίδ; αποά 5ἱ Ῥε]απα, αποἀ 

Ιηδίανο γἱάσίας, ϱογοπά Πα δἱέ, (πατάς ποη αδρογηαπάα {μα- 

ΤΗ ΡαΤΗΠΠΙ αθθρδίο. » 

ΟΧΧΧΥΙ. Απίοπίας, Πῖς αιάΠῖς, αρογιί ]εσα[ῖς πιαπάσία, 

απ ΤΙΠο ἀεάϊςςεί : τοδροπά(ίαπα, 5ἵ οχ αΠΙΠΙΟ Άωο ο/Γεναί 

5ο ἆππι 

πως παπί, Ἰπίθγίηα, απί ἃ Ῥοπηρείῖο αἆ Ῥαγί]ιος πιὶςςί ογαηί, 

Ῥοιηρεῖα5, γεπίαταπα ἱρδαπῃ, ἀοάποσπίο Το, 

εοπαργεΠεηςὶ αἲ Απίοπίαπϊς ἀποίρας, Ῥετάποπηίατ ΑἸοχαῃ- 

ἁπίαπα, : Ἐκ απἱρας Ροξί(παπα 5ἱησι]α οοσπογΙέ Απίοπίης, 

Ου αἴαπι 

ίαπα οχοΠδαβαΠ{ ΠοιηίΠθπα {4ΥΘΠΟΠΙ, ἵπ οχίτοπια σα]απηϊίαίε 

ασςΙῃς5 Ῥοπηρεϊ! Ἱορα[ῖς, οπρίος ]ος οἱς οδίοπά1{. 

εοης(πίαπα, ΠπδίΠοΠ{θΠα πο γορα]5αΠ1 αΏ Αηίοπίο ραΐοτείας, 

εο(πο οοποίΗΠῃ νο] Ππ[ομςίςςἵπιατπα ρορι]ί Ποπιαπί ΟΗΕ 

(οπίαγο απίμηος : ααοά 5ἱ οοπηροτίαπα 16 Παβστέε πηδπίείη 

Απίοπιϊ, 5ία[ἴπα οµαπα Ῥοπηροϊί απΙΠΙΙΠΙ οοση(έαπη ἴτῖ, πεΠιε 

μ15 αΏίς 5ο] Πο {αΠΠοπίριας αγ βαδγ6 6ΙΙΠΙ ΡΟΥΓΟ 6556 15Η]. . 



στο 

φρόνημα ἁπλοὺς καὶ μέγας καὶ ἄκαχος. 

ΟΧΧΧΥΠ. Ἐν τούτῳ δὲ Φούρνιος, ὃ τῆς Ασίας 

ἠγούμενος Ἀντωνίῳ, τὸν Πομπήϊον ἐλθόντα μὲν καὶ 
ἀτρεμοῦντα ἐδέχετο, οὔτε χωλύειν ἀξιόμαχος ὢν, οὔτε 

πω τὴν γνώμην εἰδὼς τὴν Ἀντωνίου. Γυμνάζοντα δὲ 

τὸν στρατὸν ὁρῶν, κατέλεγέ τινας ἐκ τῶν ὑπηκόων' 

καὶ Ἀηνόθαρθον ἄρχοντα γείτονος στρατοῦ, καὶ Ἁμύν- 
ταν, ἑτέρωθεν ἐκάλει κατὰ σπουδήν. Συνελθόντων ὃ᾽ 
ὀξέως, ὁ Πομπήϊος ἐμέμφετο, εἰ πολέμιον ἡγοῦνται τὸν 
πρέσθεις ἐς Ἀντώνιον ἀπεσταλκότα, καὶ τὰ παρ) ἐκείνου 

περιµένοντα. Καὶ ταῦτα λέγων, Ἀηνόθαρθον ὅμως 

ἐπενόει συλλαθεῖν, ἐκ προδοσίας Κουρίου τινὸς τῶν 
ἀμφὶ τὸν Ἀηνόθαρθον' ἐλπίζων, ἐς ἀντίδοσιν αὐτοῦ 
μεγάλην ἕξειν μοῖραν Ἀπνόθαρθον, Γνωσθείσης δ᾽ 

οὖν τῆς προδοσίας, Κούριος μὲν, ἐν τοῖς παροῦσι Ῥω- 

µαίων ἐλεγχθεὶς, ἀπέθανε" Πομπήϊος δὲ Θεόδωρον 

ἐξελεύθερον, ὃς μόνος οἳ συνῄδει τὸ βούλευμα, ὡς ἔξει- 

πόντα ἔκτεινεν. Οὐχέτι δὲ τοὺς ἀμφὶ τὸν Φούρνιον 

λήσειν ἐλπίσας, Λάμψακον ἐκ προδοσίας χατέλαθεν, ἢ 
πολλοὺς εἶχεν Ἰταλοὺς ἐξ ἐποικίσεως Γαἴου Καίσαρος, 

καὶ μισθοῖς µεγάλοις εὐθὺς ἐστράτευε τοὺς Ἰταλούς. 

δη δὲ ἔχων ἱππέας τε διακοσίους, χαὶ πεζοὺς τρία 

τέλη, ἐπεχείρησε Κυζίκῳ κατά τε γῆν καὶ διὰ θαλάσ- 

σης. Οἱ δὲ αὐτὸν ἑκατέρωθεν ἀπεκρούσαντο: καὶ γάρ 

τις ἦν ἐν τῇ Κυζίκῳ στρατὸς οὐ πολὺς Ἀντωνίῳ, φύ- 

λαχες τῶν ἐκεῖ τρεφοµένων αὐτῷ μονομάχων. Ἐς δὲ 
τὸν Ἁγαιῶν λιμένα ἐπανελθὼν, ἐσιτολόγει. 

ΟΧΧΧΥΠΙ. Φουρνίου δὲ οὐκ ἄρχοντος μὲν χειρῶν, 

ἀεὶ δ) αὐτῷ παραστρατοπεδεύοντος σὺν ἱππεῦσι πολ- 

λοῖς, καὶ σιτολογεῖν οὐκ ἐῶντος, οὐδὲ προσποιεῖσθαι 

τὰς πόλεις: ὁ Πομπήϊος, ἵππέας οὐκ ἔχων, ἐπεχείρησε 

τῷ τοῦ Φουρνίου στρατοπέδῳ κατὰ µέτωπον καὶ κατό- 

πιν ἐκ περιόδου λαθών. “Ὅθεν ὁ Φούρνιος, ἐς τὸν Πομ- 

πήϊον ἐπεστραμμένος, ὑπὸ τῶν ὄπισθεν ἐξεθλήθη τοῦ 

στρατοπέδου: καὶ φεύγοντας αὐτοὺς διὰ τοῦ Σκαμανδρίου 

πεδίου διώκων ὁ Πομπήϊος, ἔκτεινε πολλούς' καὶ γὰρ 

ἦν τὸ πεδίον ὑγρὸν ἐξ ὄμόρων. Αἱ δὲ περισωθέντες 

τότε μὲν ὑπεχώρουν, οὐκ ὄντες ἀξιόμαχοι. Ἡροσδε- 
Ἰομένων δὲ ἀπό τε Μυσίας καὶ τῆς Προποντίδος καὶ 

ἑτέρωθεν, οἵ πενόµενοι διὰ τὰς συνεχεῖς εἰσφορὰς ἐμι- 
σθοφόρουν ἀσμένως τῷ Πομπηΐῳ, κατὰ δόξαν μάλιστα 
τῆς ἐν Ἁγαιῶν λιμένι γενομένης νίκης. Ἱππικοῦ ὃ) 
ἀπορῶν ὁ Πομπήϊος, καὶ παρ) αὐτὸ βλαπτόμενος ἐν 

ταῖς προνομαῖς, ἐπύθετο, Όην ἱππέων Ἰταλικὴν ἐς 

Ἀντώνιον γωρεῖν, ὑπὸ Ὀκταουΐας χειμεριζούσης ἐν 

ἠλθήναις ἀπεσταλμένην' καὶ εὐθὺς ἔπεμπέ τινας ἐς δια- 
φθορὰν τῆς Όνης μετὰ χρυσίου. ᾿Ἀλλὰ τούσδε μὲν ὁ τῆς 
Μακεδονίας ἡγούμενος Ἀντωνίῳ συνέλαθε, καὶ τὸ γρν- 

σίον τοῖς ἱππεῦσι διένειµεν. 
ΟΧΧΧΙΧ. Ὁ δὲ Πομπήϊος Νίκαιάν τε καὶ Νικο 

μήδειαν καταλαθὼν, ἐγρηματίζετο λαμπρῶς, καὶ ἐς 
μεγάλα ταχέως αὐτῷ πάντα ηὔξετο παρ ἐλπίδα. Φουρ- 
νίῳ δὲ οὐ μακρὰν παραστρατοπεδεύοντι, πρῶται μὲν 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

Οἷς ὁ Αντώνιος ἐπίστευσεν, ὢν καὶ τὰ ἄλλα ἀεὶ τὸ , Ηϊ5 βάθπη Ἰαριϊέ Απίοπίας, γε οἱ αἰίας πηἰηίπιο πια] έίορας, 

μ....ὓἷὓ---.................ος μαμα αμα ἂν απ 

φαΐ να]άα5, ποσᾷαπα οοπηρετίαπα Ἠαβοης Αποηι δοηίση- 

οἱ Ἰησοπίο 5ἰπιρ]οχ πο ΠπασηαΠΙΠΙΣ5. 

ΟΧΧΧΥΠ. Ἰπίεγοα Επτηϊας, 4 ΑΠΙΟΠΙΟ Αδιος ργορ[οείας, 

Ῥοπιροίαπα ρασαΐθ γοποηίθπα οχορρεταί, που αἆ ατοεπά Πα 

παπι. Ῥοβδίσπαπῃ Υετο γ]ά1ί αχοτεονῖ ο]ας πα]][ος, ἀε]οσία πα 

Ἰαβηῖε οχ Ῥγονἱποίαρας, αί ΑΠοποβαιραπα, ἀπσσπα γἱοϊηὶ 

οχογοῖἑα5, ΑπΙΥΠΙΑΠΙαΠΕ αἰίᾶ αχ Ρατία, Ῥτοροτο γοσαγ]έ ἵπ 

απχήσπα. Ου υβί οε]επίογ οοπγεπεταΠ!, οοππεςί5 οί 

Ῥοπηροίας, Παβοεῖ δε ρτο Ἠοδίε, 4πΗ1πΠῃ πη]ςαίς ἱεραίἶς τοδροη- 

5Ηπ1 οχδρεείεί αΏ Απίοπίο. ΑΙίαΠΠΕΠ Ῥετ Ιάεια {επιρας ϱᾱ- 

Ρίγα ῥτομοηάςγα ΑΠεΠοΡαΤΡΗΠΗ οοσϊαγ]έ, Ργοᾶάσπίε οἶας 

[απηϊΠα τί Οµίος ΒΡΕΓΑΠ5, ἵπ ΑΠοποβατβο πΙασΠΙΠη Γ0Γ6 ΠΠΟ- 

πηθηίυίη , δἱ ἱποιάἰδδοί ρεγπηπία{ο.. 5οᾷ ρτοδμῖοπε ἀείεεία, 

ους, Ῥγσεπίίρης Ποπιαηΐς, απ Τί αἀοταπί, εοαγρυίας, 

ἀαάϊι εαρρ]είαπα : Ῥοπηρείας γετο ΤΠεοάογαπα Ηρογίηπα, 

5ο] ο] 15 οοηδΙΗῖ οοΠδοίαπα, αααδὶ 14 ο[Γα(ἱ5δοί, πίο[εςϊ, 

Ἐί απῖα ]άπ1 ἀεεροταβαί, α 56 [4Η Ροδίμας Ἐηγπῖαπα Ῥοβ56, ν 

1.,απηρδασ πα ρου ΡγοςΙίοποπα οσο αραγἴτ, αί παν )ἱ Παβία να! { 

ποπηϊηῖς Πα]ἱοί, ἵπ εοἰοπίαπα ἀεδηείί α 6. 09κατδ; Πποχαπο 

πηασηϊς 5Πρίοπα:ϊς αἆ πα ῖαπα ΄Ῥρεμἱοίεβαί Πα]ος. ο αππαια 

ἀποεπίος οφυ]ίος οἱ {τος Ἰοσίοπες Παβεβαί, πάπα ΟΥ ΣΙΕΗΠΗ 

ἵοττα ππατί( 16 αρρτεδδις, {πίπι(πθ τορα]5η5 οί: ογα! οηἴπα 

Πἱ ασια, Ποῦ ππαρηα απἱάείη , ΠΙαΠΗ5 ΑΠΙΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ πα - 

(μπα, σαάϊαίογεος ομδίοδϊεπίῖαπα, ος δὶ Απίοπίας α]εραί. 

Ῥογειδις ἰρίίατ αἆ Αοογάπα Ῥοτίαπα , [γπππεπίαδαίατ, 

ΟΧΧΧΥΠΙ. ΘαΗπιαπο Ευατηίης, αΏ5ίίποης α Ρηρπα, 56Π1- 

Ρε οαδίτα οαδίτί5 οἶα5 αἀππογοτοί ουα πηα]ἶς οφ ἴρας, Ώδο 

(ηπησοηίατί ΦΠΕΠ5, πεο ορρίάα φοοιίατο; Ῥοπηρείῖης οαδίγα 

Ευγηῖϊ α (τοπίο αἀοτίας οδί, οἰτοιπιπηϊςείς εἶαπα αἱ ἃ ἴσγρο 

1ά6πα [αοργοπί  ΟΗΠΑΠΙΟΡΤΕΙΗ Ἐπγηῖας ἵη ΠΠ Ὑδυδα5, οαρίίς 

ἃ {ογσο οαβιτῖς ο]οοίης οδί. Ειβίοπίοδᾳπε ρος 5οαπικηάτίος 

οαΠΠΡΟΡ Ροπηροεία5 πηη]ίος οροἰά{ξ; πιαεβαί οπίπη ο ηρΗς αἲν 

Ππρτίρα5 : απὶ ογαδογαπί, τουεροταη{ 5ο ἵπ Γ{1Πά, ἴππρατος 

ἱηδίαιταπάο ρτα]ίο, Οἱ ἆππι 5αρρ]οπιοηίάπα οχδροσίαηί 

οχ Μγρία, οἱ Ῥγτοροπί[ί46, αΐσᾳπε Ἰοοἱς, οπεπῖ ΙΙαταπα τοῖς» 

ΠΠ Ἠοπιίηος, οχλα δεῖ οχασἰοπίνας, Ἠλοπίος πιοτοσάο 

πα (αραπί Ῥοπηρείο, οο]ορτί ρταςοτίίπα Ῥτορίος ρατίαπα πά 

ΑΟΠΡΟΓΗΠΑ Ῥου{απα γἱοἰοπία!”,  8οῦ πα οροτοί οηυαία, 

πο ρτοϊηάο ππα]ο πη]οίανοίας η ρα] ἰοπίσας, Ῥτα οβῖ- 

(18, αἶαπα οηυἱέαπα Παίοσταα απ Απιοπίαπι [οι πορτα, 

πηΙδαα 4ῦ Οσο ἱαγία Μήσπιαη{ο Α]νοπίς, πἰςἰῖ ργοροτο φαί απο 

οημ{{ος ἴ]ος οοτγΠηροτοηί. 56ὰ Ίο ρεορτοίου, Μαοσάσπία 

αν Απίομίο ρτα[οσίας, οοηρτεομό(έ, οἱ απγαα εσυ νης 

ἀἰδιτρα!. 

ΟΧΧΧΙΚ., Ῥοπηροίης νότο, οσεμρα(ς Νίοσα Νουπηδάία- 
4μς, Ροουίας Ἰου]ομίο οοἡἱαο]ναί, πναρηίς Ρος οπυπία εξ ἵη- 

βροταί5 ηδς βοοραίρης. 5ο Επτπίο, πο Ίσηρο αἲν 

οαδίτα μοι έ, ΡΗΤΗ ο Βἰοἶ ία ἠπουΠίο γογο ΔΔΥΟΠΟΓΟ μῦ- 



ΡΕ ΒΕΕΙΗΙΡ ο ΥΗΠΙΡΙΟΡ 5 Υ. 197 -- {41. 

ζκον ἐκ δικελίας, Ἶρος ἀρχομένου, πες ἑθδομήκοντα, 
ὅσαι περιεσώθησαν ἐ ἐξ ὅσων Ἀντώνιος ἐκεγρήχει χατὰ 

Πομπηΐου Καίσαρι" μετὰ γὰρ τὸ Σικελικὸν ἔ ΤΟΝ αὖ- 

τὰς ὁ Καΐϊσαρ ἀπέλυσεν. χε δὲ καὶ ἐκ Συρίας τι- 

τιος ἑτέραις ἑκατὸν εἴχοσι ναυσὶ, χαὶ στρατῷ πολλῷ, 

καὶ χατῆραν ἅπαντες εἷς Προχόννησον. Δείσας οὖν ὃ 
Πομπήϊος, τὰς ναῦς ἐνέπρησε, χαὶ τοὺς ἐ ἐρέτας ὤπλι- 

σεν, ὡς ἄμεινον ὁμοῦ πᾶσι κατὰ τὴν γῆν συνοισόµε- 
νο. ᾖἸΚάσσιος δὲ ὃ Παρμήσιος, καὶ Νασίδιος, καὶ 
Σατουρνῖνος, καὶ Θέρμος, καὶ Ἀντίστιος, ὅσοι τε ἄλλοι 

τῶν ἀξιολόγων ἔτι τῷ Πομπηΐῳ παρῆσαν φίλοι, χαὶ ὁ 
τιμιώτατος αὐτῶν Φάννιος, καὶ ὁ χηδεστὴς αὐτοῦ Πομ- 
πηΐου Λίόων, ὡς εἶδον αὐτὸν οὐδὲ Τιτίου παρόντος, ὅτῳ 
τὰ περὶ αὐτὸν Ἀντώνιος ἐπιτρέπει, παυόµενον τοῦ πρὸς 

τὸν ᾽ἀμείνονα πολέμου, ἀπέγνωσαν αὐτοῦ, καὶ πράξαν- 
τες ὑπὲρ ἑαυτῶν πίστιν, ἐς Ἀντώνιον μετῇλθον. 

αχΙ,. Ὁ δ’. ἔρημος ὢν ἤδη φίλων, ἐ ἐς τὰ μεσόγαια 
τὸς Βιθυνίας ἀνεχώρει, λεγόμενος ἑ ἐς Ἀρμενίους ἐ ἐπεί-- 

Ύεσθαι. Καὶ αὐτὸν, γυκτὸς ἀναζεύξ ἑαντα ἀφανῶς ) 
ἐδίωχεν ὅ τε Φούρνιος χαὶ ὁ Ἐτιος, χαὶ ἐπ ἐχείνοις 

Ἀμύντας. Συντόνῳ δὲ δρόµῳ περὶ ἑσπέραν καταλα-- 
θόντες, ἐστρατοπέδευσαν ἕκαστος ἐφ ἑαυτοῦ πορὶ λόφῳ 
τιοὶ, ἄνευ τάφρου καὶ Ἰάρχκος, ὡς ἐν ἑσπέρα καὶ 
κόπῳ. δε δὲ αὐτοῖς ἔχουσιν ὁ Πομπήῖος γυχτὸς 

ἐπέθετο πελτασταϊς τρισχιλίοις, καὶ πολλοὺς ἔχτεινεν, 

εὐναζομένους ἔτι καὶ ἀναπηδῶντας, οἳ δὲ, καὶ γυμνοὶ 
πάµπαν, αἰσχρῶς ἔφευγον. Καὶ δοχεῖ τότε ὅ Πομ- 
πήϊος, ἅπαντι τῷ στρατῷ νυχτὸς ἐπελθὼν, 3 τῆς γε 
τροπῆς γενομένης ἐπαγαγὼν, τάγ᾽ ἂν αὐτῶν ἐντελῶς 
3 .ω ο 3 λ λ ν. ο. ο / 
ερανήσει Νῦν δ’ ὃ μὲν καὶ ταῦτα, θεοῦ βλάπτον- 

τος» ὑπερεῖδε, χαὶ οὐδὲν ἐπ᾽ ἔργῳ τοιῶδε πλέον, ο 
/ (| 

αὖθις ἐς τὸ µεσόγαιον ἐχώρει. Οἱ δ᾽, ἁλισθέντες, εἷ- 

ποντο, χαὶ σιτολογοῦντα ἠνώχλουν" ἕως κινδυνεύων 
το ο» 3 / ”Σ/ 3 .ὰ 3 - / 

ὑπὸ τῆς ἀπορίας, ἠξίωσεν ἐς λόγους ἐλθεῖν Φουρνίῳ, 

φίλῳ τε Μάγνου γεγενηµένῳ, καὶ ἀξιώσει προὔχοντι 
τῶν ἄλλων, καὶ βεθαιοτέρῳ τὸν τρόπον. 

ΟΧΙ. Ποταμὸν δ᾽ ἐν µέσῳ λαθὼν, ἔλεγε μὲν, ὅτι 
ῃ λ 3 / 3 / ον ς/ νὰ πρεσθεύσαιτο πρὸς Ἀντώνιον' ἐπετίθει δ᾽, ὅτι τροφῶν 

ἐν τοσούτῳ δεόµενος, καὶ ἀμελούμενος ὑπὸ αὐτῶν, 
ἴδε ἐργά Ὑμεῖς δὲ εἰ μὲν Αντωνίου γνώμ. τάδε ἐργάσαιτο. «μεῖς δὲ εἰ μὲν Αντωνίου γνώµη 

-. ο ’ μ ο 

πολεμεῖτέ μοι, χακῶς ὅ Αντώνιος ὑπὲρ ἑαυτοῦ βου- 

λεύεται, τὸν ἐπιόντα πόλεμον οὐ προορῶν" εἰ δὲ τὴν 
Ἀντωνίου γνώμην φθάνετε, μµαρτύρομαι καὶ παρα- 

-”- -” ’ 

καλῶ, περιμεῖναι τὴν πρεσθείαν µου τὴν ἐς Ἀντώνιον 
4 / /͵ ν ψ μ ης 
ἀπεσταλμένην, Ἄ λαθόντας ἄγειν ἤδη πρὸς αὐτόν. 
Ἐπιτρέψω δ) ἐμαυτὸν ἐγὼ σοὶ μόνῳ : Φούρνις: τοσοῦτον 
ἐς πίστιν αἰτήσας, ὅτι µε σον ἄξεις ἐς Ἀντώνιον.» 'Ὁ 
μὲν οὕτως εἶπεν, Ἀντωνίῳ τε θαῤῥῶν, ἆ ὡς ἀγαθῷ τὴν 

φύσιν, καὶ μόνα τὰ ἐς µέσῳ δεδιώς. “ὍὉ δὲ «Φούρνιος 
αὐτὸν οὕτως ἡμ. μείψατο" « ᾿Ἐπιτρέποντος μὲν ἦν ἑαυτὸν 

Ἀντωνίῳ, γωρεῖν ἐς αὐτὸν ἐξ ἀργῆς, Ἄ περιµένειν 

ἀτρεμοῦντα ἐν Μιτυλήνῃ τὰς ἀποχρίσεις' πολεμοῦντος 

δὲ, ἃ πεποίηκας ἅπαντα" τί γὰρ αὐτὰ δεῖ πρὸς εἰδότα 
λέγειν; Εἰ δὲ νῦν µετέγνωκας, μὴ συγκρούειν μὲν 

. 

οίατο. 

ότι 

γα φοριηαρίηία, 1 οχ Απίοηιι οἱαβ5ο Οᾳδατί οοπέγα Ῥομῃ- 

Ροίαπα οοπηπιοᾶα{α 5ρεγ[αογαηί : Βπίίο οπίπι Ὠο]]ο ΡΙου]ο, 

Οωραγ οἳς ἀἰπηήςί,  Αάγεπίε οίαπα ο βγτῖα Τ{πμ5, ου πα αλῑ]ς 

ορη απ. γἱρίηῖ πανίρας, οἱ οορίο5ο οχοτοῖα : οΠΠΠΕΡ(Ι6 

αρρι]ογυηί Ργοροπηθδη. Τεγηας ἱσίίατ Ῥοπηροίας, πᾶγε5 

μα» ἱηοπά[έ, τοπιίρεδφαε αππηαν]έ, πἱροίο ἵῃ στα ΠΙΘΙΙΟΓΘ 

ογοηία ΠΑ οπλΠΙΗΙ5 δηλ] ραρηαίατας. Αί ϱαδείας Ραι- 

Ιαοηςίς, Ναρίάϊα5, Βααγηίης, Έδρας, ΑπιΡίΐΗ5, αἰήαπο 

αποἰᾳποί εκ Ποπογα(ἰονίρας αἆμαο αἀθταπί Ῥοπηροίο, οἱ Πο- 

ΡΗΙείπα5 ΠΙογυπη Ταπηΐας, ἴρ5ο ἀεπίσιο 149, 5οσος Ροπηρεί!, 

Ροδί(παπη γἱάσγαη{ 6ΙΙΠΙ πο ρο»ί αἀγεηίαπα πάπα ΤΙΗΙ, οι 

Απίοηίας {οίαπα ΤΟΠΙ οοπηπηϊδογαί, ἀεδίηργο οι Ροίοπίῖογα 

Ῥε]απῃ σογενα, ἀεδρειατιηί 4ᾳ εο ραείίαπο εἰρί ἐρ5ῖς βάθτη, 

(ταηδιοταηί αἆ ΑΠΙΟΠΙΗΠΗ. 

ΟΧΙ... Ταπ1 Ῥοπιροίας, αΏ απαϊοῖς Ίαπι οπιηίρα5 ἀαξίπίας, 

φοροςςῖί ἵπ πιοάἰίεγταπθα Βἰγηία; Ῥοίΐεης, αί Γεγτοραίατ, 

Αγπιοηίαπη. Εππιαπα, σαςίϱῖς οἸαίὰ ποεία οΡΓΘΡΣΙΙΗ, Ρ6Γ- 

εο(ποραπίαν Εατπίας εί ΤΠτας, εί πι οἷς Απιγηίαᾶς : Ρεί- 

αοίο(ιο Πῃασῃα οοη{οπ/{Ιοπο Ι1Π6γς, εἴτοα Ὑαδρθγαπη αβδεσιῖ, 

5ἰησιυ]] 5θογδίΠα οαδίνα ροδιογΠ{ οἴτοα (αππα]απα άποπηάαπη, 

Ἀμσηιο [Ό55α ΥαἸοσπθ, τί 5ογο ἀῑοί [οβδίαιθ. ΤΠ 60 δία{ι 

Ῥοπηρθία5, ΜΗ οδίτα[Ι5, ποοία ϱο5 Ἰηγαδίί; πηπ]ίοδᾳο 

Ἱπίαι[οοῖέ, εαραη{ος απί ρτος[θπίας ο ου ρίρις : ορ{ογί Ρ]απα 

εἰίαπα πιάΙ, (αδεγυπί ἑατρίίου. Ῥοϊπεταίαπθ Ῥοπιρείας, 5ἱ 

οα επι ποοσίο οΠ]ΠΙΡΙΙ5 οορίϊ5 οοδάεπῃ Ιηγαδίςςεί, αιί [ησαίος 

Ροτδεουῖα5 5α]ίοπι Γαἱ5ςοί, αΏςδο]τοια γἱείορίαιι, Ἀιπο ἴ]α 

απἰάθπα, Γοτίαπα Ιταία, ΤΟΠ ΡάΓΗΠΙ απ]πιαάγετ ες πμ οχ 

{απίο οοπιπ]οάο Ἰαεταία5, πϊδι αποά ροττοεχίί πιεάἹίθγγαπεα 

Ροΐθιο. ἨἩορίος γετο οοπ]αποίί 5εαπεβαπίας, οἱ (Γυπιοπία- 

ἴαυα ΙπιροάἹεραηπί : ἆοποο Ἱπορία ῥγδδδ!5 Ῥοπηρείας Ρο σο]- 

ΙἸοᾳἱαπα Ευ γη απιϊοί αποπάαπα Μασηϊ Ροπηρεϊ!, οί ἀἱρη[ίαίο 

Ργ5ίαηΕἶ5, πογΙραδαθ σταγἰοΓί5 απαΠα εα{ογ. 

ΟΧΙ. 5ίαης Ισίίαν ἵπ τίρα Ιπίεγ]αροεπ(ϊς Παν, αἴεραί, 

Ἱαραίος 56 παδίς5ο αἆ ΑπίοπΙΙΠΙ : Ἱπίθηίπα, αππα απιοπ(ῖς 

ορι5 Ἰαρι]ςδεί, Πθμηίπο φαρρεαίαηία, ΔΠδΙΠΙ 6556 {α]ία. 

« Ύ05 απίεπα , Ἱπαπί, δἱ εχ Αηίοπιϊ 5οηίοη[]α πιο Ῥε]]ο ρεγ- 

«ο αἱπαϊηϊ, π]α]ε 51Ρί 11ο οοης Πέ, πππιίπεης 5ἳδί Ώ6] απ ποῃ 

Ῥτοδβ]όἹθῃ5. Οµοᾶ 5ἱ ποΠ εχδρεείαίο ο] ας ᾗά5δι τοπῃ σος, 

οτο ομίθ5ίοΓαιθ Υο5, αχδρεοία(ῖς ἆππῃ ]οσαίί πιοῖ αἲ 11ο Γο- 

ἀοαπί, απ{ ἵπ Πάσα πηθ αθοθρίΠα ]απ1 ΠΙΠΟ αἆ οπα ἀποαί1ς, 

Οοπιπηίαπα απ{6Π πο ΕΡί 5ο, Εατηί : Ἠου ΠΠΙΠΙ ΤΟΡΑΠΡ, 

υἱ Όοπα Πά6 ΙΠοο]άπείη θἰδίας ππο ΑπίοπΠίο.» Ἠσο 1ο, 

“Απίοπίο Πεία5, αἱ ποίατα Ώοπο., οί άΠ{ΗΠΗ {1Π16Π5., πο αι] 

ἵπ Πποτο δἱδί αοοἰἀυτεί. 

« 5ἱ {ο Απίοπιι Πά6ϊ οοπηπίογο γο]εβραςδ, ἀεραενας Ἰλαπι 

Δά ασ. εἷο γοδροπάί Εατηϊας : 

“αοοθάετο αὖ ΙπΙΠο, απί ΜΥ{Ποπα απἱεί5 ΓΟΣΡΟΠΞΙΠΙ 6χ6Ρο- 

5ο απία Ῥε]απα ππα]αϊςεῖ, Γοοῖςίί Πο οπηπία : 4ο 

ααρις π] αἰῖηεί ἀῑσοιο, 411 1ρ5α, αα]ία δἰπί, δείας., 



οτ2 

ἡμᾶς τοὺς στρατηγοὺς ἐς ἀλλήλους, Τιτίῳ δὲ σαυτὸν 
ἐπιτρέπειν. ἨΤιτίῳ γὰρ ἐπιτέτραπται τὰ περὶ σὲ ὑπὸ 
Ἀντωνίου" καὶ πίστιν, ἂν αἰτεῖς παρ) ἡμῶν, ἔνι σοι χαὶ 
Τίτιον αἰτειν. Κεχέλευσται δ) ὑπὸ Ἀντωνίου, πολε- 
μοῦντα µέν σε καταχκανεῖν, ἐγγειρίζοντα δὲ πέµπειν ἐς 

αὐτὸν ἐντίμως. » 
ΟΧΙ. Ὁ δὲ Πομπήϊος Τιτίῳ μὲν ἁγαριστίας 

ὠργίζετο, τὸν πόλεμον τόνδε ὑποδεξαμένῳ πολεμήσειν 
πρὸς αὐτόν" ἁλόντα γὰρ αὐτὸν αἰγμάλωτον, περιεσεσώ- 

χει. Ἐπὶ δὲ τῃ ὀργῃ καὶ ἠδόξει, Πομπήϊος ὧν, ἐπὶ 
Τιτίῳ γενέσθαι, οὐκ ἐπιφανεῖ πάνυ ἀνδρί: καὶ ὑπώ- 
πτευεν αὐτὸν, ὡς οὐ βέδαιον, ἔς τε τὸν τρόπον ὑπονοῶν, 
καΐ τινα συγγυνώσκων ἐς αὐτὸν ὕβριν παλαιὰν πρὸ 
τῆς εὐεργεσίας. Φουρνίῳ δ᾽ αὖθις ἑαυτὸν ἐπέτρεπε, 
καὶ δέξασθαι παρεκάλει, Ὡς δ) οὐκ ἔπειθεν, ὅδε καὶ 
Αμύντα ἔλεγεν ξαυτὸν ἐπιτρέψειν. Τοῦ Φουρνίου δὲ 
φήσαντος, οὔδ' Ἀμύνταν ἂν δέξασθαι τόδε, ὕθριν ἔγον 

ἐς τὸν ἐξ Αντωνίου τὸ πᾶν ἐπιτετραμμένον, διελύθησαν. 
Καὶ τοῖς μὲν ἀμφὶ τὸν Φούρνιον δόξα ἦν, ὅτι ὁ Πομ- 

πήῖος ἐξ ἀπορίας τῶν παρόντων ἑαυτὸν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν 
ἡμέραν ἐκδώσει τῷ Τιτίφ. Ὅ δὲ νυχτὸς τὰ συνήθη 

πυρὰ καίεσθαι καταλιπὼν, χαὶ τοὺς σαλπιγχτὰς σηµαί- 
νειν τὰ δικστήµατα τῆς νυκτὸς, ὥσπερ ἦν ἔθος, ἔλαθε 
μετὰ τῶν εὐζώνων ὑπεξελθὼν τοῦ στρατοπέδου, οἷς οὐδὲ 
αὐτοῖς προεῖπεν σἵ χωρήσειν ἔμελλε. Ἔπενόει δ᾽, 

ἐπὶ θάλασσαν ἐλθὼν ἐμπρῆσαι τὸ τοῦ Τιτίου ναυτικόν' 
καὶ τάχα ἂν ἕδρασεν, εἶ μὴ Σχαὂρος, αὐτομολήσας 
ἀπ᾿ αὐτοῦ, τὴν μὲν ἔξοδον ἐμήνυσε, καὶ τὸν ὁδὸν ἣν 
ἐφέρετο' τὴν δ᾽ ἐπίνοιαν οὐκ ἤδει. Τότε δὴ χιλίοις καὶ 

πεντακοσίοις ἵππεῦσιν Αμύντας ἐδίωχε τὸν Πομπήϊον, 

ἱππέας οὐκ ἔχοντα. ἸΚκαὶ ἐς τὸν Ἀμύνταν οἱ τοῦ Πομ- 
πτῄου πλησιάσαντα μετεχώρουν, οἵ μὲν ἀποδιδράσκον- 
τες, οἵ δὲ καὶ φανερῶς, Μονούμενος οὖν ὁ Πομπήϊος, 
καὶ δεδιὼς Ίδη τὰ οἰκεῖα, ἑαυτὸν ἄνευ σπονδῶν ἐνεγεί- 
ρισεν Αμύντα, ὅ Τιτίῳ μετὰ σπονδῶν ἀδοξήσας. 

ΟΧΙΠΙ. Οὕτω μὲν ἑάλω Πομπήϊῖος Σέζστος, ὁ 

λοιπὸς ἔτι παῖς Πομπηΐου Μάγνου , νεώτερος μὲν ὑπὸ 

τοῦ πατρὸς ἀπολειφθεὶς, καὶ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ µειράχιον 
{λη” λαθὼν δ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνοις ἐς πολὺ , καὶ κρύφα ληστεύων 
ἐν Ἰθηρία" µέχρι, πολλῶν συγδραµόντων εἰς αὐτὸν ἐπι- 
γνωσθέντα εἶναι Πομπηΐου παῖδα, ἐλήστευέ τε φανε- 
ρώτερον καὶ μετὰ Γάΐον Καΐσαρα ἐπολέμησεν ἐγκρα- 
τῶς, καὶ στρατὸν ἤγειρε πολὺν, καὶ ναῦς, καὶ χρήματα, 
καὶ νήσους εἷλε, καὶ θαλασσοκράτωρ τῆς ἀμφὶ τὰς 

δύσεις θαλάσσης ἐγένετο, καὶ τὴν Ἰταλίαν περιήνεγκεν 

ἐς λιμὸν, καὶ τοὺς ἐγχθροὺς ἐς συμβάσεις ἃς ἤθελε. Τὸ 

δὲ µέγιστον, ἐπίκουρος ἐν ταῖς προγραφαῖς τῇ πόλει 
πανώλεθρα πασχούσῃ Ὑενόμενος, περιέσωσεν ἄνδρας 
ἀρίστους τε καὶ πολλοὺς, οἳ τότε δι) αὐτὸν ἦσαν ἐν τῇ 

πατρίδι, Ὑπὸ δὲ θεοβλαβείας αὐτὸς οὕποτε ἐπεχείρησε 
τοῖς πολεµίοις, πολλὰ τῆς τύχης εὔκαιρα παρεχούσης, 

ἀλλ' ἠμύνετο µόνον. Καὶ Πομπήιος μὲν τοιόσδε γε- 
νόµενος ἑαλώκει. 

ΟΧΙΙΥ. Τίτιος δὲ τὸν μὲν στρατὸν αὐτον µετεστρά- 

ΑΡΡΙΑΝΙ 

ΟµοΓΗΠΗ 5ἱ πηπο {6 ρωπή{εί, πο] πος ἆπορς Ἱπίοι πος 6οπι- 

πηῄβοτο: ΤΙ {ο οτοᾷο Πάαῖ, οσῖ Απίοπίας πιαπᾶσατϊί {παπα 

ποροΙ{απη; α απο Ποεί ΕΡί βάρπη ρείοτε, απαπῃ ροίΐς α ποβίς. 

Ση55ἱ{ απίεπι Απίοηίας, 5ἱ οςίῖ ε556 Ῥειρας, ἴε Ιπίοτῃαι; 

απ {ο ἀοάας, πΙΗΙ αἆ 5ο Ἰοπογίβςρ, » 

ΟΧΙ. Ἱταίας απίοπι οταί ΤΗΐο Ῥοπηρείας, πἱ ἱηρταίο, 

αποά Ῥε]]άπα Ίου οοπίτα 56 ρετεπά πα 5α5οθρίς5οί : εαρίΠΠη 

οπίπα αᾳπαπάο 5ογγατεταί. Ῥγαίετοα ΙπάΙσηΙΠα 518 ΡοΓ50- 

πα ἀποεβαί, 5ἳ ἵπ Ροίοείαΐθ ο55εί ΤΗ: Ποπηηϊῖς ΠΟΠ αζπιο- 

ἆππα ποΡῇ]5. Νεο ποη 5ηςρεοίαπῃ Πάσπι οἶας Παβοβαί, 5ἶνα 

οοπ]εοίΙΓαΠΗ [αεἶθης οκ ΠποΡ!ς, 5ἶνα απία οοηφοῖας δἳί 

εταί γεἰοτῖς ομ/αςάαπα Ἱπ]απία., σπα απίο Ῥεποβοίαπι ουπα 

ἴρςο α[Πεορταί. Οπαρτορίογ ΠίθγΙπῃ 5ο {ται Ἐπτηίο, το- 

64η5 αἱ αοοϊ]ρετείατ. ΟΠΠΠΠάΠα 1 ποῦ πιρείτατεί, Ρεξ, 

υἱ; δα]έεπῃ αἳ Απηγηία αοοἱρετείατ. ὙΝοραπίο ποτο Ευτπίο, 

[αοίητάπα 14 Απιγηίαπη, αποἀ ρεγίϊπετοί αἆ οοπαπηε]ίαπι 

ο]ας ου {οία Π]α τος αΏ Απίοπίο οοπηπηίδδα ο5ςθί , 5ο]αίππη 

οδί οοΠοσπΙαπι. Ῥηίαραί απίεπι Ἐπτπίας εἰ απί οππι 60 

εγαπί, {οτ6 αἱ Ῥοπηρείας Ἱπορία ορασίης «οηπεπ!1 ἀῑς 5ο Τί- 

Πο ἀεάεγεί. Αί ΠΙε ποσία, Ιπορηςίς οαφἰτεηί πιοτο Ἰρπίρης, 

εί (αροἰπίρας Ῥετ οοηδηοδία δἶσπα τἰσαγατη ποσίοπα ἀῑδίίη- 

σαοπ!ἶθας, εἶαπι οππΙ οχρεδΠἶς ο οαδίτῖς 5ο 5αράυκίέ, το 

ἱρῖς αιἱάσπι Ῥγοπιοπί5 4ποπαπα Πατὶ 685οπί. Οορήαῦαί 

απίεπα τογογίί αἆ πιατα, οἱ ΤΗΠΙ εἰαδδοπῃ Ιποεπάστο : αποᾶ 

{ογίαςςο εἴίαπη ρογ[οοῖ5δεί, πὶ Ῥεαῦτας, αΏ 6ο ἱταης[ααίοης, 

αΡήαπα οἶας, οἱ παπα γίαπη πστοδςης δἰέ, ἰπάἰσαβδοί, παπι- 

γῖς ἵσπατας Ρτοροδί. Ταπι Απιγηίας οππα πο δα ήρης 

ευη ρογδδουία5 οδί, οαγεηίεπαι οᾳπἱίαία : αἆ απθπῃ ΔΡΡΤΟ- 

Ῥἰπαπαπίοπη Ῥοπηροίϊαπί (ταηςίοτυΠί, Ρατ οσσπ]ία {ασα, Ρ8Τ8 

ΡτοραΙαΠ!, ἸΠασπο ῬοπιρείΗ5, Ῥεπθ 5ο]α5 γελοία, οἱ 5αο5 

{απ Ππείπθης, Απηγηία οἶπο οοπΠοπίθας 5ε ἀεδιάί, απ 

ΤΙΠΙ εοπά[οπος τοδριεταί. 

ΟΧΙΗΠΙ. δίο Ιαν οαρίᾳς οί βοχίας Ῥοπιροίας, πας 

αά λαο τοσα ας Μαρηϊ Πἰέας ; ἵπ ἵοποτα οἰαίο ραΐτο οτσαίας, 

[Γαίτο Υογο Ίαπῃ αἀο]εσοεπία]ας : ααἴθης 5α]ανς ἀῑα Ἰαίαοταί, 

οσσμ]ῖς. Ια{τοσῖηῖϊς γοχαης Ηἱκραπίαπα : ἆσηθο, ΠΙΝΙΙΟΓΗΠΙ 

εοπβυχΗ αἆ οσα Γαείο, Ροδίήπαπα Ῥοπηροί βΙνας οὐρηΐέας 

οί, αροτίῖης Ῥγοάαίης οδί : οοσἱδοσπθ ἃ οοπ]ηγα(ἷ8 ο. ος- 

8αγ0 Ἱδίππα νο]ηπα ππονΙί, οἳ παρη Πα οχογοϊσπα οἱ παν ος 

οἱ ρουυπίας οο]]ομίέ, ἱη5υ]αδαπο οοσπραν {ές οἱ, πιατῖς οοσἲ- 

ἀσηία]ίς ἱπιροτίο ροἱέμ5, [8η ρεοςςί! Πααπα, οἱ Ιπήπίους 

αᾱ φπ5 γο]αέ ρασῖς Ίορος οοπαρα]. Ουοὰ γετο ργαεἴραμηα 

οδί, οχἰορα ργοδοτίρίίοπο Ρος Ὁτ]νοπη ρταβδαπίο, ππ]ίος οσ 

ορια θας βογναν{έ, φαί ππηο ραϊτία (γαο]ναηίας ἐρδίας Ίνο 

ποβοίο, 5οᾶ, ἆθο πποπίοπα πηνία, παπα Ἰορίο 

Ἀμρεθβδις ον, πορ]οσἶς πλ (5 οοσαδἰοπί μας, αὖας ΡογοσΠ; 

πποῖας ΠΠί οτίαπα ρτα στίς οοη{ομέας ρατία πο. Ηΐκου 

ἰαίέαγ γοῖνης μο {5 ΠΗΠο οπρίης οσί Ῥοπηρείη». 

ΟΧΙΑΝ. Ταπα νοτο Τηΐας εκογοἰέαπα οἶα5 αἀερῖῖ 5ΟΤΑΠΙΕΗ: 



ΡΕ ΒΕΙΙΙ5 ΟΙΥΠΙΡΙ5 ΤΡ. Ὑ. 11 τς. 
τευσεν Ἀντωνίῳ' αὐτὸν δὲ τὸν Πομπήϊον, τεσσαραχο- 
στὸν ἔτος βιοῦντα, ἐν Μιλήτῳ κατέχανεν' εἴτε δι) αὑτοῦ, 
μηνίων ἄρα τῆς ποτὲ ὕθρεως, χαὶ ἀχάριστος ἐς τὸν 

ἔπειτα εὐεργεσίαν γενόμενος εἴτε καὶ ἐπιστείλαντος 
Ἀντωνίου. Εἱσὶ δ᾽ οἵ Πλάγκον, οὐκ Ἀντώνιον, λέγον- 
τες ἐπιστεῖλαι' χαὶ νοµίζουσιν, ἄρχοντα Συρίας, καὶ 
ταῖς ἐπιστολαῖς ἐπιτετραμμένον ἐς τὰ ἐπείγοντα ἐπιγρά- 

φειν τὸν Ἀντώνιον καὶ τῇ σφραγῖδι χρῆσθαι. Καὶ 

Πλάγκον δὲ γράψαι νοµίζουσιν, οἱ μὲν, συνειδότος 
Ἀντωνίου, καὶ αἰδουμένου γράψαι, διὰ ὄνομα τοῦ Πομ- 
πηϊου, καὶ διὰ Κλεοπάτραν εὔνως ἔχουσαν τῷ Πομ- 
πηϊῳ, διὰ τὸν πατέρα Μάγνον" οἳ δὲ, αὐτὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 
Πλάγχον, τάδε αὐτὰ συνιδόντα, καὶ φυλαξάμενον μὴ 
τὴν αἰτίαν Ἀντωνίου καὶ Καίσαρος ἐς ἀλλήλους διδῷ 

Πομπήϊος, καὶ Κλεοπάτρα Πομπηΐῳ συνεργοῦσα ἄνα- 
βοέψειεν. 

ΟΧΙΥ. Ἀλλὰ Πομπήϊος μὲν ἐτεθνήχει. Ἀντώ- 
νιος δὲ αὖθις ἐς Ἀρμενίαν ἐστράτευε' καὶ ὁ Καΐσαρ ἐπὶ 

Ἰλλυριοὺς, οἳ τὴν Ἰταλίαν ἐλήστευον, οἳ μὲν οὐχ. 
ὑπακούσαντές πω Ρωμαίων, οἳ δ᾽ ἐν τοῖς ἐμφυλίοις 

ἀποστάντες. ἸΚαί µοι ἔδοξε τὰ Ἠλλυρικὰ, οὔτε ἄχοι- 
θῶς γενόµενά µοι γνώριµα, οὔτε συντελοῦντα μῆχος 
ἰδίας συγγραφῆς, οὔτε χώραν ἔχοντα ἑτέρωθι λεχθη- 

ναι, τοῦ χρόνου καθ᾽ ὃν ἐλήφθησαν συνάγοντος αὐτὰ ἐς 
τέλος, προαναγράψαι, καὶ ὑποθεῖναι αὐτὰ τῇ ὁμόρῳ 

ας 
αχεδονιχΏ. 

ο7ὅ 

έπη ἀἴοθγο ΑΠΙΟΠΙΟ : ἱρδιπι ΒΟΠΙΡΕΙΙΠΗ , 4ΠΠΗΠΗ α {αῑῑ5 4ΡοΠ- 

ἴοπι απαἀγαβοδίπΙπα, ΜΙΕΙἰ Ππίογ[οοΙί; εἶνο ρηϊγαίο οι- 

5Ηἱ9, γοίοτῖς ο/ἵθηςαῦ ΠΠΘΠΙΟΓ, δρτεία 5οοπί Ῥεποβοῖϊ σταίία, 

βίο οκ Απίοηιϊ πιαπάαίο. Βιηί αἱ πον Απίοηίασι ἀἰσπηί, 

5ο4 Ρ]αποιπι τά πιαπάα»δο: οἱ πἰπαίγαπα , Θυτί ργα[εσίο, 

οοπιπΙΙδδΙΠα ραίαπί αὐ Απίοπίο, αἱ ἵπ τοῬι5 ππογαΠη ΠΕΙΓΠΗ 

ρα{ἴοηίίρι5 ποπποη Απίοηιϊ ᾖηΣοτῖροτοί ορἰςἰο]ἱς, οἱ απηΠΙο 

οἶας εἰσπαίογίο α{οτοίαν, Ε{ Ίος απἱάθπα 5οπρίαΠα α Ῥ]απεο 

ραίαπί ποπηΗἰ δο[εηίο Απίοπίο, 4ππά ἶρ5ο 14 {ασετθ ΥεΓθ- 

τοίατ Ῥτορίου ΠΟΙΠΕΠ Ῥοπηροαί!, αἱ Ρτορίεν ΟΙεοραίταπι {αΥθΠ- 

ίοπη αἱ οϐ ραἰγῖς Μαρηϊ πἹοποΓΙΠΗ αἰῆῖ ΡΙαΠοΙΠΗ ἱρβίΠῃ Ῥος 

56, 6446Π1 Ἰσο τορι{απίθτη , [οοίςσο Π]ιιά αβ]ίταπία, «ΑΥΘΗ- 

(πησπο φἰπηι], πο πππίαΠη Απίοηϊ οἱ 6 αανῖς ἱποιςα{ἴοΠθΠα 

Ροπιρεῖας εί οιπι Ῥοππρείο [αοίεης Ο]οοραίτα γο[γίεατθηξ. 

ΟΧΗΥ. Μοτίαο Ῥοπηρείο, Απίοπίας ταδΗ5 οχροά{Ποπδῃα 

5η5οθρίΐ ἵη Αγηιοηίαπις Οῶ5αυ γετο οοπίτα Ἠ]γτίος, Παίαπι 

Ρορυ]αἰοηίριις Ἰη[οςίαπίες,, απϊ ααξ πυππ(παΠα ρ8ΓΙθΓαΠ{ Ρο- 

Ρι]ο Ῥοπ]απο , απέ Ρε Ῥε]]α οἰγῆία ἀθ[οσριαπί.  Ἐο5 αίοΠι 

Ἠ]γτίσας, αποπίαπα πος 5αξΐς π]λί οοπιρογίῶ 5ΙΠέ, πθο ΠΙᾶ- 

(έ]απα Ῥγαμθηί ]αςίο το]απιηϊ, πθο αῑίο Ίοςο οοπιπποᾶίας 

Ροΐεταηί εχροηῖ, αἳ 0 {θππροτο απο Ρῥτίππαπι α Βοπηαηίς 

διδοθρίῶ 5η αἆ ΠΠΕΠΗ Ἱπδᾳαθ Ροδοομία5, 5αρτα Ροιςοηρε!, 

Ἑ εἰ μἶπλας βαὈ]αηνχ{ Ηἰκίοτία. Μασθάοπίοα». 



ΡΒΛΑΜΕΝΤΑ. 

1. Αρός ΡΓΙΡΑΜ. 

1. Ἀνεζεύγνυ, ἀνέστρεφεν. Αππιανός: Ὁ δὲ μετὰ 

πολλΏς λείας ἀνεζεύγνυ. 
9. Ἀψιμαγχία, συναφ) μάχης. Ἀππιανός Τὸ μὲν 

πρῶτον ἔριδες ἦσαν χαὶ ἀψιμαχίαι σµικραί: μετὰ δὲ, 

συμβολαί τε ἐς τὴν ἀλλήλων... 

3. Διέφερον. Αππιανός Οἱ δὲ Κελτοὶ ἐς Ῥωμαίους 

τι µήνιμα ἐκ πολλοῦ διέφερον. Ἀντὶ τοῦ εἴχου, ἐνε- 

χότουν. 
4. Ἐγγρόνων, οὐ πρὸ πολλοῦ χρόνου συντεθεισῶν. 

Ἀππιανός: Κατεφρόνουν τῶν σπονδῶν, ἔτι ἐγχρόνων 
οὐσῶν. 

δ. Ἐδοχίμαζεν, ἔκρινε.... Αππιανός: Ὁ δὲ ἐπὶ τὰς 
οἰχίας γωρῶν, συνελάμβανεν ὅσους ἐδοχίμαζεν. Ἀντὶ 

τοῦ, ἔκρινεν ἐτάσεως εἶνχι ἀζίους, 

ϱ. Ἐπαφρόδιτος, ἐπίγαρις, ἡδύς. [Καὶ Ἔπαφρο- 
δισία.] Ἀππιανός Καὶ μὴν ἐν πᾶσιν ἐπαφροδισίαν 

ὑπερεπαίρων, ἐσεμνολόγει περὶ ἑαυτοῦ. 

7. Θησαυρού. Αππιανός: Ὅπλα τε πολλὰ καὶ 

σἵτον ἠτοιμάζετο, καὶ θησαυροὺς ἐποίει. 

8. Τλαρὸς, εὔχαρις, ἀστεῖος, φδύς, Αππιανός 

Σὺν βοῃ ἵλαρᾶ καὶ θορύθῳ γρηστῷ παρέπεµπον αὐτὸν, 

καὶ θαῤῥεῖν ἐκέλευον. 

9. Οἵ,περισπωµένως, ἑαυτῷ..... Αππιανός Ἐπεὶ 

δὲ οἵ τὸ καχὸν τέχνης κρεῖττον, καὶ μέν τι καὶ ἐπικου- 

ρίας τῆς ἐκ θνητῶν συμμάχων δυνατώτερον. 

10. Οἰστρεῖ.... Αππιανός Τῷ ὄντι πᾶσιν οἰστρώ- 

δης ἐνέπιπτεν ὁρμὴ καὶ προθυμία κατὰ τῶν βαρβάρων. 

11. Πιθανούς.... Αππιανός Ἕνα ὃ) αὐτῶν, πιστὸν 

καὶ πιθανὸν εἷς τὸ ἔργον, ἐντυχόντα τοῖς ὑπάτοις ἐν 

ἀποῤῥήτῳ, πίστιν αἰτῆσαι. 
19. Πρόσριζα, σὺν ταῖς ῥίζαις. 

δένδρα ἔκοπτε πρόσριζα, τοῦ μὴ πάλιν φῦναι. 

13. Χρηματίζει, δοτικῇ, ἀποκρίνεται, πρΆγμα διοι- 

χε, Οὕτως Ἁππιανὸς ὁ 

ἐχρημάτιζε. 
14. Ὥσατο ἑαυτόν. Αππιανός, Ὥσατο ἑαυτὸν, καὶ 

κατέθαλεν ἀπὸ τοῦ ἵππου" οὗ μὴν ἔφθασε τρῶσαι, συν- 
Ἡ, παρενέ- 

Αππιανός Τὰ 

{ ’ γε. - / 

ἱστορικός' ος πρέσθεσιν 

αρπαπάντων αὐτὸν τῶν συνασπιστῶν. 

όαλλεν εἷς κίνὀυνον ἑαυτόν. 

1. Πα Υογο πιαρηα ο τη ρτῶἆα γοτοιςς θ5ἱ. 

2. Ῥνίπιηπα (πἱάθπα Ἰονία ορτγ[απηῖμα οἱ γο]ίαίἴοπος οαη! : 

Ροδίθεᾶ Ὑογο αεῖε ἀδοσγπθτο οΦρογυπί. 

3. (31Η γενο ἃ Ίοηβο ]άπα ἴοπηρογο ἴγαΠα 4ἆγογδις Βοπιᾶ- 

πος {ογεβαΠ!, 

4. Ἐωάετα, απαπι(αᾶπη γουσηίία αἀἶας, «ροιποβαπί. 

ο. 

δ. ΠἨ]ὸ γενο, ἆοπιος Ιπίναη5, οοπιρτο]οπᾶ1ξ αποξεΙπ(πθ 

Ιπαἱς[ῖοπο ἀῑσηος Ιιάἱσαν. [ Εο)/α.ςα Ῥγτινας Τανοπ, 

τες Ίο δἰπί οἳ δαπιπ(1οἶδ.] 

6. Εί γοηιςίαίοπα (7. Γοοϊίαίοπι) 5Η 6ΟΓΑΠΙ οπηπῖ ας 

οχίο]]οης, ππασηίβες 505. Ιαοίαδαί. 

7. Εἰ ατπ]α πππ]ία (Γαπιοπίππη(αε οοπηραταν{έ, δἱ Ἰοιτεᾶ 

ης] {. 

8. ἨΗἰατί οἸαπιοτο οἱ [αηςίο αρρίαιιδα θὐΠὰ ρτοδθου 1 δη, 

Ῥοποφιθ 4ΠΙΠΠΟ 6556 [η55ετιπί. 

9. ΟΠΠ γογο οἳ ΠΙαΙΙΠΙ οπηπί τοπιθάίο παα]ας εἰ απνηο 

ἨάΠΙάΠΟ [νο ροίοηίας ο55οἰ. 

10. Βογονα οηπος [απίοδας απἱἆαπα Ἱπιρείας αἱ οπρίἀο 

ασσισοδἰσπὰ{ Ῥαιηαγος Ιηναςίϊ, 

1. παπα απίοῦα Πο γα, Ποπηίποπα ΠάπΠΙ οἱ αἆ τοπὴ 

βογοπάαπα ΙάοΠουΠά, 6ΙάΠ πάῑῑρ5ο οοηρι]ος, Πάσπιήσε αἲ 

ΠΙ5 ρο[[ϊςςο, 

{5. Α1Ώοίο5 οΙΠΑ ἐροῖς ταδἰονας οχοἰἀ[ε, πο ποραυ]α- 

του! 

19. Τοραἱἱς γ6δροηδα ὁἀπυαί. 

{4. ἵη πιοδίος 5ο εοπ]οοῖί, οἱ ο θήπο οὐπη ἀσαηναν [η 

που {ΠΛΟΝ ἠπίογβοσο ροίμί, αοὰ αἰο λος ευη δἰαίΐπα 

οἱροτοη!. 



ΕΗΛΟΜΕΝΤΑ. ὅ75 

Π. Ανυυ ἀΒΑΜΜΑΤΟΓΤΜ 

ΡΙΡΙΙΟΤΗΕΟἘ ΒΑΝ-ΟΕΝΒΜΑΝΕΝΡΙΡ. ΕΡΙΤΟΝΜ Α ΡΕΚΚΕΠΟ, ΑΝΕΟΡ. Ρ. 1159 5Εε00.. 

Περὶ συντάζεως, ποῖα τῶν ῥημάτων γενιχη καὶ δοτικῆ καὶ αἰτιατικῇ συντάσσονται, 

Ι. Ἀποδίδωμι, τὸ πιπράσκω, γενικΠ. Ἀππιανὺς 
β: Ἀπέδοτο εὐτελεστάτης τιμῆς. 

9. Ἄρχω, γενικῆ. Ἀππιανὸς δὲ 

σατο Νέρων ὅτε ἦρχε Ῥωμαίοις. 

ὃ Ἀμελητέα, γενικῇ τὸ πρᾶγμα" τὸ δὲ πρόσωπον 
δοτικῃ. Ἀππιανός Ἀλλήλων ἡμέλουν. 

4. ᾿Απαντῶ. Ἀππιανὸς α΄. Πᾶσιν ἀπαντῶν. 

δ. Επιθειάσας, δοτιχΠ. Αππιανὸς Μαχεδονικοῖς' 

Ἐπιθειάσας δὲ χαὶ τοῖσδε. 
"6. ᾿Ἐπισχήπτω, παραγγέλλω, δοτικῇ .... ΕἘπὶ δὲ 

τοῦ παραχαλεῖν πρὸς αἰτιχτικήν. Ἀππιανὸς τρίτῳ Αἰγυ- 

πτιαχῶν' ᾿Ἐπισκήπτω σε τῆς ἀξιώσεως. 

7. Ἐάσακούει, αἰτιατικῃ. ἉΑππιανὸς α. Οὐκ εἶσα- 
κουόντων οὐδέτερα Ῥωμαίων. 

8. Ἐξέδραμεν, γενικῇ. 
τοῦ δανειστοῦ. 

9. ᾿Ἐπέλαθεν, αἰτιατικῃ. Αππιανὸς β’ Λιμὸς 
ὑμοῦ καὶ λοιμὸς ἐπέλαθε Ῥωμαίους. 

10. Ἐφήδοντο, δοτικῆ. Ὁ αὐτὸς ἐκτῷ' Καὶ ἐφή- 
δοντό µοι τῆς ὕόρεως. (Κεοοπ{ϊον πιαπιι αἀ]εοῖέ : καὶ 
ἐπιθουλῆς.) 

Ἡ 11. Ζημιῶ.... 
ζημιοῦσθαι. 

19. Ἡν, μετὰ πληθυντικοῦ ὀνόματος Αππιανὸς 
ἐν τῇ Βασιλική: Ἔριδες ἦν. 

19. Θάλλω, δοτικη. Ἀππιανὸς β΄ Ἀμφοτέροις 

τοις γονεῦσι θάλλοντες. 

14. Κουφίζωκαὶ Ἐπικουφίζω, γενική. Αππιανός: 

Ὅσα δὲ ὅμως ἐπικουφιεῖ τῆς ἁνίας, αἰτεῖτε καὶ λαμ.-- 
θάνετε προσιόντες. 

δοτικῇ' Διεχρή- 

Ἀππιανός, ᾿Εξέδραμεν 

Ἁππιανὸς β΄: Ἀναπείθει θανάτῳ 

3 μ 

Αππιανὸς 
-ω γ Υ Παρθικῇ: Εἴ τις ἄρα νέµεσις τὰς πρόσθεν εὐτυχίας µέ- 

τεισι. 

- / 

15. Μέτεισιν, ἐπέρχεται ἢ διαδέχεται. 

10. Πιπράσχω, γενικῇ. Ἀππιανὸς α΄. Πιπράσκων 
χρημάτων πολλῶν. Καὶ ἐν β'- Πραθῆναι πάντα το- 
σοῦδε, ὅσου τὸν ἐκ τυραννίας [Τυῤῥηνίας Ὦ] ἐώνητο. 

17. Ἡρεσθεύειν, ἀντὶ τοῦ ἱκετεύειν, μετὰ τῆς εἷς' 

Πρεσθεύειν εἷς Καίσαρα, Ἀππιανὸς δ’. 

18. Σισίνης, ὃ Φραταφέρνου παῖς. Ἁππιανὸς Ἰλ- 

Ἀνρίδι Σισίνου καὶ Σισίνην [Ι. Σισίνη] φησί. 
19. Ὑπανίζω, γενικῃ. Ἀππιανὸς β΄: "Οθεν 

ἐσπάνιζε τροφῶν. 

90. Συμπλεκόμενος, δοτικη. “Ὅ αὐτός; Συμ- 
πλεκόμενος αὐτῇῃ. 

21. Συνηδόμενοι, γενικῆ. Ἀππιανὸς τετάρτῳ 
Αἰγυπτίων (519): Συνηδόμενοι τῶν γεγονότων. 

{. ΥοπαιαΙί Υ]βδίπιο ρτοίίο. Ἐκ ρτο Π. 

2. Ππίοι[οοΙί Νοτο, απ Ποπιαπίς Ιπρεταβαί. 

σσ .Μαίπο 5ε πορ]σοβαΠί. 

4. Οπιπίριας ομγίαπι Υοηίθῃς. Ἐκ Προ 1. 

, Οσα οίίαπα Ἠϊς ἀθος {θείος οἰίαβδαί. Ἐκ ΜαοθάοπΙοΙβ. σοι 

Ἀ.ο. ΟΡίεείος {6 ρος ἀῑρηίίαίοπη. 

ΡίΙασΟΤΙΠΗ. 

Ἐν 1ο ΗΠΙ Ἐξγ- 

7. Ποταπα ποπίταπι οχαιἀϊοπαρας Ἠοπιαπίς. Ἐκ Πρτο Ἱ. 

8. Ἐαποταίοτῖ ἆοπιο οταςί!. 

9. Έαπιες 5ἵπιυ] οί ροςΒς Βοππαπος Ιηγαςί, Ἐκ Μῆνο Ἡ. 

10. Εί σαιἀεραπί ἆς Ἱπ]ατία πλ Πηαία (ἆθφια ΙηδίάΙίς 

πμϊ 5ίτας(ῖβ).. Ἐν Πρτο ΥΠ. 

3 11. Ῥετειαᾶεί αἱ οαρῖῖς ἀαπιπείατ. Εκ Ηῃτο Π. 

-19. Ἠϊκα εταΠί. 

δμίαάα.] 

193. Απηροβις ρατοπίίριας Πογοηίες (ραίτῖαιὶ αἱ πιαἰτ]ηηϊ ). 

Ἐκ Πῦτο Π. 

14. ΝΗΠοπαῖπας 4ποππη(πα Ίσγατο Ροίεγαηί (γςίαπη 

γοδίταπα, μο[ῖίο αἱ 5απη]ίο αοθθἀεΠίες. 

Ἐκ Ἠρτο ἆε Βεσίρας. [ζοπ/[. 1 2 οἆ 

15. δί ασα Ισίίαι νηάϊοία ρηϊςιπαπα εἶας Γεοίαίεπι ἃ5- 

φοᾳυἱίαν.. Ἐκ Ρατίιίσα Ηἰδίοτῖα [5ρροςἱέΗέα]. 

16. Μαρπο Ρτοίίο Υοπάσης. Ἐν Ιτο 1. --- Ὑεπο[ία ε556 

οπηπία {απίϊάεπα, σπαπά Έαπα εκ Εἰτιτία () επιεαί. Ἐκ 

Ἰργο 1. 

17. Οταίοτες πηίετε αἆ Ο0ᾳδατεπῃ. 

τεῦι5 «αἰ[ίοίς. 

18. 8Ι5ίΠε5, Ῥμταίαρμετηςς βΗ5. 

5οπἱρίίοπθ [Ιπιπιο Βεῖί. Ου. Χ, 7]. 

Ἀ. 19, Ὁπάα ααΠα (ΓΠΠΙΘΗ(ΗΠΙ ἀε[οιεραί. 

Ἐν 1ο ΤΥ εἷυε ἄε 

Αρρίαπιας ἵπ Π]γτίσἈ 

Ἐν Ἰηνο ΠΠ. 

3.30. Εἰ 5ο ΠΠρΙίσαης. 

31. Ῥο 1ἱς απδ) {αεία εναπί οοπστα(π]απίος. Ἐν Ιτο Π) 

ἘβυρίίαεογΙΠη. 
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99. Ὑποτοπῶ, αἰτιατικῃ. ἈΑππιανὸς ἐν τῷ Κελ- 
τικῷ: Τὸ γενόµενον ὑποτοποῦντες. 

29. Χρῶμαι, τὸ κατὰ γρῆσίν τι λαθεῖν, αἴτιατικῃ. 
Ἀππιανὸς κ΄ [ΒοκΚκ. ἕκτῳ]' Ἄς δὲ ἐχρησάμην παρὰ 
Αντωνίου ναῦς. 

94. Χρηματίζειν. ὍὉ αὐτὸς β΄ Αἰγυπτιακῶν: Ἡρε- 
σθείαις ὁ Καῖσαρ ἐγρημάτισεν. ' 

ΠΛΡΑ ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΦΡΟΝΤΩΝΙ. 

Οὐδὲ σήμερον ἐδυνήθην σε ἰδεῖν διὰ τὴν γαστέρα 
νυχκτὸς ἐνοχλοῦσαν ἕως ἄρτι κοιµηθείς" ἃ δὲ ἀγρυπνῶν 

ἠπόρουν, οὐ κατέσγον οὐδ' ἀνεθαλόμην, ἀλλ᾽ ἐκ πολλῶν 
ὀλίγα σοι έγραφα. Σὺ ὃ᾽ εἰ μὲν δίκαιά ἐστιν, ὡς δι- 
καίοις" εἰ δὲ σχολαστικὰ, ὡς ἁπλοῖς: εἰ δὲ μὴ, ἀλλ 

ἔμοιγε ὥς λυπουμένῳ καὶ παραχαλοῦντι πείσθητι καὶ 
|4 3 λ 9 αρ - } 5 .. 3 / εἶξον. Εἰκὺς ἔπεσθαι τοῖς κοινοῖς τὰ ἰδιωτικά"' εὐθύνο- 

μεν γοῦν τὰ ἴδια πρὸς ἐκεῖνα, καὶ ὃ νόμος οὕτω χελεύει. 

Πῶς οὖν αἱ μὲν πόλεις οὐκ ὀχνοῦσι λαμθάνουσαι παρὰ 
τῶν διδόντων ἀναθήματά τε καὶ χρήματα καὶ ἀργύριον 
αὐτὸ πολιτῶν τε καὶ ξένων, ἤδη δέ τινας χαὶ αὑὗτούς 
[πως] ὑποδιδόντας" φίλος δὲ παρὰ φίλου λαθεῖν ὀχνεῖ 

παρακαλοῦντος, Καὶ οἵ θεοὶ δὲ τῷ νόµῳ τῶν πόλεων 
/ μ 3 ” 3 4 ου ) ἂ δ ’ 

προσίενται ταὐτὰ παρὰ τῶν ἀνδρῶν, καθ ἃ δεικνύουσιν 
οἵ θησαυροὶ τῶν θεῶν. Καὶ οἵ φίλιοι δὲ ἐκ τῶν δια-- 
θηκῶν λαμβθάνειν οὐκ ὀχνοῦσιν. Καὶ διὰ τί οὖν ἐκ μὲν 

ω.. / 

διαθήκης ἄν τιςλάθοι, παρὰ δὲ τῶν περιόντων οὐ λάδοι, 
ὑπότε καὶ μεῖζον ταῦτ᾽ ἔχει τὸ δεῖγμα τῆς προθυµίας; Οἱ 
μὲν γὰρ ἄλλον ἄλλου προτιθέασιν ' οἱ δὲ περιόντες αὐτῶν 

τοὺς φίλους προτιθέασιν. Καὶ ἤδιον παρὰ τοῦ περιόντος 
λαβεῖν, ὅτι καὶ μαρτυρῆσαι περιόντι δυνατόν ἐστι καὶ 
ἀμείψασθαι. Πάλιν, ξένιον μὲν οὔτε θεοῖς οὔτε πόλει 

/ . - 3” ι] 

πέµπεται, τὰ σεµνότερα δ᾽ ἀεὶ τοῖς σεµνοτέροι..  Ἀλλ 
3 3 λ - / / ων τω 

οὐκ εἶσὶ ταῦτα βαρύτερα λαμθάνεσθαι; Τί γάρ ἐστι φι- 
/ .. / κά 23 3 "ιο .ν 

λίας καὶ τιμῆς βαρύτερον, ὧν οὐδεὶς [ἀγνοεῖ] ὥς Υ᾿ ἄρειον 

οὐδέν ἐστιν» Τί δὲ βαρὺ ἦν ὅλως, ἢ τί ἂν ἐγὼ βαρὺ 
ἔγοιμι; 005) ἂν μὲν ἐργασαίμην οὐδὲν οὐδὲ ὀναίωην οὐ- 
δέποτε [δέοι ὡς ἐν τῷ θεάτρῳ] φασὶν [ὃς μὴ] μισθὸν 
εἶχον, ἐξ οἴκου εἰς οἶκον µέ γε τιθεῖν. Ἐννόησον δὲ 

κάκεῖνο, ὅτη μὲν ἡδονὴ τῷ πέµψαντι ληφθέντων, ὅση 
λύπη μὴ ληφθέντων ἐγγίγνεται. Εὶ τὸ καθα[ ρὸν] 
” "καὶ μετὰ πο " " προσιέναι σοι. Πιστεύοις δὲ 

δίκαιον εἶναι τὸν νόμον τῶν τε πόλεων καὶ θεῶν καὶ 
φίλων " "" Φίλων δὲ οὐ τοσοῦτον ἐπιδεικνύντων θρά- 
σος εὐνοίας, ἀλλὰ κρυπτόντων ὑπὸ δέους, ἔπεμιψά σοι πρὶν 
ἐπιτρέψης. Σὺ δὲ μηδὲ τιµη... ᾧγε ἔδει μηδ’ ἅπαξ. ------ὐ-ὐ-ὐ-ὐ-ὐ-ὐ-ὐἧὐἧῄᾷὓῄήῄὐ οὐ -ων------------------ 

ΕΡΙΡΤΟΙΑ ΔΡ ΕΒΟΝΤΟΝΕΛ. 

22. Βαβρίοαηίε» απἷά πετοτείατ. 

σα11οῖς. 

20. Οµα5 πμίΠο 5ΗπηςΙ αΏ Απίοπίο Πάγος. Ἐκ Ίντο τὶ 

Ρεδίπιο [ἐ. ο. «Ἐθηρίἰαεογιπι ῥγίπιο. Οεἰανίαπι [οφ 

υΙε/Ηγ. ΑΙ, δοχίο]. 

24. Τιοραἱοπίρας τοδροηςα ἀοάις 0..ρατ. 

αβυριϊαέογηπα. [00η. 1γ. 12 οἳ δµίαα.] 

Ἐκ Ἰτο ἆοσ τεβις 

Ἐκ ντο Ἡ 

ΑΡΡΙΑΝΌΡ ΕΒΟΝΤΟΝΙ. 

Νο Ἰοᾶία απάθεια γ]άετο {6 ροί(ηῖ; γεχαίας οηίπῃ Ροι Πο- 

οίεπ γεηίτίς ἀο]οτίρας, πδαπθ ἵπ απο Ἱοταπα ἀεουυαί : αυ 

γοτο Ππίετ γ]βηαπά πα ππε 5οἩἱοἵίαπα Ἱαβασταπί, ο πθφΙθ 

πηεηίο εοπ πα πδ πε ἀδι]!, εά ραπεα 6 πη]1ς αἆ {6 ηπο 

φοπΐρεί. Τα γετο ΐ5, δἱ θα οτυπέ, αἱ σᾳυῖς; 5ἱ οῖοθα 

βα]ίθπα τ{ βἰποθγίςΣ 5ἷπ ΠΙΠς, ορτίο πηά 1ρ5ί τἱ ἀο]επίῖ 

ίοσιε εχογαπ{1 οΏδε(ποΓε θἱ ΠΊΟΓΕΠΗ βοτῖίο. Ῥατ οδί ρηϊναία 

Ρ)]ΙοοΓΗΠΙ οχειΏρ]ΗΠα δεαπί : αἆ Ώωο ορτίο εχἰρίπιας Π0- 

βία ἵρ5ογΙπα, 6 ]εχ Ἱία ]αμαί. Ωματο ἰπίίαν ατρος, 5ἱ πα 

ἀαπίαγ απί ἀοπατία απί σπαγῖς ορε5, ποπ αρπασηί, ρεσ- 

πίαιπαθ αἆθο οἴγίαπα 6ἱ ρεγοσείπογΙπη, ΙΠΙΠΠΟ εἰ Ἠοπήίπος 

1505, αἱ 5ο (ταδυηέ, αοοἰρίαπί; αππῖοας απίοιι αἲ απηῖου 

οταπία αεοῖρετο ἀπρίίαίὃ Αο ἀ 4ποᾳπο ἆε πιοᾶο οἰνῖ- 

{αΠἴαπα οαἆθπα {ρδα ἆοπα απο απί αἲ Ποπήπίρας, αποὰ 

πιοηςίταπέ Πιοδαινί ἀεοτΙπῃ. Απηζος εἴἴαπα οκ {εδίαππεηίϊῖς 

αλα πἱά αοοἱρογθ ποπ ρίραί. Οπτ 6ιρο οχ {εδίαπιοπίο απῖς 

αεοἰρίαί, α 5ρθγ5ΗΠΡ5 Υοτο ποη αοοῖρίαξ, απαπάσφαἰάεπα 

Ίος πηα] 18 οἱἴαπη 5{πάῑϊ ας γο]υπία[ἶς 5ΡοοίπποΠ ργα επί 2 Ναπι 

πιοτῖοηίο5 απἰάσπα ατα αί Ῥτα[οταπέ, 5αροις {ες απίοπη 

αἰϱί 1ρ8ῖ απηίοο5 απίδροπιπί, ὅαπι ἀπ]οίας άποσπθ θεία 

γϊγεηία αοοἴροτο; Ἰαΐο οπίπα οἱ {οδ[βοατί οἱ γεῖδιγο στα Γἴαπα 

Ἰἱεαί. Ἠπτδας, σία ππυπαςομ]α Ἠσαπο ἀῑςδ ποιες αγρί 

πηϊηπίας : Υοταα βρ]οπάϊάίοτα ἀοβοπίατ ερ]οπάἰάἰοτίρας, 

Αί Ἠσο, αἷδ, ΠΟΠΠΘ ρταναίο αοορἰαπίας» Οπἷά τοτο ο5ί, 

Ἱπαπαιη , απηϊοϊία οἳ Ἠοπογο ρταγίαςὃ απἶρας {4ΠΠΕΠ Πη] 

665ο Ργα5ίαπ ας ΠςΠΙΟ ΟΛ υἰάε/. Βεὰ απο ραείο ἀεππαπα 

πημηςΟ απ. Π]ηά ρταγο ογα{ὃ φἶνο ροίίας, οαπἷά (απάσπι 

66ο στανο Ῥοβδίάσαα ὁ Απ πμ Ῥτουδας αοπαἰκίνοιίπα, 

απ ταση αἰἰοαπά ο (ΓΠοέΠα ρογοδροτίηα.... [δοφμεπέία υα]ᾶς 

οογγαρία εἰ ἰασιπια π]εοίιίεν ὑπιρίεία.. ες.  Ἠπὰ 

οίίαπι οομίία, απαπία γο]αρίας, οἱ τοορίαπίας ἆοπα, πο» 

(οη{{ αοοϊἀαίς απαπίας ΠΙώΤΟΣ, δἱ τοδρυσπίας. δὲ ΡΙΡΗΠ..., 
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408 {6 που ροία. Τα γόνο πο Ἠομο.., οἱ οροι{εῦαί ηο 6” 

πιο] ΦΗἱάθΠΗ,., 
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Α/γαπίας, Ῥοπηρεϊ! Ιεραίας ἵη Ηἱδραπία, ρασηαί πα 0ᾳ,δατο, 

ο. 45. 0αξατὶ Ηἱςραπία ορᾶ1ξ, 435 εἶας 5αἰαῦτο εοηςῖ- 
Ἰαπα το]ἰοῖέ Ῥοπιρεία5, 65: αάθςί ράσης Ῥμαγκα σας, 76; 
ουπῃ 1,. Βοϊρίοπα, γΥἱείο α 0ᾳ,54τ6, ρτοῦηβῖί εχ Α[πσα, 97. 

ΑΙ, α Ῥωπίς ἀοβοαπέε, οἱ. Π, 985 Η. 4 Ρα. 55 [ππιο ἆο- 
πηαηίας, Ρα. ὅ5 Βοπιαηϊς 5656 ἀθάεπίες πο τεορίαπίατ, 
114. 

Α{πίοα, Τεία5 εἰ πονα, Οἱν. ΤΝ, 58 ποσαπα Οωκατ Ἱπηροτίο 
Ἠοππαπο αἀ]θοίε, ΤΥ, 53; γείοτὶ ργαοςί Οοτπ]βοῖας, ΠΠ, 
86: ΤΥ, 36: ΠοΥς Βοχ{μς, ΤΥ, 63. Αἰτίους τοσα]! ἰπίοτ 5ο 
Ῥο]ία σογατπ{, σ4.. Ἱπ Αῖοὰ Ῥρτον]ποῖα Εοῖία οἴνίία : ΑΙ 
γατὶ οππα Οµτίοπο6, σ. Π, 44 σφ.; ΡεχΗϊ παπα Οοτηίβοίο, 
ΙΥ, 53: βοχ{ϊ ου Εαησοηθ', Ὑ, 268. 

Α{τίσαΠΙΠΙ Ῥο]ηπι 0δαιῖς, 0. Π, 95 5φᾳ. 
ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟ γοσσίαγ Ῥοπηρείας, 6. 11, 67. 
Αρατὶ, 5ογ ίνα, πιοάϊοί ΜΠλτὶάα1ἰς, 1Η. 88. 
Αααΐιιοσ]ος ἵγταπης ΒγτασαβατΙα, δα. ΧΙ, {ς Ἠϊρροπίς 

Ραντηγῖ οοπά[ίου, Ρα. 10. Αβαἲλος]ἰς {ας Ῥµ. 14. 
Αραϊ]ιοσ]ο5,, 1 5ἰπιαοηί Βέης, δή. 64. 
Άροπια Μασοάοπίσιπα, 54. 30. 
ΑΚΟΥΣ Ρο]]ο ρασ{Η5, απο ρασίο ἀῑδίπραίας, 0. ἳ, 7: ποβπεπίοτ 

ἀἴπιοῃδς, 18. Αστάπα ΟΑΠΙΡΟΠΗΠΑ ραϊτίθς ἐπίαπα Ἠήνογο- 
τΗΠΑ ἁῑγάα 0.15, 11, 10. 

Αφροςηαϊ δρατίαπί οχροὀ (ο ἵπ Αδίαπα, Ργ. Β. 
Άπσου ἵπ πλατί οχδ/τηστης α δοἱρίοηο αἲ Οαταμίποπα, θε, 

{51.4 0ᾳ58ἱο αἲ Ταοάϊσδαπα, 0. ΤΝ, 60. Αβποτος Ρηἱοο]απί, 
ν, 74, 

Αστατία Ἰμον, Πἰοἰπία, 0. Τ, 8: ἱηδίαυταία α Τί. Οτασσνο, Ὁ 
όφ., 13 δσπ.; Ἠουία γοῖ Τποτία, οἱ αίσο, 171 Αριιο, 18. 

Αρτίαησς, βοῃ5 Η]γτίσα, Η. 14. | 
Αμιίρρα, τον Α]ῑνο, οκ πια]οπίήας Πορ ες Π. Ἐν 1. 
ΑμῬρρα, 0. ΤΝ, 49: Ἱορπίας Οπ0καίς Οὐανἱαηί Π1. 10 

γίαπο αὐηἰοἰφείσηας, ο. Ὑν 8Η νι Αποηίαπι 
Ῥογυκία, 33: Αποπίαπος ἆποςς οὐείάεί, 33, 351 
Ἰομίοπος πά 5ο (ταλήε, 50; αἲ Οσἱαγίαπο οοπίτα 
ἵπ Απκοπίαηα Πηήσδας, 7 84.2 Ληπίαπος νἰοίε, 91 
Οεἰανίαπί ρυα Πας αὔνογεις 5. Ῥοπιροίαπα, 96 
Ῥοπηροίί οἸάβαοπη αά Μγ]ας, 106-108: ορρίάα αυα]απη 
οΐαν οπρίε, 109; Ἐγπδατίάσπι οπρίέ, 10. οἳ (16, 

Μα 



ΙΝΡΕΧΚ ΝΟΜΙΝΙΜ ΕΤ ΠΕΠΙΜ. 
Ῥτα]ίο 5. Ῥοπηροίαπα ἀορο]ίαί, {158 4. Μοξδαπαπα οὐςῖ- 
ἀ6ί οπΠα Περίάο, 122. 

Αδτοῦ, τον Π]γπίογαπα, 11.7. 
Απεποβαιρας, οἱ. ο α5 ΑΠοποβατῦιΙς. 
Α]ακ Τοἱαπιοπία5, Ο. 1, 81. 

Αἱρα η ἀτααῖς, οο]οπία Ἰοιπαπα, 1. 995 Ἱποσία, ΑΙΡΟΠςΟΣ, 
12. Αἄάε 6. ΠΤ, 45, 47: Ν. 30. 

Αρα αἲ Αδοαπίο οοπία, Π. , ὃς πιοίνορο]ἰς ΠΟΠΙΠΟΤΗΠΙ, 

4. 905 θα. 885 Ἰποοία Αἰραπῖ, 4. 99. ΑΙΡαΠΙΙ5 ΠΊΟΠ5, δα. 
Ι,2: 0. 1, 69: Ἴ8οις, Πέ. ΥΠ, 1. ΑΙθαπα5 ασον, 6. 1, 92. 

Αἰναπί Αδία(ἷοῖ, 2Η. 193 γἱοϊ α Ῥοπηροίο, 3Η. 114, οἱ ἴπ 
πΙΙΠΙΡΙΟ (Γαά πο, 116054. 

Ῥ. ΛΙΡΙΠΟΥΑΠΙΣ, οαη Ματίο Ποδἱΐς ταϊραρ]ίσα Παάϊσαίαν, 6. 
1, 605 θαβῖί αἆ Ἠϊοπαρεα]εια, 65: Ιπίογοπη((ς Οαιροπίαηἰς 
ἀποίρας αά ΒΥαπα Γασῖέ, 91. 

Αἱρίη5, Ῥοπίΐέ Ώε]]ο βοσἶαῖ, 6. 1, 90. 
Αἱρίηα5, υἱα. Ὁ. Βίας. 
Α. ΑΙρίπας, ΒίοΠία. Ργα[οοίΗ5 α 0δανο, 6. ΠΠ, 48. 
Αἱοθίας, Ῥτα [δείς σα, /. 59. 

Αἰοχαπάεν Μ. οοπᾶ1ί ΑΙοχαπάτίαπα, ΡΥ. {5 δις ο ϱη]ριιτῖς 
Ἰηδίαν 5ρ]οπάοί Ἱπαρογίαπι Μασσάοπίοαπα, Ρ). 10: ἵπιρο- 
ταΙοτΗ Τὰ. ΙΠΩΠΙΣ5 Ιαδ]σαίαν αἲ Αηπίραία, 54. 105 εἶας 
ῥμαϊα”χ, δή. 19, 325 οἱ τορίοπῖβ5., αιοί αά Πέ, πιρονᾶ- 
γε, οδ5 ἀϊαάσπια οἶας γοπίο αβ]αίαπα, 56 ΤΥ5ΙΠΙαΟΠΟΠΗ 
βαιιοίάΠα 51ο ἀἰαάθπηαίο ορ]ίραί, θά: ΟαρραάοσΙαπι αη αί- 
Προνέ, ἀῑδςοπίϊαπί 5οπἱρίοτος, Μ. 8; Απηϊσιιι Ιρονίαία 
ἀοπαί, 2Η. δ. 88; συαν]ίοι δαποἷας, ποηδίταί 5ο ΠΠΠ]- 
Ῥα5, 69: Αδτίαπαπι ααχΗῖς ίας, Π. 14: ορρασηαί Χαη- 
ναπα, 0. ΤΝ, δ; Αἰεχαπάεν οἱ 6ωφαν Ιπίου 5ο οο]α1, 6. 
Π, 149 54. Αἰοεχαπάν [αίοι Ατίάσας, οἱ ἄπο ΠΠ, 54. 
55, δ4: οἷας ἀἰνοικοτίο πτίαν ΜΠπίάαίος, ΑΠ. 905 ο]ιι5 
ο) ἠαπιγᾶο απαϊσίας (πΠαπηρμαί Ῥοπηρείις, Μί. 117. 

ΑἰοχαπάοΥ, Ργῖποερς Αἰοϊοτάπι, Μα. ΥΠ, 1. 
Αἰαεχαπάει, Μαραἱορομίαπα5, δή. 19. 
Αἰοχαπάεν, βα5 Τγ5ἱππασμΙ, Εασῖί αἆ Φε]ειοπα, 54. θ4. 
Αἰεχαπάον Νοίμας, ἵπ βε]οιοιάαγαπι [απηϊαπα 56 Ἰησονί, 

5Η. 67: 6]α5 Ίχος, βία Ῥ{ο]επιῶὶ, 68. 
ΑἹοχαπάοι, (ας Αἰοχαπάτί ΝοιΗῖ, 54. 68. 
ΑΙοχαπάος, πιῖδδις α ΜΠΠϊάαίο αἆ (οοπάαπα Νϊοοπιθάσπα . 

2Η1. ο7} Ῥαρμ]ασο, αχ ΜΠπίάαῖς α Ἰπου]ο οαρίᾳ5, 
7054. 

μάς Π]ᾳ5 Αἰεχαπάνϊ τοσῖς ἀἱσγρίϊ, αὓ αγία ΟἸθοραίτα 
ἵπ 09ο τοείας, οἀποαίαν α ΜΙ(ητιάαίο, Μ. 995 α 8ΥΙ]8 ἵη 
τοβηυπι σγρίϊ τες Η(αίας, ποσαίαν Αἰοχαπά Πα, 6.1, 102. 

Αἰοχαπάον, Ριγίαηῖς Ποδιοταπα, 6.ΤΥ, θὐ5 νΙποῖατ α 085- 
5ἶο, 71. 

Αἰοχαπάτοξδεμαία, ορρίάσπα βογ(μ]α, δή. 57. 

Αἰεχαπάνία Ἐσυρίϊ, Ργ. 1. 5η. 66; 6. Π, 89: Ύ, 8, 02, 195. 
Αοχαπάτίπϊς Ῥε]]απι Ἱπ[οτί ααΡβίπία», δή. σίς 6. Ὑ, δ, 10. 
Αεχαπάτίπιπα Ώδ πα Οᾳδατίς, 6. 1, 89 54. Αἰοχαπάτ]ηϊ 
«ασετάοίες Ρ]οαδίο υἱππίαν, ο. 11. 

Αἰοχαπάνία αἆ Οταπίουη, δή. 29. 
Αἰαχαπάτορο!!5, ορρίάαπη ΠΠ, 51. 07. 
ΑΙΠεπις, Ιορίοηο» οχ /Ἐβυρίο ἀποίας οοσίέαν 6510 (ναάστο, 

σ.τπ,786.1Υ, 59. 
ΑΠοβτοσος ν]ποῖϊξ 6ακατ, . 1, 4 οἵφ Ἠο]]απα ἱη[ονί Γοπηῖ- 

ὕπ5, ΧΗ. ΑΠοβνοριπ Ἱεσα[ί Ιπάΐσες οοπ/αγα(ἰοπῖς σα μα», 
ο. 11,4. 

Α]οτ Παγἶας, απ ροέ{5 Αρςι5» 6. ΤΙ, 56. 
Αἱρε», 6. ΧΠΙ; 4.8; Μ. 102: 6. 1, 117; Π, 26, 9211Π, 

-. 

72 Ὑ, 20, 61. ΑἼρος (ναηρίς Απηϊρα!, Η. 131 Α. 45 Ας 
ἀταβα!, 4. 52: Οπ. Ῥοπηροίας, 6. Τ, 1095 Απίοπίας, ΠΠ, 
89. ΑΙρίαπι γαάίσρς, Π. {. ΒΗΠΙΠΙΑΤΙΠΑ Αἱρίαπα ἱποσ]ας 
Ρεγάοιηαί Οωδατ Οεἰανίαπα5, 11. 10 544. 

Απιαςίεῖς, ορρίάππη Ῥοπ!ῖ, ΜΗ1. Η{ δφ.; εαρίίαν α Ἰωποπ]]ο, 89. 
Αππαιία5, Ῥδειάοππανίας, 6. Π{, 9, 5, 30. 

στ9 

ΑΠΙΔΖΟΠΟΡ, ΜΙ. {03: ΑΠΙΑΖΟΠΙΙΠΙ γορῖο, 69: ἵπ ΑΙΠΙΑΊΟΠΔς 
οχροάΠίο Ηονοι]ς, 83. 

Απηρβίζας ἀαπηπα({ Ίοσο Ῥοπηροῖα, 6. Ππ, 23 5. 
ΑΠΙΡΟ, ἄπκ Ατονασογπα, Η. 46. 
Απηῤηασία, γης Τ{οβργοίία, 5/. 17; Μα. Π.Ι. 
Απο Ρορι]! Ποηαπ{ φἱπαΠα αρρομα!, σαι. ΧΠΙ. 
ΑΠΙΙΟΟΤΗΠΙ αἷα η ααἱο ΑπΟΟΗΙ, δή. 325 απΙσοΓΙΠΙ 

Γπνηπα Βάρίοηῖς, Π. 84. 
Απη]σαν Ῥατζαδ, Ραΐου ΑηπΙμΙΙΙς, 8οσοΥ Αφάτιμαιϊς, Α. 2; 

μηρεταίου Ῥωποναπη ἵπ ΒἰάΜα, οἷς, 1, ἃ, Η. 4, 4.2, 
οηδα ΏδΗ{ ΑΙΤΟΤΙΠΙ ουπα Ραηῖς, {).; Ἱπρεγαίος Οαγ{1ι8- 
Ειπεηδίαπη αἀγειδας Ναπιίδας, Η. 4: 4. 25 ἵπ Ηἱεραπία, 
ΕΠ. 5: 8,3, ἳ 

Απηῆζαν, ο]αςςὶ σα ]ασἰηϊθηςῖαπη Ῥγορ[ορίας, Ρα. 94, 95, 90. 
ΑΠΙΙΟΑΥ Βαπιηῖς, Ρείποορς [ποιϊοηίς Ῥορι]ας, η. 68: 

6π18δάπ1 οχ Ιηδίά 15 αἀονίίαν, 70. 
Απηΐζης, 9ῃ5 Ῥοηίϊ, 11. 78, 1905 ΑίῑΙος οτἱρῖηϊς, αὐ 

Αεχαπάνο Πβενίαίο ἄοπαία, 8, 83: Ῥορ[ἱοῖς Γιή5!Ι5 Τ6- 
βίρις εαβ]οσία, 83: α Του]]ο ορραρηαία, 78: οἴνίρας 
ρνο[αρίς τος πία, 80: ἃ Ῥ]ατηασο ἀπερία, 6. Ἡ, 9ἱ. 

ΑππΙΗς, Παγίας Ῥαρμασοπία, 8/γαδοπὶ Απηας, ΜΙ. 18. 
ΑΠΙΡΜΠΟΕΜΙΕΙΠΙ Α1Ρος, ή. 63. 
Απιρημρος, Βγνίω, ή. 57; Μαοράοπία, 6, πτ, 
Αππυμις, βαίοι Νιπίονίς, Π. Τ. 2. 
ΑΠΙΥΠΑΠάΘΥ, το ΑΙΑΠΙΕΠΙΠΙ, Ώδ]ίαπι ΡΙΙΠρρΙ οσπα Ἐίο]ϊς 

εἵ Ῥοπιαπῖ ΟΟΠΙΡΟΠΕΤΕ {επίαί, Τα. Ἡ, {5 απο ίατ ἆρ 
Ῥμίήρρο, ΥΙ; εἶς Γορηα αἀπηϊηϊςίγαί Ῥμήάρριας, ακους 
ΑΡαπΙΩ [ναίεν, 5/. 13: φοοἰθίαίθῃα Ιπὶέ «ΙΠΙ ΑΠΙΙΟ(ΜοΟ, 
10.5 γερπο θ[εείις α ΡΙΙρρο Μασθεάοπε, {αβίί Απιργα- 
οἵαπι, 17. 

ΑΠΙΥΠία5, Ραΐον ΡΙΗΠΙΡρΙ, τοχ Μασεάοπία, Ργ. 8, 10; 6. 
τν. 10: 

Απηγηία5, τοχ ΡἱδΙάανΙΠΙ αἲ ΑπίοΠΙο οοηκίαίας, 6. Υ, 75; 
ἃ Ευγπίο ἵπ ααχΠαπη γοραίαν αἄγειςις 5. Ῥοπηροίηπῃ, 
197, 140: εἶ 5ο ἀθάῑί Ροπηροίας, 142. 

Απαρηία, ορρίάυπη Για, δα. Χ, 3. 
ϱ. Αποζασις α Μαρίο οοπ[οᾷἵέας, 6. 1, 73 5 6ἶα5 οαριί 
το γοβίγϊς ΦΙΡΘΗΣΙΠΙ, {0. 

Αποιῖρε5, Δ.1, {: 6. Ἡ, 151. 
ΑΠΕΟΠΑΠΙ Ἰεβίοπες ἀπσο ἵη οο]οπίαπη΄ ἀοάπουπίαν, 6. τος. 
ΑΠόΟΤΑΠΙ, 5εοι(αἰἰς γπΙΏοΙαπα, ἵῃπ αηπι]ο δεδίαί 5ο]αι]- 

οἱ8, δή. 56. 
ΑΠΟ Ηορίηᾳ5» Κ.Π. 
Αποις Ματοῖας, Π. Π. 
Απάα, ορρίάαπι ΑΙ, Ρα. 24. 
Απηασα, πανα]ο Μγτοηδίπα, 6. ΤΥ, 80. 
Απάτίδοις, ῬεειπζορμίΗρρις, Ρα. 135. 
Απάτοσοίίας, υἱά. Φαπάνοσοί{ς. 
Απνοηϊοις, Πλῖβδιι5 α Ῥεηγσεο αἆ ροοιηΐας ἵη ΠΊάΥο ῥγο]ῖ- 

οἶεηάας εί πάγος Ιπρεπάεηᾶας, Ἠα. ΧΤΥ; αΏ οοἆθπῃ Πο- 
οαίας, 10. 

Απάτοηΐοις, Ἰεσαίας ΑίΙαΙϊ αᾱ Ἠοππππος, εοπδρίταί οπα 
ΧΙεοπιεάε6, ΜΗ. 4, 5η. 

Απάνητη {πδυ]απη Ἠ]ιοάϊϊς ἆοπαί Απίοηίας, οἱ πιο ΓΙΥΡΗ5 
αἰπηί, 6. Υ, 7. 

ΑπΙΟΠα5,επ( Παπ γἱοαπη γἰποίαπηαιιο ΒΟΠΊΑΠΙ αράποῖί, Π. 9. 
Απο ΒηγΊα5 Τα, 4. 38 »α. 
ΑΠΠαΙο5 Οἰαπά Οιαὔτίσανῃ, ᾱ. 1, ὃς, Ταπιςή 6επηϊ, 

ΧΥΠΙ. 

Αηπα]ϊς, υἱ. Π. Τ1ἱιις Απηα]ῖς. 
Αηπίρο], Απζησσἒῖς Ώατοα" βίας, Απςάταυαἰἰς αβηίς οί Ίοσα- 

ἴπδ, Η. 65 Ππρεγαίον ΟατμαρἰηΙοηςίαπα ἵπ Ἡἱςραπία, Π. 
δν 4. 35 οΡἴΕΥΏΙΠΙ οὔ[ππα ἵπ. Ἠοπηαπος Ἱπταί, Π. Ὁ: 4. 
35 ῬοἨ η βασυηήηίς Ἰη[οτί, Η. 109 50.1 4. 3: οκρυσπαϊ 

"Ῥαβηηίαπη, Η. 197 Αἱρο δπρεταί, Η. 135 Α. 4: [αραίο 
Ρ. Ραἱρίοπ6, Ραΐσπι (γαηςῖί, 4. 55 αἲ Ττοβίαπα τς 

104 5η. 

οσ, 
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νὶποῖε 5οἱρίοπδπη αἱ Βοπιργοπίηπα, 7; αἆ ΤγαΦΙΠΕΠΗΠΗ ]8- 
σπα οσρά(ί Εἰαπηϊπίαπι, 10: αἁ Ῥ]εδιίπαπα ρα]αάσπι ορραῑί 
Οοπίεπίαπι, 115 Ἱπ[οτίος ἀῑδοραιί οκ ργα]ίο επ ΜΙπηείο 
πηδαϊςίτο οπαἱέηπη Εαβί, 125 δηριςΗΐ5 α Εαβίο ἱπείήδας, 
αξία οναΚῖί, 145 δαρρ]οππεπίυπα α Ῥωπὶς Γτηδίτα Ρε!, 
16: Απάταμα]επα Γταίτοη εκ ἨΗἱαραπία γοσαί, {δ.; Ῥαρη8 
Ο0απηθηςίς, 19-24: Ρεϊε]ία ορρίἀο α.ρτο Ρροβίας, 29: Γ65 
εἶας Ἰαῦατο ἱπεῖρίαπέ, 305 ουπα Ῥ]ήήρρο Μαοεάοπο Γ09- 
ὅας πε, ῥΙα. Τ. Ὀαςίϊ, Αγριηί, ΠΧοτεπη 6ί Ιῃ6γο5 οΟΠη- 
Ῥυπί, Α. 31: Τατεπίππα Ρτούίοπε οδρίε, 32: ταοςΠί 
υἰτίπίεπι αἁπηϊταίατ, 355 Οαρια Βοπ]απα ἀποῖί, 98: {- 
Ῥοπα οοπηίπς΄ δρεου]αία5, τεγεγϊατ ΟαρΙᾶΠΙ, 40; 8ΠΙΟ- 
τίρις 5ο ἀθὐΙί, 43: Ἰπάοκ Ππίετ Ὠαδίαπα εἰ Β]αίίαπα, ά4ὅ 
δᾳ.5 ορᾶϊι Ἐπ]νίαπα Ῥτουσδ., 48. Ἰαμάαί εί οανΙἠαίυγ 
Ματοε]απα, 50” δοοῖος γεχαί!, δ4, 07 5ᾳ.; Παλα ρε ΧΥΙ 
ΔΠΠΟς ναρίαία (4. 1; Ρα. 2), Ππνῖίας εχεθάῖῖ, 60: εἰ 
Αάτιπιοίαπι πανίραί, Ρα. 935 Ῥωπῖς Ραοῖ5 απείοτ ο5ί, 
Ρα. 37: εο]οφαϊαπα οὐΠΙ ΒοἱΡίοΠε ἆθ ραοσε, 99; ΡΓ]ἱο 
γἰποϊίας α 5εἱρίοπε, 40 δᾳ.; Ταρα Αἀταπιείαπα ρεγεηῖϊ, 
υβί τατςδυς ατπηα Ῥαταξ, 47: ἵαπιεΠ ΠἴΕΓΙΠΙ ΡᾶσεΠΙ 5υἱ5 
ου8ά6ἱί, 55. Ώοππο ρτοίασας5 αἆ ΑπίΙΟΕΜΙΠΗ γεπίέ, 5ή. 4; 
οοπςίΠἵπτη εἶας ΑπίΙοσΊο ἀαίαπῃ ἆθ Ώε]]ο αἀγθιςδι5 ΒΟΠΙΑΠΟΡ 
εροπηίητ, 5. 7, 14: Ῥῶπος της αἆ Ρε]]ΗΠ1 οΙΠ1 Το- 
πιαπῖς 5ο ἱοῖίαι, 7; οοοσαίαπα ου Βοἱρίοηθ ἆο πιαχἰπηῖς 
ἱπιρεταίοτίρας, 10: ομδίἀείητ ἃ Βποά[ϊς, 22: γἱείο ΑπΙΙΟ- 
οἶιο αἆ Ῥταδίαπα Γαρῖί, α απο Ργοδ{{α5 γεηθπο πιεί, 11. 
Τια]ῖεε ορρίἆα αααἀτίησεηία ἀε]ονίί, Ρα. 4, 194: Πὰεί 
ἀαία, οἱ [σάθταπα οοη{ειηίος, 4. 3, 10, δ4, 57 δφ.; »ίτᾶ- 
{ορειπαία ΑπΠπίραΙΐ5, 4. 6, 14, 18,20, 40, 5ἱ: Ρι. 33. 
Αππίρα! α Οεἰ1ροτῖς αρρε]αίαγ Βετίοτία5, Ο.Τ, 111. 

Αηπίθαί δίπτηας, αΏῑίς Ῥα5ςετ, Ρα. 68. 
Απημαιίσαπι παπι Ηἰςίοτίαπα οἴίαί Αρρίαηις ΡΥ. 14: Η. 

14. Ρρµ. 2. 

ΑΠΠοΟ, α Οε]ἡμοτίς Ματοίο (ταδίίαν, Π. 91. 
Άηπο, αχ [ταίτο (απ εκ 50ΤΟΓε 2} περος Απηϊμιις, ἵη Ρσηα 

6αηπεηςί, 4. 20. 

ΆΛηπο (πεδείο απ ἰάεπι) Ῥεἰε]ίαπι οαρῖ, Α. 239: Τατοηίϊ 
Άτορπῃ οὐβίάδί, 33: ΤΠαπίαπα εαρίί, 945 Οαραπη ΙΠίΓαη5 
Ἰροταί ουφίάίοπα, 265 Α Οαριαηϊς ἱταάΠαγ Βοπιαηίς, 43; 
αἨ ΑΠΠΟΠΕΖ ἵπ ]ωπσαπίαπα γοσαίατ ΑππΙμαΙ, 97. 

ΛΗΠΟ, ργα[εοίας οφηίππα, εδρία5 α Ῥοππαπίς ρεγηυία(ατ 
σσπα ππαίτο Μαφιηίΐδδα, Ρµ. 14. 

ΑΠΠΟ Α]ῦβ, Ῥμµ. 108. 
Αππο, Βοπηί]σατῖς Ες, Ῥη. 24: Ἠϊδραπος ἵπ οαδίτῖς βεἱ- 

Ῥίοπίς οοτγηπηρ!!, 29: Αδάταμα]επα οααπηπίαίαχ αἆ Ῥορι- 
Ίυπι, 20: αὖ Ὀΐσα τερε]Η ας, 1. 

Άππο Οὔ]ας, υἱά. Ώαηπο Τἱρίηα», 
Αππο Μαμπης, πηίδδης οοΠίΓα Νυπηίἆαςδ, Π. 45 τογοςδ{τ 

ἁσπιπτα, 5: Ἱεραίος Ἠοππαπος Γατοή Ρ]εΡίς ετίρίε, Ρα. 
34: Ἰορλίας αά Βοἱρίοπεπα, Γη. 495 Ῥτίπορρς Γαοοηῖς 
Ἠοιπαησς, 08. 

ΑΠΠΟΠΑΣ τα Ποίητ Ῥοπηρείας, 0. Ἡ, 18: Εγηίης εἰ Οαβρίης, 
Π1, 6; ΤΥ, 57. 

Ληπι]ης Ματοε{ 008. Α. 5ἱ: ΔΠΠΗ]Ο 4ΗΓΘΟ οἱ ΓεΓΓεῦ ἀἰδιῃ- 
ραυπίηγ (πραπί εἰ πας, Ῥµ. 1045 πηπη]ας Ῥε]ομοί, 
ΑΠΟΟΓΟΡ αἶμπο, 54. 505 αππιΙο βἱρηαίοτίο Απιοπ οἱ 
Ῥ]απους, ο. 144. 

Λππης Ποπιαπίς οτάἱπαίατ α 01ος ΟΠ, {54 
Απημιιοτίος πποηρίς, ο. Π, 49. 
Απζομίιο Οπφατίς, - Ην 90. 
Απίίσαρις, οβιε παπι ΟΗ1 οσο 1. 90. 
Απίίμοηςς, αίταρα Ῥ]γγ μίας ο Ραπηρηγ ία, Βαγ]οπίαπι οἳ 

Αγγίαπη αἳρί καήίοέ, δή. 63 Ῥ]ναηίσίαπα οἱ Ο]οβγίαΠι 
Ῥιοἱοπιαο πα πε, 19, ; Ῥ{ο]εππσο ΓερΓςΑΡ0 Ῥοχ αρρε]]αίαη, 
64: Ῥτηρ]ίο οσσἰἁ ασ α δε]σασο, δν Μη δαίοπη (ΟΕ ίοη ) 
οοεἰάστε φἰα(αε, 1. 9. Εαν Εης ὈοπποίΠς, δν. 54. 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΤΜ ΕΤ ΒΠΕΒΓΜ. 

Απιοσμίας φοἀροίπι οοπά1{ Βε]οποις Νϊσπίοτ, απατυπη ϱἱΔ- 
«τὶβείπια, ΑπΙοσ]λία 50 1ήραπο, 5/. 57. 

ΑπιΙοσΗἰ5, Β]α ΑπΙΙΟΟΠΙ Μαρηϊ; πηρία ΑταταΕ!, Αγ. 5. 
ΑπΠΙΙοςΜΗ5, Ραΐετ Βε]ειοί Ν]εαίοςίς, ή. 57. 
ΑπΙΙΟΕΠΙΦ Αδίαΐίοις, Πα5 ΑπιΙοσΗΙ ΡΗ, ἵπ τοσπΏπη αγΙ{ΗΠα 

56 Ιηδίηιαέ, τερπο ἃ Ῥοπηροίο δρολαίατ, δή. 49, 705 Μι. 
106: 6. ὓ, 10: 

ΑΠΙΙΟΟΠΗ5 ΟΟΠΙΠΙΔΡΕΠΗ5, ΥΙείΙ8 α Ῥοπιρείο, Μή. 106, 117; 
ἵπ απηἰο]ήαπα αὖ οοάσπῃ γοορίίατ, 106, οἱ 5εοποίαπα 1ΠΙ 
Ρατίο Μεκοροίαπιί αοαἰρῖῖ, 11. Ῥοπηρείο αὐχία πε, 
σ.π, 49. 

Απίίοσμας ΟΥ7ίοΡΠΙ5, βΠα5 Απίϊοομί Βίάειῖς, 5ψ. 68: [γα- 
{επι ΑπΙΟΟΠΗΠΙ στΥριπΠι ΡεΙΙέτορπο, 68: ἃ Φεθιοο {τᾶ- 
ἰτῖδ Πο αχρε]τα {ρ5ε, {0. 

ΑπίΙοΕμΗ5 εις, Πας ΑπιΙοεΠΙ βοΐετίς, Ώοεις αρρε]αίατ 
ἃ ΜΙεςῖς, ὙεΠεΠΟ αΏ πχογο 1,αοάϊσοο ποσα!υτ, 34. 657 
πχθγες ἆπας, Τ,αοᾶίορ εἰ Ῥετεπίσα, {9.; ΒΙα5, Βοἱειοιβ. 
Οα]μπίοις, 66: ΠεΡΟΒ, ΑπΙΙΟΕΠΗ5 Μαρηις, 54.-1. 

Απιοσμας Ερίριαπεςδ, ΑπΟΟΙΙ Ἀαππί Πας, 5ψ. 45,66, 
οὔδες ἨΒοπια, 99: αΏ Ἐππποπε εἰ ΑίίαΙο ἴπ τερπιπῃ ἀεάι- 
αἴπς, 45, 66: οχρεά/ο ἵπ Ατπιοηίαπη εἰ αἰργρίυπη, ἐδία.; 
βΗα5, ΑπΠΙΙΟΟΒΙ5 ΕΗΡΔίΟΣ, άδ, 66. 

Απίοσμας Επραίος, 5ψ. 46, 47, 06. 
ΑμΙοεΠΗΣ ἄΤΥΡΙ5, Πας Ὠεππείτή Νϊοαίοτίς, [ταίετ Οψζί- 

ορηῖ, δή. 68 5ᾳ. 
ΑπίΙοσμΙς Μαρηι5, Μα. ΠΠ; ΤΝ, 4; Πας δε]ειιοί σα]ηη]οϊ, 

δή. 1, 66; οοσαδίοηες Ρε]ῖ ουπι Ἠοπησηίς, αἱ Ἱεραίίοπος, 
2 54ᾳ.5 ΑπηϊζαΙεμι τεοῖρίέ, 4, 7, 9, 232: 6] ΠπΙΙαπα, 15; 
πιουθί ἵη Τ[εββα]ίαπαι, ΟΙα]οίάο παρίῖας ερ]ερταί, 16: 
ν]ποϊίατ αἆ ΤΠΕΤΠΙΟΡΥΙ45 ἆ Μαπίο, {195 τατδής Ρτα]ῖο ῃᾶ- 
να]ί αἆ ΜΥΟΠΠΕΣΗΠΑ, 27. Βοἱρίοηϊ εαρίαπα βΗαπα τος, 
29 5η. υπεϊίατ α Ώοπ[ίο αἆ ΡΙΡΥΙΗΠΙ πποπίεπα, 90 σσ. ; 
ῥακ οἱ {ωάμ5 ουπι Βοπιαηίς, 38 5ᾳ. ΕΙ : Βε]εποις, ὃ, 
06: Απίίοσμας, 4, 12. Εὐία., Τ,αοἁῖςσο, 4; αἶἷα., 5. 

ΑΠΙΟΟΠΙ5, β]α5 Απιιοσμί Μαρηϊ, δή. 4, 12. 
ΑΠΙΙΟΟΜΗ5 ΡΙΗ5, ΠΠ Απιίοσμί Ογ2ἱορηϊ, 5Η. 48, 67: ΜΙ. 

1055 6. Υ, 105 οἶας βΗ15, ΑπιϊοσΙις Αδίαΐοις, 5/. 70. 
ΑπίΙΟςΠΙ5 δἰάδίο5, Πας Ὠεπιοϊγίϊ βοϊΐοτίς, [γαῖοτ Ὀονηείγϊ 

Ν]ϊσα(οΓῖδ, Ραΐοτ ΑπΙΟΟΜΙ ΟΥτὶοσηϊ, 8Η. 68. 
ΑπίΙοσΠ5 βοίες, β]α5 Ρε]ειοί Νϊοαίοτῖς, 54/. 08 ΑΠΙΔΐ ΠΟΤΟΓ- 

σαπι Ρίταἰοπίσαπα οἱ ἀποῖί αχογεπα, 59-61 δαοσθά(! ραΐεὶ, 
66: αἱ 5αοσθᾶΙξ β]15 ΑπίΙοσΙΙς Ώοδυς., {0, 

Απβραίος, ή. 52 1. 8 Ραΐετ 0α58απάςῖ, 68, 63. 
0. ΑπΠραΐος, Ἱεραίας Νοτραπί, σ. Τ, 91. 
Ρ. ΑπιΣΙΐ5 ἱπίοβοϊίαν Μαπϊ ᾗᾳ5δα, Ο. 1, 88. 
ΑπΙδειι5 Ψείας, υἱ. Ὑείμς. 
Απίϊριΐα5 α 5. Ροπηρεῖο αἆ Απιοπίαπη (ταηδίς, 6. , 199. 
ΑΠΙΙΗΠΑ, Ὑοἱδοογυῃ ορρίά ση {η Τιαίίο, 0. Ἐ, 083 οί οπιρίαπα 

ἀΐνος, Υ, 24. 
ΑπΙΙς Ργοδοτἱρία5, Γαρῖί ἵπ Βἰοὐίαπα, Ο. ΤΥ, 40. 
ΑπΙΗ5 Βοίίο, οἱ. Ἀοίῖο, 
ο, Απίοπίας 005. Οα παπα ἀερε]ίαί, 6. Π, 7. 
ο. Απιοπίας, [αίος Ματοὶ (παπαν το, ο, ΠΠ, 14, Ἠ]γτίου ἃ 

ο. 0ᾳφατο ρτα Πο ές, Ο. Ην 415 γῖοιας αὐ Οοἰανίο, Ῥοπ- 
ῥοῖί Ἱοραίο, 471 ῥταίος ὐαηας, ΠΤ, 14, 235 οσα Βτυίο 
46 Μαοράοπ]α οοπ{οπά{, 79. ΤΥ, 75: 4 Βτιίο ἰπίοτβοίας, 
πι, 79. 

1, Απιοηίης, (αΐοι Μαγοὶ (παπα ντ, Οοηδαἳ, Ὁ, 14 ἱπ[οῃ- 
5 ροερία! (παπηγίγογαπα, Πίος ππογοί 09. Οσἵα- 
γίαπο, 19 δᾳφ.ς Ὀτοηπονίο φοοσάε, 315 Ὀεβαπα ραταξ 
πάνοιδας Οσαγίαπ ατα 245 Πα]ογαπη {η θΗΠΗ Γανος, 27 1 πεῖ- 
ή ο πα, Ποσηίς Ἠογίαίοπα Ργοπα{ οἱ Τπαρογα{ος 
Ρορι]ο κααἰαίας, 30 Αφ. Ῥοτυδίαπα 96 τοοἱρίε, αλ οἰναί- 
ἀσίητ αὖ Οεἰαγίαπο, 32 δή4.ς (πο τοπ υς, 84 οφ. 
(οπκίτα ϱΓΗΠΗΡΕΓΟ οοΠα(ΗἨ, 36 σφ.; Ἰομαίος ἆς ραος πηΗΕ 
πὰ Οσιανίαπασα, 40 {ρδο Οσἰατίαπ τα 48, 41 ᾳφ.; 
ο ποορίές, 48, οἱ Ηἱκραπία ργαοίας, 54. 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΝΜ ΕΤ ΕΠΟΜ. 

ΑπίγΠα5, Ιπίοιίοσία5 α Ονασσμαμίς, 6. Τ, 20. 

οδί 

Μ. Απίοπίας 005,., 6. Τ, 925 οναίος, Ἰπίο[οείας, 72 54. 
Μ. Απίοπίας Οτοίίοις, ραΐου (αηγ[πὶ, δὲ, ΥΤ. ΑΡΔΊΠΗ, πχου Φε]οιοί Νἱοαίοπίς, δή. 07. 
Μ. Απίοηίας, ΕΠα5 ριοσάσηΗἶς, αγοηίς σαΡπίαπα ΑΙοχαή- {. Αραπια, Π]ία ΑΙοχαπάνί Μορα]οροΠ(αΠί, πχοῦ Απιγηαηώιι, δή. 

ἁπίαπα δοσαίαν, 0. Ὑ, δὲ ἱραπα5 Ρ]. (ανοί Ολα, 6. 19ν 
Ἡ, 935 Πα α 0δατο ρα Πο ας, 41 πιαρϊδίου οσα έαπα { Αραπιοα, Βἰγγηίαν, 1. 19,77: Ρηγρία, 061) ἀῑσία, 54. 
0ᾳραςῖς, 95, 107: 0ου] οππα 004.16, ἀἰαάσιια 05.11 66, 995 δυγτίω, δή. 57. ΑΡΔΙΠΘΩ {165 10. 
Ἱπιροηέ, 1095 οσα 05.6 πίογβοἰοπά ρυίαπί Ποῦ- | ΑΡοπηΙΠΙΡ ΠΙΟΗ5, 4. 87 60.1, 117, εἰο. 
πι, {145 ἵπ οσο Οαςανῖς νο [ονίρς οπτῖα) ἀἱδποίαα, |. ΑΡο5, ἱπ[αμδίαπα ΟΠΠΕΠ, 6. Π, 085 1Υ, 194 αραΠι εχαηῖηᾶ 
117: πΠ6εσπ Οωκανῖς π]οῖςοί οαρίέ, 118, {24 44.5 Οδαϊ η Ἰορίος Ιηηπηΐδδα, 1. 78. 
ρου πηαίτοιη οορηαία5, ο! αΠἴοΠαΠα {άποβνοπα ἀῑσΙί, 149 1. Αριτοδϊδίας σα, 6. 1, 97. 
5ύφ.5 Βεπαίαπα δἱδί οοποῖ]ἷαί οσ46 Απο, 6. ΠΠ, 2 54.5 ] Αρεχ, υἱα. ΕΙΠΛΘΗ. 
δα{ οἱ σπα 51Ρί α5οἰδαί ρογηηΐσδα 5οηαίι5,ά, 57 αοἲιΐς σ0- |. Αρίοη ΡίοΙεπΊῶΙ5, Τοχ ΟΥΤΟΠΟ6Ρ, ΜΗ. 11. 6. Τ, 111. 
φατῖς πλπ]ία ἵπ πππἰίογα πα ϱναἰἶαπα αἀα[ί, 0.5 Μασσεάοπίαια |. Αροηιηί, οχ Ὑειεπίί ργωάα ἀαοίηιας παπί Ποπιαπί, Π4. 
Ῥτουγἱποῖαηι 5ἱρί Ίο6ο Ὀνα(ἱ ρείῖί οἱ οΡποε, 85 Π4ΥΘΠΕΠΗ ΥΠ, 1; οἳ 54ο Ὠοἱίαπα, δή. 127 αἱ 5ποτίῃσαί Ἐπιθ- 
Οὔφατοα. Οσἰαγίαπα. ρα απηίσο τοοῖρίς, {4 56φᾳ.; Π65, Ἠα. ΤΝ, 2: Αηίας Ῥαμ]ας, ΧΥΠ. Αροβίηίς ογᾶ- 
αΏί Πίος Οσἰανίαπο Ιποία5 4ο Οὔδαιῖς Ἰωνοδιαία, 22: ομ]απι 4ᾳ ΑΙμαπο Ἰασια, Π. ΥΠ, 17 Ρνοπιοπίοτίαπα, δι. 
οχογοϊίαπα Μασθάοπίοια αἆ 56 ρου νασίανα5, Ιοροπῃ [οί 945 δίαίπαπα οἱ (οπρ]αΠα Οατιασίπο ἀἰπιρίαηί πηϊΠίος Ἡο- 
ᾳο ἀῑσίαίατα αρο]οπάα, 4 5ᾳ.; Οοἰαγίαπο γοσοποἰΠαίας, πηαηί, Ρα. 127, 1997 ἵνα ἵπ ΑπίαΙΕΠΡΦΕ5 οἱ ά.1ἱ05, Π. 4: 
(αίαηι Οἰδα1ρίπαπη α µοριι]ο 5ἱρί ἀοσσιπί ου γα, 905 ΠΟΥ εο]οδδιΙ5 {η οαρί(ο]ίο Ποπιῶ, Π1. 90: 8ίαἴπα Ατοζορεία, 6, 
ία ου Οεἰαγίαπο, 9ἱ 54.5 εχοιοαπι αχ Μασσάοπία Υ, 109. 
Βτυπάμδίαπα (ταδιιοίαηα. Ρατοαίο οἱ αδροπίαίο α 5ο αἰίο- {. Αροιοάονας, Αἰοχαπάγαπα οἱ Ηερ]ιαδίίοηθπ ΠΙείΙεῃ5 γαίθπα 
πα, 40 5ύᾳ.; οομονίο ρα {ορία Ηραίας Ὁπρεπα Ππίταί, εοηςυΠ, 6. ΠΠ, 1502. 
45; αἆ Ὀε]ίαπα αἆγοιδας Ῥ. Ενα ριοβοϊςα(ας, σαία |. Αροιοπία, ατἩ5 Ἠϊγτίωα αἆ Αοιπι, δή. 17; σ. Ἡ, 54, 64; 
εοάενο Πο]επίοπα, 46: Ὁ. Βνπίαπη ορδίάεί Μπα, 40: ΠΠ, 9; α Ποπιαπ]ς Ἰ]ογίαίο ἀοπαία, 11. 8. 
αδοπίο οοπίτα ΠΠ Οἱ66/ΟΠο6, Ἰορίΐς παϊραρ]ίσς Ιαάϊσα- |. Αροοπία Μωδία, 1. 907 αἰα Αδίω, α Ρε]εισοο Νἰσαίοτα 
ία, 50-63: Ῥήσηα πι Ῥαηδα Ο0ο05., 67-09, γἰείου, ἵη οοπάίία, δή. 97. 
τεθῖία γἱποϊίαν αὖ Ηίτίο, 70; το]ἰσεία Μαιίπα ΑἼρος Ρείῖέ, | ΑΡοΙορμαπες, ργῶ/[οσίας οἰαδίς Ρ. Ῥοπιρεί!, 6. Ὑ, 84, 105 
72: οΠΙ 60 ἵπ σιαζίαπη τοβῖγα Ρος απιῖσος {εηίαί Οείανία- δᾳ. 
πι5, 80, 96: 5αρεναιίς ΑΙρίρας, Απίοηίας ἵπ οπδίτα Τ6- |. Αροπίας Ρτοδοηρίας5, 6. ΤΝ, 26. 
ρα! τοἙῖρίίαν, αἱ αἳ οἳΠΙ 5ερίαιη Ἱορίοπίρις 5ο5ο Ιαησίέ, | Αρρία νία, 6. 1, 69. 
80 5ᾳ.: ἵπ βια[ίαπι τοοἱρίίαγ α δοπαία, 90: ἆ6 φοοϊείαίο | Αρρίαπιις Αἰεχαπάτίηιις 4ο 56ἱρεο, Ργ. 155 υὶκίέ 548 Ττα- 
Ἱποιπάα ρου Πίειας ασὶί οΙΠ1 Οσοἱαγίαπο, 10.5 αἱ 56 [1η- Ί8πο οί Αάμίαπο, ϱν. 7: Η. 98; 5η. 50; 6. 1, 58; Π, 86, 
δυπὶ Αδπίας Ῥο]]ο, εί Ρ]αποις, αἱ γαίοναπα Ερι{] Ιασῖο- 905 Ἱηδίία1 5 ναοησηα πού, Ργ. 12544. 
ος, 97: ρογοηαϊίαν Ὦ. Βνίαπα, ἐ. δᾳ. ηαπηγίναίασι { Αρρίας Ργοδορίης Γασίί [η Ῥἰοίμαπα, 6. ΤΥ, οἱ. 
1ΠΙ{ ο Ώ1 Οσ(αγίαπο οί Τιορίάο, Οἶυ. ΙΥ, 2 544.: αιΏαπα | Αρρίαςδ, απι Ῥαπορίοῦ ριοδορίας, σ. ΤΝ, 44. 
Ἰηρυθδδας Ῥνοδοϊρίίοπθιη οα1ί οαπι οο]]οσῖς, 7 4φ..ἵπ | Αρρία5, Ιεσαίας σωβανῖς Οοἰαγίαμ!, 6. Ὑ, 98. 
Μασοάοπίαπι ΟΠΠ Οεἰαγίαπο (αηδη(Ε{ οορίας, 82, 865 | Αρρίας Οἰαπάΐας, οἱ. Οἰαπάΐμς, 
αᾱ ΡμΙΙρρος οαδίνα ορροπῖ{ Μ. Ἐτιίο αἱ Οᾳ55ἱ9ο, {107 5ὔφ.: |. Άρραῦ, απηίοα5 αασυίμοο, ιά. ΤΥ. 
Ῥαρπα ῬμήΗρροηςί γ]ποῖς Οα5δίαη, {110 54ᾳ4., Βνηπίαπα, ῃ. Αρδαγις, Πατίας Αγηοηίώ, 2Η. 101. 
128 54.5 Αδίαπι Ραί1έ οοείανας Ροσυπίας, 6. ΝΤ, 35 | Αρδιας Παγίας, πο Αἶοὴ, 6. 1, 06. 
ογα(1ο ἂά Αδίαιϊέος Ερ]ιο»ί μαδίία, 4 5ᾳ.; Βἰδίπησο εοΠΙν- | Αραιεῖας, Ιαΐνο, 1. 68. 
πιαί νορη σαρραζοσῖα ἵῃ συαίῖαπι αΙαρήγις 7501εο- | Αραιοῖις, (πρυπα5 Ρ]ερίς, 6. ΗΤ, 985 ρτοδοηρίας, , . 
ραΐνο αὐπους οχανἀεί, {, 8; 5ΕΠηΡΕΙ αά ἀΠΙΟΡΕΠΙ ΠεχΗ(5, | Αραιεῖας, Βγηίο εορία» {ναδΙί, 6. ΠΤ, 68 ΤΥ, 75: Ρτοδοτί- 
765 εχ ΟΙοοραίνῶ γο]ηπίαίο ογιάο]ίου ππα]ία [αοί, 9; Ρία5, α Ῥτπίο Βηγπίαπι ορπαί, ΤΥ, 46. 
ῬαΙπιγτοπος Εηδίνα Ῥείο {εηίαί, {.; Αἰεχαπάνίαπη αἆ | Αρι]είας Φαπγηίηι5, 5οπαία πιοίας, (πίραπας ρ]οβίς {η {ογ- 
ΟΙεοραίναπα ρνοβοΙδοῖαν, 10 4.5 Ποπιᾶ) Υ65 οἷας ργοσνγαί ΠπΠΙ ΠΠ γε[θείας5, 6. Τ, 28, 9: Ἰαία Ίεσα αστατία 
ΜαΠΙΗ5, αἱ Πίος Οσἰαγίαπο Ππογεί πα Εη]γία αχονο ΑΠίο- Ρεξ, 99-02. 
η)ῖ οἱ [ανα Τπ6ἱο, 14 544. ΑΙεχαπάνῖα ρνο[εσία5, Αιοηὶς {. Αρη, ἀοβοϊαπία Ποιπαπί5, 4. 495 6. 1, 99: νἰπουπίατ ἃ 
Τυγίαπα Ῥ/ο[Ισαπη ΙηγαηΙ{, αἱ πιαίνεΠ] α Ροπηρεῖο γαἙΙρίέ, Μείε]ο, 6. 1, σοὸ. 
527 ἵη 5οείαίοπι γοσορίο ΑΙΕΠΟΡΑΙΡΟ, Ενυπάδίαπα { πο. ριδέζις, ῥγα[οοίας οἰαςεῖς, Μα. ΠΠ. 
ομρίάεί, 56: Β. Ροπηρείαπα Πογίαας, αἱ Παίαπα Ἰηναδας, 1. Ασαα γοπεπαία, 6. Τ, 44. Ασια αἱ Ίσπο ἱπίογαϊοίαπα, 6. 
19.5 Ῥεν Οοσσαίαπι τουοηοαίαν σωδαιὶ, 60-02: πποτίπα Πα δις 

Ευ]γία, ἀποῖίι Οσίαγίαπα, 64, 66: 6Η Οπεκατε Οεἱανίαπο | Ααπίῑα, οἷᾷ. Ῥομ[ία5 Ααπί]α, 
ἀεπιο ργογ]πείας ρανέαν, 65: Υεπιϊάίαπι αἀγειδης Ῥαν- | Αααῑα, ρταοἱρΗη. θἰσηιπα πηΠίατο, 6. Π, οἱ; απαί]α’ 
Όιος πε, 10.5 Οο05αΤεΠΑ Ῥοπιω ρογίοπ]ο γἱίῶ οχἰηῖί, ἀπ η οαςῖς 04551, 6. ΤΥ, 101. Ααπϊῦ αὖος ρηρηαΠί 
68; ραχ οΙΠ1 Σ. Ῥοπηρεῖο ἵπ ασσογο Ῥιίοο]απο «οπΠε]Ιδα, ἁπίο ρα Βειί ου Απίοπίο, 1298; απ ριἰ 
60-70: ασία ΑπίοΠπΙΙ ρταἰοι]ία αἱ Γαία γα ναία Ἰαβοπίν, 75; 5θρίθΠ}, ΟΠΊ6Π Ματ, Ο. Τ, 61. 

ΡΙηγες ἵπ ΟΠεΠίε τορες οοη5 ΕΠ, 10.2 αἀγοιδις Ῥατίμος !. Αφαεία, ας σα Τπαηδραᾶσπα., Π. 18: 6. ΠΠ, 97. 
ρτο[εσίατας, μΠεπιαί Αοηί5 ουη Οσἰαγία, 75 54.5 Αι | Μ. ΑΦπίας5, Ροουπία οογαρίας, ΜΙ]ηίἆαιἰ ἀαί Ρμιγβίαπα, 
πὶ5 Βγυπάςίηπη αἀγοεαίαγ ἃ Οωβαταο, 78 54. 08.0 23Η. 12 97 ο τορείαπάατΙΠα τους» 6. 1, 22 οἷας αοία ἱγηία 
εοπίτα 5. Ῥοπαρείαπῃ ορηίαπῃ αἱ γρίπη πανε» ἀαί, 90-05: ἀθο]αναί δεπαία5, ΜΙ. 57. 
Ῥτογοραίο ΤΠ φπἰπφαεμηίαα Ππηρονίο, ῥτορογαί Ππ Αγτίαπα { ΝΤ, Ααπίας, ΒΗς ῥγασσπάοπ/ΐ5, Ιοσαίας Ποπιαπα αἲ τοῦιῖ- 
αᾱ εχρεάΙίοπεπα Ῥατμίσαπα, 967 οκ Ραγίία τοβΙί Α]οκαη- 
ἁπίαπι, {225 6ΙΠΙ ϱ0 Ρεγ Ἱοραίος αρίί 5. Ροπιροίῖας’ ο Βἷ- 
οἴ]α ρτο[αμ», 1. δή 4.5 ταΤδ5 ἵΠ Απποπίαπα οχροςΠοπίοΠα 
[αοί, 145. Πετυπα Ποςίῖ5 α δοπαία ]πάισαίας, 6. ΤΝ, 98, 

{455 γἱείας αἆ Αα, 0. 42, 49, οἱ. 

οσπάος Νἰοοπιθάθιι οἱ Αγίοβαι7απΠθπα, 1. {415 Ὀοἱ ΝΠτΙ- 
4α{1οῖ απείον ρνώσἱραας, 17, 915 υ]οίης, {95 οαρίας α ΜΙ-- 
Ειάαίς οἱ ΙΠ[αςο η 05 α1γο ποσαία5, 21, 12. απ Μαπίας 
ἰοφεπάιήι ργο Μαποίπις» 0. 19. 

Μ’. ΑαπΠίας Οἵαδδς, 6. Π1, 935 ριοδορίας, 94, 
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Ααπΐηας, απ ἁφιπίμςο ο. Π, 19. 

᾿ Ααπιαμϊ υἱοί αἲ Αρηρρα, 6. Υ, 92. 
λτα ο. 6ωκαιή οτοίτασία, 6. ΠΕ, 148: ΠΠ, 2. Άτα ΡΙή]οσίοῖίς, 

Μι. 77. 
Αταῦος, ολπιοίἰς Ιηίάρηίες, 54. 32: ΒΥΓΙαΠΗ Ἱη[εςίαηί, 51: ἃ 

ςρ]ομοο 5αμασιῖ, 55 Ναβαιαϊ, 3Η. {0654 Ῥοπηρεῖο γἰοίῖ, 
114. Ἰπίοτ ααχΏία Ροπαροίἱ, 6. Π, 71: εφη]ίος αρ{αγῖ, 

. 19, 88. Αγαβίεᾶς Πποτοες (γαηκγο]ιπί Ῥα]πηυτεηί, Ὑ, 9. 

 Ἀ Αταβία, Ρατ5 Βοπηαπί ἱπιρεηί, Ργ. 9. Αταθίεα Ηἰδίοτία Α/- 

| ρίαπί αρυά Ῥ]οίσπη, 

Αταβίο, Εἰίας Μαρίηΐ»ο, αά]αναί Βοχ σπα, 6. ΤΝ, 54-06, 

ευ 80. ' " 

- Ατασμιοία», Τηδίω ρορυ]α5, ἃ 8εΊεποο 5αμας, δή. 55. 

Ατακϊἲ, ἵπ Ἱηδυ]α Ῥ]απίοία, 0. ΤΥ, οἱ. Υ, Ὁ. 

Άταχες, Πανίας Αγπιοηίασι ἃ Μεκία 5εραίαη5, ΜΗ. 100. 

Ατολόϊριας ααχί]]α η έαπί Τπεραπί, δή. 41. 

Ατοομίας, Βίας Μη ήάαεΐς, ΜΜ. 175 υἰποῖε ΝΙεοπαδάεπα, 

(8: 5υβίρῖι Μαοεάοπίαπα, 36, 41. 

Ατοζιοσεία, ἰαΐαα Αροβιπις, 0. Ὁ, 100. άνω 

" ατεϊο]αυς, πχ ΜΙϊἁαεἶς, 1. 175 Ργα]ίο γ]ποῖί ΝΙΕΟΠηΘ- 

« ἄοπι, 18: ἵπ Ογαοῖαπα πως, 275 ΡΙετοδαπε αγοίρ 

Ρορυ]ο5 αἲ ραγίες ΜΠμπίααἲἲς ΙΤαβοί{, 29 54.5 οὐρίάείατ 

α 5ΥΊΙα ἵπ Ῥίγωοο , 340-075 γἰποϊατ α δγ]]α αἆ ΟναΤΟΛΕΑΠΗ : 

432-465 τπγδα5 αἲ Οτεοππεππο, 49: τοσαρί α4 Ἠοπηᾶ- 

. πο5, ή. Ε]ας [ταίοι Νεορίο]επιας, 175 ΠΗΗ15, Βίοµεπες, 

49. 
Ατολνοίαιις, Π4πποῦ Ώεας Οοππαμ εοηΣπΙ ία α- Ῥοπρείο, 

ΜΙ. 145 οἰϊοίας α Ο. 0δαγε, 121. 

Ατονο]αας Βοδίας, Ρηοευρίου Οα55ἱ1, αἆ ουΠάεπη Ἰοραίας, 

σ.Τν, 67 5ᾳᾳ. 
Ανοβρίαίας, ΜΗ. 03. 

ν Ατάσα, ορρίάσπα Τα0ἳ, Η. ΥΗΤ, 25 6. ΠΠ. 50. 

Ατάσί, Αιάῑαί, Ταγᾶεί, μεη5 Ηϊγιίσα, Π. 3, [8. 

Ατοποϊόσς, Ρορα]ας Ναπάία, Ρη. 90. 

Ἀτοίας, τοχ Αταθητι Ναμαίσογυπα, ἀεμο]αία5 ἆ Ροπηρείο, 

Μι. 106, 117. 
Ατοζισα, ορρίάσπη α 5ε]επεο Νἰοπίοτε εοπ(ππῃ αἲ ΟΓοπίσΠῃ 

Πανίσπα, δή. ο7. 

Ατοιαπι, υἱα. Αττοαπι. 

λίονασί, ροη5 Ηἱεραπίσα, Η. 45 46,50, 66, 76, 093 

Αγσαπίοπίης, τεχ Ταγ{οςεί, Η. 2, 68. 

Αγροπᾶς» Μαεράοηος, δή. 60. ! 

Αγηοπ/σµς Πανίας, τν Οαἱΐα Τγαηρα]ρίηα αἆ Γογαπη Φααπη, 
ο. 1, 80. 

Ατροπαυί, δή. 00 1Η. 101, 100. 

Άτμος, σατία ορρία η/α5 ποπήηϊς, δή. 63. 

Απογταρρίάο ἵπ οχετο ία. ΑπΙΟΟΗΙ, 3. ὖ2. 

Αιργήρρα, οἱ. Αιρ. 
Ἀτίηγαίλνος, ῥτα[εοίας Οαρραδοσία , Ἱη ογαορα ἀοίας, 3Η. 

᾿ όν, τος Οαρραάοσία, 500115 ΒΟΙΗΑΠΟΓΙΙΗ, Μα. ΙΧ, 

2” ΑπιόΟάεπη Π]ΑΠΗ Απιοση Μ. ἀμοί υχοτοῦα, δή. ὃ 

Απιίοσμο αχ ία ης, 02, 43. 

Ατίαταίλνος, γεν Οαρραδοσίας, αὓ ΟΙορΙιογο [γαίτο Ρο Ώομπο- 

| ἐπίππι Φοίσγοπη τορπο ρη]δης, Ἰαρείτ ᾱ- Ῥοππσηίς βἱπι] 

σὔπα (αΐτο τορηατο, δή. 48. 

Απαγα!]νος, α Μας εἳ Ώαροα, Ρ15ο ΑΠΟΡΑΓΖΑΠΕ, ἵπ Τ6- 
ρπαπι Οπρραθοσία) Ιπάοίέή, οἱ Πηοχ Ρ0Υ ΤΟΠΗΔΠΟΣ ΓΗ ΓΡΙ5 
οᾖοίας, 1. 10 24. 

Απαγαίλνος, Εαν ΜΙΕήἁαείς, τορπαπα Οαρραἀοσία; οεσηραί, 

ΜΗ. 10. 
ι Αεήαγα(θνος, τοχ Οπρρα οσα, Οπ. Ῥοπηροίο ααχ ία αἀθηο, 

ο. Ἡ, ΤΗ; ουπιεπά(: ἂς τερπο η Βημα, τοσο αγ αὐ 
Απιοπίο, ο. Ἠν 7. 

ι Απίοία, ενα Ἰαἱ, οαρίέατ α Μαπίο, 0, Ἐν 68. 
Ατίόζσης, (πίος Λ]οκαπάί Μ., δή. 0η 54. 
ληοίος, ο. 98: 6.1Ν, 61 (ο Νιά(πο (οδοί, ΜΠ. 73 1η. 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΝ ΕΤ ΛΕΛΟΜ. 

ον 

Απζηηώσις ορρίά πα αᾱ Ἠαλίοσπεπα Πανίαπα, Α. 12: 6. 1, 
57, 905 ὓ, 595 οοοπραίατα Οἶππα, 6. Ἐ, θ7:4 Όπ01το. 
1 305 αῦ Απίοπίο, ΗΤ, 44 δη. πΗρας ργοπ αχ α 
Ττιαπανἰῖς, ΤΥ, 3. 

᾿ ΑποματζαΠΕΝ, τον Οαρραάοεία, εεερία5 τοσπο ρυ]δας, 4 Ῥο- 
πιαηίς τος υτας, δή. 48: ΜΙ. 109 54., 15, 57, 6ο, 64, 
05, Ε145 εἶ α ΜΗἨγ]άαίε ἀεεροπάείαγ βΙἰο]α απαἀνϊοπηϊς, 
665 2 σίτας τορηππ] Πο {ταδῖέ, 105: 6.1, 103. 

: ΑΠΙΟΡΑΓΖΔΠΕς., τεχ Οαρραάοεῖα», ἱπίογ[οσίη5 α Οα5δίο, 0.ΤΥ. 
00. 

' Απογϊξσία5δ, Τοχ ἀ6ΓΠΙΑΠΟΤΗΠΙ, ᾱ. 1, 2) ΧΝΙ  ΧΥΠ. 
Αγἰξίαπάετ ναΐίος, 54. 64. 
Ατἰδίατονας, Οο]ολῖς τεχ ἀἁαίᾳς α Ῥοπρείο, ΜΗ. 1414. 
Ατὶςϊάος, Ρατ αοουδαίς, δή. 41. 
ΑτἰδίοἨ, Ἐρίειτεις, ἵγταπηας Αλεπεηςίαπα, ΜΗ. 28 δή. 

ορρυρησίατ α δγ]α, 30-28: οσο αν, 99. 
Απςίο, Τστίας, Απηίυαμις ποπιίπο Ῥωπος αἆ Εε]απι 5οἩίεῖ- 

(ας, 5ψ. 8. ο ς 
Απξίορι]ας, τοχ ζπάΦοταπη, ή. 605 48 εο ἀε[οιυπί απάαἲ, 

ΜΙ. 106: α Ῥοπιρείο ἴη {παπιρ]ο ἱταάποία5 ποσαίας, {17. 
Αγίςίοπίοις, 4ε Αδία: Ἱπιρετίο υπ Ἠομπαπίς ερτίαί, ΜΗ. 12, 
6. 0.1. Ἱ). 

Ατὶςίορμαπῖς γοτρίς αΙέατ δγ]α, ο. 1, 94. 
ΑΤΠΙα, ΠοΠΙαΠοταπα, σα]. Τ, 1: αῑβεπίο ογηαία ἵπ ροπηρίς, 

σ.1, 106: (ταάππίατ α Ῥωπῖς, Ρα. 80; αΏ οἱ παἶτα ἵῃ- 
ἀμςίτία ζαργϊοαηίαν, 90. 

Αγπιοηὶ, α Ῥοπηρείο υ]οῖ, 1. 14, 116: ἵπ οχοτοῖία Ῥουη- 
ρα, 0. ἩΠ, 49: οἰκεπρ]γαίρηδος εί ἰταηδειρ]γαίρηςες, 
71. 

Αγπιοηία, α 56]ειεο 5αμασία, δή, 5505 πια]ογ οί πηῖπος, Ὦγ. ; 
ο, ΛΠ., 90, 105: παῖποτ ἵπ Οαρραάοσῖα ρτον]ποῖα οεΠδδ ης, 
105. 

Απρὶ, ορρίάππα αυπία, οοπάἑαπα α Ὠϊοππεᾶςα, Οτοεῖς Αι: 
Εγήρρα, 4. δἱ: 54. 60. 

Αιτοζΐαπι, Εἰτυτία ορρίάσπα, 0. 1, οἱ. ΠΠ, 4. 
ΑττίαΠΗς5, Ῥτοδοηίρίη5 α Πο δοτναίας, ΤΥ, 41. 
Άισα, ορρίάσπα Ηἱδραπία, Η. Τ0. 
Άϊρασθ5, Ῥατίας, ἀοφοῖςεῖί α τεσπο Βε]εποϊάατυπα, δή. 65. 
ΑΓδά065, το Ῥατίογαπας φοοἵας Μνγίάαἲῑς, ΠΠ. 10. 
ΑγΑἴποο, 5οτος Οἰθοραίτα,ποσαίατ αἲ Απίοπίο, 0. Υ, 9. 
Απίαρα: απ΄ Ατιαβαζδς2 τοκ ΑΤΠΙΘΠΟΓΗΠΑ {ταπδρυρηταίεῃ- 
εσπ, ο. Π,71. 

ΑτίαρΗστηςς, ας Μηγίάα:ἶς, ΑΗ. 108: ἃ Ῥοπρείο ἵπ 
(ΠυπΙρμο ἀποίαςδ, 117. 

Ατίαχαία, τορία Τϊσταηί5, 11. 104. 
Ατίαχίας, τον Ατπιοηίο, δή. 40 00. 
Ατιοηηϊάστας, Ἰλοδρος 0. θαδαΐ5, 0. Π, 110. 

Αγιοηησίαης ν 1. ο. Ἐαπα Ρίαπα, ορρίάσα δίοί, 6, ν. 
110. 

Ατοσημιισς Η]γτίας ἁγηαδία, Μία. ΤΝ, 1. 
Ἀποσος, τον ΓογογΗα ΑδίαἰοοσΙ Πα, 311. ιό, 117, 

Ατιηηιης, ρεοδοπίρία5, ροηίἱ ουπα Πίο οἳ αχοτο, Ο. ΤΝ 31. 
Ατοηιης, ρνοδοπρίαςς, τον σης τοἰῥρυλήίοα, Ο. ΤΥ, 46, 
Ατυρηηις [ογςκἰπαὶ αργά σα, 11. 10. 
Ατιδρον Οφατί Ἰοία]ο ρογἱου Τα η ρε οος ο. Ἡς 1ο, {σα 

Ἀγηκρίοἶς ῥγορδἰοίίο, οἱ πιουν γουηίἛαία, ΕΥ, 4. Ατηβρί: 
οο5 οοηςηἠαπέη, 1. ΥΠ ἐν Η. σος οκ Εἰτατία πο, 
ο. ΤΝ, ς ΠποποΠί Βοἱρίοποπα πνοτο αἳ ἱπορπάίο, η. 
295 Οσἱαν]ο Εεαδίτα ρε ου Εν πλ] Γμα]! ο ρα5δΓΗΠᾶ, 
ο. τς ΤΗΣ οογάΠὰ ορετα αἰαπίυς πιαρίκίγαίης ουσία) ἵπ- 
ἰτουυπίσς, Ἡν 110. πω ' 

Άικ, Οατναρἰης Ώγ ίσα, Ρα. {ν ἃ 501 | ο.) 

Αἰἰλοπίομαἰ η οαρία, ΜΠ. 991 Τατομίί οὐρίἀείως αἲν Απΐς 

μαΐο, Α. 33. 

Ἀκαπάος, (Ῥοδροτο ρα (οοιας). γἰποῖί Ῥ]ιαηασσπα, ΜΠ. 110, 
Ανακίκ, ρίοοίς οφ αἱ Μακίηίσδα, (ταμοίί αὐ Ρος, 

Ρα. 70. 
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Αδοζηίας, Πο. Τ, {. 
Αδάορίοᾶοία5, οοπαρίταί ἵα ΜΠγάαίσια, 1. 48. 
Αδουϊυπο, ορρίάσα Αρυΐυια, ο. Εν ον, Ῥίοπυπι, 6. 1, 

38, 47, 48. 
Αδάταρα!, Απιῤσατις Ῥατοα" ΟΠΟΥ, Π.4, 0,85 4.9. 

| 
| 

Αδότυιμαὶ, Δηπ]μαϊὶς [ταίον, 4ῦ. οο τοπ υ ας ἵπ Ἠἱεραπία, | 
Η. 1035 4. 4: τονοσαίας ἵπ ΑῄΙσαπα, Π. {55 τοιηῖδδιας ἵῃ 
Ηἱδραπίαπα, πίογΠοΙί Ῥ. Βοϊρίοησια, {65 ἀε]οοίας πα Παηχ 
Ιαβοί ἵη 0ο ήροπία, 4, 985 4. 591 ουσίας αἲ Απηϊραϊο, 
5ροναί Αἱρες5, Η. 285 4. 16, ὅδ, υὶοίας οααῖί, 4. 62. 

Αδθνααϊ, ἀἰδεοπῖς βμ5, Η. 16, 245 νἱποϊίαν α Φ6ἱρίοΠ6, 
24 δη.» επι Βοϊρίοπο αριά ΒΥΡΗαΟΟΠΙ εαπαί, 505 ΠΙία 
Ῥορ]οπίρα, Μαςιηίςεα, ἀοεροηδαία, οἶαπι ραΐτο ἀαίατ 9Υ- 
Ραοί, 375 Ρµ. (10: Μαςιηίδσαπα οἱ 56ἱρΙοποΠα ἵπ Ασα 
Ἰηδίάῖς ασστοδίίαν, Ῥη. {0-15 οἶας εαδίτα α ΒοἱρίοΠθ 
οπρία, 5ἱ5 οαρῖῖς ἀαπιπαίας, οχοτοίαπα 5ἱ)ῖ αδιφαί, 
34: τογοςαίᾳ5, 26: ΥΙίΑΠΙ ΥΕΠΟ6ΠΟ ΠΠΙΕ, 48. 

Αδάτυβα!, ο]αδείς ργῶ{οσίας πηλἴίατ αἆ αοοθιδοπᾶά πα Απηι- 
μαΐδπα, Α. 58; Ἱοραίος βοἱρίοηϊς αἀοπίατ, Ρα. 94. 

Αδόντυιραϊ Ἠφάας, Ιοσαίος ἨἩοπιαπογαπῃ δοιναί, Ρα. 94: 
Ἰεσοίας αἆ ΒεΙρΙοπεΠα, 49 δφΠ. 

Αδάτιβα!, Βοδίματεμας, εοπίνα Μαδιηίςδαπι ἀποί, Ρα. Τ0- 
735 αὔΏδοης οαρῖῖς ἀαπππαίας, Τά5 τονοσαία5, ἆάκ οτίτα 
υΏεῦα εγδαίς, 905 οραῖί ἨοΠ]απος, 102 544., 126: αἆ 
ΠΤΡΘΙΗ 56 τοοῖρίέ, οἱ ποχ ἵπ υ1Ῥεία, αρί ορρισπαίατ α 
ΒΕΙΡίΟµεΕ, 114 5σφᾳ.; 1196 εαρία, οκ ατεο (ταης[ασίί αἆ 
Βοϊρίοπεπα, 1905 Ῥτουτῖς Ργοδοϊπαϊίπγ αΏ πχοίε, απ 
Ιδηῖ 56 οοππϊΗΤ!, 191. 

Αξάταβα!, Μαδιπίςςα: ΠΘΡΟΣ, ΡΥΦίου αβῖς σατηιαςίηϊς, Ρα. 
90: ρεηΐ, 111. 

Απε]ᾖο Ῥταίου Ιπίοτβοϊίαν, 6. Τ, σ4. 
Ασεϊιας, υἷα. Οἰαπάΐας Αξε]ας. 
Αξία, αΏ Ἐσγρίο ατοπῖς ἀῑτιπηιίας, 1. 191. Αδία Ιπ[ετῖος, 

πιασηα Ῥεπίηςπ]α, 6. Ἡ, 89; Ργ. 2. Αδία πια πα, 54. 
3, 15. Αξία 5αρετίος, 51. 12, 10. Αδία εἶν Τατά, 29, 
08. Αδὶα Ῥείραπιοπα, Λ{ἱ. 11, 118. Αξία ῥτορτία, Ρτο- 
γὶηοῖα Βοπ]απα, Μι. 20, 1109; 6. Π1, 2: Ύ. 1927. Αξία 
5ΤΑΥΕΤΗ 6ΘΗΞΙΠΩ Ἱπιροπίέ 8γ]α, ΜΙ. 625 Ππου]]ας, δ8; 
αδείας, 6. ΤΥ, 74: Αηίοηίας, Ὑ, ὅ 54. 

Απίαίῖσα Ἠφίοτία Αρρίαηϊ, Ον. Π, 92. Αδία(ἴσαγαπα 6εη ση 
Ἱπβτηπίίας οἱ ἱσηανία, Ργ.9: 6. Η, 9ἱ. 

Ἠοιῖας Αδίπϊας, ἆας ΤίαΙοογαπα, 6. Ε, 40. 
Αδίηϊας Ῥο]ο, Φἰοϊαπα οεεαραί Οαατῖς ποπιπο, σ.Ἡπ, 

40: ἵη Α[Γῖοα Ἱπ[ο]οίει ρασηαί, 45 5/.5 Ῥτορεςί ἵῃ ρᾶσπα 
Ῥμανςα]ίσα, 82: οἶἷας Οοπιπιοηίατίί ἆα Ῥε]ο Ον, 10.; 
αἆγοιςις 5. Ῥοπιροίαπι ἃ 0..5αταο πηῖδδας, Ο. ΤΝ, 84; 
ψτοροςί Ηἱεραπία, ΠΠ, 46; Ιαβείατ Απίοπίο Ῥε[απα ἵη- 
ειτθ, 74: Ἱπημίί 5ο Απίοπίο, 975 6οη5Η!, ΤΥ, 19, 27: 
Ἐ]ας 5οσετ 1. ΟπΙπίίας, {0.5 εἶας βεςία ἵη Ρε]]ο Ἐ,. Απίο- 
Πῖϊ ϱΙΠΙ Ο0ςατο Οοίαγίαπο, Ὑ, 320-235 ΑΠοποβατβα 
ΑπίοπΙο οοποΠῖαί, 50: ραοῖς αγρίίας Ππίει Οδαγεπι Οε{α- 
τίαπατη οἱ ΑπίΟΠΙΠΠΗ, θ4. 

Αδίπο Ἱηδίάθης εἰτουπητοβίέατ Μ’. Αφαας, 2Η. 91. 
Άδρετα ΟἨΙοῖα, 3. 96. 
Άδρτοπας, (ῖραπας Ρ]ερῖς, 6. ΠΤ, 7. 
Αδεγιή, ΡΥ. 9: Ρα. 87, Αβ5ΥΤΙαΟΟ5 ἃστος τῖραί Επρηνγαίος, 

5Η. 567 6. Π, 158. 
Αδίασας, ορρἰάαπα ΒΠηγπίο, 9. 97. 
Ακίαρα, ορρίάσπα Ηἱεραπία Βου, Η. 90. 
ΑδγΊα, αιπζοάΊπα Ῥτορο ΡΗΙΗΡΡΟς, 6. ΤΥ, 106. 
Αίαβγτῖας, πιοης Ἠ]ιοάί, ή. 26. 
Αείις, αἴραπας ρ]εβῖς, ΟΓα55"πη ἀῑτίς ἀεγογεί, 6. Π, 18. 
Αίαΐας, Ἱεραίας Απίοπ, 60. Ὑ, 55, 50. 
Αίείια, ορρίάυπα Οαπηραπί, Α. 48: λίοΙαηί, 10. 
Αίοι ἀἱσς, απο Εαβ ρειτεταπί, 1. ΥΙ. 
Αἴοίας, ῥτοφοπίρίας, 19. 
ΑΙΠάΠΙάΠΟς, ρε» {π Ερίτο, πα. Π, {5 5οοἱ ΑΠΙΙΟΟΗ, 5, /. 

ον η 

{554 Ποιηαηῖς οἱ ηίη ο Τμοβρα]ία, {724 ΡΠρρο θα)ή- 
συπίας, 10. 

Αίοπα., ομρίάοπίιν α Ρμ]Ηρρο, Μα. ΠΤ; α δγ]]α, ΜΙ, 30- 
98. Αἰιοπὶ5 οαπα Οσίαγ ία Ἰήροτηαί Απίοπίας, 6. Υ. 70. 

| ΑΠιοηίθηδο5, ἱπιρογίαπα πίτα πάτο Τοπίαπα ρτο]αίαπα πιο 
απ ση, ϱγ. δὲ Ρµ. 875 εο]οπίαπα παπί Απιίσζιι 
Μ1. 8: απη]οῖ ΜΠἡ]άας, 28: (γΤαππας Απίδίίος, {0., 
58. Αἰμεπίεηδίρας {15 ευ γαρίογαπα αάλπῖε για, 38: 
Αἰιεπίθηςος Πίου ααχἰία Ῥοπιροίί, 6. ἩΠ, 70; (απ α) 

βαοοτάοίο5 Οογοτῖς ορϊ[εγα πο γἰο]απά{, {δ.; α 069419 
γοπίαπα οβίπεπί, 88. Αἰπεπεηδίρας Ἱηδμ]ας ποππ]]ας ἵτα- 
ἀῑξ Απίοπίας, Ὑ, 7. 

ΑἰΠοπίοῃ, βιο](ΐνιις, τθρηα{ Ρα605 μοι ἵπ δΙοἶῆα, ΜΙ. 99: 
εἶο αρροιΙαίας Εἰπιυεία, 10, 

Αίπ]είας ΟΙγπιρίεος Βοιπᾶτη οίας 5Υἱα, 6.1, 99. 
ΑΠΠα5, Ῥο]]άπι σοςδογαί 6η Βοῖίῖς, 4. ὃ. : 
ΑΠΙΗ5, {οσαπα Υἱτί]επα «ἨπησΠς, Ῥγοδορίας, 6. 1Υ, 50. 
Ρ. ΔίΙα5, Ἱοραίας Ῥοπιραίί Ῥε]]ο ρίταίοο, 2Η. 95. 
31. ΑΙΙΙα5 Ἠερι]ας, οαρίας α Ῥωπῖς, Ρµ. 3; Βοπαπι Παῖδ- 

515, γογονΠίυγ αἆ 5πρρ]οίαπα, 4: δὲ. Π. 
Μ. ΑΙΠας Πογιζι, 005. 4. 16. 9 
ΑΠΙΣ βειταπας, ποσαίας, 6. 1, 72. 
4. Ας έγγαπιδ, Ῥτιρ[οσίας οἰαδδίς, 5/. 29. 
Μ. ΔΗΠας δογγαπι5, τῖποΙί Πδίίαπος, Η. 58. 
Απίιαπί, Ρρορα]ας Ἠἰγτία, Π. 7, 8. 
Αία5, πποῦς Μαυγϊίαηῖο,, Να. ΤΥ. 
ΑίΤαΡΟ5, οα]ΐς αἆ ΤΙεγπιοργ]ας, 5/. 18. 
Αίταίας ΤΙ. ατασεΒς ἵη [οτο, 6. 1, 14. 
Αἰπάαναπι ραϊπία, δή. 63. 
ΑΙίαΙΗ5, Ραΐεν Ἐππποπίς, 5/. 98 Τθρηππῃ α ῬΠρρο ναςία- 

ίαπι, Μα. ΠΠ. 

Αίία]ας, [γαίει Ἐππιοπῖς, 5. ὅ, 56, 45 τον Ῥεισαπ!, ΛΜ. 
ὃς μοί]απι ουπι Ῥγηδία, 10., δ44.5 ε]α5 ορο Νϊεοπιοᾶθς Τθ- 
6ηΙΠῃ Ργηφῖα ραΐτῖς να Κἵξ, 65η. 

ΑἴίαΙας Ῥ]]]οππείος, γΓοσηΠη Ῥουσαπή Ἠοπιαπῖς ρου {α5ία- 
πηθηίαπῃ το]πσι{, 11. 62: 6. ν, 4 

ΑίίαΙα5, Ῥαρμ]ασοπίριας τοχ ἀαίᾳς α Ῥοπηροίο, 2Η. 114. 
ΑίΠάΐα5, Τογίε ΑίΙα5, ἆάκ Ὑοἱδοογπα, ή. Ὑ, 5. 
ΑίΠΙάῑα5, δεπαίος Ἠοππαπας εχα] αραᾶ ΜΠ]γίάαίεπα, 11. 90. 
Αίας Ὑαγιας, Ἱεραίας Ῥοπιρείϊ ἵπ Α[σα, 6. Π, 44, 87: 

Ἱηίοτ[εοίας, 1050. 

ΑγατΙίία Ἠοπ]αποτπα, Ἠ. 54, 80: ἨΠ. 91,06: 6.1, 7. 
ΑΥΑΤΙ5, Ιεσαίας Νυπιαπίίπογαπη αἆ βοϊρίοησπα, 1. 90. 
Απόΐοτες, αὐ ΑΡΡίαπο σίυο εΊργεδςο 5ῖυε ἰαοίίο ἴαιιαᾶα({ἰ 

υε] οιία(!, δηπέ: ΑπδίοΡΗαΠες, Αππϊας Ῥο]]ίο, Τ,. 6α5- 
5ίᾳ5 Ἠεπηίπα, Ο. ΟΙαπάίΐας Οπαάρατίας, σα]ας Απίι- 
Ραΐετ, Ὠοπιοξίμεπες, Ἐπτρίάες, Ο. Εαρίας Ρϊείου, Ηῖε- 
ΤΟΠΥΤΩΙ5 ϱατάίαπα5, Ηοπεγας, άρα, Ο. πας ζῶκας, 
11ρο, Οεἰανίαπας Οωδας Απσιςίας, Ῥασπνίας, Ρ]αΐο, 
Ῥο]ρίας, Βαμας Ῥυ[ας, βαἱαςία5, Βορ]οσ]ο5, Ταπι- 
εἶας επιίπας, Ὑαττο. Θ105 υἱζο δις Ιοεῖδ. 4446 Βοτῖ- 
Ῥίογες. 

Αάασἶορ οἱ Ῥατοτί 5αοτῖῇσαί Φεἱρίο, Ρα. 94. Αιζασϊαπι Λη- 
πῖρα] ργαεἱρπαπη Ἱπροταί[οτῖς τ{ταίοπη ]πάϊσαί, 5η. 10. 

Αγοπάεαία Ταργάες, 11. 16. 
ΑΤΟΕΠΙΙΠΗΣ ΠΊοης, 6. Τ, 26. 

Ατεπίΐίηας Η]νίας, τεχ Τιαποταπα, Π. 1. 2. 
Άγες, δοἱρῖοπί εοηβρεεία, Η. 26: εἸαπβοταπῃ ΠΟΠ θἀεηίος, 

{πὶδίε ΟΠΠΕΠ Οᾳ55ίο, 1Υ, 194. 
Απάα5, Πατίας Αρυ]ία., Α. 16. 
ΑΗΡπΤο5, γείαηί οο]οπίαπα ἀπεθτο Οατίμασίπεπα, 6. 1, 24; 

εοπαϊθῖα ἀῑβίοναπί, 78. Αασατες : Απίοηίας, ΤΠ, 7; 6ἶ- 
εοτο β]ίΗ5, ΤΥ, δ{; 5. Ῥοπιροίας, Υ, 72. 6οπ/. Ατιδρεχ. 

Αιμητίαπα πα]άπΙ ορπιποῖαί (ραπας Ρ]ερίς, 0. ΠΤ, 7. 
Απριςία» αρρειἰαίατ Οσἰαγίαηας Οαραι, 6. 1, 

Οεἰατίαπας 0954Γ. 
Αυ]οπία, ορρίά σπα Ετηἱογάπα, 4. 49. 

5. (ο0Ἠ/, 

α .  λ.. 

| 

| 
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Αυγεί εοπ]ροᾶθε, ΔΙ. 64. Λαταῖῃ οἱ ἀγβοπίαπη οπππο Ἠ]ιοδῖίς 
αυβετί Οαςείας, 6. ΤΥ, 735 Ραϊατοηδίρας Βταίας, 81, 
Απτάπῃ Πφπε[ασίσπη ἵη ο5 Μαπιϊ ἵπ[αδηπα, 2Η. 91. Διτὶ Πο- 
ες πηῖ]]ε γα ἱηςυππππίέατ ἵπ οί Ἱαπα Μη γιάαίουπα, 23. 
Αιπὴ ταιπεηία γο]οτίρας οκ τὶνῖς οο]εοία, {03. ΑΠΓΙΠΗ οἱ 
ΑΓΕΕΠΙΗΠΙ 5105 αῦεγο γείαϊ δρατίασας, 6. 1, 117. ΔαΓΙΠΙ 
πες πιασηϊ Γαείαπί πθς Ἰαῦορί Οε οτί, Η. 54. Λιτο 
οὑταίέατ Τατρεία, Π. ΗΠ. Αιποάίπα αἲ Ῥμήρρος, 6. 
ΙΥ, 106. (οη/. ΑδγΙα. 

Αυτε]ία ΟτεΣίῆ]α, ΟαἴΠίπα, απιίσα, 60. Π, 2. 
Απτοζηις, νε Οοίία, 
Απδοπία, 0Ο. , 50, 07, 59. 
Αηδρίείαπι ἀποάεοῖπα γυἰίπταπα, Ποππυ]ο οἱ Οσἰανίαπο οὐ]α- 

απι, Ο. Π1, 94. Δαδρίσία πο Ἠαβοπί (ταπῖ ρ]ορῖς, 11, 7. 
Απίατίθηςες, Ρορα]ας Ἠηγτία., 11. 3, 4. 
Απίαπίεις, Ραΐοτ Ραηποηῇ, Π... 
ος ρα Ἠεγου]ῖς ἴπ ετροκ[είοπο οοπίτα ΑπιαΖΟΠᾶς 5οοἵα5, 

1. 83. 
Αιτοπίας Ραΐας, 005. Π.28. 

Αχἰρίαπι, ορρίάσπα Ηἱςραπία:, Γογίασδε "χαπια Ρίοἶοπιαὶ, 
Η. 47. 3 

Β. 

Ῥαῦγ]οη, 54. 45, 65; 60. Π, {23. 
Βαυγ]οπία, 5. 63 δφᾳ. 
Ῥαυγ]οπ, δή. 1. 
Ῥασομί (απιπ]ας, 6. ΤΥ, 106. 
Ῥασμας, δπππσµυς, ΜΙ, 82. 
Ῥαοπ, 5η. 65. 
Βαρίης , Ργα[ροίας Μαοράοπία, δή. 16. 
Ῥαρίας, Ἱπίετ[οσίας αἳ Π]γτιῖς, Π. {3. 
ο. Βαβίας, 6. 1,48. 
Μ. Βαβίας, ἰτασϊάαίας, 6. 1,72. 
Ῥαοος, εαδίε]Ίαπη ἵπ Ηἱβραπία, Η. 65. 
Ῥαΐγεα νεῖ Βαΐοα, απ Ῥαοπ]α» Η. 24, 08. 
Ῥαϊς, Βητίας Ηἱεραπία, Η.Τ{, 72. 
Ῥαμοας εἰ ΜΙείηταις, Ατίοραιαπεη Οαρραάοσῖα ο[ἰοίσπί, 

Μ}Ι. (0. 
Ῥαρταᾶα Πανίας Αἰπίος, ϱ. Ἡ, 45. 
Βαΐα, Οαππραπία, 6. Ὑ, 69. 
Ῥα]ατας ροτία5, ἱποεγίππα αδί εἶέας, 6. Τν, 85: Υ, 112. 
1. δασπίι5 Βα]ρίηας, Ρτοδοπῖρίας, ἀείπάο Οο05., 6. ΤΥ, 50. 
Ῥαΐμας, ρτοδετῖρίας Ρογί{ ουπῃ ΠΙΟ, ΤΥ, 9. 
Ῥαΐεατες Ἱηδα]α, Ργ. 57 Γαπά[ίοτες, Ρα. 40. 
Ῥαηπο Τϊβί]]ας (αἰΙέ Ληπο Ο]ας), Ρµ. 82, 83 δᾳ/. 
ῬαταίἩτηπα ΜαρπΙπα, οππΠρΗς ἵπ Αίγα, Ρα. 109. 
Ῥατμα, Ἱεραίας Που], ΠΠ. 77. 
Ῥατρα ας, απαςίοτ Απο, 6. Υ, 01. 
Ῥατρα]α, εἰ. Τ,. Ἐπι]ίος Ρατρηία. 
Ῥατναία: εἰ Ματοί αἰπηί]ος οαδ.5, 0. ΤΥ, 49. 
Ῥατοα, υ{ά. Αππῄομι Βατζα, 
Βαρήΐοα Ῥαυ], 6. 1, 20. 
Ῥαρ {άν βατππαία, ΛΗ, 69, 
Βασ]ας, απ παπα, ΜΗ. 50 54. 0ο. Μἰπασίας. 
Ῥαλδ08, τά. Οσο Πας Ώα5515. 
Βακίαγηςς, βεης Βαγηια ία Έμπορος, Μα. ΙΧ, 1. ΧΥΙ, 2: 

ΜΙ. 10,09, Π. 4, 11. 
Βαριαπί, Ηἱδραπία. βρῃς, Η. 00. 
Ῥαμαία, πεης Πγείσα, Η. 10. 
Ῥεργγοία, ΕΕ νγπία, 11. 1. 
Ρείρ, 6. 1, 4. 
Ῥο]μίάα, ορρίάππα Ηἱαραπίας, δή ρορα]ή5 βοΠαΜΗΠα ο η 6 - 

τία ετοππαΕ, Η. 100, 
ΡοἩἱ, Ρρορυ]ας Ηἱεραπία, Π. 44, 50, 63, 00. 
ΒΕΠ, ῥτα ος αργα ίς οαρίας, ΜΗ. 93, 
ΜεΠΙοπα: (οπηρίαπα Οοπιαμίς, ΛΗ. ο, 4. 

Ρε]ία: μαστε φιοάφιε δι 5ο ποππίπο. Ῥ]ατα Ἠεῖ]α Ῥο- 
πΠάΠΟΤΙΤΙ οοὔοΠῃ {επηροτε, 6. Τ, 111. Ώο Ῥε]]ο ἀθ]ίῆνοταιο 
Ἱπ Οαρίίο[ίο 5οἱεπί Βοπησπ!, Ρα. 75. 

Ῥεπεγεπίαπα, ορρίάππα Ἠϊτρίποταπα, Ῥοπηαηίς βάση, Α. 
36, 47; πιϊιἵδης ροπής α Τπυπηνίής, 6. 1Υ, 3. 

Ῥοτεπίσς, βία Ρ{ο]επησί Ῥ]αἀεΙρη, πχος ΑπΠΙΟΟΜΙ Ροεί, 
δή. 00. 

Ῥεππίος, γε] Βεγεπῖςς, ορρίάπα Ερίτϊ, ΜΙ. 4 
Ῥετήιαα, ορρίάαπα Μασεάοπία., ἃ ἆπο αἰῑαᾶ αρρο]Ιαίυη | η 

δντῖα, 5Η. 57. 

Βο55ἱ, Ρρορα]ας Τηταεία γε] Η]γτία, Π. 16. 
Ῥοείία, ἵῃπ εχΠίαπι αὓῃά, 6.1, 97. 
1. Βεξίία, 5δοοἵας σαΗπα, σ.Ἡ, 3. 
1. Ῥνυ]ης » Ῥτοδεβρίας, αὰ Ῥτυίηπη Γηρίέ, Ῥο5ί οἰαάρπι 

ΡΜΙΗρρεηδεπι αἆ Απίοπίαπη (ταηςίέ, α ἆπο βγτία ρταεῖ- 
- σ.ΤΥ, 38, 104, 126: Υ, 192: 8Η. 51. 

Ὦ. (ροίἵμς Μ. )Βἴθυίας, 005. οπι Όωρατο, ο. Ἡ, 9-12; 
οαροί ἵῃ Ὀγτίᾶ 51608550ς, 54ή. αἱ; 6. , 10; ρτάοσίως 
οαβδί5 Ῥοπηπρείί, 6. Π, 49. 

Ῥϊδδίας, Ρτα[οείας οᾳπἱίαπα, Η. 47. 
Βιήιγα, Ρτα[εσίας εηπ[ίαπαι Ναπιϊάαταπα, Ρα. 11, 114, 

120. 

ΒΙηγα5, Πανίας ἵπ Βϊηγγπία Τητασυπα, ΜΠ. { 
ΒιΒιγηία, ππάς ΠΟΠΠεΠ, 2Η. {7 εἶας τερος, 2: α Νἰοοπιοᾶρ 

Ῥοπιπαπῖς Ρεγ {αδίαπιεπίαπα τε]εία, 6. Τ, 111; οσσαραίας 
α Μηηιηάαίε, 741, 1125 ἱπιρετίο Βοπιαπο αἀ]εεία, 118; 
Ρἱἡυγηία εί Ῥοπ[ ρτωίος ΠΠΗΣ, 121, Ῥτερίοτος : ΤΗΠίας 
πιει, 6. ΠΠ, 2, Μ. Βιαίας, 8, Ματοῖας Οτίδρις, 77; 
ΙΥ, 58, Αρυιείας, 46, Ώοπηῖας ΑΠεποΡατΡας, Ὑ, 60. 

Βιγγπίους, υἱα. Ο1οάίας ΒΗηγπίεας ε/{ Α. Ῥοπηρείης ΒΙΊγ- 
ΠΟΠ. 

ΒΙΗΥ5, Πας Πουίς εκ ΤήΤαςθ, ΜΙ. ]. 
Βίας, τεκ ΑΠοβτοραπα, 6. ΧΠ, 2. 
Βίας, οαΠας, ΜΠ. ΠΠ. 

Β]αρίορ]ιαηίοες, 6εη5 Ἠἱεραπίοα Ῥτορε {Γοίσπη Ηετοπίεαπι, 
Η. 50. 

Β]αΐΐας, βα]αρίηις, Α. 45. 5ᾳᾳ. 
ΒΗΐος, Ρτα[οοίας Μοαξοροίαπηία., 5/. 53. 
Ῥουσμις, τεχ Μαυταπία, ρτοᾶίέ ζαρατίαπι Μανίο, Να. 
π.,1γ. 

Ῥοεσ]ας, τοχ Μαπγιαπία., οεουραί Οἶτίαπιν 6. Ἡ, 9ὓ: οκ- 
Ρε]έατ αἲ Αταβίοπο, ΤΥ, σ45 Ῥοϊαπα ἱπίοτί Οατῖπαἳ ἴη 
Ηιδραπία, 6. Υ., 26. 

Βωοΐία, δεφυἱ ία ΜΠγπάαίοπα, ΠΠ. 29: ἀοβοῖί αἆ ΒοΠΙαΠΟς, 
305 αἰΠρίίατ α8γ]α, σί Βαοίί απκίΠατος Ροπιροίί, 6. Ἡ, 
70. 

Ῥοείματεμας σαγηιαρϊη]οηςί5, Ρα. 08, 70. 

Ρο, αἱογαπα [ογοσίβἰπαί, γἰπουηίατ α Βη]ρίοίο, σαζ1, Τ, 
15 υε]απα ο Ῥοι[5 οἴτοα Ρα σπα, 4. 5, 8; Π. 8. 

Ῥοπηί]οατ Βοππα ααθαρίί, Αα. πί{. 
Βοπα ρτοβ(οτί ᾖανοηίας, ααἱ α]ίτα 400 πο]. 5. ροδρίάεπί, 

σ.ΙΥ, 94. 
Βοπα Ώει πηγείοτία, δἱ, ΥΠ. 
Βοποπία, Πα ατὸς, ο. ΠΤ, 69. 

5Ρ. Βοτία5, (πάπας ρ]ορίς, ἔαλ{ Ἰοβοπα αρτατίαπα, 6, ἓ, 17. 
Βο5, ΠΗΠΙΣΠΑΠΙ γουσπα ος, ο. Τν 4. Βονος δοίς, Υ, 110. 
Βουπα ορο Απηϊηηὶ ονααἰέ, 4. Τά δφ. Ώος αἴτα παίαπάο ΟΥ- 

ἱουΠη ἰπίταί οἱ αἲ αγαΠΑ οοηδἰκε, ΛΠ. 75. Βο8 γοπά ας 
ἀτασηπηα, 78. Τη Ῥονοπα πηπίαία Το, 101, 

Ῥοβρογι5, α Μηγίάαἴο δα ρασίας, ΜΗ. 4, 07. Ἐἶας τος Μα- 
οναγος, ας Μη ἀαεἰς, 07 Ῥασπασος, 12: ο. Ἡ, 81 
Μηγίάαίος Ῥογρλπήοπς, 1. {21. Βἰαἴας Βοεροτί αἰαίο 
Αρρίαηϊ, 10, 

Ῥοβρογας Ττασίους, ΜΗ. 119. 
Βορίας, Ρας, . 43. 
ῬονἱαπΗπα, Βαπηπίέαα οοἰοπία, ο, 5. 

Ἱ 
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Ρον], ορρίά Πα Τια1, σ. Ἡ, 91. 
Βιασατῖ, ρορι]α5 Ἰωαδιαπία, Η. Τὸ, 
ΒιαςβπηαΠος, 0. ΗΠ, 1σ4. 
ΒΤΟΠΗΙ5, τον αογαπα, ᾱ. ΠΠ. 
Ῥιΐρο», ο Ρηηγσία τουογςὶ, (οπθηί τοσίοηος ὈγασλΗῖ, 6. Ἡ, 

09, 
Βηίαηπία, ϱγ. δν ΗΙ. {ς α. Τ, ὅ. Ετίαπηί [ωάμ5 γἰο]αηέ, 

6. ΧΙΧ. ΕείαππΙσαπα. οοδδΠΙΠΑ Ο8αγ ρείπς ἰτα]εοῖέ, 
6. 1, δ.σ. ς, 150. 

Ῥνίοπηατίς, αἶίας., ραΐον οἱ Πας, δα. ΥΠ, {5 
Ἐπίοτος, Εάῑῖς ααοίος ἀο[οςρηϊ5, 6. ΧΧΙ. 
Βτυπάδίαπα, α 8Υ]]α ηηπηπηίίαίο ἀοπαία, 6. Τ, 795 οἨςὶ- 

ἀθίατα Οωδατο, 0. ΤΠ, 40: ἱπ[οδίαίαν α Ώοπῖο ΑΠΘΠΟ: 
ρατβο, Υ,26, 6ἱ: ουδίάείαν αΏ Απίοηίο, 66 δφΠ. 

ΒιυΕ1, οσο Απηηϊραιϊς, 4. 44,49, 545 αΏ οοάθπῃ γεχα(1, 
δ4 57. αθιῖ Ρατία οἱ Ιατίρας ππα]οίαπίαν α Ἠοπηαηίς, 61. 
Ῥτηίος 5αλ]αίέ Ἠϊτῆας ργοδοηἱρίας, 6. ΙΥ, 485 Πίογα 
Ἰη[ρδίαί 5. Ροπρεία5, Υ, 19. 

Ῥτυῖας γα, Ρτίος Μασθάοηίαν, ΑΠ. 99. 
Ἐτηίας, οχρι]δος τθραπη, σ.Π, 11, 119, 120: Βνιίὶ δίαίυα, 

112. 

Βτυίας, οοσπομηῖπο Ὀαπηαδίρρας, Ρίου ππραπ5, 6.1, 88, 
92. 

συπίας Ἐγυίας, Ραΐοτ Μ. Βναίϊ Οαρίοπϊς, Θγ]]απῖς {οπηροτί- 
Ῥα5 οοσΐδα5, σ. Π, {11 5 οππι Ματῖο Ἰοδίῖ5 Ιαάϊσαίας, 1, 00. 

Ῥ. ΒἘναίας Α]ρίπας, οχ πίϊπιίς Οω5αιῖ5, 0. Η, {τις οἶας- 
ει ρτα[οείας οαἱέαπα εί αἱ ἰναηδα]ρίηςς γείονί οἱ 
ηοτΏ ρια[θείας, ΠΤΙ, 98:11, 48, {1115 ἀεϊηάς 60905. ἀοαῖ- 
βηαΐας ουπι σα]ία Οἰδα]ρίπα ριογ]ηοία, ΠΤ, 98: αἱ Ιπίου 
5οουἸάος Ἠαγοάθς α Ο0δατο 5οπρία5, ἩΠ, 1435 οοπ]αταί 
Ίπ 0 5α16Π, {11 119: οεεαραί αλίαπα Οἰδα[ρίπαπι, ΠΠ, 
9 Ὀο]απα σοτ]{ ουπα Ἰαργάίρας, Π1. 19: ομδίάσίαν Μαίῖπαν 
αὐ Απίοπίο, ΠΠ, 49 5ᾳφ. ; ἱπιρεταίου Ώε]1{ οοπίγα ΑΠΙΟΠΙΙΠΠΗ 
ποιηϊμαίας, 745 γεπαίαν ειταραπάαπα ΑπίοΠΙΙΠΙ, 81; ἀ6- 
φο]ίαν αὓ οχοτοῖία , 97: εαρίας ἹπίοτΠοϊίας, 98. 

Μ. ΕΒναίας Οπρίο, Ῥοπηρείαπαγιαπα ο1ἱΠ ΡατΗΠΠΗ, Ῥο5ί 6]α- 
ἆσπι Ῥ]ανςα]σαπα αἆ 05416 ἐραηςίέ, οἱ αἲ 6ο (α]ία» 
Οἱδα]ρίπα ρταβοίίαν, 6. Π, 11{: Ῥγαίος ππγραπης οἱ 
Ῥτοργοίος Μαεράοπίω ἀαδὶρπαίας, Π, 112: ΤΠ, 2:1ν, 
575 εοπ]ηταί ἵῃ Οδατεπη, Π, 111 δᾳφ.21, 45 Π. 13: οι- 
Ία5 ας ραίαίαν, 0. Ἡ, 1125 ΡγββεΙίαγ αηπΠοπς», ΠΤ, 6: 
ΤΥ, 57: Ίοεο Μαεεάοπίω Βἰιγηϊῖαιη αἱ ἀεοετηῖ οπταί Αη- 
ἰοπίᾳ5, ΠΤ, 8: ΤΝ, 57: ταῖξας αἱ Μαεθάοπία αἱ Π]γτίοπη 
α 5επαΐα οι1π1 Ιπιροτίο ἵπ αἰῖος Ῥγῶίεείος (ταδίέατ, ΠΤ, 63: 
ΤΥ, 08,755 Π. 13: ἆε Μαοαάοπία οοπ{ίοπαΙί οππα Ο. Λη- 
ἰοπίο, ΤΠ, 79; ΤΥ, 75: Ἰπάϊείο ἁαπιπαίαν, Ῥγῶςιάθηία 
Οωσατο Οοίαγίαπο, ΠΤ, 955 1ΤΥ, 27: εἶας ἱηιασίηος Οοία- 
τίαπο 5ροείαπἆας εχροπῖΐ ααθείος ΡυρΗας, ΤΥ’, οἱ; ἀθ- 
Ῥο]]αΐ Τ,Υοῖος, εἰ Χαπίπαπι εχρασπαί, 65, 70-85: Π]ο]αΠα 
τορυ]ῖ Έγασ]οῖ απ ΠάεΠα αοεῖρῖία πηαίτο, 755 ἵπ ράρηα ΡΠΙ- 
Ἰορροηςί οαρίί Οεἰατίαπϊ οαδίτα, 110; Πεί 5αρογ Οα551ἱ 
οοτροίθ, {145 νὶοία5 αὐ Απίοπίο ρετῖέ, 128-191. Ῥτη(ί 
Ἰαμάος, 132 5ᾳ.: Ῥτοβϊαία εἵ ορ]αία, 194: [ππας, 195: 
Ῥταίϊ οτα(ἴοπες, Π, {192, 197 5φφ.;. 1Υ, [17 δᾳ.: 1255 
Ραΐοτ, Ἡ, 111; ρίαέας αυέοπη σωδας, 1: ΠΙΔί6Υ, Βου γ]- 
Ἰᾳ, 80Γος 6αἰοπίς, {Φ.; πχοι Ῥοτοῖα, ΤΥ, (26. 

5. (ωοῖ 2.) δαπίας ἘΒτυίας σαἴαϊοις, ἵῃ Πωαςίαπία Ἰαΐγοπος 
εί τατῖο5 Ρορι]ο5 ἆοπιαί, Η. 71-73: αἲ Ἐπηϊο Τιερίᾶο ἵπ 
Ηιεραπίατη οἰίοτίοτοπα αἀποσαίατ, 80. 

Ῥυκούαηας, [ταίετ 06ο, οοπ]αταί ἵῃ Οπδαεπι, 6. Ἡ, 
113, 117. 

Ῥπίΐοο, Βαἱρίοηίς αχ [Γαίγο Π6ρος, Ἡ. 84. 
Ώή1ρα, α͵χ Οατιμαρϊηϊ5, ππἀθ ΠοΠΊθΠ Ἠαμοαί, ια. {5 ππ- 
Ἰ  πἰβδείπια, 95: α Βοἱρίοπο αχρηρηαίατ, {27-{20. 

Βυταπίίσπη, 4. 1, 17. Βγσαη ης απχ]α ΠΙΕΙ Ῥοφοις, 
ο Μα. ΤΚ 1, δ οἰκᾶοπι βτα(ἰβοαίαν Απίίοσμας, δή. 6. 

σα. ΧΙ. 

ας 

σαρίτα, ορρίάαπι Ροη1, 11. 78, 79. 
Οαάμεθαϊος, ρτο οπἀποθο Παρί ροή ργα[οτί, Η. 48. 
Οοφομς, αίος Βαοοαηί, οοπ]αταί ἵπ Οωβατεπι, 6. Ἡ, 

110. 

ΟποἱΠα5, Ἱεραίαν α 5οπαία αἲ Ἐπιίαπα ἵπ Ηἱραπίαια, Η. 
δΙ. 

Οσο ας Ῥα555, οοπ]αταί ουΠ Ἰεσίοπο δυτίασα 5. α]ᾶ, 6 
Η1, 77: ΙΥ, 58 δ.; ἀαάϊί 56 Οα55ίο, ΠΠ, 78: ΤΥ, 50. 

7. ΟποΙία5 Μείοβας, Παἴπια{ἱειςδ, 005. Υ]ποῖί Ροµεδίαπος, 
1. 105 παπηρ]ιαί 4ο Ὠα]πιαίϊς, 11. 

1. σαοίις Μεία]ας, (ίρηπας Ρ]ερίς, οὐδίαί Οφατῖ ὤγα- 
παπι οῄγίησοπα, ο. Π, 41. 

ο. σᾳοἰζις Μείο]ας, Οτείίοας, οἱ. ΥΙ, 9. 

ϱ. σα ας Μοία]]ις, Ἰαοράοπίσι, 4ο Απάτίδοο (πίαπῃ- 
ρμαί, Ρµ. 135: Ὑαοθαος (απ Ατογαςος 5) ἀοππαί, Η. 76. 

ϱ. Οποῦίας Μείο]]ας, ιπιάίσις, 5εΥοτς5 ἵη πα]{ος, 5ς)- 
γας ἵῃπ {μαηδίασας, άν Τ, {15 6οηδος, ἰαπείαπι οί 
Αρι]δίαπα δεπαία ππονοί, 6. 1, 98: 8ο]15 Ίπτατα πο γι]έ 
ἵῃ Μαϊ Ίεσες, ου]α5 ἀοῑο ἴπ αχ ζαπα ρα]δα5, 20 54., τ- 
γοσα{αν Ρίείαία Π, 95. 

ϱ. οσοιμας Μαίεας, Ρίη5, 6. Τ, 955 Ῥτοίος ρτοσρηφ]ατῖ 
Ροΐορίαία, γοἰαᾳῖας Ρε! οεῖα]ῖς οοπβοί, 6. 1, 23,68, 
80: 9ΥΙΙ 5οοἵαπη 56 Ιαησίέ, 80 54., 80: νἰποῖί ΟαΓΡοΠΘΠΙ 
οί εἶας Ιοραίος, 87 54., 945 ἱπιρεταίου οοπίτα Βοτίοτίαπα, 
97, 108-115; Η. 101: Οοη5Η1 επ δγ]α, 6. 1, 103. 

σᾳροἰζίις Μείε]]η5 Νορος, Ἱοραίας Ῥοπηραί! ἵπ Ώο]ἱο Ρἰγα[ῖεο, 
ΜΙ. 9ὔ. 
οί Μείε]ας, εαρίᾳ5 αἨ Οοίαγίαπο , Ρργθοῖθα5 5οιτα( 

ΠΡΙ, σ. 1ν., 4. 
Οσαΐπα, αΏ ΑπίοπΙο αχ οπἱοπίο πιῖδεις αἆ Οεἰανίαπαπι, 6. 

Υ, 60. 

οιοάϊσίας,, δοηαίι5 ἀθογθίπῃι ρογ[ετί αἆ Οαπήαπι, ᾱ. ΤΥ, 
τῬ: 

Μ. σσΠα5, πἴρυπις ΡΙεΡῖς, απηίοις ΜΠοηῖς, 6. π, 22. 
Οαρίο, υἱᾷ. Μ. Ῥταίας σαρίο, 
σαρίο εί Μεϊρῖο 5(ερε ρογπιιίαπίι α {ἰθγαγίίδ, ιἱ ΙΤ. 
τυοςσ.τ.2δ.Π. 14. 

Οπρίοπὶ ἀεξροηραία Γπογαί ΄α]ία, Ῥοπηρείϊ πχος, 6. Ἡ, 14. 
Οαρίοπος α)Ι : υἱα. 6α1οἶμᾳς. 
Οαπιοπίατα πα ρο]αίαταα τοις Οοάίας, 6. Ἡ, 14. 
0.5αγ, υἱα. ααῑῑας 6ωδατ οἱ Οσοἰανίαπας 5, 
0ῶδατας, ἆακ Ιωα5Ιίαπονγαπα, Η. 56. 
0ῶδατθς, εοης]αίαπι ποηηΠη(Ιαπα 5απιαη{ αἆ ΙπΙ{αΙοΠΘΙΗ 
5γ]] ἀῑσίαίοτῖς, 6. Τ, 105: σεπας οἱ ποΠΊεη {ταπαπί αἲ 
Οσἵαγίαπο Ααριδίο, 6. 1, ὃς ΙΥ, 16. Ῥαΐτος ραίτία 
απαπάο αρρεµεπίας, 6. ΤΠ, 7; οοηδεεταπίατ ροδί πποτίσπα, 
148. 

0ᾳκαπίεπῃ αμαίετο ἵη Ῥασηᾶ 5ο]επί 64111, ᾱ. 8; εί Πϊεραπί, 
Η. 67. 

σασεππῖις ὃ ρτοδοπρίας, 6. Τν, 27. 
σαῶσείΐας, (πίραπιας Ρ]ορῖς, 6. Π, 108, 192: 11, 93. 
Οωκδείας Βίας, 0. Βα[ας. 
σαϊσία , απι ἴε(. ϱγο Οαραα» 6. ΤΥ, 19. 
Οαἰασατίς, ορρίἰἀ πα Ηἱεραπία, 6. 1, 112. 
Οαἰα[ία, εο]οπία Οωδατί5, 6. ΠΤ, 4ο. 
σαἱαίῖς, ορρίἰάαπι Μωδία, 11. 90. 
6αἱεεαππεπίαπα Αἰίοππα, ΡΙορεαδίαπα, 6Ο. Ὑ, 11, 76. 
Οαεπά Φαπιανίο, 6. Ὑ, 94: Οαἱμί]ος, Υ, 97. 
Οα1επί (ποο]α ΟαΠαπα ορρίάϊ σαπιραπίαρ), Ῥτο 8810 οἶτα 

810 Ῥγοδοπῖρίο ἀερτοοαπίητ, 6. ΤΥ, 47. 
Οµ1επας, 0. Έαβας αἱ. 
Ολἰά1ας, Ἰοσαία5 α 5οπαία αἆ Ματοπαπα, 1. 00. 
ΟΙΙαΐοος ἀερορπ]αίατ Οαρίο, 1Η. 70. 
Οα]ία5, Ιετίας Απίοπ, 6. Υ, 93. 
σα ΗΙάτοπιυς » ΠΊΟΠ5 α ΤιετΙποργΊας, 5η. 17. 
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6αἰῆορα, ορρίάππα Ῥαγηίος, δή. 57. 
ΟαΗἱροῖΐς, ορρίάαπι Εἰοϊία, δή. 211 δΥίας, 07. 
Οᾳα]ος Πανῖας Παϊία, Ρτορο Βοπογεπίπη, 4. 36. 
Οαἱρατπία, πχος Οπρατίς, Ο. Ην 14, 110. εἶα5 5οΠΠΙμη, 

115. 

δ 

Τ. Οαἱρατηίας Ρίκο, ῥγα {ος ΗΙδραπογπα, Γαραίυτ α Ῥηπίοο, | 
Η. 56: 005. ἵπ ΑΙείοα Ῥο]απη ρεηί ραταπα Γεἰείίοτ, [1 
109, 112. 

Τ. σαἱριγπίς Ρῖο, οσρ[ατ α Τίραππίς, 6. Τ, 3. 

1... Οαἱραγπίας Ῥΐδο, 5ο0ες Οαραπΐς, 6. Ἡ, 14, 105 δη. 

ουτρας Ο5αγί5 ἵπ [ΟΓΙΠΗ ἀοίοτε, {4935 ΑπίοηΙΙΠΙ αἆγθίςιΙς 

Οἴοετοποπῃ ἀθ[οπάϊε, ΠΤ, 50, 54 5ᾳή. 

ϱ. Οαἱρυνπίης ίσο, Ρτουοηςη! Ηἱδραπία., Π. 80. 

Οαἱραγηίας Ρίςο, Εγιφίρ Η. 99. 
Ρ. Ρίο, ϱ. Ρΐ5ο. 
Ολνίπας, 0. Ὠομηἷας Οα]νίπη». 
6. Οα]τίδίας, Ιοσαίας Οαατῖς, 0. Ἡ, 00. 

θα]νίκίας, ρτα[οεία5 οἰαδοίς Οείανίαηί, 0. Ὑ, 805 οοπβἰρῖϊ 

οπι Μοηοεταία, 8ί 5σσ.; Ρτα[εείητα αἱ απ[οΓίαη, 96. 
Οαἱγεκάπας, Ρτοποπ/οτίαπα ΟΗ[οία, δή. 39. 
θαπι]μοί, Ρορα]ής ρτορο Ταμ]αηίίο5, απ σγαβα!ρ Π. 16. 

ΟἈπιε]ίς ἱηδίάρηί Αταῦος ασια, δή. 92. 
Οαπιοπία, ορρίάαπα Παα, 0. Υ, 50. 
σαπιίηης, τολρίοςας, 1. ΥΠ, {5 εχυ], 2: Πἱοιαίου, 10. εί 

6. Υ; υπο σα]ος, 6. Ε, {5 4. 8: σ. Η, 50. 
σαπι]α5, βΊας σαπηί, ᾱ. Τ, 2. 
Οαπή]ας, ἀγηαξία σαἡα5, ἰπίογβοίε Ὦ. Βτπίαπι, 6. ΠΠ, 

98. 
Οαπιραπία, Α, 36: 0. ΠΠ, 405 σπα Ρορι]αία Απηϊρα!, 49. 

Τπ 0αππραΠος πο[αγίαπα οοηδ σπα παπα ῬτῶδΙάἩ Ῥο- 
παπί, δα. Τ, {5 ΟαππιραπΙς αποτ [ο], 4. 43. (οη/. 
0αρυᾶ. 

Οαπιρί Μαρηϊ, Ρη. 68. | 

Οππιρας Ματίας, σ. 1, 88. Π, 92 ΠΤ, 4 Υν 16, 1η ϱ0 

εορυ]Η τορες, οί 8Υ1α, 6. Τ, 108. 
Οαπάϊδαίας απθθείτα, ςαΗταρία απηβίεης, 0. ΤΝ, 18. 
σαπίσυ]α» οτί15, ρµ. 99. 
σαπίς, Γη πιασμῖ πποτυί εοτρ5 ομδίού, δή. 64. 0ππος 

ςα{ο]Πίος Ἰοσαίί λΙοβτοριπα, 6. ΧΙ; οαπος π]η]αηί Ἱαρο- 
γαῖῃ ποτε, 0. ΠΥ, 4. 

ὅπππα : ΡΏρπα Οαηποηςίς, 4. {9 544. Οπηπας ἵπ 4εάΠίοποπι 
αεοῖρίε Οὐδοοπία5, 6. 1, 52. 

οαἡαΡτῖ ἵπ Ἠἱεραπία, Η. 80. 
ο. Οαπη]οίας, ἱτίραπις ΡΙεΡί5, 6. Τ, 30. 
Οαπκίαπα, Αρπιία ορρίάσπα, Α. 24, 2605 0. Τ, 84. ο7; 

ἀεβοῖί α Ποπιαπίς, 1, 45 ουβίάσία α Οοβοοβίο, Τ, 62. 

σαπυέας, (ραπ ρ]ευίς ηίοηδας Απίοπίο, ΟσίαγΙαηΙΠῃ 

ἵπ Ττήνοπα Ἰπτοδποίε, ϱ. ΠΠ, 415 ἱπιπλοϊβδίπιας Οεἰαγίαπο 
Πμοτβοας, 49. 

Οαρείας 8Η γης, εκ Ἰμαήποτυπα, Π. Ἐν 3. 
σπρίίο, ργοβοίρίης πιαείαί ρργουβδοτος, 6. ΙΥ, 20. 
Οαρήοα, Ρα. σος ο, ἓν 70 Ην 148 Ην 085 Πο 6οπα- 

(μς ἀσ Εο]ίο οἱεί ἀοβοτατο, δη. Το. οοπη ία τσπίς 
Ρἰοῦίς οτοαμά(», 6Ο. , 155 ΑΡοϊΙο ΟοἱοβδοΗς, 11. 305 Τ]. 
οτασεμας ἱπιοίπααν, Ο. Ἡ, ον 15 5η. ΟαροΙαπα οοη- 
Παρταῖ, ϱ. Ἡ, 81, 86 οσσαρα{ασ α ρογουβδοίρς Οαφατίς, 
Π, 120, 127, Ῥοομίαπη εβρ]! πιπίσο δηπηδίί Οσἱαγίαπηας, 
0. τ, 14. 

Οαρραδσσία, Λ]εχαπάτο Μ. η ρηίαπία, ΛΠ. 8 ἃ 8ε]ειοῦ 
αηἰεία ρα Οπρραδοσίς, δε]ειοῖς ἀῑσοία, δή. οὔς σαρ- 

ἰα οἱ Ῥομίο ροµίατ ΜΗ αίος Οδίοςς, 1. Ὁ, ἃ 
Ροπίο νά ατ, 9 {31 εππα τοοῖρίί Μηνά αίος Ἑπραίος, 
{5 1132; ΑτίοβαΑΠΕς, 60, 607, {05 Τά θα ἱηγαδίί 
Τΐρταπος, οἱ ἵπεσ]ας ανιγαλήξ {η Απιοπίαπα, 67: ῥτονίη- 
εἷα Βοιπαπα, 105, 8: οί ποζρηκείατ Αππποηία πήπος, 
100, Οπρραάοσες {πίετ απ ἠίατος Ῥοπηροίί, σ. , 49 εἰ: 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΕΟΝ ΕΤ ΠΕΒΓΜ. 

ο Ῥαΐαπα σαρραάσσῖα ἱπιροπίί Απίοπίης, 6. Ὑ, 7; ἆς τερηο 
| οοπίεπά1! Αγίατα(ἶνος οππη Βἱδίηπα, 1), 
' ΟαρΗνο5 α Βγτ]ιο γεάίππεγο γο]πηί Ποπηαηϊ, δα. Χ. 4; αἲν 
| ΑπηϊραἾΙο πο]απί, 4.28. αρίΐγος Ἰησα]αί Απηϊηαι, 4. 5, 14, 
ο 281 οδρίο5 ποχοδαπο ἵπ Αίγίσα 5οἰναπί Ποππαηί, Ρῃ. 12. λὰ 

οαρίΐνος 5105 ρογαπάο5 ἰπεχοταβί]ες Ογτορηῖ, ΜΗ. 70: 
σαρίΐ α Ρίτα(ἶς, ἀοπηῖ εεποίαρΒία δα Ἱπγοπετηπί, ΜΙ. 96: 
οαρινί ἵη ΓΠΙΗΠΙΡΙΟ Ῥοπηρείί ποῦ γΙπεα, ραΐτῖο ου, Ἱη- 
ορᾶσπί, 3Η. 116; εκ οαρίϊνίς ποηπμ]]ος ἵῃ Οαρίίοο πε- 
οπτα ο]εραπί (παπιρηαπίος, 117: οαρίῖνο ἰτουρπίος 
Ῥοππαπος ΟΙχὶ πιαπῖρη5 ἱπηπιο]αί δρατίασας, 6. 1, 117; σα- 
Ρίας Ρο5ί Ῥηρπαπι Αοῄασαπα Ἱπδρίοί Οσἰανίαπας, ΤΥ, 45. 

ΙΓ Όαρυα, γης Οαπιραπίς, 6. Τ, 56, 63, 64, 85, 88, 116: 
| Ππ, 29, 975 ΠΠ, 40: Ὑ, 24: α Βοπησηίς οΏδθςδα, Ιρογαίατ 

4Ώ ΑΠΠΟΠΕ, 4. 36: Πίσγαπῃ οΏσεςσα α Επ]νίο Ἐϊασσο οἳ Α/- 
Ρίο Οἰαυά., 4. 97 541. ; ἀθάΙέ5ε Βοππαῖς, 435 πι ῖνης 
ἃ ἐπαπην{τῖ ργοπιίδρα, 6. ΤΥ, 3. Ῥτο Οαρια Γογδαπ ζα- 
ἰεία Ιοφεπᾶιι 6. 1Υ, 19. 0Η. 6απιραπῖα. 

σαριί, Εἰασοί αΏδοίδδιπα ἵπ ππατο ρτο]ἱσο ας, 1Η. 55: Επνϊϊ 
Ε]αοοί αἱ ατασολῖ ρατὶ ροπάετο απγὶ τορθηδαῃ, ο. Τ, 16: 
Οσίανγῖί ΡήπάΠΙ Ῥτο Ποβίτίς φαβρεήδπα, 0. Ες 71, Ματ 
το Βοβίτίς 55ρεηΣΙΠΙ, 94: Ματοϊ οἱ Οατίπαι!ς εἶτοα 
Ῥναηοςίς πιωπία οἴτουπη[ογαπίας, 935 Ῥοπηρεί! τεσεγγαίας 
η αἀγεπίαπα Οατίς, Π, 86, 90 Ττεροπϊ ἵῃ εοἶ]α ρτας- 
ἰοπία Ῥτοροπίίυς, οί ρε νῖας ατοῖς νοϊνίίας, ΠΤ, 26: 
Οἰεογοπίς Ιπίογ αρι]α5 δροσίαί Απίοπίας, ΤΥ, 20: Βπῇ 
Απίοπίας Επἰτία πας, 99. 

Ο0αβύγ5,αγας Έπεα, Π. Τ, 1. 
Ο0αργς βΗνίας, τεχ Ἰαάποταπα, Π. Τ, 3. 
σατανῖς, ορρίάαπι Ἡἱεραπία, Η. 40. - 
Οαταυπίας Ἡἡοίοσοπίς Ναπιαπ{ἶπῖ 6ΟΨΠΟΙΠΕΠ, Η. 94. 
σα1βρο, Ὁ. Ῥαρίηις 0α1)ο. 
Οατροπαγί{ Παβία Γαρῖί Βἰνορίπας, 6. Τν, 10. 
ΟαιροπίαΠί : αἀγθγδης ο05 ἵπ ΑΓΙΟΣ α γα πας Ῥουῃ- 

ροῖα5, 6. 1, 80. 

ΟατομοθάσΠ., οοπά[ίογ θατηιαρίηϊς, Γα.{. 
Οᾳτοίῖα5, Ἱεσαίας Οσἰατίαηϊ, ο. ιτ. 
Οατάία, ορρίάαπα ΟΠεδοποςί, 6. ΤΥ, 88. 
ΟατάίαπαςΣ Ὁ. ΗΙΘΓΟΠΥΤΗΠ. 
Οαπία, δή. 62; α Ποππαπῖς ἀαία Ἠ]ιοδ[ς, πηον τήΤς5 ααία, 

δή. 445 παρετίο Βοπ]απο ασσθᾶ1, ΜΗ. 118. 

Οατίπας, Ιοραίας Οαιροπίς, γἰποϊίατα Μείε]ο, 6. α, 87: 
ομδιάθίυτ α Ῥοπηρείο οἱ 018550, 905 τίοίας α δγ]ία, οὐ- 
οἰαἵἵας, 9254. 

Οατίπας, Πηΐβδας α Ο. 0ωδατο οομίτα 5. Ῥοπυροίαπῃ ἵπ Ηϊς- 
ραπίασα, Ο. ΤΥ, 835 0, 260 5Ρτο 0,5ατο Οσα γίαπο ΗἱδραπίαΙα 
αάπηληϊκίταης, Ὠο]1ο ροίατα Ῥοσσμπο, Ὑ, 18, 54 ενας 
Ἰορίοπίθας ργα Πο αν ἵπ Ὠο]]ο Βίοπ]ο οοπίτα 5. Ῥοπηροία, 
γ, 110. 

ΟαΤπΙοη. Ἰάσιῤτο ροδί ογαοποπα πεῦτοα, 0. Π, 148. 
ΟαΤΠΙΟΠ, γοὶ Οαγπιοβα, ορρίά σπα Ἠἱεραπία, ΗΠ. σος, τν 8. 
Οατπῖ, Ῥορυ]5 Η]γποἳ, 11. 18. Μ 
0ατροβδ.5, ορρίάαπα Ηἱδραπία, Π. ὸ, 63. 
Οατροίαμί, ο]α5 ἱποσ]α, Η. δἱ, δ4, 70, 83. 

Οαγλμ]οί18, Ἱοραίας Οᾳφατίς, 0. ΠΠ, θὔ δᾳη. 
θατίοία, ο, Π, 105, ἐν φ. 0αγρθδ5Η5. 
αταριηΐσηςος, Ἐν τί οο]οπί, Ρα. ἳ, 88 ΘΟΓΗΠΙ 
π ΑΙΟα, 1; οχροδἰήοπος ἵπ Βἰοήαπα, δα. ΧΙ, 1 ΧΗ 
{τρια ο ἵπ Βανδπίαπα, Όα. ο Ηἱδραπίαπα, ο. Ἡ 
Η. 3) ροτῇβᾶ(α πνοικας Χαπήρριπα, δη, ἆ 
Ροριἱ Οατηναρἰηίοηκίς, Η. 71 νο] απα ουα Ας ο 
ππογορηαη(ς, δὲ. Π. ὃν Η. 4 Ῥµ. ὃς ΟΠΗ Τὰ 
παπα, δὲ. Ην 1 Ρα. σφι; Π. ἃν βδο π Ιπα, 
Ρα. 6-07 ἱογήνπα, 74 54 (ανάσα γ]οία 
4ἱ Ρα. δν 64 οοπιπιθαΙα δρίομίς ῥοΓ ἴπε 
ραπ, Ρε. 342 ἵπ [πο ομος ἀῑκοπά καμία, 70: 



ΙΝΡΕΝΧ ΝΟΜΙΝΟΝΜ ΕΤ ΕΝΙΜ. 

Πουπαμί» ἰαά μη, δ0: πονα αἲπηα [αμγ]σαπίαη, 935 Το- 
πηαηίς οοηίγα ἴτος τορος ααχῆ]ία πα υπί, 80. δη, 225 11- | 
Ῥοπα Γογἱβείπιο ἀο[οπουηίς Ρα. 98 δη. 

Οαπίμαρο, εοπαία, Ρα. Τ; 5ἰοί ρος 700 αΠΠΟΡ, 2, {0235 
Οατ]αρίπο οοάστο Ποπισηίς Ἱαροπίατ Ῥωπί, δὲ. Ὀτοῖς 
αἴία5, 96: Ροτί15, 96: ῥραΐ8, Μορατα, {175 ἄνχ, οἱ, | 
Έγιρα. Οατασίποπα ται ῥοἱρίο, οἳπὰ. ΙπΙρΓοςΚΙΙοΠο 
η ἱηξίαυταίυτος, 2, 1965 ο. Τ, ος οοἱοπίαπι μον 0. | 
ἀταςσμαςδ, Ρα. 196: 6. Τ, 24: 0ωδαι, Ρα. 120. | 

Οατίμασο Βρατίαβοηα, Υοἱ Άουα, ασ οἰίπι ῥασμηίαςὸ Η. | 
12, 19,75: οαρΙγ α Βοἱρίοπο, 2054. 

Οατίμα]ο , ρτα[ουίας Ταγοηίῖ, 4. 49. 
Οατίμαίο, Ῥούλατεβας, Ῥμ. 68, Τ4. 
6ᾳδοας υ. βουνηίας 0.508. 
Οαδπατα, οοἰοπία, ἵπ Οαπιραρία, 6. Π1, 40. 
Οᾳδίας ΠΊοης; υἶά. 0Λ55ἱα5 ΠΟΠ. 
Οα5ρίαπι πατο, 21Ηἱ. 109. 

Οα5εαπάσς, Απρα τί β]α5, τοχ Ἀασοάοπία, δή. 09. 
0αδδίας πιοης Ἐρυρι, ο. 1, 84, 89. 
Οᾳ55ία5, οπρίος Ποαπς τ 0. Οαδία5 Ποπιίπα, α. ΥΙ. 

ο. αδείας Γοπφίπις, Π]ιοᾶϊ σιοοἱς {ους ἱπιαίας αὖ Αι- 
οπε]αο, 6. ΤΥ, 65, 075 ααπδίου οἰἵπι ΟΓα55ἱ, ΤΥ, 69; ροςί | 
ΡυσηαΠα ΡμαΓ5αἱἱεαπα (παδ1ϊ 5ο δἳ 0ἱ455εμα 5παπ1 0511, | 
σᾳἩ,θδδ, 11{; ρτῶίου α1ραπα5, Π, 112: Π1, 2; αἱ Ῥτο- 
Ριωίου υτία ἀοδίρησαίας, ΠΠ, 2: 1Υ, 57 5.5 Π. 195 60η- 
1αγαί η 0,δατθπι, 6. ἩΠ, 88: Π.1Υ, 9, 102.14; Ι. 
135 ρταΠοἴἴα ΠΠοΠΩ., ΠΤ, 65 ΤΥ, 57: Ρτο Βγτία ϱγονΥΙΠ- 

οἷα Ογτεπαῖεα αἱ Ογεία οἱ ἀοοσγηϊίας, 11, 7 δᾳ.51ΝΥ, ὅ7: 
γηγδΗς οἱ Θγγία Ο1ΠΙ οχ]πιίο ἱπιροτῖο α 5οηαΐα ἀθ[ογίαν, | 
1Π, 63: ἀποάθοῖπι Ἰασίοηπίρας ροβίαν, ΤΝ, ο9ς Ώε]απα 
ποπ οππι Ώο]αβε]α, ΠΙ, 65, 78: Τν, 60-05: Ππάϊοίο 
ἀαπηπαίς, ργ5ἰάθηίο 05αγα, ΠΤ, 905 1Υ, 27: ΑιοΏατ7ᾶ- 

Ἠθπῃ Ιπίειβοῖε, ΙΥ, 63: εαρῖε Τιαοδϊσσαπι, 625 πηυ]οίαί 
-. Τασφθηδος, θ4:5 ἀερε]]αί Ἠ]οᾶίος, 66 -755 ἵπ Τμασίαπι εἲ 
Μασθεάοπίαπα {ταηςά ιοί οορίας, 57 5ύᾳ.: ουα[ῖο αἆ παϊ]]- 
ἴ65, 90 504.; Ράσβπα ΡμΗρρεηςϊ υἰοίας5 αὐ Απίοπίο αἱ σἳ- 
πίτῖς οχα{5, αγπΙσογο ασια 5ο Ργαρδί, {1141 - 115; 
οἷα5 Ἰαμά6ς, 114, 129, 192 544. 5 Ρτοᾶϊβία ορ]αία, 194. 

1,. 688815, ΑδίΩ ΡΓΟΟΟ5., ΜΙ. 11, 17,24: εαρίας α ΜΙΠνί- 

ἀαίο οἰτοαππά οί, 1419. 
Τ,. Οα58ῖ15, {μδαίταπι οχδίτιοστο Ιπε]οαί, 6. 1, 28. 
1. Οαδδία5, 5οοἷας απο, 6. Ἡ, 4. 
Τ,. Οαδεῖας, [ταίει Οα1ἱ,5αρρ]εχ Απίοπίαπι ας, 6. Ὑ, 7. 
1,, Οα5δία5, Οαἴϊ οκ [Ταίτα Περος., απ πθεθπη ρασπαί, 6. ΤΥ, 

135: α[ῖας Οα1ϊ εκ [Γαίτο Π6ΡΟΡ, η Αγία τε]οίας, 1Υ. 03. 
ϱ. Οαβρῖας, {πραπας Ρ]οβί5, απηίοις σαφατῖς, 6. ΠΠ, 95: 

Ηἱεραπία α 0ᾳ,5ατε ργῶ[οοίας, 49. 
Οαβ5ίας Ραγπιεηςίς, 6. Υ, 2, 199. 
Τ.. σαρείις Ὑατας; υ. Υατς. 
Οαδίαβα]α, ορρϊἀάαπι Οσοι, ΜΠ. 105. 
Οᾳρίαχ, πτὸς ΗΠιςραπία., Γογίαδδα οα επι φις Οα5ί1]ο , ἴπι- 

οοἵς Οαδίαπα!, Η. 92. 
Οαρίος, Ατσοπαπία, ἨΜ]. 105, 101. 

Οαξίοτ, Ῥμαπαροίθις, Μί. 108 114. 
Θαδίογαπῃ ὧάες, 6. 1,250, 24: ΠΙ, 41. 
Οαδίτα, πες, Π.Ι, {; Οοιυπε[ία, . Π, 44. 
Οαρίσιο, υτης Ηἱδραπία Βασ, Η. 16. 
σαἱἰαρυ]ί, Η. 93: Ρµ. δ0: γἱβιπ ρ]οῦος ΡΙαπήβεος οιη]ί- 

{οπίος, ΛΠ. 34: Ἰανας αγἀεηίες Ιαομ]απίες, Π1. ΤΠ; αἲ ἵη- 
{οπάεπάας οκίαρι]ίας Ῥαπί οαρί]ῖ5 [επΙπαγαπα πἰππίην, 
Ριµ. 93. 

σα]πα, σ.ἩΠ, 2-7. 
Ῥοτοῖας σαΐο, 6905. Ρο]]ο Μαγεῖεο ρεηΐ, 6. 50. 
Οδΐο Ἠα[ογ, οἨ εἰοᾳαοπίίαπα Ώεπιοδί]οπες τοσαία5, Η. 29 

Ῥοςος. ἵπ Ηἱδραπία, {δ.-4{; ΟεΙάβογος πια πία ορρ]άο- 
τυπῃ ἀϊτιετο {αῇεί, 41 : τοργε]ιοπά(έ ηἰπλίαΠη ΤΠ ΠΠοςίος 5ο- 
τετϊαίεια, Ριμ. 65: Ἱοραίας ἵπ Α[Πίσαπα, Οά1νασίπείη. {1- 
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ΠΙΟΠάΔΠΙ οἱ ἀε]οπάαπῃ εθη»οί, 69: εαν Π]α[ίο 1η Ἱερα[ιοποτη 
αᾱ Αιία Ίάπη πηῖρδαπα, 311. 65 (γή ραπας (νεΙ Ἱεραίας) Μαπίϊ 
ορηίτα ΑπΙΙΟΕΠΗΠα, δή. {85 Τίο]ος α ΟαἱΠάτοππο ἀθρε]ήε, 
19. 

Οσαίο ἨΜποῦ, 694ΥΘΠΑ ἵπ διβρίοοποπα εοη]ατα[ίοη]ς αἀάιι- 
ος, ο. 1, 65 ΟἱεΈίοπθπα ρα(τῖω ραίτοπα «α]ηίαί, 1 ε]α- 
πιαί οοπίτα Οπ0δ4ΤοΠὸ, {15 ἵπ Ίορος 0ᾳ)βα1ΐ5 Πο Ἰπναί, 12; 
Οπ0δαγοπα Ῥανραινῖς (γαάσπά πα ορηδοί, ο. ΧΥΠΓ; η ΟΥ- 
απ πέν, 207 Βἰο]]α οεᾶρης Οωρανί, πἆ ΡΟΠΙΡΕΙΙΠΗ 
αΡΙ, 405 ἱππρεγίαπα ἵῃ ΑΠίσα οῬ]αίαπα τουυναί, 87: Όα- 
ο Ῥιῶεδί, 95, δᾳφ., δρ ππαπς Ἱπίονί, 995 ἩκΟΤΘΠΙ 
Ματοῖαπα Ηογίεηςῖο οοπηπιοᾶα{,, {δ. ; οἶας ο[Πρίο α Ο.ρατο 
ἵῃ {ΓΙΠΠΙΡΙΙΟ ἱταδηοία, 101. Ἐ]α8 6οτους δουν ία, Π, 112. 

Οαΐο, Οαἱοπῖς πηπονί5 βΗα5, ΤΠ, 100; αἆ ποσοπα ρασπαί, 0. 
1Υ, 135. Ε]ας 5ογου Ῥοτοία, Βτυί αχος, 126. 

σαἴο, Ἠμαν Οἱοστοπίς, 6.1, 99. 
γείῖας Οαίο: υ. Ὑείμης, 
σαίπ]ας; ου. Ππίαίνας. 
οαυσα, ορρίάαπα ΟοΠἱρογογαπα, Ρροταία ἨουΗΙ εαρία, οἱ 

[ηοο] ποσα, Η. 5Η, 655 απο, 515 δαρει5ί{ίο5 Γ6Υο- 
οαηίατ α Βεϊρίοηο, 89. 

Οαπ6η5, ἆπχ Ἰδίέαπογαα, 1. 57. 
ΟαΠ05Η5ΠΊοης, ΡΥ.4, 9: ΜΙ. 103. 

Οαπάἵαπα, ἵπ δαπμπίο, δα. ΤΝ, 3. 
Οαι]οπία: Ὁ. Απ]οηία. 
σαυπῇ, Οαπηί ἵῃπ Οατία Ἱποο]ω, ΛΠ. 20. ζαμπῖοις γΥεηίις, 

26. 

σ6α, ἵηδι]α ογο]ας, 6. Υ, 7. 
061ΩΠ.Ρ αἴο ποπιῖπα ΑραπΊθα, 5/. 06. 

Οεἰί, α Οε]ίο ποππα(1, 11. 2: Οε]ῖ5 αεοθηςοηί ΟΙπιρη!, 
1.45 60. 1, 29: αἱ Τειίοπος, ᾱ. 1, 9. ΟεΙίᾳ α Ἡοπιαηῖς 
η" » ἃ ατωςῖς (α]αία αρρε[αίΙ, Η. Τ; Α. 4. ζοη/. 
αα1, 

Οε]ροτί, Η.1, 9, 54, είᾳ. Οε]ἴρεγῖσα Ῥε]]α Βοππαπογπα, 43 
δᾳᾳ., 100: Ρµ. 68, Τί: ατασσομῖ [ωάμ5 εαπι Οα]βροείς, 
49 5η. ΟεΙ1ρενί ΒεΙ1, 44, οἱο. 01 υοτῖ παίαη{ Βοπιαπῖς, 

Η. 1005 4. 90: 6. 1, 98: Ρωπὶς, Α. 4: (ἵπ ρ"ρηα Οαη- 
Ὠθηςί, 20: 92 50.) 50, 6; Η. 24 94 είο. 

σας, Ργορεπίίου Οοἱίαναα, 11.9. 
Οαποίαρηία, 31. 90. 
Οεηςος Μείείας ἰαποίατῃ οἱ βααγηΙπΗΠΙ «οπαία ΠΙΟΥΘΥΕ 

ναί, Ο. Τ, 285. Ο8ΗςδοΓος βἰαἴπεπάο Ρτείῖο ΤΘΓΙΠΙ γεῃᾶ- 
παπα, 0. Π, 48. 

Οδεηδοήηα5ς Ὁ, Ματοίας Οδηδονίηης. 
ΟεΠδΠ1 ασθῃς 6541, ΠΙΠΊΘΓΗΠΗ οαΡΙΠΠΙ ἀπιϊάϊο ΠΙΙΠΟΓΘΗΙ 

ἸηγεπΙ{, απαπι απίο ΡεΙαπι Οἶνῆα, 6. Π, 102. 
6. Οεπίομ εἶαάες αἆ Ῥ]εδίίπαιη ρα]αάσπα, 4. 9.10, 1, 

η) - 

Οεηίηπαία εοπη]ῖα, 6. 1, 595 ΠΤ, 90. 
Οεπίπποπες, αποπρ]απῃ ἀοπαἴναπα αεοῖρίαπέ, 6. ΤΥ, 100, 

120. 

Ο6ερμα]επία, π]ατῖς Τοη]οί Ἱηδμ]α, 6. , 25. 
Οεταππῖῖ πἹοηίας, Ερίί, 6. Π, σ4. 
Οετοατῖς {απΙΠα Γα]π]ηε {αοίυπι, 6. Τ, 78. 
Οετίαππθη ςἵησι]ατο Ὑα]εγ 6ΗΠΙ 41ο ,. Χ; δαρΙοηί οαπη 

0εΙἩμενο, 1. οὐ: ΟΙαπάΙ ΑδεΙ ουπι Ταιτρα, 4. 97: 
Ῥαϊρίοπίς οππ ΑπηϊραΙε, η. 455 6811 ουπι Νυπηϊάα, ϱ, 
ε οὐ 

Οοινα οαπάϊάα δοτίοη, 6. Τ, 110. 
Οειν!, πιασμίηα Ῥε]]ίσα, 6. ΤΥ., 78. 

Οαδΐα5, ργοδεβρία5, 6. ΤΝ, 20. 
Οε5α5, εοσηποπ]πο Μασθάοπίοςς, 6. Υ, 49. 
Ῥ. Οείμερις, οαπι Ματῖο Ποςίῖ5 Ιπάϊσπίας, 6. 1, 60, 63 αὐ 

Αγ]]απα 5αρρ]εν 56 οοη/{ογΕ, 50. 
Οείιεσις, ΟαἰΠπα δοοἵ5, 6. Η, 2, ὃ, ὅ δή., {0. 

Οῶτοπθα, π1Ὦς Βοίία, 211. 99: Πρῖ νποατ ΑτοζεΙαις 
Βγ]α, 42-40. 



ὦδ8 

Οια]οράου, Βἰθγηία αινς, ΜΗ. ολΤ1. 
Ολαιαίάεηςος Ενας Απο Ἱαπη ἸάγαπΠί αἀγθιδις ἨΟΠΊαΠΟΣ, 

5η. 31 αχ οτᾶ πιατϊήπια Τηταςία οἰἰοϊηπίατ α Ῥμήίρρο, 
σ.1ν, 102. 

Οἰια]εῖς, 5ή.20, 295 1. 91, 34 42, 45. 60: ππᾶ εχ 6ΟΠ]- 
Ροάΐρας Οταροία, Μα. ΥΠ. 

Οἰνα]οίς, ορρίάαπα δυτία., ή. 67. 
Ομα]άσί ναίες, ο. Π, 150. 
Οἰαΐγμες, αἆ ΤΙιογπποδσπίεπη ρορι]ΐ, 5οοἳἳ ΜΠηνηάαίΐς, 2. 

65. 
Οναοπία, Ερίτί ρατς, Π1. 1. 
Οματῖς, ορρίάαπα Ῥατηία, δή. 57. 
ΟἩμδγεοπεςας Τητασῖσα, 6. 1Υ, 88: 54. {, ὂν 21: 68Π τε]ῖ- 

εἴατῃ αἲ ΑπίοςΙιο ουσπραηί ΡοΙρίομες, 68 δφ.; αδαγραίυτ α 
ΜΠγίάαΐίο, ΑΠ. 139. 

(Οιδγοποσας Ῥοη[ίσα, ορρίἀππᾷ Ο]αιοποςί Ταυνίοςς, ΑΠ. 
102, 108. ᾿ 

Ο,δγδοηεςα5 πηασπα 5. Ροπίηςη]α π]ασηα»Σ οἱ. Αδία ΙΠ[εος. 
ΟΙ Ἱοραί, Μα. ἩΠ, {; 5οοἳἳ ΜΠλπίάα1ΐς, ΜΙ. 25: εἶς ἵταίας 

ΜΙΠεϊάαΐες, 25, 48 5ᾳ.; ἃ 8Υ/Ι4 5οοῖΐ5 αἀςοῖρίϊ, οἱ: Οµ115, 
5. 21 οπρία α Ῥμ]άρρο, Μα. ΠΠ. 

ΟΙιοίεποα, ρτα[εείπτα Απιηοηιας, ΛΗἱ. 1045 Ομοίοη, 10. 
Οἴοετο : 0. Της. 
Οία, Ρν. 21 5Η. 1, 93 ΜΙ. 8, 57, 75, 112, οἱο. 6. 1, 

77:Υ, 7, 8; Ρατίοπι αἲ 5µ ταρίί Τΐριαπος, δή. 48; ΜΙ. 
105: ΒοΟΠΙαπο Ἱπιρετίο αοσθᾶ{{, δή. 505 3Η. 606, 1158: Ρα15 
ἃ Ῥοπιρείο ἀαίατ Αποραισαπϊ, 105: Ρο]οπποπί αὖ ΑΠΙΟ- 
πίο, Ο. Ὑ, 75; ΟἨϊοία Αδροτα, Ρἰγαίαγαπη 5οε5, φπϊ ΟἩ]- 
ος ἱπάο ἀἰσυπίας, 2Η. 92; Ῥοπηροίο 56 ἀεάΙῖ, 96. 

οἵ]α, ορρίάαπα Α[ίος, Ρα. 40. 
Οἵο ρτοδοήρία5, 6. ΤΝ, 27. 

Ούρος τν. Της, 
Οἰπιντί, Ορ]ΐοα βρῃης, Ώε]ρ]ιος εχροά{Ποπεπη φδοἱρίαπί, 1). 

ἆ- ἵπ Πα]ίαπα οἱ σαΗΐαπι Ἱεγυπρυπί, 6. Ἡν 21 6. , 25; 
οἴπιρτογαπα Ρτοροπίος Νε, 6. Τ, 4. 

Οἰπαπιυτί, ϱοης5 Ἠ]ψτίσα, Π. 16. 

ὤποας, Ἱεραίας Ῥυτηή, δα. Χ, ΧΙ. 

Οἵππα, α 5επαία πε τας αἲ παπα τη Ἡἱεραπία, Π. 8. 

1. Οοτπο]ῖας Οἴππα, 005. Ματίο εἰ πογ!ς οἴνίρας 5ίπάοι, ο. 

1, θά; αὐτομαίητ οἱ οοηδυ]αίᾳς, 057 εχογ πα Ραταί, {0. 
504.: εππη Μαγίο ΠΓΡΕΠΗ Ππίταί οἱ 5αγ]ί οοπίτα 8Υ]]απος, 
69 σᾳᾳ.; ΜΙ. 60: Οοπι] Πίογαπη οΠΙ Μαπίο οἱ Ε]ασςο, 70; 
Μι. 5; Οοη5] ΠΤ; οοπ/[οςΙ έν ἵη οοποίοπο, Ο. Τ, 77 544. 

Οἶππα, ργα (ος, Ιαπάαί ρεγοςκογες 05.515, 6. Η, 1215 Ῥτορο 

πιρηίπήίατ, 126. 

ανα, (ή ναπις Ρ]εῦί5, εγτοτθ ποπηϊπἰ5 ἀἰδοστρίέατ α Ρορη]ο, 

σ.Ἡ, 147. 
Οἴτεεηδος ροπιρς, Η. 231 0. Ὑ, 190. 

Οἰτοππινα]ίαίο πίτα, Νππαπίία, Π. 905 πρι, 4. 08: 

Ῥοπιρείί, 0. ΗΠ, 01. 

Οἵττ]να, ορρίά πα Ῥ]ιουίάϊς, Μα. ΤΝ, 2. 

τία, 5γριαεί» τορία, Ρα. 111 Να. ΠΠ: Μαςίπίδδα., οἱ ἀθῖῃ 

Μοίρες, Ρα. 100. αρα, 0. Η, 90: ορρυρηαίητ ἃ 91ο, 

6, Ιν, 58, ὅ5. 

ἵπ Οἰδίοτπαπα Παρςί ροτουηί Ποπηαηί πηϊΠίος, Π. 54. 

Ονί]ος εοάἠήοπος, 6Ο. Ἐν ἓν ον 7 δη. Οἰνία Ῥοῖα, 6, Τ, 

6 π1./ εοταπα ια, 0. Ἐν 3-65 οἷν Τε. Βοἱρίοπεπα Ρος 
οπρίἀἰίαίοπα απὶ οΕΕΑΣΙΟΠΕΠΗ ἀθάΐδο, δοπἱρδἰἰ ΠΟΠΠΕΠΙΟ, 

Π. 5. 
τοπ Βοπιαπαπη υἱγρίς οράστο ποίας, ο. Ἡ, 260. Οἶναπι 

ΠΟΥΟΓΙΠΑ οἱ γοίοτηη ος, ο. Ἐν 0 64. Ον ας Ῥερεί- 
εἶδεο Ο9'44τοπα ροτάιας, 0. Π, 89, 100. ΤΥ, 8. 

ἆς Οἶνίιαία κοοἵἵς Παλεἶς ἀπηδα ἀᾖκδοπδίοπος, 0. Ἐν 21 δη. 
ποραία οἶγίίας, οεα»ίο οἱ 5οοἰα]ίς, 08 54.) αγίας Ῥοπηαιᾶ 

ἀκία Πα]ίείς, οχκορρίίο Ἰωποπηίς οἱ Φα (Ἴνας, 48, 63. 
πίίας νἱηῖς οοηκίαί, πος ο Πο, ο, Ην 07, 00. Οἶψίίας 
παπα, πανί απ (κ, Γη. 87. 

ΤΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΤΜ ΕΤ ΒΕΒΓΜ. 

ΟἸαπιοτο ργοᾶῖΐ 56 οχοτεῖίας Οα5ςί, 6. ΤΝ, {04. 
Ο]αςείς, Ἰαπαία, 6. ὓ, δἱς Ἰαδίταίίο, 96. 
Οἰαμάΐα ΟυΙπίία, πιαίτεπα ἀσοτΙπα (τακίί, Α. 56. 
Αγρίο Οἰαιπαίο, εχοτοῖέα5 ρατοτε τουησαί, Π. ΥΠ. 
Αγίας ΟἸαμάΐας Ο.σης, δα. Χ, 2. 
ΑΡΡ. ΟΙαπάΐας, 005. Οαρααπι οἰτοππηγα]]αί, Α. 37, 40; εἰ 

οαρίέ, 49. 
ΑΡΡ. ΟΙαπάΐας, (πραπας πα ίηπα , {οιτοί ΑπΙΟΕΠΗΠΗ αἲ Τ.8- 

ΠΙΦΚΑΠΗ, 54. 16. 

ΑΡΡ. Οἰαπάΐας, 5οε6ς ΤΙ. Οτασσλῖ , ἱπαπηνίτ αρτῖς ἀῑνίάεη- 
δ.σ, 19. 5 

ΑΡΡ. Οἰαπάΐας, (πίραπιας παπα, Ματίαπη ἵπ Ότροπα Ιπίτο- 
πα, 6.1, 68. 

ΑΡΡ. ΟΙαπᾶΐας Ῥή]ο]οτ, 605., 6. 1, 103. 
Οἰαμάΐας Αδεας; οἶας ρήσπα εἰπρα]αγῖς σπα Ταπτεα, Α. 37. 
Οἰαπδας Μανοεβας; υ. Ματοσ]. 
Οἰαμάΐας Ἀετο, Η. 17. 
Οἰαμάῖας Ῥαπ]ης, ρο/ἵμς Οπαάτ]σατία5, Αππαϊιασι δοηρίος, 
ο. 3, 

Οἰαμάίο Φαβίπο οἰνίίας ἀοπαία, Δ. Χ. 
Οἰαισίτα βογ ας, ΠΠ. 102. 
ΟΙάτοπεπα:, Τοπία αιῃς, ΜΙ. 63. 
ΟΙεοπαρογς, Ι55ἱοΓΗΠ1 Ἰθραίας, ᾖ.- 
ΟἸαπιοπίία: Ίαις Ῥοπιαπίς οαγὶςκῖπια, Μι. 61: ΟἸοπιοπίία εἰ 

Οωφατίς (εππρ]απ, 6. Π, 106. ο 
ΟΙεοραίτα δυτα, ΕΙία ΑποσΙ Μ., 5/. 5. 
Οἱοοραίτα, πχος Ώεπηε(γῖ Νοπίονϊς, πεσαξ πα έαπα εἰ (σπα, 
5/. 08 4Ρ. 

ΟἹεοραίτα, ποροίοπι 5πππι Αἰοχαπάταπα ἴπ 0οο τοπαμῖε, 
ΜΙ. 935 βα74Πῃ Ρ{οἱοπιογπῃ αρηᾶά 0ο05 ἀεροπίε, 112. 

ΟἹεοραίτα, Βία ΜΗ Πγ]άαίΐς, ΛΗ. 108. 
Οἰοοραίτα, ἀβυριϊ τορῖπα ου [γαίτο Ρ{οἱοπησδο πάγος πι 

Ῥοπιρείο, 6. Η, Τ{5 τορπο εἶεσία, εορίας ραταί ἵπ Βυγτία 
αάγοικις ΓγαίΓοπη, 84: τος ατα 0κατο, 90 απῖ εχοτ- 
οἵέππα οίίαπα αριιά οαπη τοσα ξ, ΗΤΤΑ: ΤΝ, 58, οἳ εἶας 
ο[Πρίοπη ἵπ π.ά6 Ὑεποτῖς εἰαζῖ, 102. Ο]εοραίτα Ὀοἱαῦο]ία" 
ααχ ία πε, ΤΥ, οἱ Υ, δ. ΟἹεοραίτα οί Αποηιι αππος, 

Υ, 1,8. ΙΥ, 39: Ἐργρίο ρετηοίοσας, Τ, 6, , 1; αὖ 
Απίοπίιση οἱ Οσἰαγίαπαπη πανϊσαίητα, ζοπηροςία!ο οἱ πποτΏο 
τοβποίατ, ΤΥ, 805 Ὑ, 8: 5οτογοπ] ΑπΙΙπΟΘΗ Ἰπίοτῃοί οὐταῖ, 
Υ, 9: Απίοπίαπι ἵπ Ἐπυρίο οχαρίε, 115 [ανοῖ 5. Ῥοπι- 
Ροῖο, 144. 

ΟΠδίμοπος., ],οδυίας, απηῖοας ΜΠπιάα{ἰς, ΜΠ. 48. 
Οἰοᾶϊας Βηγπίους , Ιπίοτ[οσίας αὖ Οσἰανίαπο, 6 ὓ, 49. ' 
Οιοάΐας Ῥιο]ος, ραἰτίσῖας., ο). ΥΠ; ἰάσπα , ἱἴρηπας Ρος, 
σ.Ἡ, 14 οφ., 11, 23 ΤΥ, 19. 

Οἰοδΐας, α Ῥνπίο Ππούαπα πιῖσδηας, 6. Ὑ, 2. 
ΟἸα]1ΐας, Υοὶ ΟἸοπαίσις, Μία. ΧΥΙ, 2. 
1,.. οποπίας, 60. Τ, 50. 
0Ἴπροα, ορρίάσπι Αῄος, Ρα. ὃν 110. 
ΟΙμκίασα, ορρίάστη Εἰτυτία, ο. Πς 6. Τ, 88, 91. 
Ομ (οἱ 1.) ΟογπεΙίς, Ἱοραία5 αἆ ΑπΟΕΜΙΠΑ, 8. 
Οπίάας, τος οαπία, 0. 1, 110. 
ΟποβδΗ5, 15 Οτοία, οἱ. Υ, 2. 
Ι,. Οροσσίας, ῥάσσπα Ἰπίος Απιοπίιι οἱ ΟοἱαΥΙαΠΕΠΗ 

μαι, 0. ὓ, 60-64. 
Οοοσγη άν Ῥεοβοπ{οτί πα, {ποςγίο δἱα, Τογίασςε 
οογγηρία, 0. Ἡν 110. 

Οοάτοροίΐς : υ. Βοοάγα, 

θαοκγτία, ϱή. 8Η. Ἐν ὃν δν, ὅἃ ΜΙ. 106, 115, ἵ 

ο) 
Οαπιοπίαπα Ῥοτία, Ἀοπια, 0. Εν 8. | 

οσα το. Οσ1μ5. 
Οσα ίαπι Απραισισι δη έασ Αρρίαπαςν Α. αν 

ΟοἨούς, ΦἰαΙοΠοΙ ἀοφογοης ἀοοζημαίας, Π. 18. 

απἰηροπατία, Ο. ἓν 82. Οο]λογίος 
103, 9 
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οσοι, δή. 63: 5.0 ΜΠπιάαίο, {5 δ4, 07, 16015 58 Ῥοπι- 
Ροίο, 31. 105, {14, 117. 

Οοιεπάα, ορρίάαπα Πϊδραπία, 1. 99 100, 
ΟοΗἵπα ροτία, Ποπιο, ο. Τ, 08, 07, 90. 
Οοοπία: Ἠοππαπο». Ἰιον 4ο ἀποάσοῖσι οο]οπίῖ5, 0. Τ, 93. 00- 

Ἰοπῖᾶς ἴπ Παἰίαπα οἱ ΒἱοΠίαπα ἀοάαχτί άν. Ὀταδας, 30. 00- 

Ἰοπία γοίσοταπογπη βγ]]. 90, 104: σα ατῖδ, Η, {9 δφ.) 
ΤΠ, 2: Οοἰανίαπϊ οἱ Απίοπ, Υ, {5 5σφ. Οο]οπία Ποπιαπα 
Οατίλαρο, υἱά. Οατίναρο. Οοἰοπία α. 095416 ΤΑΠΙΡΞΔΟΙΠΙ 
ἀεάποία, ο. Υ, 127. 

ΟοἸάππα Ἠλοσίπα, 0. Ὑ, 8ο, 103. 
Οοπ]α : Ό. Οδαγίο. 
Όοππαπα, σαρραάοσία οἴγίίας, ΛΜ. θ4, 82, 114, 151. 
Οοπηϊπίας, Η. 49. 6οπ/. Ροπίϊας. 
σοπηἴα15 ποτβας σωφατῖς, 0. ΠΠ, 110. 
Οοπηίία, εοηδυ]αία, 6. 1, 98 (πραπίς ρ]ερίς ογοαηάἶς, {4: 
Π, 545 δεπαίοπίρας, 1, {005 πρυία, οοη(ηπαία, , 0 
Π, 505 ΤΥ, 92: οοπλϊΙογ Πα ἀῑςς {ου ΙπάϊείΙ, ΤΥ, 7. 

Οοπιπιασεηί , ἵη Αγτία, 6. ΠΠ, 49. 6ο. Απιίοσμς ΟοΠΙΠΙΠ- 
5εΠΙΙ5. 

Οοππρεᾶες ατωοίῶ, απ 1ου» Πα. ΥΠ. 
Οοπυρ]απία5 το] Οορ]απίας5 οαΠΙρΙ5, ἵπ Ἡιδραπία, 1. 88. 
Οοπηρί6ρα, π1Ὀ5 αὐ αἰλὶς ιο πιοπιογαία, Η. 4, δᾳ. 

Οοποογάίς Φος, ΛΜ. 23: 60. Τ, 26. 
Οοπἱςίοισίς, ορρίάαπι Ἠἱδραπία., Η. 57 5η. 
Οοπποβα, Ἰαΐτο, Η. 68. 

Οοποπεις, Ρτοά1{ Τατοπίαπι, 4. 92. 
Οοηκεπίία, ορρίάαπι Βναίοτατα, 4. 56: 6. Ὑ, 06, 58. 
Οοη]αΠῖ, α 5οπαία πηῖςςί, Η. 78 545 Ρ. 92. 
Οοηδι]ε Ργα5οπία, ΠΙΙπογες πηασὶςίγαία5 ΙΠιρογίαΠα ΠΟΠ. Ἰ1ᾶ- 

Ῥοπί, 4. ὅ; εοηςι], ογθαίο ἀῑείαίουα, Ιπιραίαπα ΠΟΠ. 18- 
Ροί, 12. Οοηδα]ες απίο α.ἰαίεπι εγθα{1, ΠΗ. δά: Ῥμ. 112; 
σ.Ἡ, 129 :1ΠΠ, οί, 88; 5αοπΓες οἱ {α5065, ή. {5 Ροίθ- 
ρία5 ἀεὐμίαία ογδα[ἴοπο (πΙῬαπογαπα Ρ]ορῖς, 6. Τ, 1. 0908, 
ἀθείσηαίης ἵπ 5επαία ῬήΠΊΗ5 5οπίοη{ίαπι ἀῑοί, 6. Ἡ, ὃ; 
οοηδ]αίαπα αΏδεπίοπ Ρείοια Ἱπάπ]ίαπι ααἰραςάαπι, Π, 
8; εοηςι] 5ἶηπο οΟΏδΘηδα οο]]εσο 5εηΒ{ίΙΠΙ ΟΟΠΥΟΟΑΤΘ ηΟΠ 
Ῥοΐοςί, {47 Ρτο οοηςα]αία ομῄποπάο ἀοροδῖία 900 {αἱεηία, 
19: οοηςα] ρος οείο πἹεηςες πη]]ας, 10.; Ῥοπιρείας πο 
οο]]εσα, 93: εοηςι] τα(ϊοπὶ τοάάεπάα ορποχίας, ἐθία. 

Οοπνῖνίαπα ΜΠἰάα{ῖς, ρᾶςο [ασία, Μὶ. 66. Τη εοηγ]γίο {γιη- 

αάα,στ,οί, {15:1Υ, 17. Οοπνϊνίαπι Α. Ῥοπιρεί, Ο6- 
ἰανιαπϊ, αἱ Απίοη, Ἡ, 75. 

Οοροπία5, Ργοδεβρίας, ΤΥ, 41. 
ΟοταΠ1, σεης βατπιαίῖεα, ΜΙ. 09. 
Όογας, ΠΊΟηΠ5 α]]5δίπΊα5 Ῥτορο ΟαΠἱρο]ίη, ή. 9ἱ. 
Οοτάπβρα, ατος Ηἱδραπία, Η. 65 5φ.; 6.1, 104 105. 
Οοτβπίαπα , πτῃ5 Ῥε]ίσποταπα, 6. ἩΠ, 58. 
σοµηίμαςδ, Μα. Υ, ΥΠ. 
ΟοπίοΙαηα5; υ. Ματοῖας. 
Οοιποε]ία, πιαίει ἄτασςµοτιπα, ΕΙία Αἰπίοππί ΠΙΔΙοΠΙ5, 60.1, 

17, 20. 
Οοιπε]ῖα, πχου Οταςςί, ἴππι Ῥοπηρεί, 6. ΠΠ, 83. 
Οοιπε[ία Ίες, 6.1, 100. 
Οοππε, 5γ]απὶ, 6. Τ, 100; Οοτηο]ίος τος Βοπ]α Ροί{{1γος 

1η [α[ῖς οί, 11, 4. 

Οοσπε!ῖα5 6ο55115 γ]ποῖέ Φαπηπίίας, δα. 1, 1. 
Οοτπεβας, α Ταγοππῖς ΠοδμΠίου (νασίαίατ, δα. ὝΠ, 1. 
Οοππε[ίαξ 5 Ἱη[ε]ίεεπα εχροάΠίοπεπα ἵπ Π]γνῖαπα 5αδοῖρίέ, Π0. 

14. 
Ο6οτπε]ῖας, Προτίας Ποπη]πῖς Ῥυπία, Να. ΤΥ. 
Οπῶα5 (υεἴ, Πεῖι) 6ογποίίμς, Ιεσαἰοπῖς Ριῖποορς αἆ Λη- 

τἱοσβάπα Μ., δή. 9. 
Οοιπε[ας, υἷά. Οἶππα, Ὠο]αβε]]α, Τιοπία]ας, Ξοἱρῖο, 5Υ]]α. 
ΟοππίΠοῖας, τοίενί Απο ρτῶοεςί, 6. ΠΙ, 80; τουῖρίί ρτο- 

βοπρίος, ΤΥ, 36; εοπίεπά(ί ουπα Βοχίίο, 59 5ᾳ4.,οοσἰά[έατ, 
ὦ6, 
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Οονπίβοίας, Ἱοραίας Οοίαγίαπί, 6. Ὑ, 80,80, Π11-{{5. 
Οσοἵπια, αΠηριπίασ εἰα(αίς Ρε]θιοί, ή. 07. 

Οοτηπία5, 5οΓγοΓΙα αξία δοιναία5, 6.1, 70. Λας, ΠΠ, 
92. 

Οσἵοπα., ἵπ (ΠΡΟ, Ρα. 6ὐς 6. 10221 ΓµΠετο, 6.1, 
1065 Π, 148: αποπ, {06 οἱοαρίποα [οδεΐς ἀῑσθις, ΤΗ, 
74. ΟΟΥΟΠΑΤΙΠΙ Ῥτωπηίο ΠΟΠ οοπίοη{{ πες Οσἰανίαη!, 
λος: 

ΟουρΙοΓΙΠα {ά1068, Ῥτορο Ρμρρος, 6. Υ, 87, 1032. 
Οοτβῖσᾶ, Ργ. ὅ; Μὶ. 9ὐ: 6. Ὑ, 67,72, 78. 80. 

Οουγἳ ΟΙεθίοπθΠΙ ο ΦΟ0ΠΊΠΟ οχοϊίαπί, 6. ΤΥ, 19. Οοτνίς τθ- 
ἠποπίαγ πάγος, Ὑ, 100. 

Οοιγίπαςτ 0. Υαἰοτίας. 
Οοτηησαηία5, δα. Χ, 3. αίας, Π. 7. 
0908, ἱηπδι]α, 31.293, 115; 6.1. 102. 

ο. Οοδεοπίας, 6. 1, 52. : 
Οοβδγτα, ἱηδι]α Ἱηίοτ ΦΙοίαπα οἱ Αῇίσαπα, 6.1, 96: Ὑ, 97. 
ΟοίιοἩ , Ρατ» Οαγαριηῖς, Ῥµ. 127. 
1. Αιιγεζῖ (Πιεχιᾶοδε ἴεφεύαίιγ Οογπε[ίας) Οοίία, τερε- 

(απάατάήχ τους, 6. 1, 22. 
1. Οοἑία, Π. 10. 

Οοίία, Ίεσο Ὑατία Ροδίπ]αίΗ5, 6ροπίο ἵπ οχίῖαπα αΡί, 6. 
τα. 

3. Αιιγεῖ. Οοίία, 695. Βϊθιγπία ρτῶοςέ, υἰποϊίας α ΜΙλτί- 
ἀαίΐα, ΜΙ.71, 149. 

Οοίία, Ιεραίας Οᾳσατίς, οἸαάσπα ἵπ (αΠία αοαρί, σ. Ἡ, 
29, 120. 

Οἵα5ι5, οαδίεΠαπα ΟΠΙοία, ΜΙ. 96. 
Οµα5815 10. Μ. ΑαπΙας 0145515. 
}. Ἰμοϊπίας ΟΓαδ5α5, 005. 4. 55 5η. 
Ρ. Πο πιῖιςδ ΟΤ885Η5, 005. Μα. Χ. 

1οΠΗ5 Ογα55ι5, Ἱοσαίᾳς 5. Οωφατῖς Ώο]]ο δοοίαΙ, 6. 1, 
40 54. 

Οταβδ5, ορροπῖ{5ε Ματίο, 6. 1, 69; Γασιί οππι Π11ο οί οεςῖ- 
ἁίας, 72. 

0135515 πχ Θγ]απας, 6.1, 90. 
Μ. Ἰμοϊπίας Οταδδς, Ῥγῶίου, Ῥε]ΙάΠ1 σ]αδἱαίοτατα εοπβέ, 

σ.1, 1118-24: ὀοπίοπάϊέ ουπα Ῥοππρεῖο, {2{5 Οοησα], 
10.5 Ῥοπηροίο Ρογ Ο8054ΤεΕΠΙ οοπεΙαίατ, ΤΤ, 9; 6005. Πθγατη 
18; Ῥτουος. ντι, δή. οἱ; 6. Ἡ, 18: Υ, 10: Ρατιηῖς 
Ἰη(ααδίαπα Ῥοἱαπα Ἱπίονί, 10. Ἐ]ά5 πχοι Οοιπεία, 6. Ἡ, 
80. 

Ρ. Ἰοϊπίας ΟΓα555, Ματοῖ βΠας, 6.Τ, 18. 
«Πασϊπῖας 0ταβδ.5, αμα οονῖοτί α Ο6ᾳ5ατε ρταΠοῖίατ, 6. 

Π, 42. 
Οταδπας, ορηίητίο, 6. Π, 82. 
Οταίοτας, ἆάκ ΜΙητίάα{ῑδ, ΜΙ. 17. 
ΟΊοπιοπα, ορρίἀππα Πα]ίος, 4. 7. 
Ογοπῖάες, οἰίπι ἀῑσία της ῬμΠρρί, 6. ΤΥ, 105. 
Οτεοία, Ργ. 5, 6. 1Π. 831Ν. 575 Ν, 2. ΟΓ6ἴ6ΠΘ68, ού. 3: 

φαρἰ(ίατῖῖ, 6. ΠΠ, 495 (απα[ίοτες, 71. Οτείΐσοα Ηϊδίοτία ΑΡ- 
Ρίαπῖ οἴίαίατ, 11. 6. Οτείίεαπα Ῥοαπα, οἱ. Υπ 6. 1, 111. 
Οταίῖοας Απίοπίας, 10. 

Οποµςα, ἀποῦ πχος, Κ. 1,1. 
Οπδρίηα5, 005. 4. 60 54. 
Οπδραςδτ 0, βα]α5Η15. 
Ματοῖας (πιεπάοςο ἴεφεύαί{ι Μἰπαεῖαθ) Οτἱδρις, 6. ΠΠ, 77 

50.5 ΤΥ, 5δ δφ. 
Οµας, Αἰποπιοηξίς, ΛΜ. 28. 
Οπίοπίας, ὦ 115, 6. 11, 28. 
Οτῖχας, σἰαἱαίου, 6. Τ, 116 54. 
οιαδᾳ5, Ρα. 28. 
ΟτοίοἩ, ατῃ5 Πα]ία Ιηῇ,, Α. 07. 
Οµ1οο, 6. Π1Τ, δ9. 
Οππια γε] Ογπια, ορρίάαπι σαπιραπίῶ, ϱἡ. 25. 
μπια, 6.1, 49, 104:Υ, δί, 85, 84ὓ 
Ουπεῖ, ρορα]α5 Ηἱδραπία., Η. 07 8). 



00 

Οππίοι]ΐς αρσοτ 5υοάἵίας, ΜΠΙ. 05: πιαπῖα καβροπδυπίατ, 
75, 84 ἵη οππίσυ]ος Ποφίσπα 5προτπο ἱπηπϊεππίατ Ῥ6- 
είία., 78. Οππίουϊ Ρεποςπί, ο. 1, 941. 

Ουτία Ἡοπιαπα ουπη οπάαγετο Ο]οά[ οοπΠαστας, 6. Η, 51 
οππία Ῥοπιρείί, ἵπ απα ουεῖδας οδί Οωκατ, ἱπορπά[ατ ἃ 
Γοριῇο, 147. 

Οπτίαίΐα Ίεσο αἀορία, ο. Π1, 94. 
οστίο, ἑίραπας Ρ]εὈίς, εοιταρία5 α 0ακατο, 6. Π, 20 5φῇ.1 

Γαβίί αἲ Οακατεπα, 91-00 5 Β1οΗ(σΕ ργα[εείας, 41 Ἠο]μαα 
ἵη Α[εῖοα ροτῖί οἱ ρε, 44 5φ. 

Οαγίς Ὀεπίαϊα5, δα. Ὑ. 
Οππίας, Ἰαίτο, Η. 68. 
ϱ. Οπτίας, οοίας απο, 0. Π, 9. 
Ουτίας, Ρτοά{ίος, 0. Υν 197. 
Ουττάα οσΠασειη τορῖε Μη μγίάαίες, 11. 112. 
Ογο]αᾶες, ἱηξυ], Ργ. 6; Μα. ΠΠ. 
Ογάοπία, ορρίάσπη Οτεία., δή. ΥΠ. 9. 
Ογποδοθρµα]α:, οοἷ]ες η ΤΠερδαία, Μα. ΥΠ, {τ 5η. 10. 
Οσρτας, δα. Πς 54. 4 52, δάς Ηἱ. 56, 92, 950 6. Η, 29 51Ν, 

οἱ: ν, 2. ἵπ ΟΥ ΡΤΗΠΑ παν Οαΐο, 0. Π, 23. 
Ουρεεί]α, ορρίά σπα ἵπ Τητασία αἆ Ἠεύταπα, ΜΙ. 66. 
6ντοπα, Ογτεπαῖσα, ἵπ Α[πίσα, Ργ. 15 Μα. ΠΤ; Ρµ. 106: 

σπι,8δ.1Υ, 57; ἂὰ Ἠοπιαπος ἰταηςίί, ΜΗ. 1ἱ: 6.1, 
Με 

οστά, Ρµ.28: (.1Υ, 80. 

ντα», Πας ΜΠλάαἲΐς, ΜΙ. 117. 
Οστας, Βανίας Αδία: φορίεπ{τίοπα]ἰ (οοᾶίσες Ογτία5), ΑΠ. 

100. : 

Οστίοπτη, ἵπ Ῥτοροπίί4ε, δή. 685 ΜΙ. 72-76, 80, 85: 6. 
ΙΥ, 15: Ύ, 197. 

Ὀ. 

ΏαεβΠα5, τον Νιππιάαταπα, Ῥη. 41. 
Ῥαοί, Ργ. 4, ΠΠ. 22 54.1 54. 323 Ὠαείεα Αρρίαηί Η]δίοπία αρ. 
Ρο ιπη οἱ ΑΠΟΠΗΠΙΗΠΙ. 

Ῥαίαίας, ῬΡορα]α5 Ραπποπίεις, 1. 17. 
Ῥαἶνα οᾳπ]ΐθς, ἵπ οχογοῖία ΑπΙοοΠΙ Μ.; 5η. 33. 
Ῥαἰπιαίας, ΠΠ. 11-19, 17, 24 5η., 18. 
Ώαππαροτας, Βλοδῖας, ΜΙ. 90. 
Ῥαπιαδίρρας; υ. Ὀταίας Ώαπιαξίρρας. 
Ῥαπποστίία5, Ρτσίου Ἐίο]οταπα, δή. 21. 
Ῥαπηρίας, Ἱπ[εγίας Τ5ίος, 11. 23. 
Ώποτβνο, Πα Ηϊγτίι, ΠΠ. 9. 
Ῥατάασπί, Π. 2, ὃς, 4, 22: ΜΙ. 55 0. Υ, 70. 
Ῥατάσπης, ας Ἠ]γτί, Π. 0. 
Ρατίας Ηγςίαςρίς, ΜΗ. 112, 110. 
Βατίας 6οάσπιαππς, Μ. 8. 
αγίας, τον Μοοίς, Μῃ. 106, 117. 
Ὠατίας, ας Μηιιάα1ΐς, ΜΗ. 108 117. 
Ὀητίας, βης Ῥ]ιαγηασίς, ο. Υ 70. 
Γαγ5ί, Ώαοτςί, ρεης Π]γτίοα, 1. 2. 
Ῥαδΐμς , βαἱαρίηας, ΑΛ. 40-47. 
Ὀαδφατο!, ϱρης Π]γτίσα, Π. 02. 
[αδδατο, ία Ην τή, ΠΠ. 3. 
Ῥαΐας οἶίπι ἀῑσία ατὴς Ριηρρί, 0. ΤΥ, 100. 
Ῥαυπία, Αρης ρατς, δα. ΤΥν 1 ΛΑ. 91. 
Ώρυρπην/ τί , Ἠτῖς δν πίς, Α. 505 ᾶ ταΓΙοΠΕΠη αὖ Απίοπιο 

Ροδορπάαπα, Ο. Η, 821 ρεσππία: πμ» ἀἰδιυπεπάαν, | 
βθ. 

Πουἱδίμς δαχα, Ἱορπίας Απιομιι ἵπ Όε]ο ῬληΠρρίοο, 0. ΤΥ, 
β7, 102 4.1 δυτία ρα {ο ας δή. 51. 

Βουἱπισίίο, Η. 20/1 0. 1, ΠΒ, 47, 63, 941 ΠΠ, 43, 03. 
Γουἱπιας: ία. Ὁ. Βτυίης, 
Ρ, Ὀοείας νἰπο Βαπηπΐος, δα. Ἐν 1. 
Βοείας, ἵγταππας Πἰνορ, δα. ΤΝ, 1.0. 
θεσία» , Ἱεραίας Απιοπη, Ο, Η1, 80, 
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' Ροἱρηῖ, 4. 271 Μα. ΤΝ, 2 ΧΥΠ; ΜΗ. ΤΙ. Π. ἆ αφ. 

Ρεοῖας ργοδοήρίας, 0.1ν, 27. 
Ῥοουτίοπος Ρετηρίαηϊ, 6Ο. Υ, 48. 
Ρε]οίατας, τον, ΜΗ. Το, 114: 6. Ἡ, ΤΙ. 
Ρεἱοσίας Πάπα ἱπ]αδίας, Η. 49. 
Ρε]ίαπα, ορρίά σπα Ῥαο ία οσπι {οππρ]ο Αροϊηηις, 5η. 12 

15. - 

Γειππήπίαπα, ορρίάππα, ππάο Ῥαϊπιαία, Π. 11. 

Ρε]α5, ΜΙ. 28: 6.1, 37. 
Ῥοιπείτίας, ορρίάατα Τ{οςρα]ία., λα. ΥΙ; 5η. 29: Μι. 29: 

σ. Π1, 60. 
Ῥοπιεϊήας, ας Απιροπι, 5/. σ4: Ἠ]ιοδῖος αρστοδίίατ, 6Ο. 

1Υ, 06. 
Ῥοιπείτίας Ῥοΐθτ, Βίας Βε]ειεῖί, περο5 Απϊουιί Μ., ϐψ. 

45 47, 67. 
Ῥεππείτπία» Νϊσαίος, Βίας ρτα"εεάοη!ΐ», 5. 67 54. 
Ῥεπηείτίας Ῥμαπίας, Π. 8 5φ. 
Ῥεπιείπίας, βα5 Ῥ]ηρρί, Μα. ΥΠ, 24.5 ΤΧ, {5 54. 20. 
Ῥοπποεµατες, 0. Ὑ, 83-86: {05 54. 
Ῥεπιοδίπεπες, Η. 995 6. Π, {5 οφ.» ΤΥ, 205 εἰίαίις, ΠΠ, 

205 ΤΝ, 1935 
Ῥεπίαίας: ρίᾷ. Οατῖας. 
Ρετραπί, Ρρορα]ας Ἠ]γτίοις, Π1. 28. 
Ῥεροτίου, Ρη. 115. 
Ῥεις, αγεγί ΑπηϊρἽαΙοις, 4. {2,405 ΠπεΠΙεπη ροιγογξ, Μία. 

ΧΥΙ, 12: 5η.28: 60.1, 113: Η, 62,67, 71: Υ, 140, 148; 
οοπιρεησαί Βοπιαπῖς οἸαάεπα ΟΑΠΠΕΗΣΕΙΗ, 4. 53. Ὠοῖ οοη- 
ςΗήππῃ ἵῃ ογάιπαπάϊς τοβ5 Ἠοππαποτπη, 0. Π, 71. Ώδογαπη 
ῥατβατογαπα Πραγα Τη ἐγωππρίο , 1. ΕΤ ΕΙ ΕΠΙ ρτα.- 
αἰά65, Η. 57: Ρα. 193: ΜΙ. ἆ5, ΒΙϊ (αάεταπι νἰπάϊΐουςς, 
ση, 85. 

Ῥαάειια, Αἰεχαπάτί, 54Η. 56, 641 0ᾳφατῖ, σ. Ἡ, 109; 
ΡαβγΓΙ5 το] ππε[ηβγαπα Ρτο ἀῑαδεπιαίο, ΜΗ. 111. 

Ρίαπα [επαιρ]απῃ Ερ]εςί, Μ. 23: 60. Υ, 4; Ἀοπια, 6.1, 25; 
ΡΥτΓ]ιασ!, Ἡ, 60: Βίαπας Ερ]ιεςί 5αεθεος Μεμαῦγτας, 
ο. Υ, ὃς Ὀίαπα ΠειςορΏτγηθ, {δ. 

Ῥήαητο [αΠΗΠΗ : οἱ. Ατοιημσιαση. 
Ρ]σίαίος, Οαπη]ας, Π. ΥΠ. 210. δ1ρίοῖας, ο. Τ, {; Ἐὰ- 

Ῥίας5, 4. 115 ἵπδεχ ΠΊΘῃΣες: 4. {115 0ασατ, 0. 11, 48; ρο- 
Ρείαας, θγ]α, 0. Τ, 5, 995 0σφατ, Ρα. 136: 6. 1, 4; 
Π, 106: Πἱείαέατα, 6. 1, 3, 98 αφ., 1005 Π, Ε11ς ο πα 
οπρίί Ῥοπαροίας, 0. ΠΠ, 19 5ᾳ., 23: ἄθ ἀῑσίαίογο [εκ Απίο- 
η, 1, 25, 37. 

τ. Ριάῖας, Η. 99 δφ.; 0. 1; 40. 
Ριάο, Ρα. Τ. 
Ριάγππσ πα οτασυ]ηπα, ΜΠΕ, 5/. 66. 
Ῥίοργ]ες, Τητας, 2Η. 6. 
Ρπάγπης ποής ἵπ ΟΥ2ἱεο, ΠΠ. 07 δφ. 
Ρίος]ο5, Μ1. 78. 
Ρἰοδσίας, ΤΗΤΥρος, 54. 68, 70. 
Γίοσσπο6ς, Πας Ατολιο]αί, ΜΗ. 49. 
Πίοµεπο, Ῥωπης, Ῥµ. 120. , 
Γοπιοᾶσς, οοπά(ς Άτρος ἵπ Ὠαυπία, 4. 3ἱς 50. 031 Ἰλπυ- 
ίσα, Παλία ορρίάσπα, ο. Π, 205 πιοτβοί ορια, 
ΛΠ. τ. Ῥααδ ται Πίο απ[οτί, 00. 

Γἱοηγδίας, ΙΠΗΟΙΜΙ5, ΛΠ. Τ0 54. 
Ῥουγεορο]ίς, ορρίάπα Μανκίαν η[ογ]οτίς, Π. 30. 
Πίο ΡΥΔΗ5, οοΡπΟπΊο ΜΗιἀα1ΐν, ΜΗ. 10ος Τ0. 

Γἱορβαπος, ἀάν Αοογπα, δή. 20. 
Ῥίοκοιί, Αροανίας, ΜΗ. 101. οταν αάος, Ο. Ἐν 1η 

οοη/. 088105, 
Πἰοφουτίας, ορρίά σπα Οο]ολίαἰς αἲ Ῥοπίππα, ΜΗ. 101. 
Εἱκοἱρίίηα η (ατίς Πομλαπογυ σα, ο. ΗΕ, 43 οοσγαρίᾶ, Ρα. 

«τσι Η. 84 τον (αία α δοΐρίοπςο, Ρα. Γι σφο Η. 88 
Εάν οοτταροηίς οπαδο, ο, Ὑν 17. 

Ῥ{ία]σο, αηίοας πα ηΙ, Η. 74, 
Ῥου]οαίας, ροης ΠἨἰγτίδίδ, 1. 10. 
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Ρ, οποίας Ποϊαδοϊία, ϱτοβῖραἰ 86ΠΟΠΟ5, δα. Υπ; σα. 

χ]. 
ος. Οοτηθ]ίας Ῥο]αβο]ία, 6. {. 100, 
Ρ. Οογηε]ία5 Ὠο]αβο]]ία, οἰαδςί Οα5ατΐς ρτα[οοίας, ο. , 415 

Ἱπημῖί 5ο ρογουδδοίρας Οωφαςῖς, 119, 1221 πηπίαἰ 86Η” 
ιομίατα, οοη5] Ὑπἱπαπο οἱ νἱσίη(ἳ απποταπα, 199, 192) 
ΠΠ, 25 ΑΥΤΙΑ ρτου ἱποῖαπα ορ πεί, ΗΤ, 7 5ᾳ., 245 ΒΠΙΥΤ- 
πο Τγοροηίαπα οὐ(γαησαί, 205 ορ αάϊσαίας, οἱ. 1Υ, 
0δ- αὐκο]ντίαν αϱ Οσἰανίαπο, ΠΤ, 945 Ἱαοδίσσας οΏβο68115 
α Οας5ίο, Ρεηί, ΤΥ, 60-02, θ4: Υ, 4. 

Ῥο]οροξ, Ρρορυ]ας Τμεςςαί, 21α.ΙΧ, ο. 0. Π, 70. 
Οπ. Γοπηἷας Οα1υϊπιδ, Β6ΠΟΠΟΣ γἱποῖί, δα. 1, 2; ᾱ. ΧΙ. 
Ου. Ῥοπητας 4εποβαγθικ νἰποῖι ΑΙοβτοβες, σα. ΧΠ. 
Οπ. Ῥομήΐᾳ5, Ιοσαίας Τι. Βοἱρίοηϊς, Ρυοβίσαί ΑπΙοσμαπα, 

5Η. 90 06. 
Οπ. Ῥοπηἷας σα]νίπας, Ἱεραίας Οαατῖς ἵπ ρασηα Ῥ]αιςᾶ- 

ποσα, 6. Π, 7ὅ: Ὠο]ἱο οΠα Ῥμαίπασα, 1. 120: 6. Ἡ, 
9! Ἱοραίας Οσἰαναηὶ, Υἰποϊία α ἨΤατου οἱ ΑΠΘΠΟΡαΤΡΟ, 
ΙΥ, 11ο 5. 

Οπ. Ὠοπηἶα5 ΑΠΕΠΟΡΑΙΡΙΙ5, α Ἐγηίο Οα55ἴοσις οΙΠ] εἶας56 
παῖδςας ἵπ πιάτο Ἰοηίαπι α ἴπουπηπποάαπάος (Παπηγίτος, 
1Υ, 86, 100, 108, 115.1Η17: Υ, 2, 15, 260: οοποϊαίαπ Αη- 

ιοπῖο, 50, 60 54., οἳ Οοἰανίαπο, 6{ 54.605: Βηγηίαν 
Ριίεςεας5, 69, 10275 0οη5ἱ ἀθείσηαίας, 70. 

1,. Ὀοπη ας, Ἱαςξα Μανί πεσαίαν, 0. Τ, 88. 
Τ.. Ῥοπί Πας ΑΠοποβαιρας εοπηρε[ίου Ῥοπαρθίί, τί οχο]- 
αν, σ. ΠΠ, 17; Οοτβηϊϊ εαρίας α 0α.5ατο ἀπ πίαν, 92, 
38; ἵπ αοῖε Ῥοπαρείί αἆ ῬΠαγξα]άΠῃ ροτίέ, 76, 82. 

Ώομα ας αἲ Βοπιαπῖς ἁαπίας απιϊεῖς, πΙαπεηί ααοαά 5εηᾶ- 
αἱ Ῥορυ]οσιε ρ]ασεί, Π. 445 γι. Π1; Π. 8. 

Ῥοτίοςρ οεἶσιπῖς ΒλοάΙ, 6. ΤΥ, 67, 70. | 
Ῥονΐκοις ορρίάαπα Τητασί, 6. ΤΥ, 101. 
Ώουςο : υἱἷά. Ἐαβίας Ώουςο. 
Ῥοιγίαις, Μμγ]άαἰῖς 6 ἀποίρας ππας, Οἱ. 17, 49. 
Ώναβοσους, ορρίάαπι Τμτασία, 6. ΤΥ, 105. 
«ῬΏτασβιηα, Αίῑῑσα, ΜΙ. 116: 6. Π. 102: Πα]ίσα, σ.1Ν, 100: 

Αἰοχαπάτίῖπα, οἱ. Π, 2. 
Ῥνοπηϊεμαίες, πηας ε ἀποίρας Μτιάα(ἶς, 11. 99, 41. 
Ώτηδις: ο. Γάν]α5. 
Ῥυπίαδ, θατίας Ηϊεραπία, Η. 72.76.91. 
Ώγπια, ορρίάαπα Αομαίας, 211. 90. 
Ενιτλασμίαπα, ορρίάαπα Ησία, 0. Π, 99, 50-θ4, 120. 
Ώντμαεμς Τοπ! Ραΐοτ, εχ απο Ἰοηίαηα Π]αγθ σθυῖ{ ΠΟΙΙΘΗ, 

ο. Ἡ, 99. 
ὈγνσεπίοΓία οαξίτεηςίς, Η. 54 

| 

278: 6.Π1, 81. 

Ε. 

Γαήπαάος, πα] πιατῖς Τη{ογηϊ, ΡΥ. 
Ἐάσθβρα, Μεςοροίαπ]ῖα ορρίάαπαι, 54. ὅ7. 
Ἐδεξδίας, Βίας ΝυπίοιΙς, Π. 1, 2. 
Ματίας Ἐσπαας, ἆνχ Παογαπα, . Τ, 40 5η., 45, 0922 
ἘσπαΠί, Ραΐοτ αἱ βίας, Ργοδοβίρ, 6. ΤΝ, 91. 
Έ]σα, 4ο]άϊ5 πανα]α, δή. 26, 90. 
Ἐ]αΐοα, ορρίἀαπα Ῥ]ιοσῖαϊς, 5η. 90. 
Ἐ]θαίος 5ἴπα5, Ροβἱάοπίαίαπα ἴπ Ἰωασαμία, 6. Ὑ, 98. 
ΕΙερ]ιαπ!ῖ, οΟΠΙΠΊΠΟς Ποδίος, Η. 46: Ῥμµ. 43: πιδοεπίΓ 

αμ[{αγῖς εἰ Γαπάίοπίθας, 89: οὔοτο (θγτοηί 64105, 4. 
77 ποοσία ἵη οαδίγα Ἠοππαπογαπα Ἱπηπηλαπίας, 41 γεπα[ῖο 

οἱ ορΙμΑΠΙΟΓΗΗΗ, Ρα. 5 εο5 5ε]ίε ἵπρασηαί δοἱρίο, 41, 49; 
ποπηΙθς ΙΠΥ οοαπίας ἃ Ῥωπίς, 93: ΠΙΙΠΟΙΟΞ αλδληϊ 

πιεί πλα]ογε5 ΑδίαΙΊ605, Μη. 315 1η αοἷο ΑΠΙΙΟΟΙ, 32, 
πεζαπίατ 11551 5οΠαίΠ5, 46”: Ἰηδὶσηία απἱπία» Ιορίοηίς, σ 
1.96: Ριρια ἵπ οΊγου Ῥοπιας, 102. 

Εἰουδίς, Αίπος ορρίάαπα, ΛΠ. 30 33. 
Εἰγπιωὸ γεποςῖς {επαρ]άπα, 54. 06; Εἰγπιωὶ φαρ[ίατῇ, 5. 

42. 

δα, οι 
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Επιρονία, Ηἱδραπία ορρίάαπα, Η. 0, 405 Ἐπιροτίυπα, 
Ριαορηίίαπα, 4. 7 Επιροπία Ρυπίεα, Ρα. 72, 68. 

Εποε]θο», ΠΗ]γτῆῖ ρορι1, εχ Ἐπομείεο οἱ, Π1. 2: Επεῖιθ- 
ους, 10. 

Ἐπο, βοης Μασοάσπία. Πη πια, ΜΙ. 50. 
Ἐπίροις, Παγίας Τ]οςδαί, 0. 1, 70. 

Ἐραπηϊποπᾶας, ΤΠεβΡαΠ 15 ος δή. 41. 
Εραριγοάίίας, ΒγΊ]α ποπαπαίας, 6, 1, 97. 
Ερ]ιοππογίάες Οωκατῖς, ᾱ. ΧΥΠΠ. 
Ερ]εδις, Τοπία ορρίάπα, 5.4, 6, 9, 20, 32, 24 δᾳ.; 

Μι1.48, 115 0. ΠΠ, 20: Ὑ, 4; Εριερί, ΜΙ. 48; 6. ν, 
, 5ίαΐηας Ἠοππαπογυπα ογετίμηί, Ποδρίίος ποσαηί, ΜΙ. 

» 25, 61. 

μα αἱκαἱρ]ίπα » Μι. 28. 
Ερίσγᾶες, ἄικ βγιασΙδαποναπα, δὐ. ΠΠ. 
Ἐρίάαπηας, 1 ηγί ορρίάαπα, Π. 7, 13: 6. Ἡ, 39: ΤΝ, 

106: Υ, 75: Ερίάαπιηας τεχ, 6. Π, 99. 
Ερίάλαεί ἔδπρίυπη ΜΗ. 54. 
Ερ]ποπϊ, 5εοιπάί αὖ Αἰεχαπάτο Μ. σγρίϊ τοῖς ροδίειί, 
ΕΙ 10. 

Ἐρίρμαπαα, ορρίἰάαπα Οία, ΛΠ. 96. 
Γ Ερμις, Μα. ΙΧ, 2: Μι. 4; ΠΠ. 7; 6. Π, 38; Ὑ, 75. Ερὶ- 

τοία, Μα. Υ α. 

' Εριείο]ῶ 0αδαπίς, 60. Π, 79. 
Ερίίαρµίυτα, Ῥοπηρε, 6. 1, 86: Αγπαηϊ ρτοςοτίριϊ, Υ, 41. 

 Ἑρυϊαπα (παππρμαΙε, Ρµ. 606. 

' Εππεκίηῖς οάο, 6. 1, 205 ]αάϊοία οῦ1πεί, {0.; εααῖίες ἰτθ- 
οεηίος 1η βομαί πι Ιοᾳῇί 8γΥΙα, 100; Ρυβ]]οαπί πι 5, 
εσιίες Ρἱ5 πιῖ]]ε ρτοςοτίρίῖ, 6. ΤΥ, 5. 

' Εταδιδίταίας, ππεάίου5, δή. 59-61. 
Ἐτοεηπίας, Βτιπάπςῖϊ, πα. ΙΧ, 4. 
Επίάαηις, Πανίας, 4. ο. 6. 1, 109: ΠΠ. 8. 
Ἐτίκαπα, ορρίἀ σπα Ἰωαδιίαπία., Η. 69. 
Ειγίπεα, Ηἱδραπίω ορρίάαπα, 6. ΤΠ, 30. 
Ετγίμτα, ορρίάαπα Τοπία, ΑΠ. 46. 
Ἐδοαάϊα, ορρίἀαπι Πμαδιίαπία, Η. 605. 
Ἐδαυ. : υἶα. αοεαπ]]. 

Ἐίτυτία., 4. ὅ, Ὁ δᾳ., 52 ΜΙ. 995 60.1, 50, 67: ΠΥ, 4; Υ, 
8ἱ: πιΠο ΠαΙ82 4. 8. 

Ἐίτιςοί, Ὦγάοταπα εοἰοπία, Ῥμ. 665 Ῥοππρα., ςαἰγτῖ, Ἰαά1ο- 
πες, {0.5 Βε]απι ουπα Ἠοπιαηίς, δα. ΥΙ, 1; αἄάε 60. 1, 
66, 49, 67: ᾷάποπεπι εο]υπί, 6. Ὑ, 49. 

Έυρωα, Ραε]ία, ή. 16, 90. 
Έυβαα, ἵηδα]α, 5Η. 19: ΜΙ. 99, 95 : (αεπίαπι Ἐπλοίουπη, 
ο}. Τα]θηίαπ. 

Ἐπάογης, Βλοάίας. δν. 97. 
Εγογαρίος :υἱᾷ. ΜΠιη]άαίος Ἐγογσοίος, 
Ἐυπηασ]α5, βαίταρος α ΜΙΠηπίάαία εοης(πίας, 2Η. 46, 70. 
Ἐππιεπες Οατάίαπας, δή. 58: ΜΙ. 8 
ἘΕυππιςί, Μ1. 107 5φ., 76, 82; 6. Ἡ, 84. 
ἘΠΠΠΕΠΟΒ, τοκ ἵηπ Αδία Ρογααπηί : εἶυθ Πίας ου Ῥμήίρρο, 

Μα. γή, 45 εΠΠ Ῥευεεο, ΤΝ, 1:95 ΧΥΙ, {5 Ίαναί Βοηια- 
ἨΟ5 οοπίτα Απίζουμαι, δη. - 22, 2ὔ5ᾳ.; 9ἱ, 98 ση., 
38, 45: ΑπιΙΟΟΠΙΠΙ ΕρίρΙιαποια Τῃ ΤΘΡΠΙΠΙ ἀοδασῖς, 40) 
ραΐθς Αίῑαϊας, 38: [αίνας, 29. 

Ἐπραίοτ : υἷά. Μη] ἠαίος οἱ Ρίο]οπιωις, 
Ἐπραίοτία, Μ1. 78. 115. 

Ἐπραίτα, Π]ία Μγίάαίἰς, }Π. 108, 117. 
Ἐπρηταίες, Ργ. 9,4; 5η. 1, 60, ὅδ φ., είο.: [οηίος, 1/1. 

{0ἱ5 οεκαρίίατ α Ῥα]Ιασοίία, σ.1, 1589. ζοήῇ. δυγῖα. 
Ειπρίαϊς ΥοΓδΗ5, εκ Μεάοα, ο, ΠΥ, 190 εχ Ἱπεοτία [αὐι]α, 
ςἩ, 159. 

Ευπίρις Οα]οίάίαις, ΛΠ. 45. 
Ἐπτορᾶ, Η. 107: 6. ΤΝ, 87, 106; Ἐπτορα αΏείίπειθ τορςβ 

Αδία Πηρδηί Βοπικη!, ΜΙ. 19, 58: 54. 6. 
Ἐπιτγάϊσα, βία Απρα(Πῖ, 5η. 02. 
Ἔπιγ]εοῃ, Αδοαηΐας, Π. 1, {, 

1 
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Εχρ]ογαίογος ρα ελείγα εἰγοππιάποί Βαρίο, Ρα. 338. 
Ἐχία εἶπε οπρίίε, 0. Η, 116, 153. 

Ἐ. 

Εαλοτίας, φοτῖνα Οατατῖς, 6. 1, 5. 
Εαδία σοῃς οχεῖδα, 1. ΥΠ. 

Ττος ΕαδΙΐ Ἱεραϊ αά σα]ἱο5, 6. Η; βοοιδαἶ ἃ ΒΓΕΠΠΟ, 0Γ6: 

απίας οαπί πηΠίαπα, 6. ΠΠ. 
ο. Εαίας, 6. Π. 
Μ. Εαθίας Αάτίαπιας, ΜΙ. 858, 112. 
Εαδίας Βπίοο: υἱᾶᾷ. Βπαίεο. 
Γαδίις Ώοἵςο, 5αερτᾶος Ὑερία, 6. ΥΠ. 

Εαῦίας Μαχίπιας Ρἱοίαίου, Α. 11-16, 91. 

ϱ. Εαθίας Μαχίπιας πάπας, Ε]ἴας πι! Ῥαπ]ί Μαερᾶο- 

πὶοϊ, Ἅΐα. ΧΥΠ; εοηςη] τος πεγῖῖ Ἰη Ηἱεραπία, Η. 05: [τᾶ- 

{ετ αἀορίίτας Εαδίίι Μαχίπηὶ Βετν Πἰαηί, Η. 075 Ἱεραίης {τᾶ- 

εῑς, δοἱρίοπίς πο, Η. 90. 

ϱ. Εαίας Μακ. πας, βας Απιηϊαηϊ, Αορτορίους, 

σ.1, 1. 
ο. Εαὐίας Μακ. δοτνΠίαπας, Η, 07-09: [ταίοτ αἀορί. Ἐπηιαπϊ, 

67: Παΐετ σαρίοηίς, Η. 70. 
ο. Εαθίας Ρἰείοῦ, Α. 27. 
Εαθίας 8αηρα, ΑΙ]ορτοραπα ραΐτοπις, 6. Ἡ, 4. 
Εαὐυτίοίας, Χ., 4 5φ. ; πιοπἆοςθ Ῥτο (επιεῖιδ, δα. ΤΝ, ὃ. 
Ἐαῦπ]α 5Υ]] ἆᾳ ταςίῖεο, 6. Π. 101. 
Γασυ]α, Ταςοῖα ορρίάαπα, 6. Π, 2. 
Ἐα]εαίί ουτγς, δή. 92 54.5 Μι. 17 54. 
Ἐα]ετίπας πιοῃς, 0. 1, 47. 
Έαππος, Οατίαρίπα, Ρα. 73 ἵπ οπδίτῖς 0ᾳατῖς, 0. Π, 615 

Ῥετυρία, Ἡ, 94 σᾳᾳ.; ορ ἸάπηαΠᾶς ορΠπθᾶετα 6ΆΓπος 
ΝιππαΠίίπος, 1. 96 54. εἰ ΑΙΙιοπίεηςες, Μ{1. 58, αἱ πΏίος 
ΜΙνγιάα!ϊς, 76: ἴαπιες οοηςἡγῖίκ ρεδδίπια, Ρμ. 50. 

Έαπρο, Ἱερλία» Οεἰαν]απί ἵπ ΑΠΙοαΠη, 6. Ὑ, 20. 

Εαππίας, ΤΗ] ρεπες, Ραβηαί οοπίτα πίαίμαπα, Η. 67. 

1,. Εππηίας, α Φετίοτίο πιῖδδας αἆ Μμγίάαίεπα, ΛΗ. 68. 

Ἐαππίας, Ἱοραίας Οᾳ55ῇ, 6. Π, 72. 

Εαηπίας, ΡτοδοΠρία5, 6. 1Υ, δ4: αἆ Απίοπίαπη {ταποῖΐ α 5. 

Ῥοπιρείο, Ἡ, 129. 
Έαφοθς, 0058. θἳ ῥγαίογΙπα, δή. {57 ἀῑεία[οτῖς, 6. 1, 100. 
Εαΐα 5υπί ατρίθας, αἱ Ἰοπαπίρας, δή. 68. 

Έαπεος Οοτρίοταπη εί Ραρθροτπα, 6. ΗΥ, 87. 

Ἐανοπίία, ααΠία Τοραίας ορρίάππα, 6.1, 91. 

Ἐανοπίας, Ῥοπηροίαπα ἀῑσίο ρε, ο. Ἡ, 97, 119. 

Ἐαμρίης, «ΟΡΠΟΙΠεΠ θγ η, 0. Εν 97. 

Εαυρίας, Είας γα, 6.1, 100. 
Γεεία]ο., δα. ΤΝ, 1, δ) 60. Ὑ, 41 54. 
Εεϊίκ, 5γ]α, 60. 1, 97, 100 δή. 
Γοτία, ἃ 6058, Ἰπά]εία, 60. Τ, 50 5η. 
Εοσίαπα, υἱά. Οα]επᾶα., Μαΐοι ἀεοταπα, 8ο, Ῥγοδυγρίηα 8” 

εαγπα]ία. 
Γἱ4εἱ αάσς, Ο. 1, {0. 
1.. Εἰρα]ας, Ἱοραία» Ῥο]αρεία, 60. ΤΝ, 00, 
Μ. Εἰρα]ας, 008. 11. 11. 
ΕΠΙΙς Περινπηίς ἆσπα ἀαία, 51. {00.5 ΠΠἱογπη ἱππρίοίας, ΜΗ. 

104: 6. ΙΥ, 18; Ρίείας, 6. 1, 93 1Υ, 20 54. 41 δφ.; 
βΙίαταπα, ΜΗ. ΤΠ, Ε Πάπα απγοῖς οπ{οπίς γἱποί ΜΗλγίάαίο», 
ΜΙ. θὰ, ἰάσπι ρἱείαίεπη ἵπ β]σπα οχι έ, αἳ παπί 491ΟΓΟΠΗ 
αρατοί, ΜΗ. 107: ος οσσἰᾶτι Τίρταπες, ΜΙ. 104. 

ο, Εἰανίμς Εἰπηητία, οσεἶό{ Εἰάοσαπα 008. 1. 51-00 112) 
ποστ α βγ]α, 9 ση. 

Εἰανίας Εἰπιυτία, (ταίοτ ϱπορ οπής, 0. Τ, 91. 
Είποα ἱπιροτή Ἠοπιασπίν Εγ. Γι 8Η. 121. 
Εἰππαπα, ορρίά σπα, 0. Ἐν 47. 
Ἐἰασσας, Ἱεραίας Ἁπηηί Περί! Η. 81. 
ϱ. Εα]γίας Ἐἰασεας, Οοηρ.] νε ργα(ογ Ηἱεραπία ο οτίοτίς, 

γίποι Οεἱάρετος, Η. 431. 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΓΜ ΕΤ ΒΕΒΓΜ. 

ϱ. Επ]γίας Ἐ]αεςίς, 005., ζαρπαπι οὐκίάσε, Α. 37: Απηϊρᾶ- 
Ίεπι Ῥοπαπῃ 5οᾳπ{ίατ, 40 δφφ.; ζαρπαπη οαρίε, 403. 

Μ. Επ]νίας Εἶαοςῃς, 0908. δἱ πηπηνίτ αρεῖς ἀῑνίάεπαϊς, Ίνα 
ο. ατασσμαπα, Ο. Ἐν 18, 21, 345 Ῥτοβοϊδοίας αἆγοιςιας 
Ἠγτίος, 11. 105 6. Τ, 545 Πἱ (πήραπις ρ]εῖς, 24 ση., 347 
οσσἰά αγ οσα Ο. Πίο οἱ 6. ἄτασσλο, 260. 

σ. Ταἰογίι Ἐἰασσας, Ῥτοςος., Η. 100. 
1. Ὑα]ετίας Ἐ]ασσις, Οο5., α Οἵππα ἵπ Αδίαπι πηθίατ αάγοτ- 
55 Αγ]]απ, ή. οἱ 6.1, 75: ποοαία α Εἰπιρτία, ΜΠΙ. 51. 

Υαἱεπίας Ἐἰασοις, Ππίοττεχ, 6, {, 100, 

ΕΙαπιο, Ώ6υς ΟοπΠαΠΣς, Μ1. Τ14, 151 ἀῑα[ίς, αρίοσπα Ρ6τρθ- 
{πο ροδίαξ, 60. 1, 65, 74. 

ο. Εἰαπήπ]α5, 0905., οεεἰά [αχ ἵπ ρ"σπα, Α. 8-10, 17. 
Εἰαπηϊπίας, (Πραπαίαπα Ρ]ερίς ρείέ, [αγεπίο Οεἰανίαπο, 6. 
1, 51. 

Εἰαπηϊπίπας: οἱ. Ομ Ιπίῖας. 
Ε]απππιᾶ, ρτα{εοίας εἶαςί, 6. ΤΠ, 48. 
Εἰανίηςδ, Ἰωπεαπας, Ργοᾶῖί στασσ παπι, 4. 30. 
ο. Εἰανίας, πεοαίας αΏ Οοίανίαπρ, 60. Ὑ, 49. 
Εωάετα οτί ἱπεῖδα, ἀεάϊσαία ἵπ σαρίΐοϊιο, 94. 99. 
Ἐσπις Βοπια Ίορο γεΒίππα, ππογε τοοερίαπα, 6. , δ45 ἴη- 

πηπ]έα5 {ωποτῖς οαηδα, 10. 
Γοπίεία5, περαίατ Αδου, 6. 1, 38. 
Εοτίππα Οᾳασῖς, 6, ΤΠ, 57, 88, 95 δή. ; αἵ ρ]α5 ΠάΙἱ ζωκατ, 

απαπι οοης]]ς5, ο8: Γογίππα (οππρ]απα ΑπΙ, 6. Ὑ, 24. 
Εοτπ1, Γαπῖρας δορίαπα, 6. ΤΠ, 50: δααπι, Π, {101 Ρετ- 

ΦΑΓΙΠΙ, 10. 
Εοταπι (αοταπῃ, ορρίάππι, . ΠΠ, 70. 
Έοθρα Ῥηπίσα, Ρα. 32 54: [ο8δα απἰπαπαρϊπία Ῥεᾶςς αἷία, 

6 ἵν, 76. 
Ἐταίτος ουσ (Γαἰτίρας Ῥαρπατε οοφίί Απηϊηα, Α. 28: [Γαἴτο 

εοπίτα [ταίτες ἵπ αοίε, 6. Π, 775 [ταίτος ρτοφοτρί, 6. 
ΙΥ, Ι. 

Ἐτοερεί]ῶ, Τιαἱ ορρίάσπα, δα. ΤΥ, 1. 
Ετοπίαπϊ, Ροριί Πα]ία., αἆ οΓαπα πηατῖς δαροτί, 6. 8. 
Ετυπηθηίαη ποηδίτΙαπη, ΡΙεΡί ἀῑδίπραίαπι, 6, Ε 21; οἴοδαπα 

Ρ]εῦαπια (ταλίί Βοπιαπ, Π, 120. 
Γι}ε(Πς, Πε ὃ. 
Ευ[ας 0αἶεπας, οχοῖρίς Ὑαττοτεπ Ρτοδορίαπα, 6. Π, 58; 

Ιοσαίας Απίοηι, Ὁ, 3, 12, 24, 23, δΙ. 
Ευβας, βα5 ργαεσάεη(ῖ5, εχοτοίαπα ἰταᾶῖί Οοἰατίαπο, 6. 

γ, δί, 69, 61. 
Ευσίηίαπα, ορρίάαπα Ὁπιντία, 6. Ἡ, 35. 
Τ11πιοπ, ἀθιις Φε]οιοία, ή. 585 θα]παῖπο ἴείας Ῥοπηροίας, 

ο. 1, 68: ῥρατα οπα ἰοπίίτα οσ]ο 86ΓΕΠΟ, 110. 
Ευἰνία, Ρτος(ί σα παπα, 6. Η, ὃ- 
Εα]γία, πχου Απιοηιις ρρ]ίσαϊ ρτο πιαπίίο, 0. ΠΤ, 5ἱ; αἳ 

οΠουτίατ Ἠη οαραῖ, ΤΥ, 295 πηπ]ῖοτες ἃ Γοπίρας τορο]Ηξ, 
395 Πίος ουῃ 058Τ6 Οσἰανίαπος Ὑ, 4, 195, 218, 39849, 
59, 652: Μαβῖι Αίποπα5, 50, 65 ΠποτΏο ππονίας, δ6, 68. 

Επ γίας, ῥγοβοπρία5, τού ἱατα οοπουρίπα, Ο. ΤΥ, 14. 
οπ. Εα]νίας 0η παζις, ΡτουοηδΗ!, Α. 48. 
Επἰγίας Ε]ασοας: οἱ. Ἐἰασσβ. 
ϱ. Ευ ΝοβΙΠος, 008,, άνειδας Οεἱήροτος, Π. 45-47, 
49 ο] να]παα, 80, 

ΕΗΠ405 840Τ05 γοπάυηί Ποιπαπί, 211. 12. 
Το η ππταη απο, η. ὅλ, τες 0.1, δ7. Ευηίρας 

εορίησα ΓοΗΠΗ, Η1Τ, 00. 
σπιν, Ἠπαιαί, Η. Το. δν, ο. 1, (06 0ακαπΐς, Ἡ, 

149 4. θποτὶ οογοπάο Ἠήπιοτος δα Ώ/ἱοί ρτοβορίας, 
νι η. 

Ευτος, δορι]οτογαα, 0. ΤΥ, 45 Γατία Ἠοπιας, Ὑ, 18. 
τυίας: οί, Οι]. ι 
Ἐυγίας, 008. Μαποϊπαπα ἔταδίί Ναπιαππίς, Η. 83. 
Ρ. Επτίας, απ ρ]ορίς, ἀῑροστρίίας, ο, Τ, 93. 
Εως, Ἱοραίης Ἡ,. Αποηι, 6. , 30, 40. 4Φ.: Μ. ποπ 

701 Αλία ρτα[οσέας, Ρυρπαί οπη 8. Ῥοπηροίο, 197-143. 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΕΜ ΕΤ πεΒΟΜ. 

α. 

αΡ1, ορρίἀ πα Τα ἱ, 6. Ὑ, 29: οἶνοδ, Κ. ΥΠ. 
Α. σαὐἰπίας, πα Εέαν αἲ Ματοπαπη οἱ ΜΙλτίάαίοπη, 3Η. 66 
ο] Ἰοχ 4ο Ῥε]]ο ρἰαίίοο, 945 Οοη5Η1 οχ Γανογο 091015, 
ο. Π, 14: Ῥτουον. θγτία., τος ας Ρίου, δή. ος 
ο. Ἡ, ο: οχ[]ῖο οἱ Ὀοπῖς πππ]οίαίας, {δ. ; Ἱοραίας 05α1ἱ5, 

ροη τη Π]γτίεο, Π1. 12,205 60. Π, οὐ. 
σαβίπις οποίας, Ρα. 48. 

(α4ς5, Ηἱραπίω ορρίάσπα, Π. δν 28, 945 αάΐρας Ροπή» 
(αν Ποπησηί, 275 απ ίαπαπα Που, Η. ο, 605 6ΟΠΓΙΙΗ- 
ἁίαν οἳΠα [τοίο Ποτοι]ϊς, Η, 954. οἱ 57, 544. 

σσιυ]ία, Ἰάργα Ἱπιοποτίς τορίο, Λα. ΤΝ. 
ααἷα, ΡοΙγρΙαππο ο αἰαίοα παία5» 11. 2: Οαἱαίοα, 10. 
ααἰαίω, Π. 2: οοπ/. Οεἰία, αα]αί[ῖα οἱ ἀαΠοσνωςἳ. 
ααίία, 11. 2: οσσϊάσπία1ίς, οἵτα 0ο]Ησα, 4. 45 Π. 15 ου1θη- 

ταῖς, ο. ΠΠ, 49: σαΠοδιῶοία, Μ. 114. 
Φοινίας δμρίοῖι5 ἄαἱρα, Ροτ[ιάο οἱ ἄνατο ρυοε8ί, Πδί{α- 

μία, Η. 58-00. 
5οιγ. δ11ρ. ααἰδα, Η. 99. 
Ρ. δαἱρίοῖα5 ἄαἶδα, Ῥτοςο5. Μαεοάοπία, Μα. Ἡ; 08. Η 

τάνδα5 ἵπ ατα σίαπι {α[ἰοΕ, ΠΤ: π]ατ]ῖς γεχαί αΤῶςο5,Υ. 
σαίδα, Ιοσαίας Αγ]]α., 1. 49. 
δουν. σαἶνδα, εοπ/αναί ἵῃ Ο5αγεπα, ϱ. Π, 119. 
σα, οοπ/. Οε]ία; 611 86ποΠος, δα. Υ; σα! γἰπουπίατ α 

Οαπη]ο, Ἑ. Ὠπϊπίίο, Ῥορί]ίο, ΟαπαΙ]]ο Π1ίο, πιϊ]ίο Ῥαρο, 
Γαδῖο, Οωδαταο, ᾱ. 1, {, 2: 5αρετα(ἶς Α]ρίρις Ἰπναάηί 
ΟΙµ5ίπος, . ΤΠ; Ἡοπιαπα ἱπορπάυπί οί σαρίίοΠῖαπι οΏρίάσηί, 
α. Τ, {ς ΠΠ 44.5 Ἱπίεπαρεταπίας, πηο]]ία οοτροτα, α. ΥΠ; 
Ῥτοσθί, ᾱ. Τ, 2: ΠΠ, 6. 1, 50: αΠί Βοῖ, 4. 5, 8; 6α]- 
Ίογ1Π1 πιογοσρπατίΙογΠα Ῥο6]ΗΠ1 6ΙΠΙ Ῥωπίς, Ῥμ. ὅσ οκ Ει- 
χορα ἵη Αδίαπι Πτυπηριηί, 94. 65. 6οπ/. αΠορτῶς]. 

αα[ῖα, εοπ/. ἀα]α[ῖα. αα]ία οἰγουπιραάαπα, Πα]ία πΙτρα, 
6.186; ΤΠ, 17; οἰδα]ρίπα, 4.62 6.1, 92, 109:Π, 15,41, 
111, εία.; 5ἳ 1ατῖς ἀαο]αταίαν αΏ Απίοπίο αἱ Οείαγίαπο οχ 
ππθηίο σα δατῖς, 60. Ὑ, ὃ, 221 ἰναηδα]ρίπα, 6.1, 107, 109: 
π, 13.111, αίο.; ριονϊηοῖα, 6.1, 2991 γείας, ΠΠ, 98:1ν, 
9: πο0Υα, 1, 48; σα] ρορι]ος απαίει οεηίαπι 5αΏορίί 
ζωρας, Π, 150. 

α]]ϊσα Πία]ία, 4. 8: ζα]Ιομπα Πάτα, 1. 90. 
ϱ. σα]]ας, Ιη5ιάϊαίαγ 6ωδατί Οείαγίαπο, 6. Π1Ι, 95. 
Μ. αμα, Καίοι ΟΠΗ, 10. 
(ο Μοσιωοί τε] αα]αίω : ΜΙ. 114: Ρουθ], ή. 6; 5οοἳῖ ΑπΙΟ- 

οί, {δ. 325 6ο]. Το]δίοροῖῖ, Ττουπηϊ, Τεείοξδασα. (αΙ]ο- 
βταοἱ πα ταηί Ῥαγίίτη ΜΠΗΙάαί1, Ρατ Ἠοπησηίς, ή. 
50: ΜΙ. 11. 17, 41, 605,68, 112: αἱἱοστωσία {οίταγο]ιας 
ἸπίοιΠοϊι ΜΠλητίάαίες, 46; {είτατο]α Ὠε]οίατας, 115; 
α, Οα5δίαπα εσυ, 6. ΤΥ, 88: (Πρ απα Ἱππροπί{ Λη- 
ιοπίας, Ὁ, 7: Πἱ Ώοππᾶαπα Ργονίησία, 5/. 505 ΜΙ. 118. 

ζαπρα, ααηρίίος, Παγίας, 6. ΤΥ, 106. 
(6α1Ρ8ΠΗ5 ΠΊΟΠς, 6.1, 117. 
σασα, ορρίἰάαπα , 8η. 54. 
1.. 6εΙΙα5, Περαίας Ῥοπιρείϊ, 1. 95, 605. νἰποῖίαχ α 8ραΓ- 

ίασο, 6.1, 117. 
(οπιεία, ορρίάαπα Πωαςίίαπία., Η. 08. 
οπιίπιας : υἱᾳ. Ταηυδίης. 
(6οπίμίας, τοχ Ἠ]γτίοταπῃ, Μα. ΧΥΙ, 1; Η. 9. 
6ειππαπογαπα εριτείας, 6. Ἡ, θά: ἵεττο αἆ Ἐίπαπ, Υ, 

1172 τεχ Ατιογ]δίυς, 6.1, 2: ΧΥΙ, ΧΥΠ. 
ετοπία, ορρίάαπι Αριϊία, 4. 15, 16. 
αεία, Ῥτοβδεβρία5, οσ]ἱ πδαπα απ, 6. Τν, 41. 
Οεία., δατπιαί(ία Ἐπτορες ροριυ]ἱ, Μα. ΧΥ1,1, 2: Π.3,4, 

19 σ. Π, 100: Π1, 25. 
αἴδεοῃ, Ραΐει Αδάτιρα1ἰ5 : υἱα. Αδόταδα1, 
6ΙαΡβοΓ: νίάα. Ὑατπίας. 
αιαρτίο : ρίά. Αοἰμας. 

ΑΡΡΙΑΝΟΕΡ. 

09 5 

Φα ἰαίοτ; οοη/. βρατίασαξ. ΟαδΙαίογπα ομαπα, Ο.Τ, 111. 
116-215 Πτα ἵπ [ποιο Ἠἱαμί, Η. 70 βΙαδἰαίοτθα. 
σ.Ἡ, 118: Υ, 2605 ἵπ οχοιοῖία Ὁ. Ετος ΠΠ, 49 νι. Δι- 
ιοί, Ὑ, 20, 303: ΟΥ2ἱοἱ αι Μ. Απίοπίας, 107. 

αάίαπι Ῥοπηροίο ροτηῖρῖε Οοηδ], 0. Η, 51. 
αἰαπάϊῖρας Ρ]απηροίς ρτος (έν Ρίτσος, ΜΗ. 91, 34 00. 
αἰαπῖς, Παγίας ῶροα, 0. 1, 80. 

αΙαρήγτα, βΙδΙηΠΟ: πιαίον, 0. 7. 
ἰαπσῖας, 5οηαίοῦ ΠοΠΙαΠΗΣ, 0.1, 28, 32. 

αλπ{Ιάίοπο, Ῥαἱπιαίία ρορι!, 11. 16. 
απίάα5, Ὀοτίάϊς ἵπ Αξία ορρίάσπα, 6. ΤΝ, 71. 
(οπαρη!, ἀιτορίί α 0ῳδατο, Ο. Π, 64. 
οτάϊοπο, Αγπιοπία. ΜΙπονϊς ορρίἀαπα, ΜΙ. 105. 

 ἀοτάίας, αχ ΜΗ, 3. 00. 
νασσμας τ υἱα. Βεπηρτοπίας. ( 
ατα, ο. ΑολΩὶ 6έ Αομαία. ἀνῶοογΙα Ἱππρομία, Ρ). 8. 

αιῶσοί η Ηἱδραπία, Η. 2, 7» 4. 2: ἵπ Πα]α, Α. 8. 

ατα 5ου γ{{ἳ Ποππαπο να 5] οϊαπίατ ἀῑςδια 5 Τ{ο- 
Ίογάπα ο Ῥ]ήίρρο, Μα. Η, {5 ρα ρνοπαποϊαπίαν ἆ 
Ῥοιησηϊ5, Μα. ΥΠ, 25 ἵπ ανωάαπα (τα]ίοῖς ΑπΙΙΟΟΜΙΣ, 
5η. 7, {2 54. ανωοῖ 1η Αδία ΑπΙοσΙΙ ἱπιρενῖὸ Ιρεγαίἲ, 
5η. 441 σταοὰ ποπηῖπα υΡίάα ΥΠ οἱ Αδία, δή. οτ 
αναοἳ Ῥοπίαπα αοοο]θηίας, 1. 10. ατῶσος πιασίαπί Λο 

Φογίῖνα., 102, ατῶζα 5αστα σο]αί ΜΠγίάαίο», 112: οταν 
πγῃος Ἱη Μωρία, Π. 90: σι σαπῖος γο]αρίαίος, 6.1, 28: 
ανασα 5Ροοίασπ]α Ἠοππαπα (γαης[ογί δγ]]α, 995 ατῶσί οἶῖπι 
ἵῃ Τητασία, ΤΥ, 102: σιασαηῖσα 5ίοΙα, , 11. 

Οµ. εἰ ϱ. οναπϊ, 5οοἵἱ ΜΙατα, 6, 1, 60, 62. 
αταπιοπίαπα, Ἰσασπία ορρίάαπα, 6. 1, 41. 
πάδσα, Πας Μαφείηϊδδω, Ρα. 70, 79, 106, 109, 111, 120. 
απίία, αρααπ.ς, 6. Τ, 90. 

γπιπαδίαΠῃ, δή. 10 46, 69: 6. Τ, 102. ἀγπηπαδία {ω.ηογᾶ- 
(οτίρας ορρ]σηοταία, 31. 65: υΙδιίαί Απίοπίας, 6. Υ, 11. 

ΟυπΦεθιΠι ΜΠηίάαῑς, ΜΙ. 21. 

Η. 

Ἠαδτίαπας : ου. Αἀτίαπας. 
Ἠαπι5 ΠΟΠ, ΜΠ. 69. 

΄᾿Ἡωτεᾶος 5εεπά!, 6. Π, 143: Ἱατδάιίαίρας (παπα ἵπη- 
Ροβίίαπ, , 67. 

Παϊγς ΠατΊα5, 5. 492: ΜΙ. 6205. 
Ἠαπη]]σαι : υἷα. Απιϊϊσαυ. 
ἨἩαπιπιοπϊς οτασυ]απα, 0. Π, 149. 
Ἠαππίμα], ἨΗαππο : υἱ. ΑηηίμαΙ, ΑΠΠΟ. 
Ἠατίο]ος οαδἱς Ρε] βαἱρίο, Η. 85. 
Παιπιοδία, Η. 98: 6. ΤΥ, 7. 

Ἡατραρο , οοπηππεηίππα Αρη“ρρω, 6. ὓ, 219940. 
Πατραρι5, 4αχ Ον, 6.1Ν, 80. 
ἨΠατρα]ας, Ιοραίας Ῥενςεῖ, Μα. ΥΠ, 2. 
Ἠαιροδδι5, Πανίας Τητασία, 6Ο. ΤΥ, 109. 
ἨαγΙδΡρεκ : υἱᾷ. ΑΤΙΡΡΟΧ. 
Ἠαρία, ρτο {τιραπα]ϊ ρτορορίία, 6. ΤΥ, 73. 
Ηορνα, ααχἰ]ατος Ῥοπιρεί, 6.Π, Τι. 
Περτις Πανῖας, Ο. ΤΥ, 103. 
Ηεεαίοπηργ]ο5, ορρίάυπα ἵπ Ῥατίμγεμα, 5/. 57. 
Ἡερεξϊαπασί65, Ιοραίας5 ΑπΠΙΙΟΟΗΙ, 5. 6. 
Ἠοαίοπας, Ιοραίᾳς Οσίαν]απϊ, 0. Ὑ, 606. 
Ἠε]ορο]15., πηαολῖπα Ῥο]σα, Πἱ. 70. 
Ηε]ἰοάογα5, ηδιάϊαίατ Βε]ειοο Ῥ]ήοραίον!, δή. 40. 
Ηε]εςροπΗ1, δη. 1.6. Π, 71. 

:Ἠε]]εδροπίας, Μα. ΥΠ, 81 5/. 23 28 5η., 50, 625 ΜΙ. 905 
σ.Ἡ,δ8θ,111. 

Ηε]νει, α. 1, 3: ΧΥ. 
Μ. Ηε]νίας, Η. 59. Αἴάς, Π. 9. 
ΗερΙοσΒῖ, ἨΜΠΗ]άα(ἷς αχ Πίανες, ΛΗ. 69, 102 116. - 
Ηερ]ιῶ»[ίου, εκ Αἰεχαπάτί Μ. ἀπορικ πας, δύ. σ72 6. Π, {02. 

365 
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Ποτασ]εα, ορρίά σπα Παία., Α. 205 Ῥομ1, 2Η. 83. 
οχ Ηοτασμάαταπι 6επετο Απιοπίας, Ο. Π, 16, 19. 
Ηετασ]άες, Βγταπ/ΐ1ς, δή. 291 αΠαςο 40, 47. 
Ἠοστωα, Μαοσδοπία ορρίάαπη , δή. 67. 
Ποια, Ρτο οἶρο, ἵπ [απο 6. Τ, 6ἱ Ὑ, 355 ἱπδαπίαπη οἱ 

πηοτίθηι αΠετεης, Ρα. 92. 
Ἠοτοπ]ος, οχροὀΠίο οἶας ἵπ ΑΠΙΑΖΟΠΗΣ, ΛΜ. 83: οοπα[ίοτ 

Ὀνττ]νασλ!, . Π, 295 (οππρ]άπῃ οἷα», σαάΐρας, Η. 2, θς 
Τίρατο, 6. Ὑ, ο45 οοἸαπ]ηίο γεὶ [είαπῃ, Π. 2, 57, 
κζπ., Γη. ἓν ΜΙ. 93 119, 1921. Ηοτου]ας Πηγίοίας, {68- 
«ογα Ῥοπηροί!, 6. Ἡ, 70; οκ ΠΗετου]ί 6οποτο Αἰεχαπάος, 

ο. Ἡ, 151. 

Ηετάοπία, Αρη]ία ορρίάαπα, 4. 48. 
Ηοτπιοσταίες, ἀαχ ΜΠητίάα:ῖς, 2Η. 70. 
Ἠοτοάθς, τες, 0. Ὑ, 75. 
Ηἰοπηρσα!, Ναπιιάαγατα ἁγηαρία, 0. , 62, 80. 
Η]ρτα ἱπδαῖα, 60. Ὑ, {05 5φ. 
Ἠϊοτο, τοχ ΒγτασιδατυΠῃ, οἱ. , 2. 
Ἡίστο, 4η Ἀεγο ὃ ΠΜ. 20. 
ἨΙατοπγπαής σατάίαπιας οίαίαν, 2Η. 8. 
Ηϊοτοβοίγππα, πάσα. πιδἰτοροΙἰ5, 5. 605 ΜΙ 100. 
Ηἰπι]εοη, Ρμαπησα5, οᾳίαίας ἆπσος αριά Οατιασἰηίεηςος 

εί Ιά0γος, Ρµ. 97, 100, 104, 107-100. 

Ηιρραφτεία, Απο ορρίάαπα, ΠἨἱρρο Βίαγγλ]ηίι Ρε. 
110: 135. 

Ηἱρραςίηϊ, Ρορυ]ας Ῥαηποπία ο Π. 10. 
Ηίρρο, ορραρηαἰα α Βάρίοπο, Ρα. 90. 
Ηἱρρουταίος ΒΥΤᾶςΙΦΡΗ5, 5). ΠΠ. 
Ηἰρροπίππα 5. Ὑΐροπα, τὴς Παία, ἵπ Ῥτι{ίς, αἆ πηᾶτο 

Ἰπίοταπα, 6. 3, 86. Τἱά. Υ1ρομ8. 
Ηιπρὶηϊ, Φαπηπί! Ίπεο]α; ρορυ!, 6. 1, 99,01. 
Ηἰτίας, 005., 6. ΠΠ, 505 ολα αἲ Μαπαπα, θὗ 5δᾳ., 70 

δᾳ., 70. 
Ἠϊτιίας, Ρτοδοπρία5, 0. ΤΥ, 49, δἠ. 
Ηἱεραπία,α Ραπίς Ῥηίπιυπα ἱεηίαία, Η. 5; ἃ Ποπιαμίς, 13 
ο 4ο Ρα]κίς Ῥωπῖς ἵπ ρτουἱποί ΓΟΓΠΙΑΠΗ τοδασία, ὅ7 δᾷ.: 

αἳ Ααβα»ίο ἵπ {τες ρατίες ἀῑγίδα, 102: Ρεγίοτῖο αἀγειδις 
Ἐοπιαπος οοποϊίαία, 1015 ΜΙ. 608; 6. 1, δῦ, 108 5φφ.; ἵπ 
Ηιδραπία Ῥεβυπι σᾳΔατί5 οππῃ Ῥείτείο οἱ Αίπαπίο, 6. Ἡ, 
42 5η. οσπα Ῥοπηρείο Πο, 103-105. 

Ηοϊορπειπες : Ρίᾷ. ΟΙορ. 
Ποπιοις, ἀῑαίας Ρα. 92: Μι. Ἰ; 6. ΠΠ, 10: ΤΝ, 194. 

Αάάᾶο 1. ΥΠ, 2. Ρµ.Τἱ. 60. Π, 8Ι. 
Ἡοποτος ἱπιπιοάῖοί οο]]αί σωδατί, 6. Ἡ, 106; Οοεἰατίαπο, 

υ, 120. 
Ηοτα Γεἰἰκ οἱ Ἱπ[ε]Ικ, 54. 58. 
Πογα!, Π. ΥΙ; Ηοταίίας Οοεἶες, Π. ΤΝ. 
Ηογίεηρία ογα[ίο αἲ (παπαγίτος, σ. ΤΥ, 02 δη. 
Ποτίεηρία5, Ἱεραίας γα, ΜΙ. 40. 
ϱ. Ποτίοηείας, εἰαςεί Οφατἶς ργ[εοίας, 6. ἩΠ, 41 πχο- 

τοπ Οαἱοπίς οοπηπιοδα{ο ποοῖρίε, 99. 
Ἠοτίος ἵπ αδαπα Ῥορι]ἱ ραρ]οαί 0.1.5, ο. Π, 1491 Ῥοπ]- 

Ρείαπος Απίοπίο ἆοπο πι, ΗΤ, 14. 
Ηοερίήο σκοἰρίαπίυτ πήΒίεος Ἡ,. Απιοπ α ΙΙ ρης Οεία- 

νίαπί, ο, Ὑν 47156 Ππγίοσπα εχοῖρίαπἰ Απίοηίας, Οοἰαγία- 

πας οἱ 5. Ροπηροίας, 70. 
ΗΠορίία, εχ ραδία Πεία, 1.750. 
Ποβιη(ης : ία. Μαποίπας, οἱ Τυ]ης, 
Ποδίε» τοῥρυμίῶς [πο ἱσα, δγ]]α, ΜΗ, οἱ 0, Τ, 701 απησία 

οἳ Αριοίας, ο. , 31) Μας οὐπα δοοἵς, 60: πο (ας 
Μοίοϊας, 8Η: ασ οππα πο οχοτὀ ία, 1, 33 Ῥολαβοίία, 
ΠΠ, 61: Απίοπίας, 031 ΤΥ, 38. 

Ηππιαπα οπγηος : υἱά. ΕππΙΕΝ. 
οππη Ηγότα ο απι οί Ἱνοςήνας Ποππαποίαπα, δα. Χ, 0. 
Ηγάτας, ορρίάππα, ο, Ἡ, 40. 
ΗνππΙ Οφατί οαπήέ Απίομίας, 0. Ἡ, 140. 

Ἠυραροπί, Ἰ,γάία ρορα]ί, ΠΠ. 48. 
Ηγρδσα5 ἀαπιπαίης αηδία, 6. Π, 34. 
Ηγτοπί, Αδίω ρορι]ἱ, 9Η. δῦ. 

1. ο. 

ζαεία αἶοα, 6. ΤΠ, 95. 
όασπ]απα Ἠαπιαίαπα Ηἱραπίσυπα φοΠοτεια, 6. Ὑ, 82. 
ζαπίσυ]ας, οσο, 6.1, 68, Τις ΠΠ; οἱ, 94. 
Φαργᾶες, Ἠϊγία ρορα]1, ἱπα]ρίπί, 11. 10, 14, 16: (ταηρα]- 

ρἰπὶ, 17-21, 23. 
Ζαργρία, εὰ ραῖ5 Πα]ία, (πας Ἠοᾶίε Ραρ]ία, Α. 45. 
Ία55Η5, ορρίάαπα σατία, ΜΙ. 03. 
747665, ῥαγπια(ίῶ Επτορῶς ρορυ1, ΜΙ. 09. 
Πνοτί Αδία(ἰοί, ΜΗ. 101, 103 114, 116 50. 
νογα5 Πητίας, Η. 6 5η., 43, εἰο. Α. 2; Ρα. 6; 60. 1, 111. 
Ιοΐᾳς, απ ο εδ 6. 1Υ , 27. 
1ο, ἱηςυ]α Ογεἰαάσπα, Ἱαχία Ευνσαπι, 6. Ὑ, 7. 
148 Πποης, Ρµ. 71. - 

Ιάμππσα, τερῖο αΏ οσοϊά πα ρατίε {οτὰσηίς, ΜΗ. 106; 6. Υ,75. 
Ίά4µ5 Ματίς, 6. Π, 149, 123. 
15ηἱ5 Παπηπιᾶ αἆ πη]]]ε 5ἰαάϊα οοηβροσία, ΓΙ. 00 ἰδηῖς Ρτο- 

πατίαπα, 6. Ὑ, 114. 
Γρποπηϊπία ποία(ἶ πηίος, ΜΙ. 90. 
Πενᾶα, Ηἱςραπίω Ταττασοπεηςίς ορρίάσπα, 6. Ἡ, 42. 
Ἠίαπι, Ρα. 1, 1925 ΜΙ.1; σ.Π, 20, 81; α Εἰπιυγία οτοπηα- 

ίαπι, ΜΙ. 58, 61. 
Π[γνίοαπα, Βοπιαπα ρνογἰποία, Λα. ΧΝΙ, 1; Π. 9: ππῖγο- 

δΗΠ1 5αβασίαπῃ αἲ Απασηςίο, 11.16, 28: 6. Ὑ, 128, 145: 
Π]γνίοαπα (πραίαπα, Π. 65 ορρίᾶα 72 1πο ἀῑε ἀῑτορία, 9: 
Ἠ]γπίευ ρταβοῖέατ σωφατ, Π. 15 60. Ἡ, 8δ,α 0ῳρατο 0. 
Απίοηίας, 41, 47: ααρίπίας, Π. 12: 0. Π, 59 Υαπίας, 
11. 19: Π]γτίοο οππι Μαοεάοπῖα ρταΠοϊίατ Μ. Ἐταίας, Π. 
19: 6.11. 689: 1γ, 75. 

Πε, Π. 1 δσφ.; Πα]ίαπα η[εδίαηί, Π. 165 6. 145: Ἱ]- 
Ἰγνίογπα ἀγπαδία Ατιηοίαυτας, ἨΙα. ΤΝ, {,τοκ σοπίας, 
Χνι. 1. 

Ἠ]γτία5, Ρο]γρ]ιεπα! ο α]αίοα βίας, Π. 9. 
Πατρῖς, Ηἱδραπία ἵπ Βαΐϊσα ορρίάἄπα, Η. 30. 
Ες, Πιΐ5, 6. Π, 08. 
Ιππασίας, ἵπ Ροπηρί5 ραβ]ϊοίς, Π. 23. 
Ππηρυταίος, (ΠάΠΙΡΗαΠ5, Ρα. 665 49 τεῦας σος1ἱ5 5οἷοί αἲ 

Ρορι]απα. οοποϊοπαΠί, Μα. ΧΥΠ; Ἱπιροταίος απῖς δα]- 
ισίας, 0. Π, 49. 

πηρογαίογες : υὐά. 0ππδατος, 
Ἱππρογία αλίᾶ ουΠ1 Ἠοπ]απο οο]αία, ΡΥ. 8-11. 
Τά], οἸ]οραπίογΙπα ἀποίοτος, 4.41 παία, Ρα. Τ{ 3Η. 0ῦ δφ.; 

ΜΙ. 889: σ. Π, 149, {100 5φ.; 701 Τπάϊοσς πλοίου», 0. , 9. 
Ιπάρί15, ΟεΠἱνογοταπα ρείποσρς, 1. 97 οφ. 
Ιπάιας Παγίας, δή. 50. 
ηβοπα5 ἀεο]αταίας οχ Προίο, 0. Ὑ, 80, 
Πηρταία ππαλία, νοπίαπα πασία, ΜΗ. Τ2. 
Ππορίπα(ἶ γἱ5, ἵπ Ῥο]ἱο,  Η, 00. 
Ιπυ πας, ααἱς, 0. Η, 2. 
Παδίμηία, παροταϊοίας ΜΗ. 40 0. Ὑν 11 41, Τον ΕΠΕ ρτα- 

(οπία ἀοίταμαπίας πανί, ουουιτοπίο ἱπροταίοτο, Ὑ, 665 
ἰπδἱρηία Ἱορίοπίς ααἱπίοο, οἹορ]απί!, Ο. 1, 90. 

Ἰηδη]α, Ρή]οσίοἰἶς, Ῥτορο 1μοηπος, ΜΗ. 771 Ιπιί Παν ῖτν 1. 
3 Τήνοιίς, Ο. Π, ΠΒ Ἱαναῖί Παν εν ΤΥ 11 οἱ, ἑπδα]απι 
τη τος ρυοβοήρία» Παθας, ΤΥ, 19. Τη]. πλα]ογος οἱ αἰίκο, Ἱ ἶ 
ΡΥ. 6. 

Π{οΓοβΙαΓΟΦ ΠΙΟΗΔΟ5, Ο. Ἡ, 151. 
πιονοκία, ορρίάασα, Η. 3 δφ. 
Τη ογοσδοπ{ἰ πιαμἰκἰταία» ροῖίος αποἰοπίίας, απαπη οηίέν 

ο. ἓν τας ΠΠ, 601 ἱπιοτοράοτο (ή ναπας ρἱουίς ροσδε, 
ΠΟΠ /{οἴοη οΛΗΦ4Π Ἐν 29. 
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ἴηίοι απ], Η]γπίῶ ρορι!, 11. 10. 
Τηίθιτοχ σἱπαιο ἀῑσνανα, 6, Τ, 98. 
ἱηγίάυτη ΠΙΠΠΟΗ, Μα. ΧΥΠΠ. 
ιο, Μι. {0ἱ, Ρ). 3. 
1οπ65 οἱ Ἰοηία, Λία. ΠΙ: ΧΝΙ, ο: 5. {, οἱ: ΜΙ. 90 δή. 

ο. Ἡ, 49,71, 88: ΙΥ, 82: Υ, 005 αβδιρίὶ ρα:οἱο Αδία 

γορίρας, δή. {5 (αηδουηί 500 πηρογίατα ΠοΠἄΠΟΤΗΠΗ, 
ΜΙ. 1158: Τοπίος Ἱηδυ]α, ϱ). ὃ 

[οησήὰ. Πλάνο οἱ δἶπαςδ, Ο. Ἡ, 99: σοπ/. Λάναί. Ὦγ. 3, 
Ριπ. 871 Α. 8, {2 ή. 10, 16, 035 ΛΙ. 9, 1125 Π.3, 
7:16.1, 5511, 49, 11051119, 63, 9051Υ, 115: Υ,26, 
βρδ. 

Ἰοπίαδ, Πας Ὀντηασηϊ, 0. ΤΠ, 39. 
Ίρδις, ορρίάσπα Ῥηγσία, 5/. 60. 
Ἰπαδουηίατ αλῖς, αὶ δἱ)ὶ Ιναςδοί ἀοθοπί, Ἠ. 59. 
αυτί, ἵπ Αδία ΠΙΙΠΟΤα, αἆ Πλοηίσηα Τα άτΙΠ, ΛΗ1. 70. 
Ι514ἱ5 δρεοίγαπα, Πἱ. 27: Ιδίάοας, 6. ΤΝ, 417. 
Ίδδα Ἱηδα]α, ἵπ πανί Ἠ]γτίσο, 11. 7. 
Ι5ίοτ Παγίας, Μα. ΧΥΙ, {5 ΜΙ. 10, 005 Π. 1, 3,6, 14: 5ι- 

Ροπίας Ῥαπυδίας, Π. 29. 
Ι5{ηπηϊοῖ Ἰαάἱ, ΜΗ. ΥΠ, 2. 
151, Ῥορυ]ας αἆ Ώπες Πα οἱ πιατο ΘΙΡΟΤΙΠΙ, 11. 8: Ιδίτας 

ορρίάπι, 30. 
Πα]ία, ρυορτῖα, σὐ ο πίτα ΑΡΕΠΠΙΠΗΙΠΙ, 4. 8; σοπ/. 44. Τία. 
α]σα 10. 8: Παϊία ατβονπίρας (σοππᾶα, 58; θαΠα ΙηΥαάσιο 
εοβιίαί ΜΙλτίάαίες, Μὶ. 109: δοιγῖς τορ]εία, 6. 1, 7; 
Ῥτοσοηδι]ε5 ρου Τααπα, 985 Πα]ία α αα][α ἀῑγίδα Βαλ]- 
οοπε Πανίο, ΤΠ, 50. 

Πα]ἱοῖ, ορ(παῖ πηϊἡίες, 6. 1, 7: Ῥδίτοπαπι ΒοἱρίοπεΠα ΑΠΙ- 
εαπΗπα ΓΙ εἳρί ορίαπί, 6.1, 19; αεἵς Ώναδας Ῥγοπο(ί οἷ- 
γπαίεπι, 6. 1, 955 ἀε[οϊαπί α Ἠοπιαπίς, 98 54ᾳ.; ΜΗ. 29, 
9/, 1095 αἀἱρίδουπί οἰγ]ίαίθπι ΠοπΙαπαπ}, 58. 

Παρα, ορρίάαπα Ηϊςραπία Ῥαβςσα, Η. 98. 06. 
1ου ἀῑ[Πο]]α, βοϊρίοπΙπα Ρον Μασσάοπίαπη οἱ Τηγασίαπι, Λία. 
ΥΠ, 5: 54. 935 ΜαπΗΙ, 49; Ο455ΙΑΠΟΓΗΠΙ Ρος Τηγασίαπη, 
σ ΤΥ, 105 5φ.; 05ατΙάΠΟΓΙΠΑ Ῥει ἰοἰΠαία, Ὑ, 119 5ᾳ. 

Ππσσα, ορρίάαπα Ηἱεραπία, ἵπ Ῥαίΐίοα, Η. 66, 97. 
Τίατῶῴα, τοσῖο Βγτῖα, αἆ Ρα]ωςίπαπι, ΜΙ. 106: 6. Υ, 7. 
Τάμα, τοχ Μαιτοταπι Ναπιϊάαναπα, 6, Ἡ, 44-46, 83, 87, 

96, 1005 ΤΥ, 55 5ᾳ. 
Τάμα, Εας ρταοράσηίϊ5, Πδίοτῖοις, 6. Π, 101. 
ο. Ππάαα ας, ἄακ ΤίαΠἴοσγαπα, 6. 1, 40, 4λ, 47 5η. 
Φαᾶτοὶ, ἃ Ῥοπηρεῖο ἀεβε]]αίϊ, ΜΙ. 106, 114, 1177 ἃ Τνα]άπο 

ἵπ Ἐσγρίο, 6. Π; 905 αἰριία ριαγίοτα ρεπάυηί, ή. 50. 
Σαᾶἱσία, ἃ δεπαία αἆ οπα]ίος {ταηδ]αία, 6. 1, 22 95: Ιαά]- 

οἶατία 1οχ Ώντιςί, 35: Ῥοπιρεῖ, ἩΠ, 25 ση. 
ους σήραπῃ πὶςςί Βοπηαπί, δα. ΤΥ, 6; α. 1, 9. 

σησυτίμα, Η. 89: Να. ἐπ. Π-ΤΥ; 6. 1, 42. 
“πα 6εης, αΏ Πο, 6. Π, 08. 
ζυ]ία, πιαίον Απίοπ, 6. Π, 1495 1Υ, 97: Ὑ, 52, 08. 
δυ]ία, πχοχ 5. Ροπηροίί» 6. Υ, 72. 
ζα]ΐᾳς πιοηδίς, ἵπ ἨΟΠΟΤΕΠΙ Οωδανῖς, 6. Π, 106: Υ, 97. 
Φοχίις {ας Οωσατ, 0905. Ῥα]]ο οσα, 6. 1, 49 (ας 

Ππιοῖι5 απ]. οῶ5., 10.), 44, 42, 45: ΡΙΟΕΟΡ. Ρτοτοραίο Ιηρ6- 
το, Αδοπαπι οδίάθης πιον(αγ2 48 [ιαίοτ Ῥ. Τιοπίι]1, 40. 

Ὦ, πας 6σδατ, επα 6. Γαΐτο περαίας α Μανίαπὶς, 6.1, 
72; 60η. 40. 

ο. οαας σσδαν ευπα 1,. (ταίτο ποσαίας, 6.1, 79. 
1.. ζιάΐις σω.φατ, αγαποπ]α5 Απίοπ, Ο. Η, {43 ρτοδορίας 

6. ΙΥ, 12: 5εγα{α5 ἃ 50Το0ἵ6, 37. 
0. οδα]ῖας 0ῶδαι, αάῑ5 οἱ ριαίοῦ αἲγο αἰἴεπο ομταίας, 6. 
Π,1, 8-13; 4ο οοπ]ατα[οπα ουπα ΟαΗπα δα5ρεοίας, 6; 
Ῥτοργωίος Ηἱδραπία,, 8; εοπβρίταί ου Ροπηρείο εἰ 0.550, 
9: 6οη5.1, {0-44 Ῥτοςθβ. αἱ οἱ Ἠ]γτίου ριῶοςί, 13, 
15. 17, 3, 150: 6. 1, 2-6» ΧΥ-ΧΧΙ; Π. 12156,29; 
φα]αίαίοραπα γσϊπ(1 αἱ οοηίαΠη [α5065 οἶτεα Ο54Γ6Πῃ 60Π- 
ρουπίας, 0. Π, 17; ἱπρεπίαπα οἳ αὈτοσλίας, 30 5η. 

ο0οσ 

Αππιΐππη οἱ Πα]ίαπα οοσαραί, 35, 38, 40 δ/. 1 Ῥτοβοίςο]- 
(αν ἵπ Πἱδραπίαπα αἀγοιδι5 Ῥοπηροίϊ Ἱοραίος, 42 δ. Ἠοπιας 
ἀῑοίαίου ογεαίΙδ, οΠΡΙΙΟΠΑ 56 ἀοθίρηαί, 48 Ρτοβοϊβοῖίας 
πάγοι Ῥοπαροίαπι αἲ Ὀγτασμίαπη, 10. 65 (4.1 ράσα 
Ῥ]αγδα[ίσα, θ4-825 Ῥτο[οἰδοϊέας Αἰοχαπάτίαπα, 88-08: αᾱ- 
Υοιθς5 Ρμαπασσπα, 915 Ποπαπη αἆ δοἀαπάαπηα βοάΠΙοπεπι 
πη Πα, 92 54.5 ἵπ ΑΠΙσµΠι αἆνοιδας ,. ΒάρίΟποΠΗ, 
Οαἴοποπα, οἱ «πραπα, 96-1005 πἱαπαρμαί, 101 54.5 Ρτο- 
Ποἰδοίέαν ἵπ Ηἱδραπίαπα αἀγοιδαδ Ροπηρείί βΗπα, {003-100 
Ἠοπα Ποποτίρας ουτημ]αίας, τεπιραβ]ίσαπα ονάἶπαί , το- 
σπαπα[Ποςίατο γιάσίατ, 106 54.7 παποδ[ίαίαν Ῥδ]ΠΗπη {η ασίας 
οἱ Ρανίμοβ, 1105 οοπ]ατα(ίοπθ {ασία, {1141 δσ4., οσσϊάϊέαν 
ἵπ ουτία Ῥοπιροί, 1175 ἰεδίαπποπίαπα, 145: (ππας, 10. 
δᾳ4.; οοη5δσΓα(Η5 Ροβί πιογίαΠη, 148: 1, 15 ]α18-οί οοπηρα- 
το οπα Αἰοχαπάτο Μ., ΗΠ, 149 5φᾳ.; αχοέ, Ρτίογ αάπ]- 
ἰοταία α ΟΙοᾷἱο, {45 (ατα σαἱρυνηῖα, 14, 115: ΠΙία:, Ῥοπῃ- 
Ροΐο παρία, {φ.; Ῥτο ραΐτο Μαρίας εί Μ. Ετη(ί, {12 ΠΊΟΙ- 
Ῥα5 οοπηἶα]ῖς, 1105 (οτίαπα σᾳρατῖς, οἱ. Ἐοτίηπα. 
Ονα(ἴοπρ : 6. ἩΠ, 10, 4δ, 47, 55, 55, 75. ΒεΠρία: 

Ερ]ιοπησγίάδ5, ᾱ. ΧΥΠΙ; Ερίρίοια, 6. Π, 79: Απισαίο; 
99: Οοπιπιοπίατῖ! 4ο αἱς οοηΙΗΐς, ΠΠ, 6. 

σοχ. ο α]ίας, οοηβαηριποιΙδ Οωδατίδ, Ῥιοεςδί Ἱορίοπί ἵπ 
ογτῖα, ποσαίμι α πρας, 6. Π1, 77; ΤΝ, 58. 

Ιππίας, ροίῖας Πυΐις, ριαιοῖίαν ριγῶφίάϊο Τατεπίίπο, 4. 
92. 

Φαπΐας, απ Τἰπῖις ὃ ριοδοηρία5, 6.1Υ, 44. 
συπίας Βνπίας : υἷα. Βναίας, 
Σαδίαπα 56ΠΠΡΟΓ, αοᾶ α 16σ6 ργῶοἱρίίατ, 5Η. 66. 

Ζᾳπο, αἲ Είπαςοῖς οπ]ία, 6. Ύ. 495 σδαποπῖς Ζε]ο[ψρίατα 
ϱαρίί Το, ΜΙ. {015 (επαρίαπα, Τιαπαν, 6. Ὑ, 24 αἲ Ἰια- 
οἵπίατη Ργουποπίοπίαπα, 6. Ὑ, 195, 

δαρίίου, ἵπ πιοηίε Ἰάα, Ῥμ. 715 φουῖς ΑίαὈγτ {εππρ]απῃ, 
Μι. 90: δίαΐοτίς, 6. Π, 141; ζοτὶ Ῥε[ογαπα ργωφίάϊ 5αοιῖ- 
βοαί ΜΙλπιάαίο5, Μ1. 06, 70; αἆοτο 6ῶ5ατ εί Αἰοχαπάςι 
σοπια5 ἀατίναταπί, 6. ἩΠ, 151. 

{ανατο ἵη Ίεσος Μαν 5οἱα5 Μείο]]ας ποπ τί, 6. 1, 90. 
σας, Ἰροτίαίϊς αἁἰπηίαν Εναίηῖδ, 4. {5 [ας 5οἰοπίῖα 

φίιάεί Μαδίαπαρα], Ῥα. 1065 Ια5 5α/[τασίογαπα οἱ Ρ]ο- 
ΡδοΙίογαπα αἀἰπιῖέ 8Υ]]α Αἰιεπίοηδίρα5, 21. 98” ατα τος- 
ἀυπί αἱ ἀϊδοιπί Ῥου5ο ἵῃ [οτο, 6. ΠΠ, 105: ἵα5 μα, Ἡ. 
965 148 ἐτῖαπι ΠΡετοΙΠα, ΤΠ, 10. 

ο 

ΊἸμαβοο, Ραΐίοι Τιαροοπῖς ο, 6. Τ, 102. 
Ἰμαρίοηα5, Ργοδοηρίας5, 6. ΤΥ, 26. 
1,αΡίοπις, Ἱεραίας 6ωβανῖς, ᾱ. 1, 3: ΧΥ; ἀεῖπ Ῥοπιρεί, 

σ. Ἡ, 62: Ροδί ρήσπαη Ῥ]ιαιδα]ίσαπ αθίέ ἵπ Α/ΠσαΠΙ, 96: 
Ρο ἵπ Ηϊδραπία), 57, 105. η 

Ἰμαρίοηα5, βίας Τιαβίεπϊ, ἆάχ Ῥατίμοταπι, 6. Ὑ, 65, 190. 

Ἰιαοσάσπιοπϊ, Ῥωπίς Ιπιρεγαίογοπα παπί, Ρα. 35 θοΓΙΠ]- 
ἀσπι ἴγταπηας ὙΝαρίδ, Μα. Ὑ: Πατπιοείω, 6. ΤΝ, 7. 
Αάάο Ριµ. 112594. 12, 14, 41: Μι.29;: 6.Ἡ, 70:19, 
8,118. 

Τ,αοϊπῖαπα Ῥγοπποπί{οάπα, δα. ΥΠ, 15 6. Υ, 190. 
]ια]ΐας, Ιοσαίας Βοϊρῖοηίς πια]ονί5, Η., 25 5ή., ἂά ΒΥΡΙΗ- 

οοπι, 99: οι Μαδιπίσδα ροι5οαυίαν ΘΥΡΙάσΟΕΠΙ, Ρα. 
90-28: ραρηαί οοπίτα Απηίραίοπι, 4{ , 44. 

6. Ἰισ]ᾳ5, Ἱεραίας Α[Ποπηί ΠλἰΠποΠς, αμ. 120 5ᾳ.: 5066Ι 
Ταππ, Η. 67. 

᾿Τ115, Ἰοσαίας σογπϊΠοῖ ἵπ Αίτῖσα, 6. ΠΥ, 53, 50 54. 
Τ0πα5 : υἱά. ῬορΏμας, 
Μ. Ιιωίοτία5, 5οοἵα5 Μαν, 6. 1,60, 602. 
Υα]οτίας Ἱμνίπαβ, 005. δα. Χ, 3. 
τ. Τιαοπῖας (υιφο ΑαπῖαΒ), ἄάχ ΠαΠεοναπη Ο Ἐν 1θν 42, 
Γαρϊάασταπα 6εΠ15, ή. 191. 
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Μ. Ἱαπροβία8, ππς ο ἀποίρας Παοσταπα, 6Ο. 1, 40 5η. 

90, 90. 
1αΠήρδασς5, υτος Μγσία αἲ Ηειεδροπίσπα, δή. 2 295 ΜΗ. 

76: 60. Υ, 137. 
1απία, νοὶ Γαπαδνα, Αβαιος]ί5 βΙία, Ῥγιτ]νο Ερὶτί τορῖ πι” 

ρία, δα. ΧΙ, 1. 
Ιαπυνίσπι, 0. 1, 09: Π. 20: Υ, 24. 
1 αοάΐσς , πιαίοτ 5ε]οιοί Νἱοαίογίς, 9Η. 67. ΔΙ, πχος Λη: 

οσμή οἱ, 65. 

Ἰαοάίεσα 5εχ οομά(ί α 8ε]ομςο Νϊσαίοτα, 5/. 7; 1αοᾶ. 
Ῥ]ιαπίσῖα,, {δ.; αἆ ῶγουσα, ΜΗ. 20: 8ΥΙί, 51.46: 0. Η1, 
Τ8:1Υ, 62,60, 62: Υ, 4,7. 

Ἰαοπιεάος, Ξυπία ρτίπας γα [εοίης ροδί Αἰεχαπάτηπη, 54. 
50: ΜΙ. Ὁ. 

Ἱαρίάϊρας ρ]αί, 0. ΤΥ, 4. 
Ιατρίάοπες, Ολατίς, 0. ΠΠ, 19, 17, 2605 ΒΟΠΙΑΠΟΓΗΠΗ, 197 

εοτταπαρυπί Ιρογίαιἰς επάίαπα, 120. 

Ἱατρας, Ρτοδεήρίυς, 0.1Υ, 28. 
Ιατϊπαίο5, Ρορυ]α5 αἆ ἤπος Αριία, 0. Τ, 52. 
Ἰατίεα, ΤΗεςσα[ίος, δή. 10: 8γί, δή. 07. 
Ἰατοπία5, 38 Οσίαγίαπο πηίσδα5 ου ααχΠ 5 αἲ ΟοππΠοίαπη, 
σγ, 11ο, 115. 

1α5ίμσπος, ἀάκ Ογε[εηΣίαα, δὲ. ἨΠ. 

1,αἰοτοηςῖς 5οηαίος, 1,ορίάο αἀγοιραίαι, 0. ΠΤ, 84. 

Ἰαὐπί, Π. 1, 5 [σάς ουπι Βοπαηΐς, ΧΗ; Τα Πῖς 506115 

οἰνίίαίοπα ργοπηϊΗῖ στασσμας, 0. Τ, 29. 

Ἰαΐοπο Ιασας. ἴπ Ἰπςα]α Ἠ]οᾶο, 1.27. 
Ιωίτοπες : ἵπ Ἰμαςαπία, Η. Τ1.77; οαρίαπί Ὦ. Βτπίαπα, 0. 

πα, 98: Ἱπ[εςίαηϊ Ῥοππσπη, , 1922 Ῥτο Ἰαίγοπε οχρΙίΙΓ 

γατας Ργοβοήρία5, ΙΥ, 28. 
Ἱιανϊπία βία Ἐαιπί, Έπος παρία, Π.Τ, 1. 
Ἱανἰπίαπη, ορρίάαπα, Πο. Τ, ἓ5 Πανἰπίας Βανίας εἰ ἵπ 6ο 

ἱμδαία, 6. ΤΥ, 2. 

Ίμτεα, Βοπιπηίς ϱΥπηνο]απι νεος, Ρα. 665 60. Ὑ 40; 

Ιαυτοαίο Πίστα ΛΙ. 77 : Ιαατο οοτοπαία ἱεπίοπία, ΠΠ, 09. 

Γαπτοπίαπα, ορρίάαπι Τα, Π. Ἐν 1. 

Ίπτο, ορρίάαπι Ηἱδραπία, Ο. Εν 109. 

τοεραί1, Υαὶ οὐηςηαγῖ (46οεπῃ) ἃ δεπᾶΙ ἵπ ργον]ηοῖαπα παῖςςί, 

Π. 18: Ριµ. 135; Μα. ΥΠ, 2. αερα ἹπιροταίοτΙτη 1η 

Ἰκλίο, 6. 1, 38: Ἰεραίίο 58οτα Βμοάιπη, Μα. ΤΝ, 2/ Ἱερᾶ- 

μο αἶπε εαρί!ς οἵο., 1. 65 Ἱερα εχ{εγαΓΙΠΙ πεπ{ἴαπα ρου 

Ργορίοτεπη παπα ἀποπηίας τη δεηα (πα, 11. 6. 

Ἱ.ορίο Ἠοπιαπα νο Απηϊρης, Α. 8: Ἱερῖο ἀεοίπα, 6. Π, 

76,79, 82: ΠΤ, 83: δεάΠίοπεπα πιονεί, 92945 Ματίῖα οἳ 

απατία αἲὖ Απίοπίο αά Οᾳ/2αγεπα (γαηδρυπί, ΗΤ, 455 Ματίῖα 
ροής, ΤΝ, 15 54.) Ἱομίο φππία εἱερ]απίῖ 5ο ορροΠ!, 

ο. ἩΠ, 96. 
ΙΠΙΠΗ5, Ματίς πο Ἱπδυ]α, 2Η. 77. 

Οπ. σοππεΙίμς Τ,οπίπ]ας, 005. ἱπ]ήαί Αγία: ρτουποῖα, Ρα. 

ὦ60. 

Ῥ. Οοιποῖίας Ἰοπία]ας, ἀἱβθονέ {η δεπαία, Ρα. 02:64. 

Ῥ. Ιοπί]ας, Ἱοραίας δοχ{ί νο 1, Ορατίς Ἠε]ο βοοία, ϱ. 

1, 40: πεοπίητ α Οἶππα οἱ Μαιος 72. 

Οπ. Ἱιοπίσ]ας, Ἱοραίας Ροπιροίί Ῥο]]ο Ρίτασο, ΜΗ. 95. 

πίσ]ας Ματορίηας (απ {άσπι οἵπι γα οσά.2) α Ροπιρείο 
ογτήο τα Πο ης, δή. 01. 

Οπ. Οσο. Ιπ/Η [η 009. Ώο]ο Βραπίασίο, 6.1, 117. 

Ρ. Οοππο Πας Τιοπίσ]ας, Ρε οἵ ΕΤ ΡΑΠΙΦ, δοσἵας απο, 0. 

Π, 260. 
1. σογπεΙίς [ιοπιπ]αςς 005. αἀνογεαίατ Οαί, 0. Π, 23) 
εοη ης Ροπιροίαπ), 020-085 ῥηορορί ραρησς Ῥ]ναγρα]ίσας, 86, 

1 οπίν]ης θρίη νου, Ἰαηρίέ ο ρογουρΣοή μας θαΐς, ο, Η, 

10. 
1 οπια]ας, Ρτοδοήρίς, Γρ] η πἰοϊήαπι, 0. ΤΝ, 30. 

1 οπής, Ἱορπίας Οαςείί, Ο.Τ, 71, 82. 

1 οοπίά σα, Πορ πποπίας Πε, δή. 18. 

1οορέμί , ΤοοπΗἳ ἱποσία:, Βου ορρίά{, δὲ. ΠΠ. 

Ι,εοπίοσθρ]ια]ε, οαδίε]απι Ῥηγγρια, ΜΠΙ. 19. 
Ἱ,ορίᾶας : υἱα. Ἐπας. 
1ερίίπες, ππα5 οκ ἀποίρας Ὠεππείπϊ, 5Η. 46 5ᾳ. 
Ἱερίίς5, ορρίάαπη ΑΙΓίος, ργορο Αἀταππείαπα, Ριµ. 94. 
Ί.οιφα (2), Η. 24. 
1.ονος, Πανίας Ἰαςαπία, Π. Τ{ 5η. 
1ωεασορείτα, Ργοπιοπ{ογίαπα Πα]ία», Ρτορε β]αΠαπα, 6. Ἡ, 109. 
1,εποορΏτγπο Ρίαπα, 6. Ὑ, 9. 
1επουδγτῖ, αἆ ΤΠεγπιοᾶοσπ!{5 ορία ρορυ, Μι. 6ϐ. 
Ἰεποίτα, αἆ σπα γΙοί Ἐραπϊποπάας, 5ή. 441. 
Ί.αασο, ἆακ Ναπιαπίποταπα, Η. 46. 
1ωεχ : Ίεροπι {οιτο {οπαπίο ὀογε πείας, 6. 1, 50: ἀοππίαπε 
Ἰοθ Ἱερεδ! Ρµ. {12.Ἱμθρες : υἱίάε υεῖ ποπιίπα αοίογιη 
υεἱ αγφιπεπία. 

1ήραΠα5 ΠΊΟΠς, 94. 57. 
Προτίϊ Βοπιαπί Παβία Ῥτηφίας, 2. 2. Ἰάμοτίϊ, ῥίπιαπα αἆ 

η Πίαπα αἀπιϊκαί, 6. Τ, 49 οἰνίρης «πα, 120: Πάο]ε, 
ΤΗΥ, 44, 40 5ᾳ.; Ροτ[άϊ, 26 285 Ηετίῖ5 ρατεί 5. Ῥοπηρείας, 
Υ, 78: οχ Πβεγίο Ἱπσεπααπα ρτοπυποῖαί Οεἰαγίαπις, 80. 

νο, οἴίαίαν 6, ΠΠ, 77. 
1.. 11βο, 5ο66τ 5. Ῥοπιρα, 6. Ὑ, 53 5ᾳ.; 69,71, 73, 199. 
Ἰωρατηϊ, 6οη5 Π]γτίσα, Π. 12,16, 25: 6.1, 77; ἩΠ, 59. Π- 

Ρυνγηϊοῦ) Παγ65, Π. 3, σ.Ἡ, 39. 
Ἰάργδδας, Πανίας Βἰγγηία, δή. 11. 
Ἰμοϊπίας : οἱ. Οταδςα5, εί Πποσ]]5. 
Ἰμείογιπα [α5οο5 οἱ Ῥαεμ]ος οοπ[πηρίϊ ρ]οῦς, 6.1, {5 5 οοη/. 

Ἐαδοθ5. 444ε1, 78; Ὑ, 44, 55. 76. 
ϱ. Πάρατία5, οοπ]ηταί ἵπ ζῶδατεπα, 6. Π, 113 Πρατίϊ [τα- 

τος, ργοδοΠρί1, ΤΥ, 22. ΑΠάς, ῥτοδοπρία5, ΤΥ, 23. 
Ἱήρυτία, α]ία ΟΙδα]ρίπα τερίο, Ρα. 9 Πάριτες, Η. 37: 

Ρρι. 40: Να. Π; 6. 1, 50. Πβαξίῖεαπι Ππατο, ΜΗ. 95. 
Ἰωγρααπα, δἱο]α Ρτοιποπ{οτίαα, ΑΠπίσαπηα δρεείαπς, 60. Ἡ, 

95; Ὁ, 97 5ᾳ., 122. 

Πάρατα ἱηδη]α, παπα οχ Ἐοᾖμίς, 6. Υ, 97, 112. 
τὶς Πανίας σαπιραπίς, 6.1, 99. 
1ήδδας, ορρίάαπι Π]γγιάϊς, ΠΠ. 7. 
Ιμίοηπο, ἆάκ Ναππαπίϊποταη, Η. 50. 
Πίστης βανίας, 6.1, 359. 
Πήυζι5 ρτα[εοίας Τατεπίϊ, 4. 32. Οοαΐσος αμπίης. 
ο. Ἰάνίας δαἰπα/ογ, οἰαδδί ρταΠοῖίας, ἡ. 22-35. 
Πυζ5 Ώγαδ5, 005. Ρα. 119. 
Πάνας Ώτηςας, πίρηπιας ρ]οδῖς, ατασοµῖ Ἰορῖρας Ιπίοτοσοτ, 

Ίοσεπα 4ο ἀποάσοῖπι οοἰοπϊ5 ἀοδποεπαϊς ρτοπηυ]ραί, 0. , 
99. 

Πάνας Ότηδας, (πραπας ρ]ερίς, ΤΠα]οῖς δοοἱἱς οἰναίοπι 
Ρο Η11, Ἱεροπα ΙαάΙοαγίαπα [οί ἱπίογβοίίας, Ο. Τ, 35 δρ. 

Ίοςμα, ορρίάπι ΑμΙος, Ρη. 10. 
Ι.οοἱ Ερίτορντ , ἵπ Πα]ία, αἲ πιοτίάῖεπα, Ῥτορο Ζορηγτίαπι 

ῥτοιποπίοιίμπα, ῥα. ΧΗ, 1: 4. 50. 

1.. Το ία5, Ἱεραίας Ῥοπιροῖί, ΜΙ. 96. 
1.οηρ5 : υἱ4. ΒΕΠΙΡΤΟΠΙΗΡ. 
Τοίγπηα, οαδίο] η Πιοςἳ, 0. ΤΝ, 71. 
1μιοαηί, ἃ Βοπιαηῖς ἀσβοίυηι, 1. 35 97 δη. 43 49 ΤΙΣ, 

ἵπ βοἱἱο βοσἱα, 0, ἳ, 38, οἱ, 53 Ῥοἱ σπα ΒΥ ΙαπΙΠα, 90 49. 
Ἱωπορτία, ορρίά σπα Αριίς, 0. Ἡ, 38. 
ο ίας, Μ. Ὀτααη 56 6556 Πηρί, ο. ΤΥ, 129. 
Πωποίαςτ οί. ἵν. Απιοηίας, Ὦν, Αραδίας, ἴ,, σας, Τι, Βοἱρίο, 

είο. 

Ἰωοἷας (661. οἱ Ετοίηδ, Ποσο), βοπαϊου, ο. Ῥαηδᾶ ἃ 
εοπαία αά Εντυπα οἱ Οαβδίαπα πας, ο, ΠΠ, 85. 

σας, εφορίας οἳ Ιπίογίοσία», Ο, ΤΥ, 10. 
Ιαοἵας, Απἰηιϊ Ρο] οπίς 8οσσε, Ργοδοήρίας, 0. 1Υ, 17 υἱ- 
«εί οσο Τι. Ου πΐ15: ου). ο. Τν, 12. 

ϱ. Ἰπσογοίας Ο(οί]α, Ἱομαίας Αγ]ίας, 6, Τ, 88, 94 ἲν θοἆθπι 
πίοβο ας, 101. 

ϱ. Ἰωσγούας Ἐοερίίο, ρτοβοήρίας, ἀεία Οομκυἱ, 0. ΤΥ, 
441 οἶας ραΐοτ α γα ρτοδοηρίας, 0, 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΝΜ ΕΤ ΒΕΝΟΜ. 

Ἱωποτῖ 5ρο α ἱπιρότία οοπίοπάπέ, Η. 80. 
Ἰωισίας ρυβ]ίοις ρο5ί οπ]αμηαίοπα Οαπά πα, δα. ΤΥ, 7. 
Ἱμσομ]]οα, αἱ η Ἱοπογοπα Ἰωπου 1, ΜΙ. 70. 
1. ο πῖας Πιουίας, 005. Ἰη]αδίαπα ου Ὑαοσαῖς Ρ6]1 Πα 

σοτῖί, Η. 4Ό-οος Ἰωαφίίαπίαπα Ῥορυαίας, 0 οἷας Ἱεραίας 
Φοἱρίο ΑΠπίοπΠ5 ΠΙΙΗ., Η. 491 Ρα. Τ1. 

1.. Ἰάοπῖας Ἰμιοσίας, Τίρταπουα Αγτία οχρο]Ηέ, 4. 49: 5 
Ἰοραίας Ὀο]ίο ΜΙιτίάαίῖεο, ΜΗ. 38, 51,567 008. οἱ ΙΠ1ρο- 
ταίογ, ΟΥ1ἱοο ΜΠγίάαίοπα περο]Ηέ, 72-765 ἀπσςς ΜΗηΓῖ- 
ἀαἲῖ γἰποῖῖ, ορρίάα οαρῖί, Μγιάαίοπα Ῥοπίο εχροΗί, 
77-83: Τίβταποπα Ρο(1{, οἱ γἰποῖε, 84-87, δδφα ταν ΜΗ ωτ]- 
ἀαίοπι ἵπ Ῥοπίαπῃ τοδειηίοπα, 88 5φ.» ἰποιδαία απο Ρ6]- 
0 ἰτα]ιαί, οἱ οχοτοῖία ρηϊναίας, 905 τοαῖ ἵπ Παίαπα, 6. 
1, {20: Ππνίάεί σ]οτία Ροπηρεϊϊ, Η, 9. 

Μ. (Τοτοπ{ῖι5 Ταγγο) Ἰμιου]]5, 8Υ 11: Ιοραίας, Υἰποῖί Ο31- 
Ῥοπίαπος, 0. 1, 92 αΐον Τι. Ἰωιοα 1, ου Πα ΑΤανςίς ὈεἱίάΠ) 
οτί οἱ Αροϊίποπι οοἱοβδουπα Πο παπα ἀάγελῖί, 11. 90. 

1ωιάἱ, νοιϊνϊ βαἱρίοηί5, Ρα. 195 Ι5μηϊοἳ, πα. ΥΠ, 21 1ηι]- 
οἷοῖ ἵπ (παπηρίιο σωδατίς, 0. , 1025 ΠαάοτΠα ἴθιηροτο, 
φοηα{μ5 λαθογί 5ο]οί ἵπ ὦά]ρας ιοσίτο Ργοχ]πηίς, {155 1α4ϊ 
ἵπ ΠΟΠΟΤΟΠΙ Ὑοποτῖς οη[(τῖοῖς, ΠΠ, 28: Πάπα Π{ογα τα Π] 
αρθεί ρτοδοηρία5 ἵπ α1ρο, ΤΥ, 47. 

1ω14ἱοηθς, ἵη ἐπαπηρηῖς, Ῥμ. 00. 
1. (απαπη Ἠοηιας α]πηίηο Ιοίαπα, Ο.Τ, 78. 
Ἰμαροτεαβα, παρει, 6. Π, 109. 
Παρί, ορρίάαπι Τα, η σαἱαρεῖς, 6. ΠΠ, 10. 
Παρί, ογο]]απί (ογπῖπος οο]οπία Οατίμασἰηίθηςϊί5, Ρα. 196: 

ο. 1, 24: ροτ [ογαπα ἀῑδουτταπί, ΤΥ, 45 ΙαεεταὈί ομςίο- 
4ειῃ Απίοπ, Ὑ, 79: Ἱαρί Ρος ῥτο οαάμσεο, Π. 48. 

Ίαρις: υἷά. Βαας, 
Παδίίαπία, 3. 56-61, 71 5ᾳ.: 6. Τ, 110 δή. Παδίίαπί οπ- 

ί65, 6. ΙΥ. 28. 
Ιδοπος, Ηἱςραπῖα Ῥορα]1, αά Τὔδγαπα Παγίαπα, Π. 42,79. 
Ιαδία[ο, οχοτοίας, Η. 19: 6. Τν, 89, 194: Βοπιῳ α οὔς- 

ἀϊρας, 6.1, 296-194: ε]αδδίδ Ἠοπιαπο, Ύ, 96. 
σ. Ἰωίααας {115 Ῥαεσπι ἀαὶ Ρας, δἱ. Π, {. 
ο. Ιαϊαας Οαία]ας, Ματ οσα ἵπ Ῥε]ίο Οἰπ]ρηίεο εο]]ερα, 

ἀαῖπ Ιπίπιίσα5, ῬγαπατΙπα Υάροτα 56 ἱπίοηπηίέ, 6. Τ, Τ4. 
ϱ. (5ἱο τθροηο ἵη ]αἴπα ποδίτα ΥΕΙΦΙΟΠΕ Ργο ΥΙήο5ο 6.) Γι-- 

{αξῖι5 Οαἴα]α5, Οο5. Ἀγαπαταπα ραπ, 6. 1, 105: 
εοἱεσαπα Ραρηα γἱποίξ ἵη «απΏρο Μαγίίο, 107. 

Ἰωαμία, ορρίάσα Ηἱςραπία αἆ Νιπιαπίίαπι, 1Η. 94. 
Ἰαίας» Π1. 90. 
Ἰγαῖα, 5ή. 4, 9, 55; ΜΙ. 20 5φ4., 24 5ᾷ., 27, 95: 68Πι 

Ώ]ιοᾶῖῖς ἆαπί Ποπιαπί αἱ τάγδα5 αἀἰπιαπί, δή. ἀ4. ΜΙ. 
61 54. Ια1ϊ5, οἨ περαία ααχίία, 6. ΤΥ, 60 5φ.5 Ῥε[απη 
Ἱπ[οτί Μ. Βταίας, 65, 75 5φᾳ. ἱπιππππ]ίαίοπι εοπεσα[έ 
ΑπίοπΙα5, Ἡ, 6. 

1ουππεᾶες, Παπποπ ες ΟΠΠ, 2Η. 121. 
Ίγεις βανΊα5 αἆ Τιαοδῖεθαπα, Μ1. 20. 
Ἰμίας., Ἱεραίας ΑπιΙοσΠί Μ., 8ή. 6. 
Ἰδίας, εἀοπίος Απιοσμί Εαραίο5, δή. 405ᾳ.. 
Ιεἰπιασλία, Ροτία Οει5οπεςί Τηνασίός, 6. ΤΝ, 68; 60Η- 

ἀΊία α Τ,γ5ίπιας]ο, Ιηδίαυταία αἲ ΑΠΙΙΟΟΜΟ, 54. 1, 35 ἆε- 
φογῖΐατ αῦ ΑπίΙοΟΠο οί ουσαραίατ α βαρίοπίμας, 28, 90. 
Αάάσο 5Η. 9ἱ, 62, 64. 

Ιγ5ἱπιαςβοπη, (οπαρ]απι ἵπ απο ο58ᾶ ΕΥ510αςΒΙ ἀοροςίΐα, 5/. 
θ4. 

15πασλας, 54. 1, 5αΐε]]ες Αἰεχαπανί Μ., ργα5αρίυπη αοε]- 
Ρίί νορηί , θ45 τεκ Τασία, 5ή. 5ῦ 54.5 Ῥεμο ου] Ρε]ειοο 
ρεηί, 62, 64. 

Μ. 

Μασρήοπος, δαΡίίο Βοπια ρεαπίας, Αα. ΤΝ, ο ρἰναίαησο 
(ετγρ]]ος, ή. 197 Αιρεαάς, δή. 03: ΜαθεομΙο Θγτα) 
Ώερες, 5/. 05 544. Μασεάομίζα» ἆπας Ἰομίοπες Εναίας 

μαι μμμμμμμμμμμμμμμμμ να σα ΑΡΗ αμα ο 

297 

ΤΟΠΙ4ΠΟ Π]οτο οχοισεί, 0. Π1,7951Ν, 75: Μαοθάομίσμι 
Ἱπιρεπυπα, ϱη 10. 

Μασσάοσπία, δαυασία αὖ πιο Ῥαμίο, Λα. ΧΥΙ; α ΜΠιτ]- 
ἀαπίο, ΜΙ. 35: ἃ ΒΥ]]ά τουορία, ΜΙ. 41. αὖ Η]γ είς ἵπ[ο- 
οίαία, Π1. ο ΜΗ. ο. 6. Ὑ, Το Μ. Ότι ριογ]ποία, Π. 

(.-σο. πι, 2, 035 1Υ, 57 δᾳ., 75; Απίομίο ἀαία, ΠΠ, 8; 
ΤΝ, ο7: οπῦὰ οχμαιτίαη{ Απίοπίας οἱ Οσοἱαγίαμας, {417. 

Μασσάοηίσαδ, ΟοδΗα5, 0. Υ, 49. 

ΜασΠατος, Πας ΜΠτίάαί1ς, 1. 07,78, 86, 102, 113. 
Μαστοβίϊ Ιήργος εί Ναπιάς, Ρα. 71. 
ΜΙΦΟΘΠά, ΤοΙΠ1 αρίί Πιορίάυπα βΠαπα, 6. ΤΥ, 505 ΡασθΠι ἵῃ- 

(ου Οσιαναπυπα. οἱ Απίοπίιι οοπα μα, Ὑ, 64. ναία 
Οσίανϊαπί πιαπάαία οχδεφ ία, ὃν ο, 92504. 99 112. 

Μωαϊ, Π]γνῖ, Ρρορι]ῖ εχ Μαωάο οηἳ, Π1. 251 Μωάις, 2. 
Μτρο[ῖ5 ραία5 2Η. 15. . 
Μωο[ίσὮ ΤΘΡΙΟΠΕ65, ΜΙ. 102. 
Μασαάαίος, ππας ο Τἱσταπῖς ἀποίριας, 54. 48 5ᾳ. 
Μασάαΐρε5, Βοεσμί απο», Λμ. 1Υ. 
Μασὶ, αΟΓΙΠ1 ογα{1ο αά Ῥοϊεασαπα, 5/.58: 6. Π, 1σ4. 
Μασίςίοι οη παπα Εαδίϊν 4. {121 Οᾳδαπΐ5: Απίοπίας, 6. Η, 

99, 107: Ἱμερίάας, 107: Οεἰανίαπας, ΤΗ, 8. Έοταπι ἀἱρηι- 
ία5 απησα. 10. 

Μααϊκίταία5, ΠΟΠ. Ποδί ἵῃ Ῥ]ηγος ἆππος οοπίπαατε, 0. 1, 14 
νοηα]ο5, Π, 19; νοιαπίῖς αιείοπίας Ροίῖος, 1, 12; Η1, 
50” ρτο5ορίϊς 1Υ, 17544. ἀο πιαβἰδἰταίρας ρείεπά!ΐς 
Ίμεχ γα, Ο. 1, 100. 

1. Μαρίας, ΒειίοτίαηΙ5, ΜΙ. 68, 72. 

Μασηεία, Τ]ιοβςα]ία, ΜΙ. 29: αἲ Μααπάτυπη, 24: αᾱ ΡΙΡΥ- 

απ, 21, 61: εἶνος, Μασπείες, Μα. ΥΙ ΜΙ. 91. 

Μορηις : υἱᾷ. Ῥοπιροία5; Απίίοσμα5, οἳς Μαρηας, δή. 107 
Μαρηα, γἱείογία Ῥοπιροί, ΜΗ. 118: πιασηὶ οππηρί, Ρα. 
085 πιαση Πα Ῥατααπα, Ρα. 100. 

ΜασποροΙίς, ατῃς Ῥοηί1, ΜΙ. 115. 
Μασο, Απιζαις βΗΗ5, [ταίος Απηϊραιις, 4. 20. 

Μασο., Ρια{οσία5 εσαϊέαπι Αδάταρα5, Ρα. 15. 
Μασο, Ριο[εοία5 βαση, Η. 19, 9232. 
Μαμαιτβα!, Ἰεσαίας ΑηπίραΙϊς, 4. 105ᾳ., 20 54- 
Μαϊία, ορρίάαπα Ηἱεραπία Ταιταεοηεηςίς, Η. 77. 

Μα]ίασις ίπας, ΓΙΘΓΠΙΟΡΥΙα5 Ππίον εί ῬΗΙμίοβίάεια, Μα. ΥΠ. 
Μαλας, ορρίάαπι ΟΠΙα, ΜΗ. 90. 
Μαπποτοας : υἱζ. Ἐπηϊίας Μαπιετοας. 
Μαπιοτπὶ, αἆ {τεσπα 51ου]άΠ1 Πα] Ρορη]1, ρα. ΙΧ, 1. 
Μαποσι5 α Τΐσταπα ρταβοίας αγρί Τιρταποσετία, 1. 84, 

50. 
Ηοςίπίας Μαπείηας, Ὀο]]ο οµπα Ναπιαππίς, Η. 79-88. 
1,. Μαποίπας, αἁ σατιμασίπει, Ρα. 110-114. 
Μαποίπας, απ ἠ{απιῖιις ὃ ΜΙ. 19. 
Μ’. Μαπίίας, Ρταίον Ηϊδραπία,, 1Η. 66: 005. αἆ Οαγί]ιαρί- 
πο, Ρµ. 75, 94-105, 108-110. 

Μαπίας : υἱᾷ. Δαας αΙαῦνίο εί ΑαπῑΙα5. 
Μαρίας, Ργοζηχαίος Απίοπ, Πίο5 ΠποΥοης Οσίαγίαπο, 6. Ὑ, 
19.19.2929, 92, 60. 

Μ. Μαπ]ιίας Βοπια α 0ος ρτοραβηαίος, {4. ΤΝ. 
Τ. Μαπ]ίας Τοταπαίας, Ραΐτοπι Πμοταί αΏ αοοαδα[ίοηο, {τ]- 

Ῥμπο Ῥοπηροπίο πηογίειη πηπαία5, δα. Π, ΠΠ. 
1,. ΜαπΙας, οοηίτα Βοἱο5, 4.5. 
Αίας Μαμας, ἱοραίας Μαη, Να ΠΠ. 

σπ. Μαπ]ίας Ὑπ]δο, Ροδί Ξοἱρίοποπα Ιπηροταίου Ῥε]ίο Απίϊο- 

οσο, δή. 59, 42 δη. 
Τ.. Μαπμας, ΜΠ. Τ1. 
Μαπ]ίας Τοταπαίας, Ἱοραία» Ροπηρείϊ, ΜΗ. 50. 
ο. ΜαπΗας, δοοἷας σα πα, 0. Ἡ, 2. 
Μαπαπηϊςκίο, ρει ρύταπα, 0. ΠΥ, 195. 

Μαπυς απηριίαία., τορο]ίνας, Π. 68, 945 (ταμρ[αρίς, Να. 

π 
Ματα(ιοπία ῥραρηα, 4. 99. 
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Ματοε]ίπιις : νά. Ἱνοπη]ας Μακοο]ήπης. 
Μ. Οἰαπᾶΐας Ματοεῖ]ας, οἱ. ΤΥ, Ὑ Α. 27 Ῥεήί ααἱπίαπι 

Ο05., Α. 50; αχ 5ἱοῦία τεάαχ, ἵη Ηἱεραπίατα η Ηίατ2 Η. 

(7, αδί νἰάε/ιν οοη/πάί οιπι 1. Μαγείο. 

Μ. Οἰαπᾶΐας Ματεθ]ας5, Η. 48-00. 

Μ. Ματοσίας, Ἱοραίας 5. 0ᾳφατῖς, 6. 1, 40. 

Μ. Ματορίας, 005. αἀγογκαίας Οᾳ5ατί, οἴγεπι ΝΟΥΟΟΟΠΙΕΗ: 

5οπι οφ, 6. ἩΠ, 25 5ᾳ. 

ϱ. οἸαπάῖας Ματοσ]ϊας, Οο5., ἰταΐοι ραἰταε]ίς ργοράρηΐς, 

Ἰπίρησας Οσαεῖ, 6. Ἡ, 20 5φ., 507 Ῥοπηρείο ρἰαάΐαπι ἴγα- 

ατε, 31. 
ο. σἰαιάίις Ματορ]ας, 005. μή ραπος Ρ]ευῖς δεμαία. 6χοῦ- 

ἀοτε ᾖαμοί, 6. Ἡ, 935 5εηπϊέας Ῥοπηρείαπι ἵπ Ερίαπα, 

37 5η. 

Ματεσί]ας, Ρείος παπί Οοἱανία, 6. Ὑ, ο4- 

Ματεσί]ας, βίας ρα ορδεηίΐ5, ρηγίσηι5 Απιοη, 6. ντ, 

ΜΙπάΐας Ματοεϊίας : υἶᾶ. ΜΙπάϊα5, 

Ματοῖα, πχοι Οαἴοπίς, 6. Π, 90. 

1. Ματοῖας, Ιεραίας δαρίοηίς, Η. 20 591-945 οι 1ος ο0]1- 

}ιωπᾶί υἰάείμγ Μ. Ματοεϊῖις, Π. 17. 

σ. Ματοΐας, Ηἰδραπας, εχ ρε Παϊζα, Η. 06. 

1,. Ματεῖμς Οοηξοτίπα5, 005. αἲ σατιαρίποδιη, Ρα. 75, 50 54, 

β6, 97. 
6. Ματοῖας Ορησοτίπ5, σαιροπίαμας, 6. Τ, τ1, 88, 90 

92 50. 
Ματοίΐας Οογἱο]απαδ, Π. Π-Υ: 6. 1, { 54. 

Ματοαῖας Οπίερις : οἱ. Οτίδρι5. 
ϱ. Ματοΐας Ρ)Π1ἱρρι5, Ἠλοάίος πάποῖί αἱ Ἱεραίος ΠΟΠΗ 

παπί, Μα. ΧΗ, ΧΥ. 

Ματοίας Ῥμήπρρας, ργσίος, ή. δ{. Εἶα5 βΙα, Ματοία, 08- 

(οπῖ5 πχου, 6. Ἡ, 99. 

1. Μαγείας Ῥήήρρυς, υἰτίους Οοἰαγ]απί 0.15, 6. Η1, 

10, 13. 
Ματεϊις Πιτ, δα. 1, 1. 

Ματοις, Ρτοδοήρίας, 6. ΤΝ, 40. 

Ματονς, Ἰοραίας Ἐγι, Ρτο 5ΕΙΥΟ επης ἃ Ῥαϊρι]α, ἀοῖῃ 

Οοηςυ], 6. ΤΥ, 49. 
Ματίς ἱππρετίαπα Ῥοπωρείο ἀαίαπα, ΜΗ. 95 Ματί (απ α]]ο 

Ἰναί Οσίανίαπας, 6. Ὑ, 98; Ματίς εἰ Νερίαπί (15 Ῥοπῃ- 

Ροΐας, 1005 πια Μπιί [πας Ἱππρεηί Βοβια!, ΕΤ. 1.05 Πλα: 

τίαπηί απσείας, Ρη. 57. 
σ. Μαπίας, Να. ΠΠ, ΤΥ: 6. τν 2 Η. 45 ΜΙ. 6, 605 86χ- 

(απι 605. Μείεϊαπα ρετ ἱηρίάΐας η οχήαπι αβίρίι, 6. 

1, 29-34: Ἠε]]ο Ροεἶα]{ Περαίας ΒΗ{, 40 δᾳ., 43. 51. 10” 

Υ!Ια' ετίρετο Ἱπιρετίηπι οί ΜΠηγάαἰ ουρίέ, 0-57; 

Ραρηα υοίης α 8γΊΙα, Ἰνορίϊς τερηρ]ίο Παά[σσίης, 68” 

0” θαρίι ΜΙπίαγιας οἱ η Αείζαπη, 64 5η. ο τοβῖί, ΟΙπη.) 5ε 

απαίέ, οἱ υτµεπη οππη εχετοῖα πρτεδίέας, 074141 οσρζἷ- 

νσ8 εαργίί οοπίτα ἱπίπιίους, 71-74: Οοπ51 δερπηαπη ΠΙΟ” 

Πίπτ, Τ0. 

6. Μαπίΐας, αἱ β1ήα5, Ἰνοβΐς Παπά ἱσπίας ουπη ραΐτο, Ο, Ἐν 007 

(αρίί ἵπ Α[ήοαπι, 62 (ταιτῖς Πα5 Ματ, απ α Μαγίο 

αἄορία [2 87. 009. Υἱοῖα» α δγ]]α, ζαρίι Ργαπερία, {δε 
εἰαυφς α δγΊία, Ίαμοί ἰπ]πίσος Ἠοπααη οσσἰᾶ!, 88 [γηδίτα 
(οπίαϊ οτάπηροτο, 905 πΙαπας α1ρί Ἱπίογί, 94. 

ο. Ματίας Οταἰδίαπας, (αοβοπίς οἴππς, 0. Ἐ, 601 οο{ΕΥ. 
Η. 100. 

Μ. Ματίης, ΓΟγαπ {άρπι ο η ϱΥοράΕΠΗ, Η. 100: 6Π/ΕΥ. 
σ. 1, 60. 

Γεσηᾶο-Μαπίας : υίά. Απιαης, 
ΜΑτοπεα, ορρίάσπη δυο, δη. 57 Τασία, ο. ΤΝ, 87 

η. 
Μας ρα Πα]ίας, αι ογαπη πηατῖς 5αρουί, Ο, ν 08, 031. 
Μαγαί, ρορυ] Τα ἱο πποῖ, Ο, Ἐν 58 50ος 61, 511 Ρτονεή). 

46 Ματρίς, 40. 
Μας, τα(οείας εκοπ ία Ἰαοδίσοσα, 0, ΤΝ, 60. 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΤΓΜΗ ΕΤ ΠΕΒΟΜ. 

Ματίμαππα, ορρίάππα Α[πίοςς Ῥτορτία, Ρµ. 50. 
Ματιά Μίπεγνααπο οτεπαμίητ πιαπηρία, Ρα. 123: Η. 07: 
.. ἱηνοσαί Ο0ρας, 6. Π, 68: Ματίῖς ἑεπιρ]απα, ΠΠ, 

1. 

Ματίία Ἱορίο, 6. ΠΤ, 45, 06 δπᾳ.; ΤΥ, 115 5η. 
Ματι]]ας, (πίραπας ρ]ερίς, ο. Ἡ, 108, 122. 
Μαξαμᾶςςος : υἱᾷ. ραμῖο ρο5/. 
Μαςιηίπσα, Πας τορῖς ΜαδςγΠοταπα, Ῥµ. {05 ολασαίας Οατ- 

Οιαρίπο, Ῥµ. 10, 37: αραιά Αδάταβαίοπα, ἵπ Ηἱδραπία, 
Π. 25, 27: 4ε[ιαί αἆ Ἠοππαπος, 277 οἷς ααχΠία πεί 1η 
Ηἱεραπίαπα, 40. Τηδίάϊα5 Αδάτανα]ϊς οταᾶΙί, οἱ εορίας αἴρῖ 
ραταί, δη. 10-12: ἀο]απι ἆο]ο τεροπά(ξ, {37 οππι Ποπιαηϊς 
Ῥυρηαί αἀγογδιας ΡΥΡΙαΟΕΠΑ, 14-28: τορηµΠα ΡαἴεγπΙΠη οί 
5γρ]ιαοί5 αοοῖρῖίΐ α Ἠοπιαπίς, 52: Ραρηαί αἆγετδας Αηπι- 
μαΐοια, 37, 41-48: οατρῖί Ῥώποτυπῃ Ππος, 67-70; Πίο αἲ 
Ηἱδραπίς οἰγοιπαγομίο ρτοΠεϊκοαγααχ (ο, 68: ραρπα γ]ποῖε 
Ῥωῶπος, 7{ 54.5 ΠΟΙ5, Ἰαπά65, ΠΗ, {05 54 ; Πορος, δα- 
ρυτί]α, Η. 89: Περο5 εχ βΙα, Αδάταρα!, Ρα. 93. Τιορα[ῖο 
Ῥοπιαπα αἆ Μας]πίδδαπα Ῥο]]ο οἳπα Ῥεγςεο, Τα. ΤΧ, 2. 

Μαξίπίρρα, Όιῖφο Μαδαπᾶςςες, τεκ Ναππάαταπῃ, Ραΐος Αγα- 
μοηϊ5, 0. ΤΥ, 54. 

Μα»δΦΗΙΟΤΙΠΙ το, θγρμας, Ρµ. 10. 
Μαςδαηαδδος : οἱ. Μαδιπίβεα, 
Μαρραίμες, Ναπιιάαταπη τορα]ή5, Ρα. 44. 
Μαςεῆία, Η. 4ο; 6. Π, 47: ΤΥ, δᾷ; ΜαδθΠοηξίαπα αἀῑεπ]α 

1η {οπηρ]ο ΠΒεἱρμίσο, Π{. ΥΠΠ, 1. 
ΜΑΡΦΥΠΙ, Ῥορυ]ἱ ΑΠος, 5ΥρΙαςϊ5 ααπ[ίατος, Ῥµ. 10, 20 

δή. 
Μαρίαπαβα!, βίας Μαςίπίςςα, Ρα. 100. 
Μαίετ Ώεογαπα, 4. 60. Μαΐετ ΑΠαπι ρτοδοπρίαπα τερε]ῇε, 

6. ΙΥ, 305 πιαίτες οὐβίάσπι σαγιασἰηἰθηξίαπα, Ρι.77, 
ας ο. ουσια Ιμοτίς ἰπ Ι6ΠΕΠΙ 5ο ραοίρίίαπί, Π. 51: 
μ. 191. 

Μαι, Ργ. {5 Π. 4: 6. ΤΝ, δ45 Ὑ. 26: δαριιατα, Ρα. 40: 
44 Οσραπαπα, {065 νο, Ε1 ες Μαατί Ναππίδα, 6, Τ, 43 
ΜαΙΤΟΓΙΠΙ π]οης Αίῑα5, Αμ. ΤΥ; Μαιγαπία, ρορα]ο 
Ἠοππαπο 5αβ]οσία, 6. Τ, 1090. 

Μαζασα, Οαρραάοσία ορρίάαπα, ΜΙ. 112. 
Μεκία, δή. 1, 52, ὅὅ5 Μοβία εκ, Ώαγίας, Μή. 106: ΜεάΙ, 

γὶοίῖ α Ῥοπηροίο, {1ά; ςαριατ, 6. ΤΥ, 88: Μαᾶϊς Γο]- 
Ίωπι ἱπ[οτί Απίοηίας, Ὑ, 199: Μεάογαπα ἱπροτίαπα, ΡΥ. 
9” Ρµ. 87. 

Μεάίεις, Εταίςίταία5, 5ή. 58 δη.: Τποίπεις, ΛΜ. 89: 
ππθά{οἱ, Βογί]α, 311. 88: Οαἰοπίς, 6. Ἡ, 99. 

ΜοάοντάΠεΙΠη πατε, Ργ. {ν ο ὃν ὃν ΜΙ. 93 φφ. 
Μεοραβαίες, ἄάπκ Αππιοηίοταπα (παηδοιρτα(οηδίαπ, 6. Π, 

1. 

αν ο Ρίαπα Ερ]ιοδί 5α0οτάο5, α ΟΙεοραίτα οχρη]εας, 
.Υ,9. 

Μορα]ορο]ί5, Ατοπάιώ ορρίάαπα, δή. 13. 
Μορατα, ορρίάσπα Αἰῑσο, ΑΠ. 305 ρατ Οαγηιαριηῖς, Ρα. 

117. 

Μο]ας αἴπις, ΤΗγασίαπα Ππίοτ οἱ ΟἸογοποδΗπη Τητασίσσηα, 
σ. ΙΝ, 88, (01. 

Μο]ίρηδο, ἱπδη]αγος ῥτορο Γαἱηαίίαπα, Π. 10. 
Μεπηπηίυς, ἁαπηπαίας απλής, 0. Ἡ, 4, 
Μεπαπάος, Ρτα[εοίας οημἱέαπα, ΜΗ. 117. 
Μεπας, Ἱοραίας Ῥτηδία, ΛΗ. 4 δη. 
Μομάϊ», ἄν Απιοσηί, 8ή. 93. 
Μοποσταίος, ΙΠΗ5 ο ργα[οοι5 οἰαδςί 5. Ῥοπυροί, 0, Υ, 8ἱ- 

80. 
Μοποπίας, Ῥτοδοηρίας, 0. ΤΝ, 44. 
Μοπίρρις, Ἱοραίας ΑπΙοΕΗΙ, 8Η. 6. 
Μοποάοσια, Ῥτα[δοίας οἰαδείς, 5. Ῥοπηροί!, Ο. Ὑ, 68, 00, 70- 

74, 77-81, 88, 96, 100-101. 
Μοπορμαπος ΜΙάαί αάοἳ αἱ Πο Ῥμαππας ἱρποδο, 

Μι. 110. ἵ 

κ 
- 

. 

κ νάδώ «ας 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΕΝΜ ΕΤ ΠΕΛΟΜ. 

Μοιοαίοῦος, οαδίτῖς οχρι]ςί, Η. 86: ἃ Ῥαπῖς δρο]ἰα:ἰ οἱ ἵη- 
ἰογ[οοί{, Ρι. ο. 

Μοτοπιοηηί, Η]γτίοί ρορι]1, 1. 10. 
1,. Μονα]α, 005.οί Παπιοη ἀῑαιίς, ο. 1, 65,70, 74. 
Μοροπηρνία, ορρίά πα Μαδία; η[ογίουίς, 1. 90. 
Μοσοροίαπλία, 508 Ρατίμίς, δή. 48: 50 οἹοισο, 05, 50) 

ῥατ5 α Ῥοπηρεῖο εαρασία, Η1. Π{ά. 
Μεοροία]α5, ππα5 ο ΗΗ15 Υραοἶς, ΝαΙάαναπι ἀγηαρία, Ρα. 

00, 

Μοδρα]α : υἱᾷ. Ὑαϊοτίας. 
Μοδδαπα, δίο] ορρίἰἀσπα, δα. ΙΧ, 25 0. Ἡ, 95: 1ν, 25, 

99: γ, 8Ι, δ45ᾳ., 97, 103, 109, 1217 οαπι οὐδίάεί ο): 
5.5, 117; ἀῑπριί Πιοερίάα5, {227 

Μοςςοπ]ἰ, Ιῃ Ῥ6ἱοροπήθδο, δή. 41. 
Μείαροπίαπα, ορρίά σπα 1 θἶἵηυ ΤαΓοΠΠΙΠΟ δἴίαπη» 4. 38, 957 

σ.γ, 9. 

Μοίο]ας: υἱ. 6ος. 
Μείτορλαπος, Ιοσαίας ΜΠνιάαίἰς, ΜΙ. 29. 
Μεἰτορολία., ἴη Ἰωγαία, ΜΙ. 48. 
Μοίπ]απα, ορρίάαπα Τήρανηῖα, ἵη Π]γτίοο, Π. 19-21. 
ΜΙοῖρρα, βΠας Μαδίηίδεα, Ρµ. 70, 100: Η. ϱ7. 
ΜΙΟγΙίο, Μεποάοτο Πάϊδείπιας, 6. Υ, 78. 
ΜΙΟΥΙΜΙΟ, Ιεσαίας ΑπΙΟΟΗΙ, 54. 12. 
ΜΙσίας, Τοπία ορρίάαπα, 54. 665 6. ΤΝ, 71 Υ, 9, 114. 
ΜΙΠΙατῖς ἀἰδαιρίίπα, τοδ(πία α ῥοϊρίοπα, Η. δὺ δᾳ.; Ρι. 

115: ροδδυπάαίαν Ροἱ115 οἰγίρας, 6. Ὑ, 17. 
ΜΙΠίες, Βοπιαπί α ΒοἱρίοΠθ πηα]οτο ἀε[οιαπί ἵπ Ἡἱραπία, 

Η. 94-06: 5οτία, ηΟἩ οχ οαίαἰοσο, Υοσα, Η. 49: α.στο- 
ἰαπὶ οκ Ἰηδιείο οἵρο οί εῶ]ο, ο; 78; {οτε αΠΠΙΙΟ5 
βεσίαηπί, Ῥμ. 1045 οχετοῖϊ οααδα ρασηαπί, 6. ΠΤΙ, 4δ; 
Ἰηκο]εηίες, ΤΥ, 905 Ὑ, 19 5φᾳ. Β. δα]απα Ιπίονβοίαπί, 
ΠΠ, 77:1ν, 58; 5αΡΙίο ροία πποπαπίατ, ὓ, 10. Μαίτίοπ]α 
πηΠίαπα, 6. Ὑ, 46; αἱ αδοτῖρίΙ πἹοΓες οπαδααςα, 6. ΠΠ, 
49. (0η. Βεᾶ1[ο. 

ΜΗΙΠα πίογάϊοππίαν Εγυ1, 4. 61: α παϊΠ[ία ἴππππππος 5ο]1 
5αεοτάοίες οἱ 50Π65, 6. ΠΠ, 120. 

ΜΙο, ΟΙοάϊο, ραπο Ρ]εβίς, αἀγειδατίας, 6. Π, 16, 20- 
94, 48. 

ο. ΜΠοπῖας α 5οπαία αἆ Οἴππαπῃ ἀοςοῖςοι, 6. 1, 650. 
Μίπα ΑίΠκα, 6. Π, 102. 

ΜΙπάϊα5 Ματοο]ιας, 6. Οοίανίαπϊ (αηήΠανίς, 6. Ὑ, 102. 
Μίποτνα:, ογεπιαπί{α πιαπαΡίω, Ρµ. 195: Η. 75, ρα]αάἴαπι, 

οί (οπιρ]απα ΠΠ, 1. 555 Ρνοιποηίοτίαπα, 6. Ὑ, 98. 
ΜΙπία5, Παγίας Ἡἱδραπίω οἰίεγίονί5, ἵπ πιανο ΑἰἰαπίΙοΙΠΙ 

Ππεης, 1. 72. 

ΜΙΠΙΕΤΠΙΠΙ, ἄπ Π{ΕΥΛΗΠΙ ῥ ατΏς σαπηραπίῳ Πίοτα]ΐς, 6.1, 
42. 

Μιπίπτης, τος Ηέοτα]ῖς Ταί, 6. 1, 6ἱ οσ.. ΤΝ, 28. 
ΜΙπησίας ΟΠἱδρις, Όιφο πιο. ϱγο Ματοῖας: υἱᾷ. Οπερα». 
ΜΙπασία5, Ῥοππρείαπα5, 6. Π, 54. 

ΜΙπασία5, Οα5αγίαηας γἱβίηίί εί οεηίΙΠΙ {εία οχοῖρίί, σ.Ἡ, 
60. 

ΜΙπισία5, Ρτοδοηρίας, 6. ΤΥ, 17. 
ΜΙπΙσΙα5 Ῥαδί]ας, οοπ]αγα{ ἵπ Οῶ581δΠη, 6. Π, {139 α δοιγίς 

Ππίογβοίατ, ΤΠ. 98. 
ΜΙπισῖα5 Βυία5, πιασὶςίοι εφυ[ίαπα, 4. 19 5η. 
Μϊπισας μίας, Ρτα{οείας οἰαδίς, 311. 17. 
ο. Μπασας Τμοπας, (παπάς παπα Βοἱρίοηῖς ηλα]οχ]ς : 
η Απίσαπα, Ῥι. 96, 445 ρια ου Ηἱδραπία, 1. 59 πηῖς- 
55 α ποοϊρίομά η ἠα]αταπά σι 4ϱ ΑΠΙΙΟΟΠοΟ ή, 39. 

ΜΙΠΗΤΙς, απηῖοις Ὑπίαίο, Η. 74. 
ΜΙκοτία Υοιῦοφο5 (ας, Ῥα, 80. 
ΜΠΡ(ΠΤα5 γΥοαἱ Μίνας, ΜΙ. 10. 
ΜΙμγίάαίος, Ο1ἱδίος, ΜΙ. 9, 112. 
ΜΠμπ]άαίος Ἐγοιρείες, 1. 10, 57. 
ΜΙΙμτίάαίες, οορποπιίπο Τπραίος εἰ Ώίοηγεας, τοχ Ῥοηίἱ, 

σ99 

ΒιΕγπίαπα οἱ σαρραἀοσίαπη Ἱπ[ορίαίς 11. 10-16: οππα Νσο- 
πηοᾷο αἱ Ποπιαπίς ἀποίρας, Οαξείο, Μαπίο  ΟρΡῖο, ρηρηαί, 
(7-19: Βμεγβίαπη ε{α]ίας Αδία ρατίος αἆ 5ο ταρί!, 205417 κ0- 
γη η Ἐοπιαπος Ρος ΑδίαΙη, 22 81. ; Β]ιοδῖος Βοπιαπίς 405 
ασστοάἹίαν, 24-27: η ἵπ ατωοῖαπα (ταηδίονί ος Α{- 
ομο]αππα, αἱ α Φγ]]α γποϊέαν, 27-40 ἵπ Οἱ08 οἱ αἷῖος 
δΙ5Ροςίος δαγΙέ, 4θ-άδ; Ατομο]ας ῥαρρ]οπιορία (δίτα 
πΗΙ, 49-σίς σππα ΒΥ]]α ρασθτη [ποἱΜ, 64-58: Οοἶσ]ος οἱ 
ΏΟ5ΡΟΤάΠΟΣ αά ομβοφαἴαπα τοδῖσίε, θ45 Ὀοαπι ΜΙτὶίἆαί]- 
ο Η ουπα Μαίοµα, 04:06: ΒΟΒΡΟΤΗΠΗ ρασαί, Τίρταμοιι 
πάγους ΠΟΠΙΑΠΟΣ οοπα{αί, οαπα Φογίοτίο [ωάμς ἱῃίί “9, 

Μο] ΜΠιπάαΙουπα ΗΙ 1ρ5ο πεί ΜΠλπίάαίος, 68 
δ44. 7 ἃ Ἰμασυ]]ο τερε]Πίαν Ογ2ἱοο, 72 544.; πανῖευ]α Γαρίί 
ἵῃ Ῥοπίαπα, 787 εχ Ῥομίο ριοοἱρΏἵ αρα αἆ Τίρταποπα 50 
εοπ({ενέ, 8ί δ/., 85 5-2 ΒοπίυΠι γοἙρίέ, 86-00: α Ῥοπ- 
Ραῖο, οοπίτα αΠΙ ηἱ55ο, 97 δᾳ., ἵπ (αραήι νουείέυν, 99 
5.5 Ῥ6ς Οο16]ιος αἱ ΘοΥ(μᾶς ΡεΒί Βοδροταπα, 10ἱ 54, 
107 54.5 ορο αΠογαπῃ Ρε ΛἼρος ἴπ Ἠα]ίαπα ἵΤΓΙπΙρεΓα 
εορίίαί, 1095 Πηδιά15 ΠΗΙ Ῥ]ατηασϊ5 βηρεταία5 Ρο, 110 
δᾳ.5 [ογίαπα, ΙΠσΕΠΙΗΠΙ, ΠΠΟΤΟΣ, 112 5.» ΜΙΜιάα[ἴεις 
ααπαρῃας Ῥοπιροί, {1175 ΠΗΙ: Αγοαμίας, Ῥμαγπασθς, ΜΙ- 
ἠμ]άαίος5, Μασματθς, ΧΙρματος: (ισα διἱ5 ποια νι; 
1, ΛΗἱ. 108 αἱ {17 Πα, 108, 111, 117 περος, Ώατίας, 
σ. ὓ, 75. Α4ᾷ. 50. 48 5ᾳ.; 6.1, 55. 

ΜΙηγιάαίαε5, ας ργωεράση(ΐδ, ΜΙ. 52, θ4. 
ΜΠ]γιααίος, τεχ Ῥατίποταπη, δή. 5{. 
ΜΙιτιάαίες Ῥευσαπιοπις, ΛΜΠἱ. {91 
ΜΙηιπάα.ῖς, βΠα ΝΠητιάαί1ς, 111. 
ΜΠΠΙΤΟΡΑΙΖ4ΠΕΣ, τεχ Αππησπηίος, Τϊσταπῖς δοσἵας, 1. 84. 
ΜΙΙγΙεπΩΙ, Μα. Π, 1; ΜΙ. 94: ΜΙίγΙεπα, Τιοςυῖ Ἱπδα]α αι ος 

πηαχίπηα, ΜΙ. 52: 60. Π, 88: Υ, 195. 
Μπαςεας, ΒΙοάΙογΙΠα ο]αδ»ί ρτῶ[εοίας, 6.1Υ, 66, 7{ 5η. 
Μαπία, αὐ Αδία οἰγ[ίαβριας ορρἰσηοταία, ΦΗἱ. 03: Τΐρταπο- 

οστίῶ, ααἰπαιασίπία εαβΙίογαπ] αἰία, 84. 
ΜοεπίΙπΙ , Ρορυ!ἱ αἲ Πας Τρητπίω 2 ή. 16. 
Μωβῖα 6. Μγδία Ἐυτορα, Π. 6, 29 5η. 
Μο]ϊδίοπηα5, σοπ{ῖ5 οπ]αςάαπα Π]γτίος ἁγιακία» 1. 4. 
Μο]ος»ί, Ερϊγί ρορι1, δα. ΧΙ, 1. 
Μοπίπια, οχ ΜΠΜγίάαἰἶς εοπ]ασίθης παπα, ΜΙ. 94, 27, 48. 
ΜοηςβασεγΒοπι, 6. 1, {15Π1οή5 Ὑοποτίς, αἆ ασια, 1. 04. 
Μορειερίία, ατΏ5 Ηίοτα]ϊς ΟΗ]σία, 5ή. 69. 
Μοτίεπα 5αβίίαπα ουρίέ Οώ5α:, 6. Π, 115. 
Μιιοία, πηαίετ ΡΜ. Ῥοπιρεῖ, 6. Ὑ, 69, 79. 
Μπαοῖας Θεσφγοῖα, Ο. ΙΤ. 88. 
ΦΜιοῖι5 δεσυοίαβ ΙΙ. 90. 
Μι]α ΡεροΓΙέ, 6. 1, 83: ΠΠ, 56. 
Μι]ίεν, 5εγβεηίεΠα οπίχα, 6. 1, 89: παϊλῖ ντα ἱπ[ογοπ{1 οοι]- 

Ιο5 ε[[οά[ί, 6. 1, 109: ππα]ίογες Βοππαπῶ ἆοπα Ργτγ]ῖ το- 
οαδαηί, δα. ΤΝ, 2: ρΡτοδορία αἲ (τραίαπα οοπ{οτοπά ση, 

6. ΤΥ, 32 δφᾳ.; αά Ὀο[ίαπα Ῥυπίσιπα ροσυπίαπη α]ίτο οο- 
{ευπηί, 585 Βασιπίίπ 5ο ἴρεα: οοηβοῖαπί, Η. 12: ο. 
Η. οἱ: Μι. 82: [οτΗΐει ρασηαπί, Η. Τ{ 5φ.; Α. 299: Μὶ. 
1005 ο ΙΙΠΙΙΘΥΙΠΙ οαρ]]ῖ5 (ουπιοπία, Ρι. 93. 601. Ὀχογ. 

Μι] αὐτάΠ1 {ογοηίθς, ΜΙ. δ2. 
ο. Μαπιπιίας, (πίρυπας ΡΙορίς, 6. 1, 19 5φ. 
ΜΠΙΙΗΙ5 Αομαίΐοις, οκ Ἰωαδίίαμία (παπιρ]μαί, Η. 56 50.5 

οχ Αομαία, Ραµ. 195. Ιά6πα Ίοσο Ὑατία οχ]ίο πι]ίαίαν, 6. 
1, 275 πὶ ϱροέζις 1. ἨΜεπιπιῖις. (οπΓ. 6ἷο. Εγω. ο. 89 
αἱ Εοἱπδ]. ΓΗ ΧΧΙ, 4. 

ΜιπαΙας, 8ΥΙ] Ἱοσαίας, ΜΗ. 94. 
Μιίπιτη, ορρίάαπα Μασσήοπία., αἲ Ῥμρρος οἱ ΘίΓΥΠΙΟΠΕΠΗ 

Πανίαπα, 6. ΤΝ, 1050. 
1.. δίαας (ποπ. δοχίΐας, 0. ΠΤ, 77, εἰ ΙΥ, 585) Ματοις, 

Ππηρίέ 5ο ρογουιβεοτίρας Οωρατῖς, 6ο. Π, 119: πηῖδδιις ἃ 
ζ6ωρατο οοηίτα Ἱορίοποια γοβο]οπα ἵπ Αγία, ΠΠ, 775 1Υ, 
58; αά Οᾳ581ἱ ραγίος (ταηδίε, ΗΤ, 78:ΤΥ, 505 α Οᾳ58ἱο πΠ1 
ο]α556 αἆ Ῥε]οροποδΙη ηἱσδας, ΤΥ, 74: αἲ Βταπάαδίαπη 



ους 

Ἰηςίάῑαίατ εἰαςί Ποδΐσπα, 82,86 100, 108, 15-17: αἲ 
5. Ῥοπιροίυπα 56 οοη/[ετί, Ὑ, 2, 10, 005 δαδροοία5 το ἁ]- 
(α5 Ροπηρεῖο, πιετΠοας, 70. 

Μιτοπα, Ἱεπαίας 8Υ], 2Η. 32 431 ἃ 8ΥΊ]α [Ππ Αδία τε]]- 
οἵας, 64 5ᾳ., 90, 112. 

Μαιςίοί αἱ, ο. Π, 102. 
Μιας : υἱᾷ. 0. Ῥαρίας. 
Μιΐπα, σαἶία Τοραία ορρίάσπα, Ο.Τ, 2. ὃν 129) ἱ Ὦ. 

Βτυίας ουδίάσίατ, ΠΠ, 49 δη. 
Μγουπίας, πιοῃς δἱεΠίο, Ο. ὓν 117. 
Μγία, ορρίάαπη δἱο ία, Ο. Ὑ, 105 54., 108 5. 115 5ᾳ. 
Μνηάας, ορρίάσπη Ποτα]ε Οσπία, Ο. ΤΥ, 66 δη, τς Υ 7. 
Μγηπίο, 5ΠΙΥΤΩΡΗ5, ΜΗ νίάαί ἱηδίάίαίαν, 211. 48. 
Μγοπηθρς, υτης Ηοτα]ῖ Γάία, δη. 27. 
Μντα, ορρἰάσπα Πίοτα]ε Ιγοῖς, 0. ΤΝ, 82. 
Μυγτίουπα πῃατε, Ρ415 πηατίς Εροϊ, ΡΥ. ὃ. 
Μγεία Αξία, 5ή. 42: Μι. 20: 60. Ν, 7, 108, Μγδί εφα]ίες 
κασηατ, 92. 

Μγρία Ἐπτορα : υἱᾷ. Μαρία. 
Μγ5ἱετία Ῥοηα ἆοα., δἱ. ΥΠ. 

Ν. 

Ναραίσϊ, 6εης Αταρβία, ΔΗ. 106. 
Ναδίς, ἵγταππας Τ,αεθάσπποπίογαη , πα. Ὑ. 
Νατος (Ναταραιτα2), ορρίάαπα, Ρα. 00. 
Νατοςί, ρορα]ἱ Γαἱπιαία, Π. 16. 
Νατο, Παγίας Γαἱπιαίίαν, ἵπ Μαπίηπη θίπαπα Παθης, Π. 11. 
Ναξίοα : οἱ. 5.Ρίο Ναδίσα. 
Ναρίάϊα5, ἃ 5. Ῥοπηρείο αἆ Απιοπίηπι ἰταηςίί, 6. Ὑ, 129. 
Βοχ{ίας Να5ο, οοπ]αταί ἵπ 0ρδατοια, 6. ἩΠ, 119. 
Ναίυτα" οπηπία ργοξειηἰηαπ ας ἱοππρ]απα, Ρα. 28. 
Ναι[τασίαπα : Νηιάα1ΐδ, 1. 76. 78: Ἰεμοπῖς Ματίία, 6. 

ΙΥ, {15 5ᾳ.; Οἱεοραίτα , 82: Οοιαν]αηϊ, 6. Ὑ, 80, 85, 88 
δᾳᾳ., 98 δᾳ. 

Ναναίε ργα]ίαπα, αἆ Οαγμαμίπεπα εχρηρησηάαπι, Ρα. 129 
Βοπιαπογαπα αάγετεας Ῥο]γχκοπίάασπα ΑπιΙοσΙ εἶαρςῖ ργῶ- 
(οοίσπα, ή. 21, 37 Β]ιοδίος Ἱπίετ εἰ ΜΠλάαίοπα, 4. 
25: Ἡλοδίοτατα εἴ Ποπιαποταπα, ο. ΤΝ, 71 Ιπίοι 5. 
Ῥοπυροίυπη οἱ βα]νίά[επαπα, Οσἰαγ]απί Ἱεραίππα, 865 ἱπίου 
Οαἰνίδίαπι, Οσἰαγ]απϊ Ἱεραίαπῃ εἰ ΜεπεσΓαίεπα ὁ. Ροπηρεῖ!, 
υ, 851-805 Αρηρρι ἄἀγεΓδα» Ροπρείαπος, 106-108, είς. 
Ναναῖο εροοασυ]απι Ῥοπια τεργρεπίαίαπῃ, Ο. Ἡ, 102, 

Νατίς ἵπ γαᾶο Τιρογίς ΤΟΙΣ, Α. 56. Ναγες Βοππαπα Πηο]ο 
Ιαυοταπί, Ρα. 121 5η. 54. 221 0. ΤΥ, 85: Ὑ, (06: ἱρη- 
(ο, δή. 24, 271 Βγτοτπη οοπαΡαγαΠΙ Βοπηαη!, ή. 40. 
Νατος βµα5 οχ Ηἱδραπία τοπ Οαἱο, Η. 40. Ναγίππι 
γατία ρεποτα οἵ ποπηίπα : ἁκα παπα, Ο. Ὑ, 112: πανίς αροτία, 
αρυταεία, Ῥη. 755 οετοῦγΗς, 10. οε]ο5, οσ]είαπα , παγίς 
αοτηστία, Ρµ. 19 ΜΙ. 205 60. Η, 56 ἀἰσοίυπα, ΑΗ. 17, 92; 

Ποπηίο]ία, Ῥη. 75. ΜΙ. 29 92 Ἰνοχετῖ, Μα. ΝΗΠ, 2: ο. 
γι, 74; Ἰοηρας, δα. {035 Πρατηίεα, Π1. 3: ο. , 00: 
Πηγορατο, 2Η. 921 οπεταπία, Ρα. 10. 0. Η, 56, οἵσ,; Ρο. 

(οτί, φαἰπαυεγεπηίς, Γη. Το ΜΗ. 101 ΡΙναδε]ης πἱγοηῖς, 
ο. ν, 90 Ρπεϊοπία, ο. Υν 50, 86: του]ες, ΛΜ. 78: 
τοβίταίας, ΜΙ. ΤΤ7: ρε», οπιαρητασίας λα. ΥΠ, 2 ΛΙ. 
17, είο. 

Ναυ]οσμί, ορρίό πα πια ππαπα Βἰοία:, πά ΡΤΟΠΙΟΠΙΟΓΙΟΠΗ 
Ῥοιοτυπαι, ο. Υ. 116, 121. 

Ναπία, ἀίπάσιπα Αἱοχαπατί πρ 5ο ἱπαροπίε, 3η. 00. 
Ναχήί, οἰοπία ἵπ δίεΠία, ο. Ὑ. 109, 
Νακας, ππα εκ Ογοαάίδας, ο. Υν 7. 

Νεαροίΐς, ας Οαπυραπίας, ϱ. 1, 89. Νθαρολἑαμῖν Ῥο]απη {η- 
{ογαπέ Ποπιαπί, δα. ΙΥ, 0. 

Νεαρο]ίς, Μαοσάοπία:, 0. ΤΝ, 1ος Α/γίοσν Ρα. 110, 
ΝΕΡΙς2 Βανίας Ηἱραπία, Γογῇ. ΝΙΠΗς, Η. 71. 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΜ ΕΤ ΒΕΠΓΜ. 

Νοθπηαπες, Αγπιοηιις, ΜΙ. 19. 
ΧεΠῃεςεος 54ο 6]απα, πιοπαπποπίαπα Ῥοπηροί, 6. Π, 90. 
Νειηθεῖς, Γεἰάβριας ἠπποπάα, Ρα. 80. 
Νοεπης, {επαρ]απα Ὠίαπ ρτορε Απίσίπασι, 6, Ὑ, 34 ἵπ 6ο 

εοτναπίητ Ρουπία: ἀεογάΠῃ δαετα., ἐδίᾶ. 
Νοορίοϊσταας, αν Μἡάαἶς, 1Η. 17, 19, 84. 
Νερμοτῖς, ορρίάαπι ΑΙΠΙΟΣ Ρτορήίς, Ρα. 101 108, 126. 
Νορίμπο, ςαοπ]βσαί δοἱρίο, Ρμ. 13: Οοἰανίαηπας, 0. Υ, 98: 

απαἀτίσας αἲΌογαῃ οΦΠΟΓΙΠΗ 1η πιάτο ἀθπηί Μη ηδαίο», 
2Η. 70: Νερίαπας 6 ῥαπιοίητασία ρε μπα ερεοίαἲ, ἴ. 
71; Νεριυπί Πα5 βοχία5 Ῥοπιρεία, 6. Υ, 100: Νερίπη] 
βΙίας Ὀντιπασμας, 6. Π, 99. 

Νετροβτίρο», Ῥα 1ος ροριυ]ἱ, Η. 48. 
Νοτορεῖρα, ορρίάαπαι Βαέϊσος, Η. 50. 
ΝΕΥΟΡ Π1. 20. 
Νοτο, 0085. Α. 52. 
Νετοπῖς ἆο εοπ]ητα[Ιοπε σα {πα δοηἰεπίία, 6. Π, 5. 
Νονν, ρορυἱ σαμία. Βε]σίσοα., α. 1, 4. 
Νίοφα, υτης Βγηία., Μι. 6, 77. 6. Υ 1029. 
ΝΙοβπάος, ρἰταία, δή. 24 5η. 
ΝΙΟΑΠΟΣ, 5αίταρα θαρραάοσία, ΜΙ. 8. 
Νϊσαίος, 5αίταρα Μεάϊα, δή. 55. 
ΝΙοβίοπΙατη, 5αθΙάΠα οἵτοα Βε]οιοῖ Νϊοαἰονϊς πιοπαππεη{πι 

5η. 637 60. Βε]οιος. 
Νιοερ]ιογίαπα , ορρίά πα Μοαδοροίαπιία., αἆ Επρ]ταίεπα, 5η. 

07 οαδίαο]απα Ῥογσαπαϊ, ΜΙ. 3. 
ΝΙοίαδ, α τοσο Ῥ6γςεο οοεῖδας, Μα. ΧΙΥ. 
ΝΙοσππεᾶας, Πας Ῥτηδία, οοπδρίταί οοπίτα ραΐτεπι, εί ορε 

ΑίαΙϊ τοσπο Ρημγπία: ροίατ, ΜΙ. 4-7. 
Νιοοπιοάςς Ρ]η]οραίος, Πας ργαεράοηῖῖς, γοχν ΕΙ μγηία", ΛΠ/. 

7; α [ταίτο ῥοοταῖο 16µΏο ρυἱδας, 10: α Ποπιαπίς τος μίας, 
ΜΠιρίάα(1 Ἠο]]απα Ἱη[ετὶ οί αΌ 6ο γἱοίας Παρί, 11.20, 07 
α Ομτίοπο ἵῃπ τοση Πα τομοῖίας, 60. 

ΝΙοοπησᾶες (ποδρυς ρταεράση(ῖ5, 1. 7; πὶ ρού{ς 5 {με} 
Ἐοπιαπος τορηί Ἰωγοες ἱης ες, τες ο. Τ, 111. 

Νἰοοπιοάΐα, ατης Βἡγγπίς, ΜΠ.7, 52, 760: 6. Υ, 129. 
Νιοορο]ϊ5, ορρίάαπα Αιπιοηίς α Ῥε]οπος ουπάέαπα, δή. ο7: 

αἰία α Ῥοπηρεῖο ἵῃπ Αγπιοηία Πηπογο, 3Η. 105, 115. 
Νῆας, συριϊ Πανίας, 5. τς ο. Ἡ, 90. 
ΝΙπιϊς, Παγίας Ηϊεραπία, Η. 72. 
Νορῄίος : οἱ. Εαἰνίας. 
Νοῖα, Οαπιραπία ορρίάαπαι, 6, Τ. 42, 60, 60. 
Νοπιαᾶσθς, Ιαΐπο Να, η. 1. 
Νοπιῖπα ΠΟΙΠάΠΟΤΙΠΙ, Γη. 19. 

Νοπία5, (Πραπας ρ]ευῖς ἀοείσηαίας, οοη[οάἵἕηχ α Γπεἱίοηα 
ἀἰαποῖα, 0.1, 28. 

Νοπία5, (απηϊ]αςῖς Εἰπρτία., ΜΗ. 598. 

Νοπίας, ορη(απίο, ἱπίοτβοϊίατ α πο ΐρας, 6, Υ, 10. 
ΝΟΠΙΗΝ, ομ5ίος Ροτί Βοπια, 0. Υ, 50. 
Νοιρα, ορρίάππη Τια0ἱ, 0. Ἡ, 94. 
ο. Νο ΡαΠΙς, Όο5, ραρηαί ου δγ]α, Ο. Τ, 82, δ4, 8δ; 

νίοιας Βλοάυτη θαμῖε, αλί 5ο ρ]αάῖο ἐγα]οῖί, 91 
ο, ΝοΡαπας, αἀνοιδας ΕὈταίαπι οἱ Οα5είσπι ργαηίσδας αὖἲ 

οπφίοδ{επάας {π1οσ5, Ο. 1Υ, 87, 103 5Φ., 108 κφ.; σᾱ- 
εἰτγὶς Ργα[οςί15, 120. 

Νοπίοί, σοπαπία. ρορυ]ί, Όταν υπ ἰπίοτ οἱ Ὀαπυρίαπα, 6. 
ΧΗΠΙ; Η. 629. 

Νοίαιί ἱρποπηϊπία, 3Η. 30. 

Νονοτοα, πχου ΑπΙοσΗΙ, δη. 59-01. 
ΝοΟγΗΠΙ ΟοΠπύπά, οο]οπία Ἠοπιαπα, ρτορο Μοβο]απυα, 6, 

Π, 20. 3 
Νονις Ἠοιπο, Ο, Π, 2; πονας {αρα]ας ροβί ρορυ]ης, 48. 
Ναοθτία ας Οαπηραπία (οἱ Ὀπιυα), Α. 49. Ρα. οὓς 6. 

π, 9ὅδι τν. 

Νηόης, ρα [οοας οἰαδδία 1. 71. 
Νοπποβηα Ἄγπα πε Μημάαίος, αμα. οἷας ατα" ῥτο- Γ Ννιπα Ῥοπηρηίας ΠΜ. Τς (αμάί α Ναπηα φασταά γοπάαμίατι 

οσταίοπα ἱορίαπίας, 1. 113, κ 0. 



ΓΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΓΜ ΕΤ ΛΕΒΟΜ. 

χωπαπίία, ορρἰάσπη ΑγονασοΙπα, Π. 46, 6607 8115, 76; 
Ῥοβαπι Ναππαππαπα, 66, 70-98, 

απιίααο, Απο ρορυ!ἱ, 4. 35, 50, ο7σ Ρμ. 9 Π. 4; 60. 
1, 42. ΠΠ, 44: Υ, 98, 115: ραρπαπάί Ταἷο, ΥἱοίΙ5, ΠιΟ- 
165, Η. 202 Ρµ. 1, Τί; απά πΙοτοα ου (απ τούσοί ἃ 

Μαβιηΐσεα, Ῥμ. {005 ρο]απί ἨΠοπηρδαίσπα, 805 Ναηϊάα» 
οστίαπηοη δἱησαίατο οὐπι αα1ο, 6. 1, 50. 

Νυηϊάῖα, ρου τορ]ο5 ἀἰγίδα, Ρμ. 10. 
Νυίου, Π. 1, 2. 
ο. Ναπμίοτίας, ἰπίογβοίαν, 0. Τ, 72. 
Νυποῖας αἀγοπίας Τωιου{ α5ροπαίατ α Τΐρταπο, Ηἱ. 84. 
Ναρίίας οοἱεῦγαί πηα]ῖου οοὔσπι ἀἱο 4άο ο δις πιαΠ(ας5, 6.1Υ, 

205 παρῖ5 οοηδίαρταίας ππρογίαπα Ἠοππαπάπα, 0. Π, 14. 
ΝΥΠΙΡΗΦΗΠ, οαδίο]απα Ώοδροιί, ΛΠἱ. 108: Ροτίας Π]γτίοί, 

ο. α, 59. 
Ἀγδρα, Πα Μτιάα{ἰςδ, ΜΗ. 111. 

ο. 

ΟΡ]Ινίο τογάπι απίο αοἰαταπη ἀοοτοία, Α. οἱ; σ. Ἡ, 197; 
ΤΥ, 57: Ὑ, 64; ου]νίο τοπησδίαπι αἀγοαιδις οα]απηϊίαίος, 
Ρμ. 88. 

ΟΡ] νιοπῖς Παγίης, 5ο Τμοί]α, ἵπ Ἡϊεραπία, Π. 71 54. 
Ο/ο]εο]α, ορρίά ατα Ἰδιίαπία, Η. 08. 
Ο)είάες Οαπμασϊπίθηςες, Ῥµ. 76 54. ; οὐδίάςς ἵπ (ΓΙΙΠΙΡΙΙΟ 

ὑαὐπουπέννς Πἱ. 116. 
Οεοαπας, 6. Π, 35: Ὑ, 65; οοσοϊάσηία]ίς οἱ Ῥογθα]ΐς, Π. 1; 

Ῥτϊίαηηίοις, Π, 150. 
Οσα, ορρίάαπα, Π. 57. 
ΟοΗἵξ, ορρίάαπα Ηἱδραπία, Π. 47. 
Οείαγία ροτσας, Π. 28. 
Οοίαγία, 5οτος Οδατίς ΟείαγίαπΙ, αχον ΜαΤΟΘΙΙ, {απα Α- 

(οπϊϊ, σ. Ὑ, 64, 67, 76, 93, 95, 138. 
Οεἰαγίαπα5 Οωδατ : 5αῦ 6ο ΙΠΙΡΟΤΙΙΠΙ ΤοΠΙαΠΙΠΙ 1Π ΠΙΟΠΑΓ- 

ομίαπι πηπίαίατ, Ργ. 14: Οοίατίας 6.δαγ, εοσποπ]ῖπο Α- 
βηδία5δ, Η. 102: Ηϊξμαπος Ροτάοπιαί, 1. 10.5 εοΙοΠΙαΠι 
ἀαάποῖί ἵηπ ΑΠίσαπ, Ρµ. 196: ᾱαΠοστασἶαπα 1π ΓΟΓΠΊΑΠΙ 
Ῥτογἰποῖα τοῖς, 5Η. 505 Οαρραάοσθίαπι, ΜΙ. 105; 
δγρίαπι, Μι. 11: Π. 905 6. 1, ὃ: Π]γτία Ρρορι]ος 
ἆσπιαί, Π. 16-09: αὐ αγιποιμ]ο αἀορίαίᾳς, 6. ἩΠ, (45; 
(οπηρ]απη οἱ «ράϊῃσαί, 148: Αρομοπία Βοπιαπῃ γεηίέ, αἱ 
αἀοροπεπα οοταία Ριοίογε Ρτοβίείαι, 6. ΠΤ, 9-14: ααῖί 
Απίοπίαπη, {4-20: Ῥοπα Οςξατί5δ ΥΕΠΙΙΗ ΡΤΟΡΟΠΘΗΣ, Ρο- 
ῥα]απι ς)μὶ οοποῖ]αί, 21-28: ΕΠΙ ΑπίοΠΙο Πίος, 28-00 
νοίεταπος ἱρί αἁ]αηδίέ, 40 54.5 ἃ 5επαία ρα ἱπιροίαπα 
οπ1 0055. οἱ αἰίος Ἰοπογθ5 οβ{πεί, οἱ 5η. επι ΗΙΓΙΙο 
αΕἲί πά ΜαΠπαπ, 65 54.2 Γαφαΐίο Απίοπίο, τΙΤ5α5 εση- 
ἑεηιίας α δεπαία, 74 5ᾳσ., οαρίί οὐπα ΑπίοΠΙο ἵΠ στα[Ιατη 
τείθ, 80 54.5 εοπει]αίαπη ρε ΟΙοείοπεπι [γηδίτα ρείί, 
82: ρο5ῖ Απίοπιϊ οἳΠ1 Πθρίάο «οπ]αΠοίΙοΠε ΓΙΥΞΙ5 Ἰο0- 
ποταϊαν, α δεπαία, 85 5φᾳ. αἵ ο05. οΓθαίας, 94: Ἐγιαπην]- 
ταίαπα ΙπΙί ο! ΑπίοΠΙΟ οἱ Παρίάο, οἱ ουπι Ες Ργοςοτί- 
Ρίοπεια οαἵε, 6. ΤΝ, 2 544.25 ΕΠ . Ῥοπηρεϊο 4α Βἱεἴ]α 
οστίαϊ, 82, 805 ΑπίοπίαΠι 5οαμΠίαγ ἵπ Μασαάοπίαπι, 86: 
106, 108: ὠστοίαῃς, οᾶςίτίς αΏε»ί ἀῑε ράδηα; Ῥμιηρρεηςϊς, 
5ΟΠΙΠΙΟ ΙΠοΠΙίΗ5, 110, 129 5.5; ἀῑνϊδί επι Απίοπίο 
Ρτον]ποῖῖς, Πα]ίαπα τορείέ, αστος πα Ιρας ἀῑνίδυτας, εί 
. Ροπιρείαπι ἀερε[αίατας, 6. Ὑ, 5 δᾳᾳ.; οοπίοπίῖοπος 
οΠ1 . Απίοπίο, 14, 19 δᾳᾳ.; Ῥεαπα οΙΠΙ Ἡ. Απίοπίο, 
99 5ᾳ4.; οὐδῖᾶαί Ῥογυδίαπα, 939-495 Απίοηιϊ Ιεσίοηος (α]- 
Ίἶσας οί Ηἱςραπίσας αἆ 56 ἹταλΙέ, σ{; δογϊροπίαπα 1η πια [τῖ- 
πιοπῖαπα ρείῖέ, 55 Ἡ,. Απίοπίαπι ἵπ Ἡἱδραπίαπα πι, 
ο4: οοπίοπά[ί οἱ τουοποΏαίατ επι ΑπΠίΟΠΙΟ (παπαγίτο αἆ 
Ῥτπτάπείαπι, εἶαπα Οείαγίαπι ἀοδροπάεί, 07-64: Ἐοπια 
Ἰπ (ππηυ]ία 5ογγαίιγ αῦ Αηίοπίο, 07 5ή.; ἃ ΡορΏ]ο [αΠη8 
Ῥτοςςο ορασία5, Ράσοπι [αεί οππΙ Ῥοπηρείο, 71-74: αα]- 
Ἰαι (ατραίαπι ρασαί, 705 (ατραία ραχ οπΙ Ῥοπροίο, 

77; Απίοπίαπι εγοσαί Βναπάδίαπα, πες {αΠΙΟΠ 1ρ5ο ΟΠ]- 

οουί 

ρατεί, 78 δᾳ. ; Οοτείσαπα οἱ βαγά]πίαπα α Μοποάοτο ασεῖ- 
Ρί, 80; ΒΙομίαπα ρεί{{, 81: οἰαάείη ο]αφοίς ατα αἲ σµ- 
πηᾶ», 82-84 παυ(γαρίυπ ἵπ [τοίο, 80-91: Απίοηίμμι 4σπο 
8ΡΙ οοπεἰΠαξ, εἰ ΠοΥάΠΙ οἸάδδοίη ραταί, 92: Τατοπί οο]- 
Ἰοᾳυἱ αγ οπα Απίοπίο, οἱ πάγος αἲ οὐ αοοῖρίε, 90-00 
οπηίρας γῖρας Ῥοπηρείαπα αρρτοά(ίαν, 97 : πα [Γαρί Τη 
η Ε]οαίο εἶπα, 98 84.7 ταήδα5 αρρτοδίαν ἰοιίαπα, 103; 
Ραρηᾶ παγας αἆ ΜΥΙαΡ, 106-108: ουπι ρατίο οορίαΓΗα 
(τα]1οί Ταατοπποπίαπα, αβί αὖ ορίβας οἰηρίτας, 109 94. ; 
Ραρηα παγα]ῖ ππα Ῥοπηρείο, 115 5οἱα5 Πα[ίαπι τορείίέ, 
ϱες ΑΡ ΡΑΠΙ 5105 οἱρίέ, 112-115 [αμοθς ΜΥΙ6ΠΡΟ5 οὐ- 
οπραί, 110: Μεξεαπαιη ουΠΙ Περίάο ομδίάεί, 117: παγα]ί 
ΡΓῶΗΟ αἆ Χαπ]οσμος Ῥοπηρείαπα 5αρεταί εί ἀεθεί]αί, 118 
δᾳᾳ.5 εαρία Μθβεαπα, εχετοαπα Περίάϊ αδδαπηέ, ἰοία 
ΡΙοΙ]α ροές, Περίάαπη ργ]ναίαπα Ἠοπιαπα πο, 123- 
127: 5εα1ο {απηυ]έα πανί, 128 Φ., Ἠοπιαπη τοάῖέ, αἱ 
[πηπιοδ]οίς Ποποτῖρα5 α δεπαία απσοίας, 1320-1325 ΑΠΙΟΠΙΟ 
εχετοΙίαπῃ οχ Ρασίο ΠΟΠ πη]δογαί, 194: οχ γἱσίη!ϊ εἰ ορη{ΗΠ1 
πανῖρας το]ίᾳα5 δερίαασίπία οἳ τοπαϊ1ς, 199 ἵπ Π]γτίαπη 
ΡτοβοΙδεϊίατ, 145. 

Οσίαγιαπί Οᾳδατῖς Οοππιεπίανϊ! ἆθ δις τοῦ, οἰαπίατ ΠΠ. 
14 5ᾳ.; 6. ΤΝ, 110: γ, 45. 

Οαἵαγία», Ἱεραία» Βοἱρίοπί5 αἀγοιςιις Απηϊμαϊοιη, Ρα. 41, 49. 
Οπ. Οείαγίας, Ἱεραίας Ἠοπιαπογυπα η ΘγΓίαπι αἆ πεζαπᾶος 

οἹερ]απίος οοσἰάίατ, 5. 46. 
Μ. Οσίανίας, ἑἴραπας ΡΙεΡί5, οο]]οσα ΤΙ. ἀτασσῖ, σ. 1, 12. 
οπ. Οσἰανῖας, 6005. γαίθτος ἄνος {ογαί, ΠΟΥΟΡ αιπιῖς ἆἱς- 
ρε], 6. Τ, 64: α Ματίο Ππίογβοέατ, 08-71. 

Οσἱανίας5, Ιεσαίας Ῥοπιροίί, 6. ΤΠ, 47. 
6. Οσἵανίας, ραΐοι Οσἰαγίαπί Οα.ςαπΐς, 6. ΠΠ, 141, 23. 
Οσσ]α5 Ίοηβο οἵἷο Ππα(]ῖς τοδδῖέας, 6. Τν, 41. 
Οά655.5, υτὴς Μγρία, 1. 30. 
Οά6Ιπα Αίοπίς, ογοππαίη, Μί. 98. 
παπάςηςες, ἵπ]σαα, 6. Τν, 79. 
(ποπια!ς, σἰαάἱαίου, 6.1, 116. 
Ο/εµα : οἱ. Ἰιοτείίας Ο{ο]]α. 
ΟΛΠ, ἑρυπας πηΠίαπι δο{οςας, 6. Υ, 118. 

ΟΙεαβα, Βογίμα, (Γαη5[ασα αἆ Που ατα, 2Η. 79. 
ὍΌ]εα, ταπηῖ 5αρρΠεαπΗατα, Π. 43. 
ΟΙορμετπες, Οαρραάοεία τοχ ου Απίαταίλιο, δή. 47, 48. 
ΟΙέμασες, τεχ 6ο]εμίαϊς, ΜΙ. 117. 

ΟΙΥπιρίῳ ποπηϊςὶ ευτδα οετίαίας, ΟΙΥπρ. ΟΗΧΧΥ, 61, 
955 ΟΙΥπιρίοΙπα {επαρίαπι 5ρο]ίαί βγΙα, 2Η. σ4. 

ΟΙγπιρίας, ηιαίετ Αἰεχαπάτί, 51. 54. 
ΟΙΥπΙρΙ5, Πποης ἨΜγεία., 5/. 42. 
Οµηίπα οῬ]αία, Θε]ειοο, ή. 665 Αἰεχαπάτο, {δ.; Τ5ἱΠ1Δ- 

ο1ο, θ4: Μιηπίάαϊϊ, ΜΙ. 30: Ματο, 6. 1. 61; Οταδρο, 
Ἡ, 18: Ῥοππρείο απία ραπηαπα Ῥμαικα[ίσαπα, 6. Ἡ, 08, 
Οείαγίαπο, Ὑ, 805 οπι/ηο Ιπ[αμδίο Ῥοπηρείας α Ράρηα ἆε- 
ιοτγοίατ, ΤΠ, 58, είο. 

Οποβα]α, Παγίας βΙεῦ]α., αἲ ΑΡίπαπι πιοηίοπα, 6. Ὑ, 109. 
Οποπιατομας, Ῥμουθηδίππι ἆαπκ, οοπῇαί γας αΙΓουΠΙ ϱ {θηι- 

ΡΙο ΡΏε]ρῃῖσο αρτερίαπα, Π.ΥΗΠΤ, 1. 
7. ΟρΙπΙα5, 005. Ο. ἄτασζμαπα εἰ Εἰασσαπι ποταί, 6, 1, 

25 δᾳ. 
Ορρίάα : υἱά. Ότρος. 
Ορρίας, ἱραπας πηΠίαπα, Π. 78. 
ϱ. ΟΡΡίΙ5, Ῥτοςοδ., ΜΙ. 17: οαρᾶνας οἰτοιπιάαοίϊίατ ἃ 

ΜΙιηιΠααία, 20: τοδτίαν 8γ]], 119. 
Ορρίας : ρτοδοήρία5, α ΠΙίο Παηεγῖς θυβ]αέας δοτναίητ, 6. 

ο Εντ. 
Ορρία5, β5 οἨ ρἱείαίεπα α.ἀΠίς ογοαίατ οί ἀῑαίατ, 10. 
ΟρΗπις γΙτ αἰγίίαίϊς, 4. 06. 

Ο/αου]απα, Ώε]ρ]ῃίς οοηδαίαπέ Ἠοπιαπί, 4. 271 Απιηοηις, 
1, 149: ΡιάγπιΦυπα, ή. 66, 635 οπομ]Ηπα 4ς πιοτίε 
ΑπηϊραἾιϊς, ή. 11: 5Υ11 εδ απα, 6. 1, 97 οτασυ]α θ1{ 
ίαΐμα Απίο]γοί, Μἱ. 88. 



ου» 

{η Ο1ροπι Ῥασηαηί Βοπιαπί, 2Η1. 43. 
ΟΤοοππδηα5, ατὸς Βαοία, 2Η. 49. 
Οτεξίθα ΑἴΡο5, ή. 03. 
Οτοδ]α : νία. Λιγε]ία Οτερί]α, 
Οπίσαπα, ορρίάαπα Ἐρίτϊ, ππατΠΠΙάΠα, ο τορίοπε Ηγάτυη!!, 

6. Π, δ4, 06. 
Οτοάος, [ταίοτ ΜΗ νίάαἲῖς τορῖς Ῥαγίποταπα, δή. 5]. 
Οτα:5ε65, τοχ ΑΙ ὔαποτυπα, 2Η. 103, 117. 
Οτορας, ορρίάαπι δυτία, 5η. 57. 
Οτοδοορα, ορρίάσπη Απο, Ρα. 70. 
Οιδαδατίς, βας Μι άαι5, ΛΗΠ. 117. 
Ότεο, ορρίάαπη Ῥαΐοςς, Η. 10, 00. 
Ορίία, ατῶς ἵῃ οτο Τϊρετῖς οοπάίία, 6. 1, 07. 
Οταο, 6. Υ, 120. 
Οχαίμτος, θας ΜΠλγίάα ῑς, 1. 108 117. 
Οκχίμτασσς, ορρἰἀ σπα Πωαθαπία, Η. 5δ. 
Οσγαϊ, σεης Η]γτίσα, Π1. 10. 
Οχγάτασς, Ιπάία οἰετίοτίς ρορα!1, 6. ΗΠ, 102. 
Οσυπία, βΗα5 αρατήιο, 0. Τ, 42. 

α 

Ραᾶας Βατίας, οἰίπι Ἐτίάσπας, 4. ὅ: 6. 1, 1095 4. 8, 10. 
Ῥαάαρορις ρποτῖ ρτοδοηρία5, 6. ΠΥ, 90. 
ῬσοἨ., γε] Ῥαηποπία5, οκ ῬοΙγρμεπιο οτία5, Π. 2. 
Ῥόώοπος: υἱᾷ. Ῥαπηποπίῇ. 
Ραΐας : υἱᾶ. Ἀπτοπίας Ῥαΐη5. 
Ρα]αςίοπίρ ἵπ δίοία, 6. Ὑ, 117. 
Ρα]ωίίπα, ρατς δυτία, ΡΥ. 31 ἃ Ῥοπηρείο δυαρασία, 5ή. 507 

Μι, 106, 118. Αάἄε ΜΙ. 115, 117: 6. Η1,78:1Υ, 58: Υ,7. 
Ρα]ατ, ρορυ]ας Ηγτία, Π. 10. 
Ρα]αίίαπα τεσαπι Ποππαπογαπα, σ. ΠΠ, 148. 

Ῥα]]ασοίία, Ραϊϊασορα, [ο5δα, 6. ΠΠ, 155. 
Ρααδίαπα, ΜΙ. 53. 
Ραϊαπίία, Ηἱεραπία Ταττασοηθηςίς οἴγίίας, Η. 55, δ0, 82 
0., 88:61, 115. 

Ῥαΐπηγτα, αῦς Βγτία , αἆ Εαριταίεπα, 6. Ὑ, 9. 
Ῥα]οοίς ροπία5, 6. Υ, ὅ0. 
Ραἱπάαπιοπίο Οα5ατί5 ρουπίας Αἰοχαπάππί, 6ο. Ἡ, 90; 

ραιδαππθηέήπη οργυ]ευπη ροδίαί 5. Ροπηρεία», Ύ, 100. 
Ῥαπηρ]ιγίία, ἵπ ογᾶ ααδίγα]ί Αδία ΜΙποτϊς, 5/. 22 005 ΜΗ. 

8,20, 06, 95: ΡαΠΙΡΗΥΗΙ γα Ραπιρηγ, ϱγ. 2: 54. 92) 
Μι. 91, ο. 49, ΤΙ; ΤΥ, 60 Ῥαπιρηγιίαπα πιατε, ΡΥ. 
2: ΡαπαρΏγίας εἶπας, 6. Η, 149. 

Ῥαματος, Ογάοπίαπα Μείε]]ο (ταάΙέ, οἱ. 6. 
Ραπάμρα : νία. Τρετίας. 
Ῥαπίοιας ἵσιτοτ, 6. ἩΠ, 608. 
Ραπίς ο ταδἱείρας εοηίοσοία5, σ. ΗΠ, 61. 

Ῥαπποπία, Π]γτίοαπα ἱπίοτ οἱ Γαπαρίαπα, ΜΗ. 1022 Π1. 1,2, 

3,06, 14 17, 11 54. 
Ῥαηποπίας, Ῥο]γρ]ιοπηί περος, οχ Ἠ]γτίο, Π1. 3. 
απ Ραπορίοη Ἱεροπάππα ρτο Αρρίοξ ο. ΤΝ, 44. 

Ῥαηρα, Ο08., 0. Π1, 50 οορία5 οο]Ηρίε, 655 Ὀοαπι πἆ Μα» 

ὕπαπα, 66-09: νοτρα π4 Οοιαγίαπαπα, 705 ΠΠΟΓΒ εἰ [άπ5 

760. 
Ῥπησα, φεπαίος πα Βγίατη οἱ Οα5δίαπι πηίδδας, Ο. ΠΠ, 85. 

Ῥαρίεαρασα, τος ἵπ ίνα Ἑτορας, ᾱ Ῥοβρογαπη ΟΠ” 

πποτίαπα, Μ. 107, 120. 

Ραρλήαμοπία ο ηπα ἠπίετί Μηνά αίος, Μ. 21: οο/. 17 54. 
96,08, 70, 1132 Τοµείη ἀαί Ροπιρείας, Ες 0. Η, Τι) 
αοσρᾶ{ί Ποπιαπο ἱππροτίο, ΜΗ, 118. 

Ραρία», ἀακ 5. Ροπιροί, 0. Ὑν τού 106 σφή. 
6, Ραρίήας Οπνο, ἐπαπηγίε αρτῖς ἀἰγ]άεπάίς, 6, Τ, 18. 
Ον. Ραρίίας Οα1νο, οσα» Οἶρηα, 07, 69: οοή/. 75 
ο σπη ράσα αάγογκας γ]]απα, 70:78, 811 Μείοβαπι οἱ 
Ἀἰίος 5γαπος νορίος αάΐσαξ, 80 008, ΗΕ, απ οί 
οσα δγ]ία, 87, 80, 90 84. σεις α Μειεϊο (ηβὶ! {π 
ΑπΟΗ, 91 {. 1 τα Βἰο ία ουοἱάας, 96, 08. 

4 σρν Ἵωφα 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΝ ΕΤ ΕΠΟΜ. 

6. Ραρίίας 0.10ο Αγνίπα, οοσἰδἵέατ Ίάδεα Ματ βΗ, 6. 
1, 88. 

ο. Ραρία5 Μαίῆας, ἄαπκ Πα]ίοοτυπα Ὀε]]ο ΒοοίαΗ, 6.1. 4ο, 
42, 64; 5οποχ Ργοδοπίρία», ΙΥ, 25. 6 

Ραρας: υἱ. πας. 
Ραργτας ϱτο ἀἰαάειππαία, ΛΗ. 111. 
Ρατίατα, ατῃς Αδίω Μποτί5 αἲ Ῥτοροπάσπα, Μή. 76. 
Ρατπιεηδί5: υ. Οα55ἱᾳ5 Ῥατππεηςίς, 
Ρατμεηί, Η]γτία ρορα, 1. 2: 6. ΤΥ, 88; Υ, 75. 
Ρατ, Αδία ρορι1, ἃ Ρειειοο εαὐἱραπίας, 54. 565: ἃ 56- 

Ιουοἰᾶΐς ἀε[οίαπί, 60, 48” Ώοππείτίαπη Νϊεαίογειη οαρίηί, 
07 αἩ ΑπίίοσΠο Μ. ἱπναάυπίατ, 94. 12 αἲ Ῥαγί]ιος Γαρῖί 
Τἱρταπίς Ες, Η. 104 5ᾳ.» Ῥατίίοο Ὠο]]ο ροτίί ΟΓα5- 
815, 6. Π, 18: Ῥατιπίσαταπι Ἱερίοπαπα τεαπία, 6. Ἡ, 
495 1Υ, 59 αἲ Ρατί]ιος Γαροτο εορίἰαί Ῥοπιροῖας, Π, 83: 
Ρατίμίουπαι Ῥεμαπα πιεδ[ἰαίατ ζ..δας, 110: Π. 13: Ρατή 
ἃ Βοπηαπῖ5 πο ηἰ5ί τορίς ἀποία εαρίαί ρορδυπί, σ.Π., 110; 
Ῥανηοαπα Ῥε]απα Ὠοιαρεί]ῶ οὐγοπίέ, ΠΠ, 18: Ῥατὶ 
Δαχ]ΐα Οα5ίο παπί, ΤΥ, 8, 63, 88; δγτίαπη εἰ Αδίαπι 
πδᾳμθ Τοπίαπα Ιπουσδαηί, ΤΥ, ο” Υ, 10,65: 5ή. 51: Ρατ- 
Εήσαπα Ῥεβυπα 5αςοἱρίί Απίοπίας, Υ, 10, 605, 75, 133; 
οἰαάεπα αοοἰρίέ, {945 Ῥατίής ἆπορπα 56 ο[[ετί 5. Ῥοίηρο- 
15, 1935 Ῥατίους ατΏες α Ρε]επεο οοπά(α, δή. 57. 

Ρατίᾖο, Π]γτίϊ βία, Π. 2. 
Ῥατίμας, ορρίάαπι Α[Πίος, Ρη. 99. 
Ῥαδαιραᾶα, ορρίάαπα Ῥογςίαϊς, ΛΗ. 06. 
Ραΐατα, παγαία Χαπίμίογαπαι, ΜΙ. 27: 6.ΤΥ, 52,81. 
Ραΐετ Ραΐπία: Οἶεοιο, 6. Ἡ, 7; 0πδατες, {δ.; κατ, {06. 
Ραΐοτ : νἱα. ΕΠας5. 
Ραΐΐσοις {αηρῖέ 5ο Ρογοιβδοτίρς Οαραπίς, 6. Ἡ, 119. 
Ραΐτα, ορρίάαπα Αομαία, 0. 1, 79. 
Ραΐσία, αβί Ηδοτία5, 6. Ἡ, 50. 
ΡαίτοπΙπα ἵπ Ότοο μαῦοβαί 4πῶσπε αγίίας ρτογἱποίατυπα, 6, 
4, 

Ραυ]ὴ5 : υ. ΑπΙΗ5. 
Ραυ]ἱ Ραδηΐσα, 60. Π, . 
Ῥαγοτί αἱ Αιάασία ςαοτίΠοαί δαρίο, Ρη. 91. 
Ραυδίπιασμας, Ἠμοάίας, 54. 29 δφ. 
Ρακ, φυἱᾶ ποι δοπρία, γἱο]αίατα Ματεμα, ΜΗ. 64: ραεῖς 

Ίορος εοπρία Ὑοίαϊίρις ἀαηίαι δειγαπάς, ο. Υ, 70. 
Ῥοσυπίαπα ἵπ πηαΓθ Ργο]ίοί ]αβεί Ῥοκεις Γηρίεης, Αα. ΧΙΥ; 

Ρεουπία, 5αογα Ὠδ]], 3Η. 28: οοπίτα (α]ἱο5 ἀεροείία, 6. 
Π, 41; α 0δατε ἵπ (πηρα ἀποία, {10325 ποίνας ΕοῬί, 
ΙΥ, 99: Ρεουπίω Ειοδαυτί ἵη ἑεπηρ]ΐς, Ὑ, 24. 

ϱ. Ρεάϊΐας, ἱπίου Ἰγοᾶες Οᾳσατίς, ΗΤ, 2217 οὐπ/. 94, 96: 
Ῥτοδοπἱρ{ίοπ Πα ΡΕείπ]15 πηϊηϊἰδίος, ΤΥ, 6. 

Φοχ. Ῥοάμοσα5, ἃ 0ω,5ατο δατάἰπία ρτα[εοίας, 0. Π, 48: 
ῥισίου Ηἱςραπία, 6. Ὑ, 54. 

Ρε]σηϊ, Πα] ρτορτίῶ ρορί, 0, 1, 09. . 
Ρο]]α, ορρίάαπα δγτίω (εἰ Μασεάοπία), δή. 07. 
Ρο]ορίάας, οο]]ομα Εραπήποπάα, δή. 41. 
Ρο]ορίάας, Ἱοραίας Μτίάα ες, 1Η. 1 14.1 ὰ,. 
ΡΕΙοΡοΠΠΟΡΗ5, ρῶηο {ηδυ]α ἰπίοτ ππατο Έσοραπη οἱ Ἰομίαπη, 

Μα. ΥΙ; 1.95 0. ΤΝ, 74, 77, 80 ἂὲ Ῥε]οροβηθδο οππι 
Απίοπίο οοπ{οπάΙξ 5. Ῥοπιροίας, Ἡ, 72, 77. 

Ρεογις, Ῥοἱοτία», Βἰοἰ[ίαυ πα Γγοίαη Βίου ]άπα Ρτοπομ[οσίαΠη, 
6. ν, 105, 110. 

Ρορατοί]ας Ἰηδυία, 0. Ὑ, 7. 
Ῥοτσα Ἀλοδίοταπα, Λία. ΤΠ. 
Ῥογοιβοσός Ο91Γίς οΙΩΠΟ5, οχοθρίο Ὦ. Βτυίο, αχ Ῥοπηροῖί 
αμίνης τη ρεαἶαπα τοουρί!, 6Ο. ΤΕ, 1467 ο 0πος ἀπηῖ ρα” 
πας, Π, Γδά4. ΠΠ, 10,981 ΤΥ, 194. 

Ῥοάίοσα, οκ Αἰοχανά τί ΝΤ. ἀποίρης απ, δΥ. ντ) ΜΙ. Β. 
Ρογβάία, ἸιουΠἱ {η απ οος, Π. 61) Οαἱνο η Πμβίίσηος, 

60: Ρώπουα, δη. 01. 
Ῥουμλίηυς, /. 03 ΜΗ. 19, 21, 63, 68 6411 {οπίαἳ ΡΜ: 
ρα, Λία. Η1; οὐκίάεί Βοἱου σας, δή. 20; ἀο[οιαῖε Ὀἱορίνα: 
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ηο5 Αομίγας, {δ.; ορρασηαί Ῥγυρίας, Π. 3. Ποἱ αὖος ς- 
οπ]αρίϊ, 1. 29. Ῥευραπαο Ὠοαῦοίίαπα οχο]αά(ίς Ττοϊοπίης, 
6. ΠΤ, 20. 

Ρειραπηοη!, ἱρηαν!, 54. 205 ΠΟΠΙΔΠΟΡ Ἱιορρίίο πουσηί, 1. 
235 ΡΟΓΡΗΠΙΘΠΙΙΠΙ ΤορπΙΠα ἨΒοπιαπίς Ιωγοδίίαίο τολσίαπη, 

ΛΜ. 62. 
Ῥοτίο]ος, Ρίτσι Αλοπῖς πηπηῖέ, }Π. 90. 
Ροηπία5, ορρίά πα Βγτία (εἰ Μαοσάοπί), 54. 07. 
Ῥογρεηπα, ἱοραίας ΠοΙΠΑΠΟΤΙΠΩ αἆ σομήαπα, Λία. ΧΝΙ, 1. 
ο. Ῥοατροηπα, Ἱεραίας Πα 1 Ῥο]ίο οσα, Ο. 1, 40 5φ. 
Ῥετρευπα, οχογοίαπα Βοτίοσίο αἀάποῖξ ἵπ Πἱςραπίαα, 6. 1, 

107: Γαραίατ α Μοίο]ο, 1105 Βοιίονίαπα ουίναπσαί, {{9: 
1Η. 1015 50ὖγο Ἱπηρεταί, 6. Τ, 114: ἃ Ῥοπιροίο γἰοία5, 
οσσἰα αν, 1415. 

Ρον]αρὶ, ΤΗεςκα]ίοο ρορι, Μα. ΤΝ, 15 Π1. 2. 
Ρονιλῶρας, οχ ΡοΙΥΡΙοΙΙο ος, 11. 9. 
Ρουδαταπη Γπροίαα, Ρη. 95 απάο Ιπονοπεηία οεροί, Ρα. 

875 Ρειδία ροίίαν Βείουοις, 5. 6ὔ5 ΡΕΙΦΑΓΙΠΙ Ἰεχ, Υο- 
Ἰαπίας τορίς, ή. 61 5 ΦαοΙβοΙαπα 5οἴθηπο, ΛΠ. 005 Ῥουρα, 
ΜΙ. 112: 6. Ὁ, 9 ππατ (ανρο μαβοηί, 6. 1, σ4 ἵη [ουῖς 
{α5 τοδηί οἱ ἀῑδουπί, Π, 102: Μαρί, Π, 154. ν 

Ῥουδοις, νοκ Μασσάσπῖα, αοσαδαίαχ αριαά Ἐοπιαπος αὐ Έ- 
Ίηθηθ, ία. ΙΧ, 1, 2: τοδρομάεί, 3, 4: νἰσίος, ΡᾶςθΠΙ 
ο εί 01.559, Χ; ἱπορίάαί αἆ παποῖ σπα αἀγοπίας Ποδσπη, 
ΧΠΤ; ροοιπίαη 1η Πιατο Ρτο]ἱοῖί, ΧΤΥ ; 1πογος πηαίαί, ὁ0. 
ΧΥΙ, 1: ἃα οπίμίο, ΧΥΙ, 15 Π. 9, οἵ α 6είῖ5 ααχἰ]ῖα 
ρε, ΧΥΙ, 1, 2: οαρίας αὐ Απιίο Ραπ]ο, ΧΥΙΠ; Η. 65: 
50ΤΟΥ εἶιας Ργυδία παρία, Μή. 2: Ῥειςοῖ β]ας νι]σο Μαβ- 
ἴᾳ5 Απάτίδοις, Ῥμ. 111. 

Ῥεχ{]οπεαίο», Π]γαϊς Ρροριυ]ἱ (Ῥασιδίοηςες»), 11. 16. 
Ρονυσία, Είτατία ορρἰάαπα, οΏδοβδα, 6. Ὑ, 35 5φφ.5 εχ 

ἀποάςοῖπα ρεϊςοῖς Είγαδεογαπη οἰνίία ρας, 49. 
Ροςεῖπας, ορρίάπα Ῥ]ηγοῖαο, 4. 50. 
Ῥος{5, Ριµ. 73: ΜΙ. 76: Π. 4. 
Ρείο]ῖα, ορρἰάαπη Μαρια αταοία (Βγ((ἱογαπι), 4. 29 57. 
Ῥο[ας, Ιεσαίας Ποπιαποτατα αἆ ἀοπίμίαπα, Λα. ΧΥΙ. 
Ρεϊτεῖας, Ῥοπηρείϊ Ιεσαίας ἴπ Ἠϊεραπία, 6. Η, 4δ σφ., 150; 

ἵη Α/πσα, 955 Ρρονῖε, 100 54. 
Ῥοΐτοπία5, οοπ]αταί 1η 0064τοπα, 6. Υ, 4. 
Ῥ]μαοαδίαπα, «αἱοθαπιοπί1 6οµας, 6. Ὑ, {41, 76. 
Ῥμα]αηκ Μαεθάοηῖσα, 54. 19, 95, 90. 
Ῥμα]εγα σοπ]πηαίῶ) οἱ αυγοῦς, ΜΙ. 1150, 
Ῥμαπηας : υἱᾶ. Ἠϊπι]οο Ῥ]απιωας. 
Ῥ]απαρονίᾶ, ατΏς Βαγμια(ἶο Αδίαιΐσα», αἆ Ώοδρογπῃ ΟἴΠΙΠΙο- 

τίαπα, ΜΙ. 108, 113, 120. 
Ῥμαίπιασα ΜΠιρ]άα{ϊς, 1. 111. 

Ῥμαγηασεδ, βΗας ΜΠπϊάα1ῑς, Μή. 57, 110-119, 120:6.1, 
9{ 5ᾳ.; εἶας β]ας Ὠαπίαξ, 75. 

Ρ]αιδα]α5, α0ς ΡΙΗο(1άἱ5 ἵπ Τῃοξκα]ία, 6. ΠΠ, ο; ράρια 
Ῥ]μαγρα]ίσα, 72-82. 

Ῥμαγης Ἱηδυ]α, Ῥτορο Ὠα]πιαίίαπα, 11. 7 54. 
ῬΡμαίπία., ουτίος, 6. ΠΠ, 94. 
Ῥμήαδοίρμας, Παιέα» Οείαν]απί Οωσατίς, 6. Ὑ, 78. 
Ῥμία, ορρίάσπα Μασσάοπίας {η Ῥἰομία, α. ΧΥΙ; 2. 
Ῥμεπιοῦ, 4η Ρ]Ιἴοραπιεῃ ὁ Ιλονίας, 6. ΤΥ, 44. 
Ῥ]]είωτας, τεχ Ῥοιμαπηϊ, 54. 635 αἲῑας, Γαίου Ἐππηοηϊς, 

51.0. 

Ῥ]ΜΗΡρΡΙ , α1Ώ5 Μασεάοπία, 6. ΤΥ, 67, 103: οπἵμο, ποπαῖηα, 
εἴίας, 105 544. ; Ῥρρεηςϊς Ριρηα, οπΠ1 Οᾳ58ἱο οἱ Ώτιο, 
110-112: ουσ Βτυίο, 195 544.; γἱοίονῖα ΑΠίοΠΙΟ ρο[ἶςεῖ- 
λα (ρα τας, Ἡ 14, 68, 58” νἰοίογος Πίος, 198 5ᾳ. 

Ῥμῆίρρις, Ραΐος Αἰεχαπάτῖ, Π. 14: δη. 19, 30, δ4; 6. Ππ, 
149: Ρε]Η{ Οα]οίάεηςες ο Τητασία, ΤΥ, {102 πηππῖί Ρ]ῖ- 
Προς, 106 οἷις ἱπίοίοσίοτος, 1, {δ4. 

Ῥμήίρρας : οἱ. Απάσας. 
Ῥ]μ]ρρις, τεχ Μαεοάοπινα : (ρᾷμ5 ουπα ΑπηϊραἾΙο, δα. {7 

Ῥο]]ήπη εί Ρραν ο) ίοῖς οἱ Ποπιαπίς, Λα. Π, 1, δ ΔΙ. 

[ιαπ οἱ Ἠ]οβίος Ππ[οδία!, Αίῑοπας οὐρίάοι, Άα. Π; 
Αολοὶ αΙΠα ρτα[ουπί ΠοπηαΠϊς, Υ. 06οἡοφαῖα επι Εἰαπηί- 
πίπο, Ὑ α οἱ ΥΓ; γἱοίας ραοσπη [αοῖέ, Μα. ΥΠ, 1, 3: Ἠοπια- 
η]5 [οτί ορεπῃ 4ἀγογευς ΑπΐοεΗΙΠΗ, ὃ, 5/. 16 54., 91, 285 
ΠΟΥΩ φυβρίοίοηος αἱ Ῥ6Ηἱ πιο]ίο, Λία. ΥΠ, 4: πεδοῖο 
φἩο5, πανῖρης αἀγοπίοπίες, ἱπίοτίπηϊ, Μα. ΥΗΙ; ας 
Βοππείτίας, Μα. ΥΠ, 3 δή. αἲ ΡΙΗΗρρυπη εοη[αρ]{ Ώο- 
πποιγίας Πας, 11. 8. 

ΡΙρρας, Αἰοχαπάτί Μερα]οροβ(απὶ βίας, δν. 14, 17, 
Ῥηρρις, πιαρίείοτ εἰορ]απίοταπα ΑπιΙΟΟΗΙ, 5η. 93. 
Ῥμηῆίρρις : υἱά. Μανοῖα» ΡΙήΗρρι», 
Ρ]ιοεία(ῖς ατα. ΛΠ. 77. ' 
Ῥμος]ιατῖς, Τατοηίίπας, δα. ΥΠ, 1. ν 
ΡΠοΙορος ΑἰΙιοπῖς (οπαεπίαί Απίοπίας, 6. ν, 11. 
Ῥμῆοπίάας, Ταγεπίίηυς, δα. ΥΠ, 9. 
Ῥμμ]οραίου Νϊοοππεᾶος, ΛΠ1. 7. 
ῬμΠορΩπηεῃ, ραΐοι Μοπίπια, ΜΙ. 9ἱ, 48. 
Ρ)ΙΙΩΡΟΠΙοΟ 60. Τν, 14. 
ΡΙΙΟΒΟΡΗΙ, ἐγταπηῖ, Ἱηνῖάϊ, ΛΗ1. 98: 605 αμάΙί Οωςατ Αο- 

χαπάῖας, 6. Η, 895 Απιοηίας Αλιοηῖς, Ὑ, 11: Ρ]οδορίνα», 
Ῥευεειςδ τοχ, Μα. ΤΧ, 2: Ύα1το, ΤΥ, 47. 

Ρ)Ποίἴπλς, οοπερίταί οοπίτα ΜΙΠηγίάαίεπα, ΜΙ. 48. 
Ῥμοσφα, ορρίἰἀππῃ Τοπία, δή. 23, 90. 
Ῥ]ουρηςε8, ΑπΟσηυπα ᾖαναηί, ή. 91. 
Ῥλοείοιπι Ῥο]]απι, Π. ΥΠ, 1. 
Ῥ]ιοσῖς, τερῖο τωοίω Ππίοι Βωοίῖαπι οἱ ἰοϊίαπι, λα. ΝΙ; 

ΜΙ. 41. 
Ῥ]ωπίσοος, οοπάπηί Οαγασίηδια, Ρα. {5 οοηκϊἁαπέ ἵη Ηϊ- 

ραπία, Π. 2: ααχ[]ίατες Ῥοπηρεί!, Π, 71; 551, 6. 1Υ, 
60. 

Ρλωπίοία, Ργ. 21 54. 925 ΜΙ. 13, 56, 95: 6. Ὑ, 60; Ρατ 
στίς Ἠαροίας, ΔΠ. 116: 118: Βοπηαπῖς α)]οσία, 54. 60: 
ΜΙ. 106. 

Ῥμαπῖκ, ορρίἰἀαπα δίοι]α, 6. Υ, 110. 
Ῥμωπῖςκ, ἆάχκ ΜΙΠγ]άαῑς, ΜΙ. 79. 
Ρητααίε5, τεχ Ρατ ιογαπα, οαρίί Ὠοιησίτίαπα Νἰοαίοτοπα, δή. 

67 54. 
Ῥηγααίε5, Τεχ Ῥαγίμογαπα, βίας ΘΙπιγῖοἳ, απηἰοἰίαια Ῥοηπροϊἱ 

ο απωπε, 4. 1045 Ῥε]]απι σοτῖέ οππα Τΐσταμο, 106. 
Ῥιγβες, 54. 935 Μὲ. 41 : πηρο]]ες, ΛΠ. 19: οοἰαπέ Μαίτοιη 

4εογαπῃ Ῥακείηιηία, 4. 66 ααχἠ]ῖατες Ῥοπηρεί!, 6Ο. Ἡ, 71. 
Ρηηγσία, Αδίω πηϊποτϊς τορῖο, 51. δᾷ5 211.290, 65, 112; 6. 
1, 995 Ὑ, 72 ππεάΙίοιταπεα, 5. ὅδ; αἆ Πεϊ]εροπίαπα 
025 Ρμυγαία Μη] ἆα[ῖ α Ἠοπιαπίς ἀαία, Μ1. 15, 57 τατ- 
5η5 αἀθηιία, {δ. οἱ Μί 13: α Ποπιαπὶς Ἰΐρογα ἀοσ]αταία, 
211. 575 Βοπιᾶπο Ιπιρετίο αορσᾶῖέ, ΛΜ. 118. 

Ρμηγβία5 απηηῖς Τοπία, ἵπ ἨογπηΠη Ίαροης (Ηγ]]α5 ΡΥπηατη 
ἀῑσίας), ή. 90. 

Ριεση(ϊπί, ἄτπια αἀγοιδας Ποπιαπος οαρίαπέ, 6. {, 39. 
ΡΙΟΡΠΙΠΗ, τρίο Πα]ία Ῥτορεία, αἆ ογαπῃ πιατὶς 5αροτῖ, δα. 

σι.1:.6α. χι; 6.1,80, 11721. 2: ΠΠ, 66, 93. 
ΡΙεία5: οοπ/. ΕΠΙ». Ῥϊδίας, {οδοτα Ῥοπηροϊί βΗΙ, σ.Π, 104: 

Ρἱεία[ἶς Γα{ίοπεΠα Παθοπί Βοπιαπί, Ρα. 85. 
Ρία5, Μεία]]α5, απατα, 6. 1, 88. 
Ρῆεις Τιασοπίεας, 54. 415 ρῖ]οις ργο[ογίαγ ρογοιςςοσίιιΣ 

6απαπῖς, σ. Ἡ, 119. 
Ῥήσπας {εΙ ποπας, α. 1, 1. 

ΡΙπαπία5, Ιπίου Ἰαργοᾷος σᾳα5ῖς, 6. ΠΙ, 52; αρρατα(υί Ρε]- 
Ίἱοο ρτςΠοίίαν αἲ Απίοπίο, ΤΥ, 107. 

Ῥϊπάατας, αγηἰσοι Οα5511, 6.1Υ, 119. 
«ΡΙππες, Αρτοπὶς βα5, Π. 7 5φ. 
Ῥίωους, 5/. 225 6. 1,79: αἲὓ Ατοηο]αο οσσπραίας, ΛΙ. 99: 

ἃ Ῥοπϊΐε]ο πηπη]ία5, ΛΠἱ. 90: α 8γ]α ορριυσηαίας, ΛΙ. 31 
δσᾳφ., εί ἵπεθηςις, 4. 

ΡΙναίαταπα ογἱρο οί ἱπογοπησηία, ΜΗἱ, 93 84; Ῥτοβίραίος, ΟΠ. 
Ῥοπιροίας, 91, 94-06: 60.1, {115 ρἰταίω α Οτοἰεηςῖριις αά - 
ας, δὲ. ΥΕ, Ε2 ρίταία” Ίαςδα 5. Ῥοπηροίί πλατία ἱπ[οσίαηί, 



οοι 

σ. ν, 77, 80; Ρἰταίίοο πανἰρίο ρτο[υαί ΝΠπάαίες, ΜΗ. 
78: Ρἰταίσβπι εχοτεσί Ώοπποίπίας, 1. 8: ἃ Ρίτα οπρία5 
οἰοάίας, ο. Ἡ, 202. 

Ρἰκοαίοτος, ρτοδοπίρίσπα ο Τηποτί οχταμηπ!, 6. ΤΥ, 22. 
Ρἰδίάΐα, γορῖο Αδία; πηἰποτί5, αὰ πποπίεπα ΤαΓΗΠΗ, Πίο Ῥαπη- 

Ργ]ίαπι οἱ Ργείαπα, δή. 95 αἲ Επππας]ιο δυραεία, ή. 
755 τος Απιγηίας αὓ Απίοπίο οοηςΗαία5, 6, Υ, 70. 

ΡΙεϊά5ο, 5η. 52: 60. Ἡ, 49, 71.3 
Ριεἰςίταίας, Ργαίου Ογ1ἱορηι5 ργεοίρας οαρίγογαπα ἰποχοτᾶ- 

μυς, ΜΠ. Τ3. 
Ρίο : υἱᾶ. Οαἱρατηίας. 
Ρυυ]ίας (αη Ραρίις ϱ) Ρἱ5ο, Ἱεραίας Ῥοπηρείϊ Ρο]]ο ρἰταίεο, 

ΜΙ. 95. 
Ρίίαπε, ορρίάαπη Μγσία:, Ρτορε Ῥετραπππη, ΜΗ. 50. 
ΡΙαροτα», Υαΐος, 0. Π, 152. 
ῥίµνοσιξα ἱηςυ]α, Ρτορο Νεαρο]ίπα, ἀῑεία εί Ἐπατία, 0. Ὑ, 

00. 
ΡΙασεπίία, ατΏς σαμία; Οἱδραάαπα, Α. ον 77 60.1, 9221, 

47. 
Ρ]αρίατίας, Ργοδοτίρίαπα Ρπεγῦπῃ ταρίέ, ϱ. ΤΥ, 90. 
ΡΙαποας, ουπη {τίρις Ἱερίοπίρας ἵπ π]εγίοτο ΟαΗΐα, 0. ΠΠ, 

46: Ἰανείητ Απίοπίο Ῥεϊαπα Ἰπίοτγε, 745 Πηβίϊ δε Βτυίο, 
84 ἰταηςίί αἲ Απίοηίισι, 975 Ῥ]αποί ϱ05. ἀεείμηαι! [γαῖου 
Ῥ]οίη5 ρτοδοήρία5, ΤΥ, 12. Ῥ]απει5 6005. τοίοτί 46 τεςί]- 
ιποπάο Τ,. 0ωσατο, 27, οἱ ἆο Βοτρῖο, 45; Ἱοβίοηπθπα Οεία- 
γἰαπί οοποῖαἰ:, ν, 905 ἀπλίίαϊ, 355 ἀθδετίο οχεγοῖία οχ 
Πια]ία [αρίί, 50, 615 Ἱαχία ΑΠΙΟΠΙΙΠΗ ίαης Επιοί ΑΊΙΕΠΟ- 
Ῥατριπα, 655 θυτίς αὖ Απίοπίο ργρΠοίας, εἰς. 144. 

ΡΙαίαθη565, Αἰοπίεηδίρας 5αοουτταη!ί, 4. 90. 

Ρ]αἰομῖς Αροϊοσία βουταίΐς, 5Η. 415 Ἰΐει 4ο Απίπια, 6. Ἡ, 

98. 

ο. Ρἰασίας, υἰποϊίατ α Ὑἱπίαί]ο, Η. 64. 

ΡΙεὺς Ποπιαπα ἵπ πποπίοπα 5αογαπα 5οορά, 0. Τ, {5 δἰοῖς 

απιπαία α 0δατο αὖ 5αβταρία νοσαίατ, ΗΠ, 105 εκ οπληί 

ποπ» οχἰοχῖς παϊχία, 120: ἀῑΠρίί (γαπποπίαπα Ῥυρ]ίοσπη, 

ν, 4. ΡΙευί υἰεήπι (γουρηίί βες(οτί Ἱεραίί α Ο.5ᾳ.τε, 
Ἡ, 124: σπα ἱπιροδίαπα α (παπην]τίς, ΤΥ, 5, 967 

Ρίου» Οεἰανίαπαα ἵη [ογο Ἰαρίάίδις ρεΗῖ, Ὑ, 68. Βε]ρίάα» 
μ1εῦ φεπαίαπα εὐΠὰ οτί εοπα ρα, Η. 100. 6οπ/. Ῥορι- 

Ία5, οἱ Εγαπιεπίυπη. 

Ροπηήπίας, α δαἱρίοπο Τμουτῖς ρεβοΙητ, Α. 60. 

ΡΙοππίας, Ἰοραί5 5. Ῥοπηραίί, 6. υ, 97 5ᾳ., 122. 

ΡΙοςίπα ρα]η5 (/ογ/. Ίαοις Τταδίππρηδ), Α. ὃν 1. 

Ρος, {ταίοτ Ρ]αποῖ, ρτοδεήρίας5, 0. ΤΗΥ, 12. 

Ρ]ούίμς Ὑατας, Ἱεραίας Ροπυραίί Ῥε]]ο ρἰταίίου, 3Η. 90. 

Ρ]μιο, ταρίοης Ῥτοπογρίπαπα, (Γαπβῖί τοίαπη ουσ», ϱ. 1Υ, 

102. 

Ῥοσμ]α ἀποσπία οχ οΠΥΟΠΕ, ΜΗ. 1150. 
Ῥιδἰοί, ρορυ]ΐ Παϊία:, ἵπ Αριηία, . Ἡν 02. 
Ραπί : οἱ. Οαγ]λαρο. 

Ῥουία οοπή(αίαν Ἱοραίαπα ΑΠοζτομυπα, 6. ΧΗ. 

Ῥο]οππο, τετ ραγίίς ΟΗἱεία αν Απίοπίο οοη5Ηπίη», Ο, ν, 

“95. 

Ῥο]επιοεταίία, ία μα οχη] τορη]{ Τηταςίοἳ, 0. ΤΥ, 70. 

Ρο]ίο : 0. Αδίπίης. 

Ρο] ας, Αγροπαυία, ΜΗ. 10, 100. 

Ρο]γρήας, Ργουρίος δαΐρίοπίς, οσίατ Γι. 91. 

Ρο]γρίνοπηας, εἷας 8 Πα οἳ ρορίο, Π. 2. 

Ῥοϊγχοπίάας, εκ] Β]νούίας, 4ηχ Αποο, δή. 14, 21, 24. 

Ροπηρία ραυ]εἶς ΠππΔμο Βοΐρίοηίς οκ. Οαρίίο]Ιο οΠρείαη, Η. 
13: ροπηρς Εἰταδουγάπαν Γή. 00 Ροπηρα Γαπουτίς ιῖ- 

πάς, 6, ἳ, 431 8σα., 100. 

ϱ. Ροπηρρά(ας, ἆαχ αίσοσσα, ο Ἐν 40, 44 63. 

Ῥοπρεία, πκος Ολής πορηθαία, Ε. Ἡ, 14. 

Ῥοπιροίί, ορρίά πα Ῥοπηρο]απί αππΙΑ οΑΡΙΗΠΙ εοπίτα οπια: 

πος, 6. 1, 39. Ῥοπροίαηί ππομίε», 00. 

μυ νο πουν νο ου. Ἱοδε «χα, 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΓΟΜ ΕΤ ΛΕΒΟΜ. 

Ῥοπηρείαπογυπη Ιαεαπίία απίε ρήρπαπα Ῥ]αγα]ίσαη, 6. Ἡ, 
68: Ῥοπιροαϊαπί οτί, ΠΠ, 14. 

Ῥοπηρεϊορο]ἱ5, οἰίπι 8οἱἱ, ΟΠ]οία ορρίάαπα, ΜΙ. 115. 
Α. Ροπιρεῖις Βἱγγηίους, ῥτα{ος ΒΙοΗία οεά1{ 5. Ῥοπηρείο, 6. 

ΤΥ, 84 αὖ ου Ἱπέοτβοίίας, Ὑ, 70. 
Οπ. Ῥοπιρεῖας, Ραΐετ Μαρηί, Ἱεραία5 Πυ(ΠΗ Ῥε]]ο 5οεἰαἩ, 6. 
140,47, 50, 525 Οππίαπι Ῥοπιρείαπα οστ]άΙε, 63: Μα- 
τίαπα Ῥοππα τερε]ί, 00-08: (αππίπα Ιοίας ροτῖέ, 68, 80. 

σπ. Ῥοπαροίας, ΟΠ. βίας, 6. Τ, 40,80: οορηοπηίπο Μαρηις, 
ΜΗ. 97, 118 121: 60.1, 45 Η, 86: 5Υ 1 ρτω»ίο ο5ί Ὀεῖίο 
9γ]απο, 6. 1, 80, 57-85, 932: οοηίτα ΟατΏοπεπι α 9Υ]]4 
ἵπ Α[ΠίσαΠΙ πηίατ, 80, 96 54.5; οοπίτα βεγίοτίαπα πηῖδδις 
ἵπ Ηἱεραπίαπα, Η. 101: 6. 1, δ0, 108: απηί Ἱεσίοπεπα , 
{09 νῖποῖί βετίοτίαπα, {110-112}, εἴῬετρεππαπη, 115; οσπι 
0{ᾶ55ο οοπβοΙί τεµααίας εί δρατίασϊ, 119; ο ρ]οτῖα 
οοπίθηὀ1ί οπα ΟΓ.580 120 54.7 0905. οππα ΟΓαςς5ο ἀρείσηα- 
ές απίο Ῥγοίπταπα, ἀἰπηΗΙ εχεγοϊέαπῃ αἱ οο]]εσας ΙΠΑΠΙΠΗ 
ρονηρίέ, 121 Ἱππρεγαίος πιαεῖ αἄγετεις Ρἰγαίας ετεαίας 
ἵπ (ποηηίαπα, ῬὈτουί οοπβοΙί Ῥεβαπα, ΛΠ. 94-96: Ἱπιρετα- 
(ος αἀγετεις ΜΠλτάαίεπα, ουΠα πηρετίο ἵη ΟΠΊΠες 6χεί- 
οἵας αἰίτα Παϊίαπα, ΑΗ. 97 Μγίάαίεπα γἱηοῖί αἱ {ηραί, 
97-100: αἱ ροιςοαΠίατ π5απα Οο]ο]ήάσπα; ἀοπιαί ΑΙραπος 
οἱ Τν6γο5, 103: Τίρταπεπα Αγιηοηίώ τεσεπα ἵπ Πάοπη τευί- 
Ρίί, {1055 τορηα οπεηίῖ µ5απε αἲ Ἐργρίηπι οῦ(έ εἰ οτά]- 
παί, 106 54., οἳ 54. 49-δί, 705 ΜΗιτίάα!ἰς εοτρας Ία- 
πιατὶ Ἰαθεί, οἱ Ῥ]ατπασί ΠΙἱο γεσπατη Ῥοβροτί οοποε/ξ, 
ΜΙ. 1139: 5ΗΠηπΙᾶ ΓΘΓΗΠΙ ἵη οπἱεηίο ϱεδίαγπα, {14 5ᾳ.  Π]- 
απιρμας, {16 54. Ῥοπιρείας ροδίπ]αί α εεπαία πί αοία 5υα 
ταία Παροαπίας, 6. Π, 9; οοηβρίταί ού 05αγε ε{ζταδξο, 
0. οἱ 14: αρρτοῦαί Ίομες 0ᾳβατῖ5, {0 Ρ6γ 0ᾳ’5αΓοΠῃ αοία 
οἶας ταία Μαβοηίας, 137 Πἰίαπι Οπρεαγίς ἀποῖί αχποτοπας Τά 
Οἴσστοποιη τος αἱ, 16: Ρ6τ νῖπι 005. ογδαίασ, {75 Ηἱδρα- 
πίαπι οἱ Α[ίσαπι Ῥγογ]ποῖᾶς Ρεγ απηίοος τορῖέ, 18, ἵπ Πα]ία 
ἱρς ΠΙΑΠΕΠ5, 4ΠΠΟΠΩ ργα[εείας, {0. ; ἆπλα πποτήας, 19: 
Ῥοπιρείης ἀῑοίαίατα ἠπλίαί, {ὐ.; Οοη5α] αΏδαπο οοΠερα, 
23 Ίθσοπι [οτί ἆᾳ υἱ οἱ απθίία, {ρ5ε Ρτορεςί Ιαὐ1εῖίς, 0. 
50.5 ἵπ ατα αἀπη]ηϊρίταί οπηηία, 25: οοπἰοπ{ῖο ουπὰ 0,δατο 
46 ἀοροπεπάο Ἱπιροτίο, 26-00: Ροπηροῖο εοηκη]ος ρἰαάίατη 
ροτηῖριυηί αἀγειδας Ο54τεπας πίπαπα Ρο) Οἶνῆϊς, 3 
αζ4.; Βτυπάπςίο οορία» ργαπϊς Ὀνντ]ασήαπα, 81 {ρρο 
οσπῃ το]σαῖς δεαπ/έας, 405 Ραταί οππία, 6ἱ οποιος αἲ 

4ποος οἱ παΗίος, 49 5/74.; Οαβαγίαπος Ὀνγτηιαςμίο τερο]- 
Πί, 5οὰ γἱοϊοτία αἲί ποδοῖ, 6ἱ δᾳφ. ; Οπ0ςατεπα οφ ης 
Ῥμανκαίαπα, 65 5ύφ.; οχοτοϊία5, ααχίῇα, οολοτίαίο, 70 
«44.7 αεῖος οἱ ρΗσηα Ρ]αγσα]ίσα, 70-81 Γαπα ΡεΗέ Ἰναγῖς- 
α1η, 81, ΜΙΙΥΙοΠΕΣ, αυρίαπα, 83 πιογβοῖίας, 84 5.5 
σαραΐ φογγαἴσπη τη αά γοηίπη 0αδαπίς, 86, 905 ΠΙΟΠΗΠΙΘΗ- 
απα, ορἱίαρΗίαπα, 88. Ῥοπαρείί ΠΕ :Οπ. οἳ 5. Ῥοπηροίας: 
βΙία, 1005 ἠοαίγαπα, 1155 αἆ οἶας κἰαίπαπη οσοἰα(ς ΟἼ0ρας, 

«17; νομᾶ 5.) αία ουη{ Απίοηίας, Ὑν 79: πηοηηοτία ἵῃ 

απίτϊ Ρρορυ]ἱ, 99. ς 

Οπ. Ῥοπροίας, Μαρί Πέα5, η Ηἱεραπία οχοτοϊαπα ράσα, 
ΠΠ, 87, 1031 40 δ4γο γἱος ροίέ, 104 5. 

ϱ. Ῥοπιροίας Ας [ροίίας, λΙ Πῆς Ἡν βαο0θκδος δετ- 

γιαπί ἵπ Ηἱεραμία 5 Η. 08 8π600580Γ ΜοΙοΗί αἲ Να 

αι, 76 444.; ἀοἰοθαπα ράσο οπα Ναπιαπεἰηίς Γιο, 

79: ἱμπανα οχογοϊέαπα 5αοζθβδο ἐγαβίε, 83. 

ϱ. Ῥοπηροίης, 005. ου 8], [ογίας ἰπάΙοΙξ, ο Ιον 5] - 

Ρίοἳ {η ατα ία! Μαϊ ρου[οτγοίας, Ο. ἓν 66 δᾳ. ; 5Υ)]8 πὰ- 

νους αγήοπι οπηίἱ 9ο ἠπρίε, ὀ77 οοσἰδ [ας η οοπσἴοης 

πη Μαη, 00. 

ϱ. Ροπιροίας, Ο. βΗα8, βοπος Βγ]λ ἱπιογβοιας, Ο. 1, 50. 

5. Ῥοπιροίης, ΠΙ. Μαρί, ἵπ Ηἱκραηία Ἰαΐσης ουπα ραοῖς γαρ” 

ας, 0. Π, 105. ΤΝ, 831 Ν, {435 θἱη ρου5οη ές Ἱορα! 

ας, Π, σας ΠΙ, 4 τονοσαίας ᾱ οπαία οἳ πηατίς 

ἰπιροτίσην αοοἱρίε, εδ. ο ΤΝ, δν Βιομίαπι οοοαραί, Βά σ/.) 

Ρτοφοηρίας ᾱ- (πμηινίείς, 905 Ρτοβοἱρίος τοοῖρίεν εδ. εἱ 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΓΜ ΕΤ ἨΠΕΒΓΜ. 

30. 905044 ες, 149: οπι Βα]νίάίσπο, Οσαγἰαπ! Ἱοραίο, 
ῥισ]ίο παναί ρυρπαί, ΤΝ, 8ο Οσοιανἱαπαπα οἱ ΑΠΙΟΠΙΕΠΙ 

οοπηπησαία ἰπίστοασΙέ, 100, 108, 117; οἱ 5ο Ιαπρίί Μιν- 
ουδ, Ἡν δν, 205 Ποπιαα [αππο ρτο, {σ, 18, 075 Παἰίαα 
Πίογα η[ορίαι, 19, 506, 08, 0525 5µα ἀο[οπάστο πανί, 
απ αΏὰ αοπα αρστοάί, 20,918 1405 ΑποΠΙΟ ΠΙΑΙΓΟΠΗ Το- 

πη 1, 62, οἱ ο[ας ἁπηϊοϊίαπα απηΡίί, 10. 02 54. ; οἳ Οσἵαν]α- 
πΙ5 ΠΟΠ γυ]ί τοσοποἰανί, 06 50.5 Οουεἴσαπα οἱ αγ ΙΠΙάΠΙ 
ίοπεί, 675 Ματοαπα Ἱπίοτ[οί, 705 ραχ οσπι Οσίαγίαπο οἱ 
Απίοπίο, 71-74: πιαίοι Ῥοπιρεῖϊϊ Μασία, 69, 72; ρᾶν {πΓ- 
Ραΐα, 775 Ῥεαπα απ Οσἰαγίαπος δί 54.5; Ρασηα πα ναί 
φαρογίος, 805 τοσπίας οἰαδεῖς 05.95, ο]αάο οἱ πα[γαρίο 
αΏΠϊσία5., εἰαθί ἰπίε, 945 υπατῖς οἱ Νορίαπί βίας αρρο]]αϱὶ 
«ιςίϊποί, οἱ οπγΙοαπα ραΙαάαπιοπίαπα θυηΙ{, {005 ρια- 
Ἰαπι αἆ Μγ]α5 ο πιοηίο δρεείαί, 105 5φφ.; αἲ ΤαΙΤΟΠΙΟ- 
πῖαπα 5ΡΙίο αἀγοπία {ειυτοί Ἰοδίθια, 5εὰ ορίπιαπα οσσα- 
αἴοπεπι ο ππαΠῖρα5 δἱηί{ εἰαδί, 110 5φΠ.; Ράρπα πανα]ί αἆ 
Ναπ]οσ]ος, {18 54. Υγείας, Γαδῖί οχ Φίοία; οθηίυτη γἱ- 
αἶπιῖ οἱ ἆπος Ἱοραίος πηθ1ξ αἲ Απίοπίυι εἱπα]απε αά Ρατ- 
ἴος οἱ αἰίος, 195 54.5 ἵη Αδία Ιπίοτίπα α Ἐατπίο τεερρίας, 
επι ο0 Ῥοαπα σοηῖί, 197 5σφ.; αἆ ἀοάιίίοποπι οοπαρυ]- 
55 οσσϊά αν, 142, 144: τετ βεδίαΓΙπη ΘΗΠΙΠΠΗ, 149. 

Ροπιροπία5, (πραπας ΡΙερῖς αοοιδαί ραΐτεπι Μ. Τοταιαῦ, 
δα. Π. 

Ῥοπηροπίϐς, Ρτῶ[εείας οπαἱέαπα ἹωαουΗ, οαρία5 α ΜΙΜλε]- 
παρ Μι. 79. 
Μ. Ῥοπροπία5, Ἱοραίας Ῥοπιροίϊ Ῥο]]ο ρἰταίῖσο, ΑΓΙ. 95. 
Ῥοπηροπία», Ρτοδορία5, Ιαβίία ρταιοτίς εἰαρίίατ, 6. ΙΥ, 

45. 
Ρος, 5οαπςοτία5 αἱ οοπιρασ(ΠΙΒδ, Π. 94: Ροηίος νοιδαί]ας 

Οσἱαν]απὶ οοτγαπηί, 11. 90. 

Ῥοπίϊΐοεκ ππαχἰπηας Βοἱρίο Ναδίσα, 6. 1, 16; δεῶτο]α, 88; 
4ο ροηΗβοσία Οακατίς οοπίεπάιπί Ῥοπηρεϊαπϊ, Ἡ, 69; 
ο ετίατ Ἱιορίάο, ΤΠ, 195: Υῖνο αἀϊπιί πείας, Ὑ, 191. 

ᾱ. Ῥοπ[άϊῖας, ἀάχ ΤίαΙοταπα, 6. 1, 40. 
Ῥοπίία5 Ααπίία, εοπ]αταί ἴπ Οδατεπῃ, 0. Ἡ, 119 
Ροπέϊις Οοπιϊπίιδ, ᾱ. 1Υ, Υ. 
Ῥοπίίας., Φαπηπῖ5, ἨΟΙΠαΠΟΣ 58 {δα η Εί, δα. ΤΝ, 2 
5ᾳ.; Ῥοπ[ία5 Ραΐες, 10. 3, δᾳ. 

Ῥοπίῖα5 Το]οδίηις, ἆάχ ῥαππίίαπι, ΦΥ αἀγοιςανίας, 6. 
1.90, 93. 

Ῥοπίία5, ΜΙ.1,8.78, 103, 107, 115.119:6.1Π, 49, 87; 
ν, 195”: Ροπ!ϊ τορηῖ οοπά{ίος, ΜΙπιάαίΐος, δΗἱ. 9 Ρο! 
οἳ σαρραάοεῖα τορηα ΡΕΓΙΠΙΙΠΗ ]απεία, ἀθἴη ἀῑγίσα , 10. ; ϱχ 
Ῥοπίο {πιαπαρ]αί Ῥοπηροίας, 116; Ροπίΐτεκ Βατίας αὐ Αη- 
{οπίο εοηςἠαίας, 6. Υ, 75. 

Ῥοπία5, Ρτογϊηοία Ἠοππαπα, ΜΠ. 191: 
2: Ῥοπ!ἱοἳ, ΜΙ. 4ἱ, 92 

Ῥοπίας Εχῖπης, ΡΥ. 2,45 11.47, 11“8, 191: Ῥοπί οδίαπη, 
Μ1. 12. 7, 95, 107. 

Μ. Ῥορί]ίας Γ πας, υἱποῖί 641195, ᾱ. 1, 2. 
Μ. Ῥορίηίης Γωπας, 6. Ροπηροῖο 5ιιοσρά1: ἵπ Ηἱδραπία, 1.79. 
6. Ῥορίηΐας Γωπαςδ, ΑπΟΟΜΗΠΙ οἴτοι]ο οἰτοιπιδοΠρίε, 

5Η. 606. 
ο. Ῥορήμας Ίσπας, εἰβδεῖς ῥτοίοσίας, οιδίοᾶ1ί οδαπι 

Ῥοπ!ί, ΜΙ. 17. 
Ῥορῆ]ίας Ἰμη85, 5οπαίοτ, Ώεπο ργοεαίατ Ῥγηίο εί 0α55ῖο, 

ο. 115; 0α5ατθπι ἵπ ουία. Ππίτοῖία ΊοῃΏδο 56ΥΠΊΟΠΘ ἆ6- 
πει, 116. 

6. Ροριζμ5 Ἰωπα5, οσσἰᾶϊί Οἴσετοποπα, 0. ΤΥ, 19 54. 
Ῥορυ]ας, [αοῖ]ε ἵπ ἀείοτίας οεἀμοίίαν, Ῥη. σ0ς ἱηδίαρι]ϊς, 

αἱ Πασίας πιατῖς, 6. Π1, 205 Ποπια ρορυ]ά5 οροτᾶς 5185 
ἵπ οοπιΗῖ5 γοηαίες ριαραί, ΠΠ, 19: απίῖαιο 116, Ῥο]]ἱ 
ῥαοΐδαπο ατυϊίος, ΠΤ, 50, εἰ οοπήΠοταπα, Ρα. 125 Ρο- 
Ρα]ί Βοπιαπί Ίπτα, Ο. ΤΥ, 92. (οπ/. ΡΙεῦ». 

Ροτοία, πχος Βγἳ, Ργάπας5 ἀεριαί, 6. ΤΥ, 120. 
Ροτοίας : υ{4. 6αἱο. 

Ῥοπίϊσα) σοπίος, Ρ). 

Ὁ Ῥτοδεγρίπ ἱοπιρ]ήι, δα. ΧΗ, 1, 

ους 

Ροτία ΟΗίοία, (α10ςς ἵπ Ταιτί ΠΙοΠ{]ς Ρατίο, ἱπίοτ ΟΠ]- 
ΟἶάΠ1 οἱ θγγίδην, 5Η. 095 Ρροτία Βοπια; σσπομίαπα, Οο]- 
πα, ἀὐδαυίπα, 6, 1, 58. 

Ροπίοις Οοίανία, 1). 38 Ροπίίειν | π Οαρίίο]ίο, 6. 1, 20: ἵπ 
Ρον τοι απίο (Ιλοδίσυπη {ᾳ9 το [έαπα, Η, 110. 0]. Ρα5ἱ- 
Ιἱσα. 

Ῥοτίας, Ταγεπ, 4. 94: σατιμαρηίς, Ρα. 965 ΠΟΥΙ5 Π] 
Ὀγονί οῇοβεης, Ῥη. 121: Βταπάαδῇ, 6. Υ, δ6. 

ΡῬοδοµ1, Ιαργᾶος, Ροραϊ Πίγμα, Πἱ. 21. 
Ροδίππηα»,, 6008., 9α.1Υ,6;: : Ἱεραία5 α4 ΤαΓοΠΗΠΟς, ΥΠ, 1, 
Ῥοσίπηίας, Ιοίου ΒΙρι{: απ δορεἰπιίι) 6. ΠΠ, 12. 
Ροδίηπιῖα, Ἱεραίας Οωφατῖς, 6. Ἡ, 58. 
Ῥού πας, θιπασμς,, σᾳ,θά, 90. 
Ροήίάσα, απ ία ]οµ. η, 36 
Ρταἆαπι ἑπυ(ΐθμι Ἱπρεταίου 418 Ρε ρταδίἀίρας ετομιαί, 

Η. 575 Ριμ. 8, 193: ΜΙ. 45. 
Ρια]ίαηη : υἱᾷ. ποπεῖπα ἄιίοιπι υοἱ ροριµίογιήα, οἱ, Να- 

γα[ία ρτῶ]ία. 
Ριζηία, η Ηβας ἀῑδίρηία, Π. 235 Ρα. 49”; ΜΙ. 1146, σἱο, 

Ρογουθεοσίβιις ΡγοβοηρίοτΙΠ., σ. σἍ 9651, 7, της Ἰπᾶῖ: 
οἶνις ορ]αίοταπα, ΤΥ, 7, 11, 92, θά, σαι 81; Ρυωπία πη]- 
Πίαπα, ασε, ΠΟΠ οοτο]]ῶ, γ, (28. 

Ργωηοείο, οἰγίίαίοπι Βοπιάῃαπι ορίπεί, 6.1, 65: Ιρὶ Μα- 
ΤΙΗΠΙ θγ]]α ομβίἀοέ, 87 544.; οπρία εί ἀπ {τασίαία, 94; 
οεοαραία α 1, ΑπΙΟΠίο, σ.Υ, 21. 4. 28, 29. 

Ῥναίοχίας (ριπίς οἱ οοπίυσ]οπίνις μτοη( (1! Οσίανίαπης, 
6 γ, 108. 

Ρισίου, ἀϊπιίαϊαία Ἠαρεί οοηκι]ῖς Ιηβίρηία, 54. 95: Ργαίος 
πγραηα5, Ἱεραίος Ιπίτοάποῖϊί αἆ δεπαίαπα, Λ. 6: εἰσῖί 
Ἰεσαίος οχ δοπαία, {φ.; Ῥτωίογος ἆπο οπΠΙ ἱπϊσίρης 8 
Ρίτα !5 οαρίῖ, Μι. 93: Ῥιαοίος οοιη]Ηῖς Ῥτωεςί, 6, 1,28; 
ἵη ουγία {οσυ]ῖς α ΡΙεῦο Ἰη{εγ]πίαν, 925 φαοτίβσαης οος]- 
ἁἴατ, 6. 1, 54: οοπγοσαί 5οπαίπτη, 88 5 ΡΓΟΡΙΙΤάΠΙ απία 
ααῶδίπγαπα 66µθΓα γείαί Όγ]α, 100: Ῥγοωίοτίϊς οοπη1ῖς 
οαπά[άαίας ἀθθςί, 118: Ποπογα[ίος ᾖαγὶκάΙε[ῖο Ιπίετ οἶγος, 
Ἡ, 112: α1ραπ15 106 εχοβἆετα ποπ ἀεραί, ΤΙ, 2: ϱΟΓΑΠΙ 
Ργοίοτο αἀορίῖο, 14: Ρτοίοτῖς Παβία εἰαθίίατ ργοδοτί- 
Ρρίας5, ΤΥ, 45. 

Ῥτωίοπαπί, Οεἰανγίαπϊ, 6. ΠΠ, 66, 67: ἀθ]εί, 69: Απίο- 
η, 07. 

Ῥτουθς, ἵῃ οοηΣίεΓπα{ἴοπο ραβ]ίσα Ιπαϊεία, 6. ΤΠ, 36; Ρτε- 
665 Αο]]οις απ, 1. ΥΠ, 2; αἰίας οἱακάσαα, 6. σης 
Ῥταςςς ῬατΏατογΙ Πα ΠΟΠ ἱπίο]]δοίω Ῥοππαηϊς, 2Η. 50. 

Ρ. Ρτεδοηίς Ἡς, αχ Παἰεοταπη, 6. 1.441. 
Ρι]γ]]εσία οποίας, αποαά αἱ Ριαοοί, Π. 44 Να. ΤΠ. 
Ῥνοσας ΒΗγίας, κ. ἒ Ί 
Ῥτοσε]]α ἵῃπδοῃς, ΜΙ. 88, 
ῬΤΟΕΟΠΠΕΞΗ5, Ῥτοροπ{αῖς ἵπςμ]α, ο. Ἡ, 129. 

Ῥτοέθηκα]ες οοηςι]ατῖ Ροΐορίαίο ἵπ Θγτίαπη πηϊβαί, αππτα, 
δή. 5{5 Ρεν Πα]ατα, 6. 1, 358: Ρτουρηδ]ῖ5 ΠΟΠΊΕΠ ἀπγαί 
πδαια αἆ τουΙ(απα 1η αΏοπα , 80. 

Ῥτοᾶϊρία, Ὀτρί ορ]αία, 14. ΥΠ, {5 4. 056; 6.1, 83:Π, 
965 ΤΥ, 4; Αἰεχαπάτο οἱ 0α5ατί, Π, {5ο Οἰοριοπὶ, ΤΥ, 
19: Βναίο αἱ Οα55ῖο, 194: Απίοπίο, Ὑ, 79; Ρτοάἱβίογαπι 
ηϊπηϊς ομγῖοςῖ Ποπιαπί, 6. 1, 83. 

Ῥνοππδί]οαις ἵῃ 6απσαςο, 2Π. 103. 
ῬΤΟπΙοπα, ορρί απο ρα γποα, ἵπ Ἠ]γτία, Π. 15, 25 5η. 
Ῥτοροπίϊ5, εἴπις πιατῖς Ἱηίει Ηε]ιαδροπίμπα αἱ Ῥοπίαπι Τ- 

πίπαπι, ΜΙ. 955 6. Ὑ, 198. 
Ρνγοβοτῖρ{ιοηῖ5 Ἰηγοπίου δγ]α, 0. 1, 95, 54.5 ΤΥ, {5 Ρτο- 

εοπ]ρ{ϊοπί5 ἐπαπαγίτοταπη αμα, ὃς οὐἀϊσίυπα, ΤΥ, 8-11. 
Ῥτοδοτίρίογαπα ΠΙΠΙΘΓΗ5, ὅ5 Ργοδοήρίϊ, {7 5φή.5 ραοιῖ, 
30: Ῥτοφοπρίας Ἰάυπη Πέογατίατη αροτῖε Ἠοπια., 475 ῥτο- 
φοηρίοταπα οαρίία αἲ ἐπαπιγῖτος το]αία, ΤΥ, 7, 11, εἰ ϱτο 
τοβίτί5 οχροβίία, 10, είς. 

25 Α. 507 (εδίαπι ΟΥ- 
16, ΜΙ. 75 ταρία5, 6. ΤΝ, 106. 



ους 

Ρτοιορασλήαπα, οα5{ο]]απη ἵπ Αδία ἨΜήποτο, 2111. 19. 
Ρτονἱποῖΐς ποπηηΗῖς Ρ]ας ἱπδυπησηί Ἠοππαπί «παπα εκ οἷς 

οπρίυπί, Ργ. 7. 
ΡγυΠαγΙπα Ὑαροτε 5α[οσαί 5ο Οαα]ας, 0. Ἐ, 745 ΡΤΗΠΑΣ 

ἀαρ]αΗί Ῥοτοία , ΤΥ, 190. 

Ργηδίας, τοχ ΒἰἨγπία, οοσποππίπο Ὑσηαίου, ΜΗ. 3: βοεῖπς 
ἨοπΠαπογΙπῃ 4ἀγοιδας ΑπΙΟΟΠαΠΙ, δή. 237 Ρος Ῥειδίαπι 
Αππίσα ροτῖέ, 11: Ροδί Ῥο]απα σππα Ῥογ5οο, 5αρρ]οχ Ῥγι- 
εἶας Ποτίπτω ΠοππαποτΙτη «ο Ρτοβίσίας, 1. 25 ΑΙΑΙΠΠΙ, 
τοσεπα Ῥοτραπηϊ Ἱπ[οίαί, 3: Νἰοοπιθάεπα Παπ Ἠοππαπη 
τοις, 4 θΠαπα Ιπίογ[εείατα5, ἴρεο ρετίέ, 6 5η. 

Ῥτικίας 5υῦ πποπίο, ορρίάαπα (Βηγπία 9), ΜΙ. 77. 
Ριγίαπίς, πιαβϊκίταία5 Ἠλοάίοτυπα, 6. ΤΥ, 00. 
Ῥεουάο-ατασσμαδ, 0. 1, 32 5η. 
Ῥεειάο-Μαπίας, 6. 1Π, 57. Οοπ/. Απισιίας. 
Ῥεοπάο Ῥλμῆΐρρας : υ. Απάιιςεις. 
Ριοϊσπα5 Ἰ,ααί, τοὶ Βοΐες, ἀἰγαῖέ Ἠϊογοβο]γπιογπα Πης)- 

Ππία, 54Η. 50; φαίταρα Ἐσγρίϊ, Ὀγτίαπι ασαἰΠέ, 625 ΓΙΓ: 
εις ἁαπϊ1ί, 585 τος ςα]αίαίατ, 545 ΡεΙεποαπα οοπηἑαίασ 
ἵπ Βαυγ]οπία, 66; Πίο Ιαπίονί ορᾶ1ί ἱπιρεπίο, 6. 1, 109, 
5ἡ. 60. 

Ριοϊεπις Ρ]ήαἀο]ριας, το] Βοΐος, 5θοιπᾶ ας τοκ Ἐσυρί! : 
εἶας ορε5, Ργ. 10; απιῖοις ΒοπΙαπογαπα οἱ Οαγναρίπίεη- 
εἴππα, δἱ. {5 Β]ία Ῥογεπίσο, πχοι ΑπΙΟΟΜΙ Ρεϊ, 5ή. 65. 

Ῥιο]επιαϊ Οοταιπας, βΠας ππα]ος Ῥ{ο]οπιαί Φοΐἱουί5, Ῥτοξι- 
βᾳ5, οχοῖρίίατ α ΡεΙοπςο, αππη(πο Ιπίοτβοίέ, 5. 62 5η. 

Ριο]επιωας Ευογφείος, ας ΟεταιΠί, τε δγρίϊ, 5η. 60. 
Ῥιοϊοπιας απατίς, Ῥμϊ]οραίοτ, τεχ πσυριϊ: αα πο γ6- 
7ετοπάιπη [τασπι. Μα. Π, 1: 5ε φιοᾶ εἰάεπι (γι (1, 
Μα. Π1, αἱ δή. 1,2. 5, αποᾶ ρποτ αἆ τοσηΠῃ Ρετγεποί, 
αποά οἳ αἩ ΑπΙΟΕΠΟ Μ. Οα]εβυτία εἷί αἀεπιία, αἱ οΙΠΙ 
Οἱεοραίτα ντα ἀοῑῖς ποπηῖπο τος (μία, 1 ροίζι5δ αἄ Ρ{ο- 
Ιεπισιπι φμἱπέμπι, Ερίρλαπεπι, Ρεγ{έπεί. 

Ῥίοἱοπια"α5 δοχία5, Ρ)οπιείου, 54. 06, 07,08: Μα. ΤΧ, 9. 
Ρ/οἴεπισις Αἰοχαπάετ: υἱᾷ. Αἰεχαπάοτ Π1. ΑΙεχαπάτί. 
ΡιοἸεπιῶ5 υπάσοίπιας, τοχ συρί, Αιῑοίος, 54. δἱ; Ῥοτη- 

Ρείππα πιαρηίς πηππετίρας Ἰηγ]έαί αἆ φοά Πἴοπεπη δηάῑ{ο- 
τηπι οοπηργποπάαπα, ΜΙ. {4 εἳ βία ΜΙΕιγίάαεῑς (αοταί 
ἀοβροηραία, {114 Ρα]δας α 5ἱ5, τοάποΙίητ α σαβ]πίο, 4. 
51. 

Ῥίοϊεπισας, τοχ Ουρ, /Γαίεγ Αιμῑοίίδ, Ίεσο Οἰοᾶδῖα τοσπο 
ῥηϊναίατ, αἰρῖ ππαπας πετ, 6. Π, 20. 

Ριο]επιώας5, Ρπος, ΕΙα5 Απ]αῖῖ5, οππι 5ο1οΓο6 ΟΙεοραίγα 4ο 
τοσπο οοπῖεπά[έ, Ῥοπαρείαπα Ππίογβοϊί, 0. Π, θά τα ζᾳ- 
βατ τἰοία5, πμβαπαπι οοπηρατεί, Ὁ, 9: Π, 89 δᾳ.; ΡΟ 60 
56 αἶίας γεπάτίαί ΑταάΙῑς, 10. 

Ρ/οΙεπισιης Αρίοι : υἱᾷ. ΑΡίοη. 
Ρυρ]οαηί, αοετΏθ ἰτασίαπί Αδίο οἰγ]ίαίος, σ. Π, 90:41; 

οοτΙπι ἀερίία τος Ο05ατ Οεἰανίαπας, Ὑ, 120, 
Ῥαέης, απορείοτ Βτηἱ, ρτοβοπρίας ἵπ απηἰοἰίαπα Οεἰαγ]απὶ 

τορερία5, 0. 1Υ, 01. 
Ῥμοτ ργοροήρία5 ουπα ρα άαρορο ἱπίογί[οοίας, 0. Τν, 50. 
Ῥησπα ἵοππρας ππΗΠα, δἱ ποοθρε]ίας εορῖῖ, 4. 12. 
Ρυπίσα [ο9ρα, ρῃ. 51, δ4: Ῥυπίσυπα Βε]ηπα ργπ πα, οἱ ., 

Ππ, 2; Ρα. 2 5σᾳ.; Η. 3) Βε]απι δεοππάαπα, Η. 4: Ρι. 0- 
57; Βε]ίαπη (ογίσπα, Ρα. Τ4 51. οὐή/. απ αµο. 

Ρυπίσοας, ἆπχ Τα αποταπα, Η. 00. 
Ῥμίου ργοίτα ή αν Ἐλασσαςδ, ΜΙ. 63 ἱῃ Ραίσος οοβ]οσίας 56- 
παης Αοσιτατπα, η. 00. 

Ρμίοοί, 6, Ὑ, 50,71 αφ., Τ4,78, 97, 98, 113. 
Ργρπια]ίοῦ, Ὠἱάσπίς πια πα ἠπτοτΠοϊ, δη. 1. 
ΡΥγ]α8, πτης Ῥε]οροπηθεί, δη. 112. 
Ῥγτοπάϐ ΠΙΟ, Ἠἱεραπίαπα α Οπ11ἱ9 ἀῑγίάσπα, Η. 1, 17, 
385. 4} ΠΠ. 4) 0. 110 ϱπ.; 1, 2. 

Ῥγτίδοί, ρορἱ Ηἡγγίά(ν ΠΠ. 10. 
Ῥγιτης, τος Ερίή, α Ταγορἡπὶς ἵπ απκΠίσπα νοσδίας, δα. 

ΥΠ, 3 Τατεπή εγοταΠα ἀἰκοιρπαπη εκοτεσί, ΥΠ; νἱος 

ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΓΜ ΕΤ ΒΕΒΓΜ. 

Ποπιαπί5 Ράσοπη ρου Οἴπθαπα (γηδίτα ο((στί, Χ., { 3: Εαὐτί. 
οἵαπι {οπίαί, 4; οπρίίνος απ οε]ερταπᾶα Βα{πτηα]ία ἀἰποΙε, 
ὃ5 Ῥάθοπα οοπηροπΙέ, οἱ ἵῃ βἰεῆίαπι αι, ΧΙ; εἶαᾶο αἰβεῖ- 
(ατα Ῥωπίς, ΧΗ, {5 επαρ]ηπη Ῥτοβογρίπα ρο]ίαί, 2 ἴπη- 
Ῥοπίη ἴοπεί ἶπης ΛάπαΠοϊ, Π. 75 5εοππᾶας ἱππιροταῖοι 
Ρο5ί Αἰοχαπάταπα, 1πάΐσοςο Απηϊμαϊα, δή. 10. 

Ῥγ{ναροτοῖ, {γταπηϊάσιη εχετοεπί ἵπ Πα[ία, ΜΙ. 28. 
Ῥγίμο : Ργήσπα (οπιρίαπα 5ρο]ἷαί βγ]α, Μ. 54. 

ο. 
Οιαἁταίαπα 4σπποΠ, Π. 55, 80. 
ΟἰαπάΙ Οιμαάγἰφαγί Ληπαϊα5, οἵίαϊ 6. 1, 5. 
Οπᾳίος, οοοἵςο ἱπιρεγαίοτο πηϊΗίος οχ Τησα οο]Ηςίε, Π. 63; 

ἀἱος (πσϊμία ἵπ τοἱρεπᾶα αἱ τοοοηδοπάα ΜΙλωγὶάαιῖ5 17 
οοπβηέ, ΜΙ. 1413 Ἱπτατο εο]αί ἵπ σάς βαητπὶ, 60.1, 91. 

Οπογη οογοης, αἱρηίς Οᾳςατῖς Ἱπιροφίία, 6. Ἡ, 106. 
Ουσπία : υἱά. ΟΙαπᾶία Ου]πίία. 
Ου ἱπ{]]5 πιοηαῖς, ο ]ίας, 6. Π, 1065 Υ, 97. 
Τ. Οαἵπάα5, (απάϊί σαᾗος, 6. Τσ. 
Οιπήα5, ἆάκ Ἠοπιαπας αάτοιριας Ὑἱπαίπαπα, Η. 6065 3Π 

Οµἵπίας Ῥοπηρείας 2 
Τ. Ομ ἱπέἴς Εἰαππίπας, Μα. ΤΝ, 2; υιῖφο Εἰαπηϊπίας, 86: 
οοοφυίυπα οππα Ῥμήίρρο, Ἠα. Ὑ α; απ ἵπ ἶπα Μα]ίασο, 
Μα. ΥΙ; Ροςί γὶοίογίαπα αἆ ΟΥποδοερμα]ας Ρρασστη ἀαῑ Ῥ]- 
Ἡρρο, Μα. ΥΗ, 15 ἵη Ιαᾶἱς Τςἰ]νπη]οῖς ἄτασος Ἰνοτος Ρτο- 
πηποῖαί, 9: εππείτίαπα βαπα ῬΠΗρρί 5επαπῖ «ΟΠΙΠΙΟΗ: 
ἀαί, 45 Ἱοραίῖοπος Ιπίοτ Εἰαπηϊπίπηπη οἱ ΑπΙοεμαπα, δή. 1 
ο/αςάσπῃ ]οσαί1ο αἆ Ῥτηδίαπα, Αππίμαιί [αἰαἰἰς, 11. 

1. Ουπάας Εἰαπιπίπις, Εταίοι ρταοράεπίίς, Λα. Ὑ. 
1.. ΟπΙπΙας2 Ρτοδοήρίας, 5ο66ς Απ Ρο]/σπίς, 6.191, 

1). 

Οπἱπίας, οσπίπτῖο, Ρτοᾶ(έ Οαξείο Ῥοιαῦείίαπα, 0. Ὑ, 42 ΤΥ, 
02. 

Οπ]πίπα]ϊς οο]]]ς, Ποπ], 0.Π1, 90. 
Ουἱπίος 6α,5ατ αρρο]]αί πηϊ]ίος πηϊςδίοποπη ροδπ]απίο», 6Ο. 

π, 99. 

Β. 

Παπιπιϊιδ, ΑΡρίαπο Ἐτοηπίας, Μα. ΤΚ, 4. 
Ῥαπα ας Αροϊίπο ἱπππηῖςδαν, 11. 4. 
Ῥαξοι5 οί Παξουρο]ϊς : υἱᾷ. Ώμαδο ---. 
Βανεππα, πγΏ5 Βοίογαπα, Ἱαχία πάτο Βαρευπα, 60 1, 88 Ἡ, 
3231, 42, 97: Ὑ, 33, 60, 78, 80. 

Βεβρίας, ρτοβοηρία5, παποΙεταπ [οττοί Τηοπαϊςίοσ]ίς οΟΠῃ- 
ΠΠεΠίο, 6.1Υ, 48. 

Πορί]α5, 5οπαίοι, οαρί5 ἁππλίατ α Μοποάστο, 6. Ὁ, 10. 
Βοάτίας ἱπιροηϊ γοσρηραῖε Αρρίαπιας Ἠϊκίοτίαταπη 1ο ακ- 

(τοπιο, ΕΥ. {55 ἆοπαπα 5παπα οομ[ουτ Παβδοταί 05ας, 0. 
ΠΠ, 20. 

Ἠορία, Μη] αΐς, Μ1.78, 82; Τὶρταπίς, ΑΠ. 84, 104, 
ΒΥρ]ιαοῖς, ἀοῑπ Μαρἰηίεα, Ῥι. 27, 108; γείετος Πορία 
οσἱοῦτο, πιοδ[ίογι απο» θαογυπί, Ρα. 87. ἵ 

Πορίϊσα, ορρίάαπα Βαίποταπα, Π. ΧΙ. 
Πορί]ας: υἷα. πας Μορίς. 
Ἠορπηπα πορα(οτίαπα δγ]]αι, 0. Ἐ, 10 ἱς τοβπαπα ρεἱςοῖ {ουη- 
ροής αἰμ]ο ργωάἰοῖί ναίος, Τγ, 4. 

Ἠορυ]ας, υἱα. ΛΙΠΙΗ5, 
Πο, ροβί(παπη ο αἱ δυπί, απαίος αοοαδαμίας, ο, ἳ, 74. 
Πο ς, οἱ. ΠΟΠ, 
ΑΠ Ποιο, ρτοβοπρίας, 0. ΤΥ, 43. 
Τον: ρίᾳ, Ῥυρηίας Ἠοχ. 
Άον τορίπα, Τΐριαπος, 5ή. 48: Ῥοπηροίας, 6. Ἡ, 07. Πορί- 
Ες ΠοΙΑΠΟΣΗΠΗ απαίαος οἱ γἰρίπ 8οουτο ρα) 0. 
1, 100: 8Η. τὸ ν τοραα κἰαία., 6, Ἐ, 101 10β69 Κοπμιηί 
οροβαμία, 985 δοἳ{ π οππηρο Μαγίο δοροἱἰοαπίας, 1001 
Πεορβουή αρροαμάἱ 0002 4γοΓΗ οοπα {15 ποπ Ιλογα ας 11, 107: 
{1ου τορίαπα ποπ σπα ρα]α απ, 148 τοβό» 86 ποῦ ῥ4588” 

μον 
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τος Ιπταηί Ποπιαπί, 2.6: ΠΚ. Χο. απ, 1ος νο; 
τοβος αι Ῥίίταία 81ο αρρε]]αί Απίοπίας, Υ, 70. 

Βαῖ, ΑΙρίµήη Ἱποσία, αά Ῥαπαδῖϊ εαρυί, Π. 6, 29. 
Ἠ]ιαδειρο]ί5, Τηταχ, 6σ.1Υ, 57, 103 5ᾳ., 190. 
Ἠλαδοι5, (γαίου Ργ δάση], 0. 
ΈΏ]λοεα ῬΗνία, Ναπηιοτίς βία, ΠΔ. Τ, 9. 
Ἠλοβίπιας, ρτο5ορία5, εαγροπανἰῖ γοδία θ1ϱῖί, 6. ΤΥ , 20. 
Ἠηιορίαπα, ορρίάαπα Πευποραπας Ἱαχία (οίαπα ΒΙου]άΠ1, 4. 

44.60. Π, 95 ΤΥ, 25, 99, 8. Υ 8Η, 84 πα ος α (παπη- 
νιτῖς ρτοπηΐδδυπα, ΤΥ, 5, 565 Πιιορίηϊ ἃ Ἠοπιαπο ργδίάῖο 
Ἱπίογβοϊπηίας, δα. ΤΝ, 1 5. τοῖς οἴγίραςδ ορρίάαπι 
τοδιίαπι α Εαλησίο, 0. 

Ἠ]ιοβίπα οοἴαπηπα, Βγ1ΐ5, 0. Υ, 86,102. 112. 
ἨΏμοπας Πανίας, ϱγ. 4: α. Τ, ο 0. ΠΠ, 97. 
ΕΟΦ Βοποπίελςὶς. 0. ΤΝ, 2. 
Ἀλοδας, αἆ Πάπα, ΜΙ. 1. 
Ἠμείοφοπες, Ναπιαπέίη5, 17. 94. 
Ἠλοάαπας, Πανίας σαι, α. Χν, 6.1, 109: Υ,0θ. 

Ἠ]λοᾶ, Ὠοτίος οπἱαίπίς, 6. Τν, 07, 795 ἰοτβίας τορα]]υπί 
Ῥεπιοίπίαπα, 60. ΤΥ , 66; απεταπίας αριιᾷ Ποπησπος ἆθ ΡΙΙ- 
Ἡρρο, ῬεγΦαπῃ γαδίαπίο, Μα. ΠΠ, ΥΓ; Ἰαναπί Ποπ]απος 
Ἀάγειδιας ΑπΠΙΙΟΕΜΗΠΑ, 5/. 22, 255 αὐ αἵς Τμ οἶαπα αἱ 6αγἴαΠῃ 
ποοϊρῖαηί, 44. ΜΙ. 935 Ῥοεγςεο πια]ας 5πάϊαπα ἆσπιοῃ- 
εἰταπί απαπι Βοπησπϊς, {0,; ππᾷθ οχαδροτα(ἶ αἆτοτεις 605 
Ῥοπισπὶ, Μα. ΤΧ, 2: 6. ΤΥ, 606: ταῖςα5 αἵς Τ,Υγοἴαπα οἱ 
Οατίαπι οπἱρίαπέ, δή. 445 ΜΙ 25: ΜΠλάαἴεπα παντα! ργς- 
11ο νῖπουηί, ΛΠ. 24-26: ἃ 8Υ]]α 5οοἷἰς ΠοπΙαΠΟΣΙΠΗ τής 
5ο ρυπίας, ΜΙ. 61: 5Υ]] ΝοτμαΠΗΠη (γαάστοοσίίαπίε, 6. 
1, 9{: ηᾶγες πη {παπί Ῥοπιρεῖο, 6. Π., 71,85: Ώο]αβο]], 
ΙΥ, 60: 5ο 0α5δίο ποραπί, 61; Ῥε]]ο ροϊππίατ α Οαρ5ίο, 
656 5σφ., εἴ τὶοιί πιπ]είαπίατ, 79: ἵη Ῥγῶδίάϊο τοἠπα πέν 
1,. Ὑατας, Τά: τε Ώογας εοηίτα Οα5δίαπος πιοµαπίην, Υ, 
9 οἳς ἵηςι]ας απαςάαπ] ἆοπαί Απίοπίας 7. σπα; πιο οἳς 
τδ5 αἀῑπιαπίας, 10. 

Ἠ]ιοᾶορα, πποης Τιγασῖα,, ΛΙ. 69. 
Ἠλαίειπα, ορρίἰάαπη Τγουςῖς, ή. 93. 
Ἠμγηάασας, Πατίας Μγεία, ΜΙ. 75. 
Β]οάοσιπα, 5ογος Ῥητασ/ϊ5, πχοτ Ὠοπηεΐηί Νἱσαίοςῖς, 84. 

67. 
Άοπια : α (α]]ῖς οαρία, 6.1, 17 6. ΤΥ, 95: ἱπιροταίότπῃ, 

τε] ροἵα5τοσαπι οἶτίίας, δα. Χ., 3: ἃ ουράῖρας Πυςἱταίαν, 
6.1, 26; Ρατς Ἱπορπάϊο οομΠασταί, ΤΥ , 25: [αΠ]6 Ιαβογαί, 
ν, 18, 80:α Ιατοπίρας Ιπ[εξίαίατ, εἳ ρηγραίας, 192. 

Βοπιαπ!, ἵπ τεβας αἀγειεῖς πππαπαπη αβ]εσθταπί απΙΠΙΙΠΙ, 
Ργ. 11; αιτῖ ουρῖαϊ, δα. ΧΙ, {5 ΣΠ. 56: τεΠβίοπεπι εί βάσπα 
Ρτο οπηπῖρας Ιοπηϊπίρας ΡτοΠίοπίητ, Ρα. 79: Μα. ΙΧ, 3; 
ἀποος υ]ρϊπϊ πιᾶος Φαπηπιήρις ἱταάσηί, Π. 83: Ῥ]οηπίο 
ἀπορπία Ἰοπαίπυπη ποϊ]ία 5αΏ Αππϊραϊο απηϊςεταηί, Α. 257 
πα]]απι Ἰοδίθπη Ιπ]{1ο 5ίαΐΐπι ἀε]οπί, Μα. ΥΠ, 1; τοῖ παιι- 
εἴσα ππῖπας Ρο, 5/. 92: Ρτοβἱβίογαπα πἰπιϊς ουπ]οςί, 6. 
1, 83: ΒΟΠΙΩΠΟΤΗΠΗ Ρογαΐα ἵπ ἨΙδραπος, 17. 61: [Γαυᾶες 
ουσα Ῥωπος, Ρµ. 07 5ᾳ., 725 5ἰμάἴαπα ἀε[οπάεπᾶ[ Ἠοπο- 
Τη ποπηϊηίς Βοπησηῖ , 1. 22: οὐρᾷςς ἵπ οἰγίίαἴθιας Αξία, 
{0. δσφ., 02. 

Βοπιπ]ης5, οοπαἴίος αποῖς, Π. 1, 25 ΤΠ; Ῥεαπα ουη Ταο, 
ΤΥ; τορῖα ροϊοςίαίο ἵπ ἱγταπηϊάσπηα γειδα, οεοἰάίας, 6. Π, 
{1ά: ἀποάεσῖπι γυ]έατος γιάαί, ΠΤ, 94. 

Ῥοπιυ]ας βΗγίης, νεχ ΑΙραπΗς5, {α]ηηῖπε ρεβίέ, Π.Τ, 2. 
Βοις, {ταίος Ποπ, Κ. Τ, 9. 
Βοδοΐας, οαδἰτῖς ΟογπϊΠεῖϊ ρταίοεία5, 60. ΤΥ, 66. 

αΠοςίτῖς ἀοίατοαπίατ απῖ Αρα]οϊτ]οροπα ἀῑδεπαάστο οοπαπί{Ητ, 
6. 1, 8ο; Ρτο τοδίτῖς οχροβίία οαρίία οοοἵδοταπα, 6. 1,71, 
94 51, {57 Ρτο τοςίτίς 5ἰαίηα εσιιες(τῖς ογ]ἷας, 975 Ἱαμοπίαν 
ογαίῖοπος αὐ ρορα]απα οἱ Ιαπάαίίοπος (απποῦΏτος, 1067 6ΧΡο- 
αἴέιπα οογρας δγ]]α., {δ.; οοτρας ΟΙοάἱ, Η, 2{; α τοῖς 
τα» αίο, Π, 11 Ῥτο τοδ15 5οἆθῃς 6ωφατ 5υοείαί 
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Ἱωροτοσ]ία, 1095 τοδιῖς πανίαπι οποία Ῥαφὶς ἰαίασο 
ΟοιανίαπΙ, Υ, 120. 

Πυρίος πατία», σ.Η, ὅ5. Παἱαπ α (αἶα ἁῑνίάμα, ΠΠ, οἱ. 
Ἀυρηίας, ἐπ ραπιΙ5 ροές, σι με, 
Πιρτίης Ῥπρα, οοπ]α γα! ἵη ΟθάτοΙη, σ.Π, 119. 

6ποέἴις Ἠπ[α5, Ρτοςοήρία5 οὗ ἱηδα]απα ἵ αμο, 6 τν, 
29. 

Παία5 τυἶα. Μϊπασίας, οἱ Πα ]]ας. 
υ]ας «οἱ. δουν ῆίας Πα]ας. 
1. Πα ΗΠα5 Ἰαρι5, 005. μο]]ο Βοσἶα]], 6. Τι 40 54., οκ γα]ποιε 
ποτ, 49. 

Ῥυα5 Ῥαΐας, οπρίου Πςίονία Βε]]ί Ναπιαπεηϊ, (ραπ 
παπα, Η. 88. 

ΗΠΙΗ αἆ εολοφαἵαπη οσα Εἰπηυγ]α πα Ε1ί δι, Μι. οὐ. 
Ῥυίῆας : νἱᾷ. Ματοῖας Πας. 
Ῥυίυ], Ροριἱ Πα]ία, [η Ταίίο, Ε.Τ, 1. 

5, 

Ραρίηϊ, Ρορι]ἱ Πα]ία, αἲ Τ1ρονίπα, Β. ΠΠ; αχ οππι Ποπηαπις 
οοποΏἰαία ρος βαβίπογαπα ΠΙίας, ΤΥ ; Ραὐ]ηϊ αἆγοιςας Το- 
ΏΙ4ΠΟ5 οοποΙ(απίηχ Ρον Ταταηῖηπα, ΧΙ. 

ΡαΡΙΠΙ5, Ιθραίας ϱαἰτ]δή, 0. Υ, δἱ: ριτσαί Τία]ίαπῃ α Ιαΐτο- 
πίρας, 192. 

ῥαῦηττα, ἀάχ σαρα, 6. Π, 45: οερἰδ αν α 81Ηἱο, ΤΥ, σά. 
Ῥασετάθ», Εαβίας Ώοιςο, . Υ; 5αεετᾶσίος (οππρ]απα Οαρ- 

{οΗ1 εἰαπάπηί οτίο (ππησ]ία, 6. Τ, 155 αρίεθια Ιπίθυ βαοτῖ- 
Πεαπάιπα οἶήπῃ σεσίαη!, 6. , 055 κφασετάοίυπα εο]]εσία 
ἀπουηξ {απας 8Υ]1, 106. Βαεργάοίες Ρτο 5αἱαία Οβαγίς 
γοία Ῥυβ]σα Γαοίαηέ, 1, {065 Ρτοβίβοπί πο Οα-δαγ ἵῃ 
{επηρΙο δερε]αίας, 148: ἵπιππππος α πηλ]ία, οχορρίο Ἠο]]ο 
6α1ίεο, 150. Ραοθτᾶοίος Πίαπα Μ]εξία, Μεραγ11, Ὑ, 9: 
αἰλμεπϊθηςίαπα, παπίαγ Ρῃαοαδίο, 11. 

Ρασγα {ου εἰ Χερίαπο [ασῖί βαὶρίο, Ρα. {3 Ρατοτῖ αἱ Απᾶα- 
εἶα, 9{5 54οἵα τῶεοτΙΠΙ Ῥοτεερία Παναϊί ΜΠ]γ]άαίος, 
ΜΙ. 112. Ρ806Ι ΠΟΠ, 6.1, 1: Βαστα τία, 6. 1, 59, 64. 
Ῥαοτα [αείεης Μαγίας, Ιπίετβοῖ {αῇΏοί Ιπϊππῖουπι, 755 δαοτῖς 
«οἰοπηΐριας εε]εῦγαπίητ ἀῑες γἰοζοτίαταπι Οακατίς, ΤΠ, 106: 
5αογα αἁ[ία]ία, ΠΙ, 64, 505 5αστα Απίοπῖο αἱ Οεἰατίαπο 
[ασία, αί δειγαίοιίρας, 74; Νερίαπο οί Ματῖ 5αογα {ασῖί 5. 
Ῥοπιρθία5, {005 5αοτα Ώοπα Ώου», οἱ. ΥΠ. 

Ῥαοπβοῖα 5οἱεηπῖα ΓοβιΏ Ῥοαυ5αταπῃ οἱ Ῥοπί, ΠΠ. 66, 70. 
Ραοτ]]ορῖϊ οα δα Ῥε]]απι Π]γτίς Ἱη[οταπί Βοπιαπὶ, Π. 5. 
Ρ46ΠΙΡΟΓίΗ5; Ίουι5 Πα]ία., εἶτοα Ῥγωπεεία, αἱ γἀείαν, 6. 1, 

87. 

4οτοδαποίῖ , (πραπί Ρ]ερίς., 6. Ἡ, 91, 108: ΠΠ, 17; ζακας, 
106. 

Ῥαρϊηατα, Μαι, Ῥμ. 40: οᾳποίτος, ή. 35: 6. ΤΝ, 88; 
οαπηε]ἰς ἰηδίάθηίες, 5/. 35; Οποίεηςος, 6. π, 49, 

Ῥασοπίία, ορρίάαπα Πϊκραμίαν, 6, 10, 
Βασιπι, τοδίἰσιορίί σεπις, Η. 4δ. 
Ῥασυπία5, ατῃς πιαγῖπια βεάείαπογαπη ἵπ Ηἱεραπία, οο]ο- 

πία ΖαογηίμΙογαπη , Βοπαπογαπα ςοεἰείαίεπα απαδῖε, Π. 7: 
4.32: Ρα. 6: 6ΥεΓ5ααβϱ ΑπηϊαΙα, {0-19 αὐ οοἆσπι τοςίῖ- 
(πία, οἱ 0ατίαρο Βρατίαρεπα ἀῑεία» 15,19, 75: Ἱπνακίέαν 
ἃ Ρεϊρίοπο, 20 5ύ4., οἱ εαρίίας, 93 5η. 

ῥα]αρία, πτΏς 6αργσαπη, ἴπ Τία]ία, α Β]α[ῖο Ποπησηίς Ργοςί (ας, 
Α. 40-47: βαἱαρίηϊ [γαπάσιη Αηπήρα]ῖς [ταµᾷο τοροπάιη!, 
5 Βα]αρίαπι οαρίαπι Ἱποσπά]ί Οοδοοπίας, 6. 1, 62. 

φαἱασςί, Ρορι]Η5 Α]ρες Ιποο]θις, ἵη οοεἱἁ οί α]ἰ Ῥαγίο σαι 
Οἰρα[ρίηα., Πα. 10, 

Ρα]α5ι15, Ρτοδοπίρία5, ρτοδἴίαν αἲ πχοτα, 6. ΤΥ, 94. 
Ρα]εγηππι, ορρίἰάαπα Ῥϊεεπίίποταπα , ἵη Παϊία, 0. , 4. 
σ. Μυδις βα]ϊπαίου, Ο005., 4. 4δ. 
ΡαΗΠαίος,, τορείπάαταπΊτο”ς, 6 1, 22. 
Ρα]ἱ5 ἱπορία ἀοπιαηίαγ βα]αςςί, 11. (7. 
Ρα]οπα, ορυἰάππα πια πο] Ῥαιωαίίο. πυ. 11. 
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φαἰνίάίοπις, Ἰοσαίας Οεἰατίαπί οοπίτα 5. Ῥοπηροίαπη τη Β]- 
οἴ[ίαπι πηίδδας, Ο. ΤΥ, 85 ἵπ Ἡἱεραπίαπα, Ὑ, 205 εκ Πππετα 
τογοσαίας αἆ ε[Ἴαπα ουσ Τ,. Απίοπίο, 24, 27, 9ἱ δᾷ., 95) 
πίοτβοίίατ αὖ Οεἰανγίαπο, 66. 

φα]νίας, (τίραπας ρ]ευῖς, {αγοί Απίοπίο, 6. Π, 50 5ᾳ.5 
(πι [ανοης Οἰεοτοπὶ, ῥτοδοτῖρίας οσα (αν ἴπ οοητϊνίο, 
αν, {7. 

βα]αςίίας Οπἱδριας, παῖςεης α Ο0ᾳ5ατο αἆ 5οάἱοξος ποϊ]ίες, 
σα, 9): Μαυππίαπία ργοίοσίας, 100. δαιδέήπι αιι- 
είογεπι δεφιὶ υἱάείηγ Αρρίαπις, Να. Π1, Τν. 

φα]γί, γεὶ δαΐγες, Ρορα]α5 (σα]α: Νατροποηςί5, ΠΟΠ Ρτοςη] 
α Μαρείία, 6. ΧΠ. 

ΘΑΠΙΑΓΙΙΑΠΟΤΗΤΩ 1π Ῥα]5ήπα τοχ Ἠετοάςς, 6. Υ, 70. 
5απηῦασα, πιαςλῖπα Ῥοσα, ΛΜ. 20 79. 
καπηπίίος, ΦαΡΙΠΟΓΗΠΗ Ρορίοτί, δα. ΤΥ, 5; ΡοΓ 80 4ΠΠΟΡ ϱ0Η- 

Πἰοἰίαπίατ οαπη Βοπηαπίς, Ργ. 14: Ῥµ. 58 γἱοί α Οοτπε]ίο 
οἱ Οοττίπο Ο0855., δα. Τ, 12 1155 τΙο, 5α{ἱ5[αςΓἴοπθΠΙ 
οΏοηςίοππα οΠσγαπί ΠοπιαΠῖδ, ΠΟΠ αοοἰρἰεπ ης, δα. 
Τν, {5 εαροτρίαπα Ἠοππαπογαπῃ αἹοίδουπίυν οοπ{πηε]ία αά 
σαπάϊῖαπα, 2-75 Φαπιπιρας (ταάυπίας γ]σίπ({{ ἆποες Ῥο- 
παπί, Η. 835 οσπι βαπηπίίρις {αάμς [αεῖς Μηγιάαΐος, 
Μι. 119: ατπια εαρίαηί Ῥε]]ο ΒοοίαἩ, 6. Ε, 995 Υιπουπίατ 
α 5σΗα, 6415 ΤΙΓΦΗ5 α Οοδοοπίο, 625 5οΠ15 4παΠ1 οοίογί 
Τια]ἰοί Ία5 οἴν]ίαίἶ5 παποϊςοαπίατ, 535 Ματῖο [αγεηί, 08; 
εαρίος 8Υ]]α Ιπίετβοῖέ, 87: απηπίΐαπι ἆπχ ΡίαΠα5 (7015. 
Ραρίις) Ῥτοδοπρία», 6. 1Υ, 25. Ρἱ. Ῥοπί[ας Τε]ορίπις, 
Ττερα(ίας. 

Φαπιπίαπα, ΡαΥ5 Πα]ία. , Ἱαχία Ἱιαΐσπα, 0. 1, 90, 119. 
ςαπποϊητασία, ριθὶ πιατῖς Ἰηδα]α, δα. ΧΥΙ, 15 Ρµ. Τ1 [α- 

πηπῃ ἃ Ρίτα(ἶς δρο]ίαίαπα, 2Η. 00. 
Φ4ΠΠ5, ἵπδα]α Ἱαχία Τοπίαπη, 4. 245 σ. ΤΥ, 42, 194: εδρία 

α ΡήΠρρο, Μα. ΠΙ; αἆ Απίοσμαπι ἀε[οῖε, δή. 201 α ρί- 
ταῖς εαρία, ΜΙ. 60. 

ςαπάτοσοίία5, τοχ Ρορπ]ογήτη αἆ Ππππεῃ Ἱπάνπα ἀεροπίίαπη, 
5Η. 55. 
- : νίά. ἘΕαβίας βαηρᾶ. 
βαηρατίας, Παπίας Βηηγπία, ΜΙ. 19. 
ςαπσηίπεπη οχδιἁαηί Ιπιαρίπες, 0. ΤΝ, 2. 
ΦαρΦογιπῃ (ρεηίϊς Τητασίαρ) [απος», 6. ΤΝ, 87, 102 5. 
σατάςς, πτῃς οαρηί 1γάία, δή. 29, 98. 
ςαγάϊπία, Μοάιιειταπεῖ πατὶς Ἱηδι]α, Α. σ41 ΜΙ. 95: 0.1, 

{07:51 40, δ4: Ὑ, 78: Ραπῖς πἀεππία, Η. 41 Ρα. 2,5) 
ἵπ ο Ῥο]απι, Λ. 85 (ταπιεπίϊ [εγαοϊβείπια, 6. ΤἩ, 40; 
τα [οοί α 0..ατα, 41, 48 Ῥτου]ποῖα Οσ(αν]αηί , Τν, 21 Ὑ, 
24 αὐρίταλήίητ α 5. Ῥοπηρείο αἱ Τηγ55 αΏ Οείαγίαπο, 06, 
οὔ, 72, 80. 

δαγπηαίο”, απτοπησία:, αἆ οδία Ταμαίς Εαν! ΜΗ. 15, 120: 
φαητοπηαίς, Βαδίμάα. εί φα1γρε65, αὖ ἀθχίναπι Πραπα οἱ 
οδίΐίσπι Παν Βουγδιπεπίς, 69. 

5αγροᾶοπίς ὦάος Χαπιί, ἵπ Ἰγεία, 0. 1ν, 78 5ᾳ. 
Φατρεδοπίαπα, Ργοπποπίοτίηπα ΟἨίοἶαι, δή. 90. 
βαγα5, θανίας ΟΙοίσ, δή. 4. 
ΦΑΙΓΑρΙΡ, ΠΟΠΊΕΠ ΤΟΡΗΠΗ 5ΗπηΗΠΙ, δή. 5 4 ἵπ Ρ]Ηγος ρ8- 

ἱναρίας ἀδίγαςίαπα ΤορΠΙΠΗ Αἰοχαπάνί, ϱγ. 10: 5η. 52. 
βαίταρα σα Πορτασία α ΜΙηιγάπίο ργαΠοΙαν, ΜΗ. 40. 

ςα{ητπί α.άορ, αὈί π5ίογος Ίπγατο βο]εραπί, 6Ο. 1, 51. 
σαητηκ]ία, δα. Χ, ὖ. 
Φαἰαπία, ορρίάαπα, Ο. Τ, 89. 
Φαηγπίπης : υίά. Αρυῄοίας Θα ΓΠΙΠΙΙ5, 
βαἰπγπίπας, 5. Ῥοπιροίαπα Απιομίο οοποίΠατο είαάοί, ο, 

54 αἲ Απιοηίση απ, 100. 
Ραΐγτί, π (πήαπηρμο, Γ. 00. 
Βαμοί οἱ αρτοίί ἀθρετίά, Η. 83. 
βανς, Πανίας Ραπποπία:, ἵπ Ὠαπαρήαπη πάσης, 11. 22. 
5αχα: ϱί4, Ὠοεϊά(ας δαχα. 
Βαχπη εί βαχης (ροἵμς ΤΛαρςς)ν δη. 94. 
βεηνα, οσπίητίο Ο0φα1ί5 αἲ Ὀγτηνασμίαπα, 0, Η, 00. 

| Βοᾳγο]αῦ ομδίο5 οοτροΓί5 Οεἰατίαπϊ, ΠΠ. 20. 
Μαεῖας βοφγο]α, Ρο [οκ πιαχίπχας, 6Ο. Τ, 88. 
Ῥοαππαπάγ]ῖ οαπηρί, Ραῖ5 Ττοαᾶίς, α Βεαπιαπάτο ΠάΤΠΙΠΟ τ. 

ραία, 6. Υ, 138. 
Ῥοαρηυ]α, εππα Ῥοπηροίί βΙἱο ρε Ηἱδραπίαπι, 6. ἩΠ, 87: «ο 

1ρ5ο οοπιρητ{, 1050. 
ῬοατρΗμία, ορρΙάΗΠα Τουτογπα Ἐρίοπεπιίάίοτατα, 5ή. 19. 
Βοαΐο: υἷά. Ύείήας. 
ΡΟαΙΤΙ5, απῶξίος Ῥοπιρο, υπ Ῥτα[εοίας, ή. οἱ: 6. 

Υ, {105 απηρ]ία5 τοις, ἵπ αχίΠιπα πλίδδας, 6. ΤΠ, 24. α 8. 
Ῥοπηρεῖο αἆ Απίοηιησι ἰταηςίέ, Ὑ, 142. 

5οδρίτπα ΜΠτίάα:ῖς ἵῃ (παππρ]ο Ῥοππρεί, ΜΠ. 116. 
5οἱαίμς, ἵηπςα]α ρτορο Τμεδδα]ίαπα, τουρρίασυ]απα ρω άοπτη, 

ΜΙ. 29: Αἰιοπίοηςίρας ἀαία αἲ Απίοπίο, Ο. Ὑ, 7. 
5οἱρίο οἱ σαΡίο, ρεγπιμ/{α(ἰ α ΠἱῤγαγΙἰς : υἱᾶ. Οαρίο. 
Μ. (ταὶ 6π.) Οοτπο]ίας δεἰρίο, Αδίπα, Πατε]αταπάο α Ρα- 

πὶς ἀοοορίας ἵπ Α[Πίοαπι αράποατ. Ῥη. 03. 
Ρ. Οοτηθ]ας δεἱρίο, 005. ἵπ Ηϊἱεραπίαπι αἀγειξας ΡΩΠΟς 

πδδας, οχ Πἴπογο τος ἵπ Είγατταπη αἀἆγειξας ΑΠΠΙΡαΙΕΠΗ, 
Η. 14: Α. ὅ 5ᾳ.; αΏ ΑπηϊραΙο αἆ Ῥαάμπῃ (ασαίαγ οἱ ΥΗ]Πθ- 
γαίατ, Α. 72 Ῥτοςος. αΡῖί ἵπ Ηϊδραπίαπα, 4. 8: Π. 18: αἲἨ 
ΑδόταμαΙο εἰτουπηγεπίας ρεηέ, Η. 16: Ρα. 65 ραΐει ον 
Α/ΠσαΠϊ πηα]ουῖ5, ΠΗ. {8. 

Οπ. σοινποε]ίας βοἱρίο, [αΐοι οἱ Ιοσαίης ΡγωοἙεπ[ῖς, αΡίέ ου η 
οχοτοῖία ἵπ Ἡἱςραπίαπα, Η. 14 5ᾳ. » ἵπ (αντ οτεππαία ἃ 
Ῥωπίς, 16; Ραµ. 6: Ρραΐαι βεῖρίοηϊῖς Ναδίος, Α. 06. 

Ρ. 6ονηοῖίας δαρίο, ῬαρΗί β]α5, ΑβΙσπΠας ππα]ου, Ρα. 3 
Ιπιρογαίου ἵπ Ηἱδραπίαπα πηΐδις Ιαγεηίς, Π. 18: ρµ. ὃς 
α ἆσο 5ο Ἱπδρίταίαπῃ ςπηπ]αί, Ἠ. 19, 20: Ρα. 6; αἳ οτε! 
{ρ5ο, Η. 23: ορραβηαί εί εαρῖέ Οατναρίπεπη (ΒραΥ{αρεηαΠη 
γο]) ΠοΥαΙ, Η. 290-235 υπο Αδάταραϊεπι αἆ Ῥαΐγοαπα, 
245 οιπάσπη οἱ Μαςίπίςξαπα, αἲ ΟΑΓΠΙΟΠΕΠΑ, 1Η. 20-21 ἵπ 
παρπο ρεν]ομ]ο 1ρί γεγδαίαν, 275 αἲ ΒΥΡΙΙαςεα παν]ραϊ, 
αἱ οαπι Αξάγαρα]ο οσμαί, 28 5η.» Πανείπ ογονῖ, Οαξία- 
οσοπι οαρῖί, 225 ΠΙΟΤΡΗ5, οἱ πα ίαπα 5εάΠῖο, 34-36: Τπάῖ- 
ΡΙΗ Ῥασοπι ἀαί, α Μαριηίσεα Πάεπι αοορί, 37 Πασαπη 
οο]οπίαπα οοπά1ῖ, Ἠοππαπῃ γοςῖί οἱ (παπορ]ιαί, 98 ζοηςυ], 
ἵπ Α/ΠοαΠΙ πα ας, 4. ὅὅ. Ρµ. 65 ἵπ Βἰοῖα (τεσρηίος 
ποβί]ο5 οοιηπηΙίοπος 5ρ]επάϊάο αιπιαί, Ρα. δ; Πιουῖς 
οπριῖς Ῥ]επιπίαπα ρταβοἰέ, Λ. ὅδ. εχ Βἰοἶμα ἵπ ΑΠπῄσαπι 
Ρτο[οεία5, αά Ὀϊϊσαπι οπδίνα ροπί, Ρα. {13 Μαρηΐδεαν 
ορο ΑΠΠΟΠΕΙΗ, Ρα. 14, αἱ Τιου]απῃ ορρίάαπη οαρί, 15: 
Ὀπίσππι ορρασπαί, {65 5αοτῖς [αεί Απάαοϊα οἱ Ῥανοιῖ, 
ακζτηραίοπα, οαρίῖς ποσία οαςἰτῖδ, ἱπσοπίϊ οἸαάε αἰΠοῖε, 
19-24. 23: αἲ Οατλασίπεπα ἀπο, Απισασομι οα5ίτα πᾶ- 
γαϊία ασστοδδΙπα πορτα τ, 24 5φ.; Πἱοπιαί αἲ Ὀμοπην, 
95 οοἹοφαέαν ουσ ΘΥρ]ασο οδρίίνο, Ρα. 27 5η.» ε0Ἡ- 
{ατα βοπεΠα. ἵπ οαδ[ηῖς ἀοίσοίαπα ρπήῖ, 29 54.5 Ἰπάυείας, 
31 οἱ ραζθη ἀαἰ Ῥωπίς, 32: ραχ α Ῥαπῖς (αγραία, 34 
πιασπαπ]ηηϊίας δαἱρίοηϊῖς ἵπ Ῥώπογαπι Ἰοραίο5, 955 ΟΙΠΙ 
Απηϊηαιο αἲ Ζαὔπαπι οοπβϊριί δοἱρίο, 365 Ιπάεῖας ἀπ 
Απηϊραιι, 97: ἱπάποία φο]αία, πιασπαππ]ίας Βοἱρίοηίς 
ἵπ οχρ]ογαίογος Αππηζαμις, οοἱ]οφἱ σα ἱπέαπα ου πα Αη 
μαΐο, 39: Ρτα]ίο αά Οἶ]απι Απηῤμαιοσι Βοἱρίο υπο, 40- 
48: Ἰοραίίοπος ἆο ρασο, 49 5φσ.; οοπάΙσηος, δή: 4ε ος 
Ῥοπιω ἀοροταί 5οπαί15, ὀ0-θ45 υπο Βοϊρίοηίς 5οπίοη- 
ἴα, ραχ ἀαίαν απημ]α. αγρὶ, 60 Βοἱρίο ερ]οπάϊάο Γπππη- 
Ρίναης, 067 Ἱ,οραίας αἲ Απιοσμασα, ή. Ὁτ Ἐρ]νοκί οοἵ]ο- 
απ ματ ουα ΑηπίραΙο, δή. 10; Ἱοραίς (Γαἰτῖς Το ἓν νο η 
Δ4ΥΘΓΡΗ5 ΑΠΙΟΟΝΗΠΗ ποπ, οἱ, 13, 29 5φ. ; ραοῖς οοπ!- 
Ποπος ΑπιΙοσΙο (οτί, 38: Ρορί το Ιαπα αοοδαἴας, πΙαρηΟ 
4ΠΙΠΙΟ οοπ{σπηπ(τ ἠαάιοίππα, 40 «φις Βδορίοηίς [γαίος, Ἰω- 
οσα, Η. 29:54. 31 ΠΙία, Ῥαπ]ο Απο παρία 5 δν. π8ι 
Πές (αἀορίίνας, οἳ πορος οκ Πα, Αοληας πήπος)) 
αῦ ΑπΙΟσ]νο οαρίας, οἱ ραϊτί μταἰς τοηίκκης, ἐδ. Πα, 
Οενπο[ία, πηαίος Οτασζμοταπα, 0. Τν 17. 

1. Οοτησ ας δοἱρίο, εαίοιυ ΛΑ πσοαμί Πλα]οτίς οππα (γαΐτο οσἳ 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΙΜ ΕΤ ΠΕΠΊΙΜ. 
ἵπ Πἱδραμία, Π. 991 σοη 5Η], πα Μα αἆνουδας ΑΠΙΙΟΟΙΕΠΙ: 
ροἳ μη Πανῖς ΠΟΠ δαἶς Ροτίίο Ιοσαίας ἀπίαν αίου, δή. 9ἱ 
φό4. 2 π ρασηα οΙΠὰ ΑΠΙΙΟΟΟ ρυαοςί πιοδία αθἴδ, 0ἱ 4 

ἰάοπι Ἱ,. δαρίο, φιῖ ΔΟΟΓ(Ι500Ν πο, οἱ ΜΙαάἱ5 
αο Ραγάαπῖδ, αιγο αοθορίο, βασσπι αοΙ/ 2 Π. ὃ. 

Ρ. Οοτηο]ίας βοἱρίο παπάς, ΑΠσαπΗ5 ΠΙΙπους, δι. 3 
βίας πααταἰῖν ΑΙ Ρα, Ρα. 101 Αα. ΧΥΗΣ δη. 
99, οἱ Οονηο]ία, ΑηζαΠί πια]οιῖς βίας δή. 2905 Α σαι 
υια]οις. Ες αἀορίίναςὃ 10. 3Ρ ΑπΠΙΙΟΟΡΟ εαρίας» {ῤ., 
Ιοσαίας που ἳ η Ηἱςραπία, 1. 49 ΟΠΠ ρογαπα οδγ{απα]ηο 
«ἰπσι]ανί νἰπο, Η. οὖ ἃ που]]ο αά ΜαδΙΠΙΡΣαΠΙ ΠΙἶδδις, 
Ῥμ. Τις πιοὐ]αίου οί ρασῖς Ἰπίου Μαδιηϊςδαιι οἱ ῬαἨΠ05, 
Ῥμ. Το ραπας πα αμα η Α[Ισα 5οιναί τη ϊΠίος, 98, 
{00 οἱ οπδίτα, 99, 105 ου Ῥμαπωας ασστοςί ΠΟΠ αἱἰ- 
ἀοι, 1005 οἱ ἰηνίάοηί οσἱοῖ (πρ, 10. οοηδί]α (αδίτα 

ἀαί Μαπιίο, 105: ἰο5μηοπῖα 4ο 6ο ριαοἶαγα, {1055 - 
γοὐαίοια Μαςίηίςςας Πίο [Πίος ἀῑδίηθαί, 1905 σπτη 
Ῥήαπιαα Ἠοππαα πηΐσδης, 109: πα ἀΠΠίαίσπα Ῥοΐσης, 00η5. 
ογοαίαν απίο αἰαίοπα, 1125 0. ΤΝ, 95: Ὀπέαπα αρρεΠΙί, 
πιος Μαποϊπυπα Ιρεγαί ρονίοπίο, {145 ἀἰκαρπα πα πη]]- 
{νο τος, Γά- 17: ἨΜοματα εαρί, Ραπος Ἱπίνα 

Έγιδαὴ εοπαροΗί, {17 ΑΦ. 5 Ινίμπιο ροές, οοπηηηθαία 
οχο]υά1{ς ΡαΠο5, 119 σφ.; Ροτίαπ ασσονα οἸαπ(ε, 191: 
Ῥηα σπα πανα]θ, 122 δή. ; ἄΡσοΓΘΠΙ ΡΤοβθ ΓΏ6ΙΠ οχρι- 
σηαί, 124 5η.» νἰοῖπα ορρίάα οαρῖί, 1205 Ώγνδαπι οἱ 00- 
(οποια ορρασηαί, οἱ οαρίε, 127-193: Πεί 5αρον Ιπορπάῖο 
Οατιαρίηῖς, 1925 ἀανονεί 5οἱα1 Οατιασιηῖς, 135: 6. 
1, 24: ἱταππρμαί, Ρα. 1955 Οοης 1 ΠἴογαΠα, (11γς5 απίθ 
οἰαίοηϱ) Π. 285 ἄἀγοικας Ναππαπίῖηος Ῥγο[οίδοΙία 
Ῥιῶηηίσδα αιπίσογ η {απππα, 245 ἀἰδοίρμπαϊνα ΠΠανοηι 

τος ἳ, δο 5. 7 Ρυραταἰς οπηηίρας, 87 544... Ναπιαη- 
Παπα ορρισπαξ, πῖτο ο γουπιγαΠαοπίς ρεµετα, 90 πηπ., 
οἱ ἀοάίοπο «αρίαΠ1, 509 ὤπιμαί, 90-98: Νυπαπίίηιας 

ἀῑσίας, 10. Ῥαΐοπας 5οοἴογαπα Παἱεογαπα, ἵπ οὐἵαια 
ροριἱ πουνης, 0. Ἐν 195 ππονίας η Ιοείο Ινδίας, 6. 
1, 50. Εταίεν παζατα]ῖδ, Μαχίπας παπα, Π. 90: 

(ια(τῖς Πας, Ῥηίεο, δ45 αχου, ῥεπηρτοπία, 6. 1, 90. 
Ρ, Οοτηε]ῖας ΒοαΙρίο Ναδίοα, βμ5 Οπ. δεῖρίοπίς αὶ ἵπ Π- 

αραπία ορο]Ε1έ, [Ταίεν ραίγαθἰῖ5 Α/ΓἱοαΠϊ πια]οτῖ, ορίπιας 
τν ἵπ εἰντιαίο Παβίίας, 4. 06. 

Ρ. 5αἱρίο Ναδίσα, Οατμασίποπι εἰποπάαπα εθηδεί, Ρα. 09: 
Όο». ἀοπιο[ίαν ἠπεαίταπι, 6.1, 28. 

Ρ. Οοτιιθ]ας ΒαΙρίο ἸΝαδίσα, «ιδίογ ΑΠΙεαΠΙ παπονϊς, 
πέν αἲ αοεἰρίοηᾶάα ατα Ρώπογαπα, Ρα. δ0: Ρον [ον 
ππανκίπηας Ἱγγί τη {αγραπα τασσμαποτάα, 0. 1, 10. 

Οπ. Οοτπε]. δοἱρίο Ηἱδραπας, Υε6ι Ηἱδραίας, οµΙη Ναδίσα 
αοοὶρίί ατπια Ρώποτπα, Ρα. 80. 

1. Φαρίο Αδίαξίσιδ, Ἐςοιπία Ώε]]ο βοοίαΙ Παβία. 5ουν 1] 
ρτοζαςίί, 6. 1, 41: 005. ἀπαἱ οοπίνα Βγ]αια, 8): ο0Ιἱ0- 
απίατ οσπα 8ΥΙί4, ἀεδετίέηγ αὓ οχογοῖία, 855 ΟΠΗ ]μαςἱο, 
μΙἱο., α 5Υ]]α ἀἰπηεΗ [αγ Ἱπεο]απηίς, 56. 

/.. Ξ4Ρίο, 5ο6εγ Ροπιροϊϊ πηαση!, απηθ[ίης αεομδαίας 56ΓΥα- 
{μτα Ροπηπρεῖο, 6. 1, 24: Ῥοπηρείί οο]]εσα ἵπ οοηδηαία, 
95: εχετοῖίαπα Ροπηρείο αἀάποῖί ο γτία, 605 ἵπ ράσα 
Ῥ]ιαγδα]ίσα Ρργῶεςί, 765 έππι Οαἴοπθ Α[πίσαπι Ρεί, 87: 
αὐχί]α αἀάπσιία ότρα, 95 5ᾳ.; γὶείας α Οωκαιο, [ασ 
97, εἰ ἵπ πιατθ 5ε ριαοΙρίίαί, 100: είβσίας οἷιις ἵη (ΙΠῃ- 
Ρίο (ταδσεία, 101. 

ποοάτα, ορρίά πα Ηγ πο, 0. Ύ., 65. 
Φοογά1ρεί, Ραηποπία» Ιη[ογῖοτί5 Ρορυ1, 11. 2, 3 Ρίοπο ἀθ]είῖ 

α Τ,. 6ΙΡΙΟΠΕΡ ὃ. 
Φοοτάϊδοας, ο Ρο]γρ]μεπηϊ ροἱοτίς, Π. 2. 

Ῥύοτοβα, πἹος (Ἠγρρία5, Ρτορο βαησατίαπα Παγίατα , η Ρ]- 
γα), 2Η. 19. 

5οο!ἶμ5, ΠΊΟΗ5 (αἆ Αγπιοπίαϊι πΙΙΠοΓΕΠΙ2), 111. 120. 
φοτίυα, τοοῖίαί Ίεσοπα, Ο.Τ, 11, 121 δοτίρα Ο0ξατῖς, Απίο- 

πίο ἀσίας, 6. Η1, 0. 

ΑΓΡΙΛΝΗΣ. 

ους 

ΡοΓΙΡΟΠΙΑΙΑ, ΦΟΓΟΥΟΠΗ ΤΕ οηῖς, ἵπ πα πποπίππη ρο(1{ Ο614- 
νίαηα5, 0. Υ, οὐ 

Ῥοηρίογος 4 Αρρίαπο Ἰαπάαῇ τ νἰᾷ. Αποίοτος, δεπῖρίογο» Ρ]ο- 
τίφαο Εἱδίογίο Πο παπα. ΠποοΙΙΠΙοᾷα ταίοπο αδίδηῃί η, 

14. ΡΟΠΡΙΟΓ απ ἰαοῖίο ποππίπα οἴίαίας, Π. ο. δοι- 
Ρίους5 Ιαΐπος ΡΙηγο» 46 θπ4 6) το [Πίου 5 οοΙΗΙΕ Αρρία- 
π.5, Ο, Ην 7ος οπρίογαη ἀῑδεεηρίο ἵπ ἠἠρίορία Ἱορίαὶ, 
ο. Η, δ4ς ου ΠΗδιοτίανη ρνοδεηρΠοηῖς εὐἰάσνυπί, {ν, 
10. 

Ῥομίσηι οἱαρ]απίπΙπα, Ῥμ. 46; 5ου{α ατροπίο Ὀγασίοαία ἵπ 
ρονηρίς, 6. Τ, 1065 δομ115 α)]αιῖς εἱρηίβεαίας ἀοάΠίο, 
1Η 45 δομίανα ΑΔΗ ορηίαπα οἱ νυἱρίπ!ϊ ἰοιίς ἵναης- 
Ππιια, 005 δομίο (αἱσο ἴεοία» Οσἰανίαπας αὐ Ἱηῦνο, 
ο τη, . 

Ρογ]αοἶα5 ΠΠΟΠ5 (ἵη δίοΠία 2), 6. Υ, 103, 109. 
ΒΟΥΙΙΦΙΠΗ , δέορι]15 Ππ Γείο Βίεπίο, ο, 1ν, δ6 Υ, 85. 
Φου, ρορα! Εαγορ 6ἱ Αα φοριοπιγίοµαίες, 1. 13, 

76, 1154. 1205 5οοἳ ΜΠλπάα!ϊς, 15,41, 69, 119: Μο- 
αἱ, Ασαν, 31.78, 88: 5ΟγΙἰνα ἵη (γήαηρ]ιο Ροπρεί, {16; 
τορία; (ομηίηςς, 117. 

Ῥογίμία, 54. 075 ΜΙ. 102, 108, 1152, 119. 5ΟΥΙ1ἱοο ΠιοΓθ 
Οτῶςο5 αἀγεμᾶ» πιποίαηί Αοιοὶ ΘογΗ]οΙ, 2Η. 102. 

Ῥοομτος: υἷά. Εαδος». ῥθουτίπα αἱ οΟΤΟΠάΠΙ θα Ὑοπονί 
υηΗ{ ογ]ία, σ. 1, 97. 

Ῥοήρίαπία, Ηἱδραπ] Ταιγασοηθηςίς τορῖο, 1. 77. 
Ῥο1ἱο, ἵπ 1β6, Τί. ατασεμῖ, 6. 1, 9-(7: 0. αιασομῖ, οί- 

205 Ρµ. 196: Αρι]εϊ, 92 δη.; οὗ ὧ5 αΠΕΠΙΠΙ, 54 οἱο.; 
Ρο5{ ρασηα πα ΡΙαυδα αρα, Η, 92. Τη οχογοῖία : 5αἱρίοΠῖς 
π Ηἱεραπία, Η. 94-05 Οδαιΐδ, , 47, 95 δ4.; Οεία- 
γίαμί, 1995. 

Ῥομεάα, ορρίάαη ΟεΙρεγογαπα ἵπ Ηἱκραμία, Η. 44 5η. 
Ῥομεδία, ορρίάιπηα Ραπηοπίς Ἱαχία δαναια, 1. 10 17,22, 

24. 
Ῥοσιηίία, ορρίάπη Πἱδραπία, 6. 1, 110. 
Ῥε]εῃο, 1χοι ΑΠΙΙΟΟΜΙ, τερίς Ἁγιία:, 5/. 09; οἶα5 β]ας Αη- 

{1οσά5 Αδίαίίοις, 0. 

Ῥο]ειάα, αἆ πιάτα, πιὴ5 δυτίω. 5/. 4, 685 οί Επ]πιοη Ῥτο 
46ο οοΗίαν, 68 5δερυ]ίας Ρείεισοςς, 057 δε]οιοῖα αἆ Τῖ- 
Ρα, Γε]1οΙ Ἱποτα οομάἶία, 68” Ῥε]ουσία, οαδίδἰ]απι λΙοςο- 

ροίαπηία., 41. Π14. Νονοη Ρε]ειοίας οομάἰάΙί Βεοπεας, 
5. ὅ7. 

Ῥο]διο]άαο, δή. 60 δύᾳ.5 αὖ εἶς ἀαβοϊπηί Ρατ, 65, 48: 5ε- 
επ άα τί απ Πα νοσμαί απηος. Εἱ5 εοηίαα εἰ φορίμα- 
σιηία» 5/. Τ0. 

Βεϊαιοίδ, ραι5 Οαρραᾶοσία, 5/. 050. 
Φε]οιοῖς ΡαἱΩδίίπα» 211. 117. 
Ῥε]εποις Ἀίσαίου, δή. 15 0. Ν, 105 Μαίταρες Ραὐγ]οπία., ρ]- 

5ι5 4) ΑΠΙσΟΠΟ, Γησίί αἲ Ρίοἱειππα, ή. 63 ΒαὐγΙο- 
πίαιη ταυῖρί, ος Τορίῖδ ΠΟΙΗΘΗ 5υπξ, ΑπΙσοιο 5υἱαίο 
Ἁγτίαη κονΗέ, οἱ ρίαγος αἰίας ργον]ησίας ασ! ο05 
οιηίπα ο οἱ ο]αία, 665 ποιο Ν]σαίογῖς, ΤοβΙΙ, 1χο- 
τ08, 77 πγ0ε5 οοηά ία», ο7 δή. πχοτεια Βέναἰοπίσοιι [Το 
ΑπίΙοσµο. Φοίειῖ παδίς, ο9-0{: ουδ αν α Ρίο]ειπσο Ο6- 
ΤΑΙΙΠΟ, 62 50. 

Ρε]ειοι» δεοπηάα5., σαμπίοις, ραΐος ΑπϊοσΗΙ Μ., 94. 1, 
06. 

Ῥε]ειοις {ογίΐας, 6εΡαιπι5, (αἴετ σα 1πῖοῖ, ή. 06. 
Ψε]οιοας5 απανέας, Ρ){οραίογ, Εας Απιοσμί Μ., 54. 0 

ῬοισαπηΙπῃ οὐδίάδί, 26: Ρτῶο5ί ργα]1ο οµΠῃ Μοιηαηῖς, 237 
{αριί Αραππεαπα, 9605 διέσεαῖἰ ρα, οί ποαίαΓ Πηδίά [5 
Ἠειοάοτί, 40. 

Ῥε]ειοα» ααἰπίας, Ημ Ὠεπιαίγϊ Νιοπίιοτῖς οἱ ΟΙεοραίτα, 
ποοαίατ α πιαίτ6, δή. 08 δη». 

Ῥο]ευομδδοχίας, ἀτγρί β]ίας, ογοπιαίαγ ΜορριοςΙ, δή. 09. 
Ῥο]α, ουτυ]ῖ5 εριτησα, 6. 1, 70:71; ἆοπο παν ΜΙας]ηῖς- 
5, Ρα. 3 αμγεα ϱδατῖδ, Ἡ, 100, 1097 αἴἶαπι ροδὲ 
πποίεΠα εἱ αρροπίίας, 1, 28. « 

29 
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6ιο ΙΝΡΕΝΧ ΝΟΜΙΝΕΟΝ ΕΤ ΠΕΠΓΜ. 

ποιπργοπία, πποτ ΑΠζαηΙ πηποτϊς, Ο. Τ, 20. 
Ομ. δειηρτοπία5, Ἱεραίης εαρίνοτυπι αἲ κεπαίαπα, 1. 78. 
Φοπηρτορίας (ναἳ, δερ/πιζες)ν πι]ος οἵπα Ῥονηρείϊ, εἰ οἳ- 

νίατα πέος α Ριοἱευιο, 0. Ην δὲ 5η. 
ΤΙ. Βεπαρτοη]άς ΟΓαος]α5, τουσ. οοηίγα ΤΟΠΟΣ, ργουί- 

ια5ροσί, 4. 035. 
ΤΙ, δεπιργοπία5 Οταοεἶνας, Ργα το Ηἱεραπία:, ΟΟΠΙΡΙΟΡΑΠΗ 0)” 

μάνα εαρίῖ, Οε]Ηροείς Ίορες Γα ἀεεῖς ο ]ε, πηρα! 

Η. 40. 
ΤΙ. Φοπιρτοπίας στασσ]ας, (ραπ ρ]ορίς, Ο. Ἐν { 5. Ἱη- 

κἰαυγαί Ίεμοπῃ ἁρταγίαπα, οἳ πας εχοαιἰς ἐαίς, οσρα[- 
(ας τά Οαρίίοίίο, 9-16: ραΐτε 5 οο5. εἰ Οογηε]ία πιαῖτο 
παΐας, 17. Εἶας Βἰίαπι 56 ἠ4οἴπης ΠΟΠΠΘΙΙΟ, εγοαί ἱπ]- 

νπας ρ]ευῖς οἱ ρείπιο πιαρἰδίταῖης ἀῑς ροη, 02 5η. 
ο. Φοώρτοῦ. Οταςσλας, ΤΗ). [Γαίοε, (ή αην ἵς αμιηῖς ἀῑν]άρη- 

ας, ο. Τ, 105 ἱείραπας Ρ]ευίς [εί Ίεμοπα 4ε [γηπποπίο 

πηρηςίταο, {5 τε[εεία5 11 ΑΠΠΝΠΗ θεα πεπίεία, ρογίοτῖ 16” 

Σε ἆς Ἰαὐ1 ον αὖἲ οᾳη{ίος ἰγαης[ογεηά!ς, 221 εο]οπ!ΐν ῥ]6- 

Ῥοια, Ίωπε οἴντἰαιἰς Ταἴἴπος οἱ οείεγο» 5ο6ἵο5 ἀθηπογειί 5ἵη- 

ἀοι, 235 ἵπ ΑΠΟ ἰογπιίπος οὐοπίω Οαγναρηιεηςίς 

ἀεκίσηαί, 245 ΓενΥθίδΗς, οχο(αἰἰς Ματίς, οσα Πατ, 29 54. 

Τι. Φοιηρτοπίας Ἰνοπσυς, 005. πας ἵπ ΑΠΙΟΛΠΙ Δ4γεΙδ5 

Ῥωπος, Η. 14: τογοςαίης 1η Παλίαπα αἀγειδας ΑΠΠΙΡάΙΘΙΗ, 

Α. 6: (απ ίαγ αἲ Ττουίαπα, 7. 
Ῥ. δοιωρτοπίας Τα (ίαπιις, ἐγ.διέπιις πα ζΓέιοπε 6Η γε]]- 
ας Ρήρπς» Οαππεηςίς ρειγαιηρίέ Ρος Ἰορίες, 4. 20. 

6. Φορτοηῦ. Ταζ ίαπα5, ῥγα ος π Ηἱδραπία, Η. 90. 

6. Φοπηρτοπίας Τα [ίαμας, 005. πάσα αΡΓΟΓΗΙΗ ΠΙΙςΣΙΠΗ 

[αοῖι, 0. Τ, 19. οἳ οοηίτα αργόας ρτοβοϊδοίίας, Π. 10. 

δομα, ναί δοµς, ορρίά σα πια ἑχαπη ΦεΠοπαΠη η Όρια, 

Α. 5276. 1, 88. 

5ομαίοτίο οτί αυ [οναπίατ αδ]σία, Ο. 1, 22. ΘΕΠΑΙΟΓΗΤΗ 00” 

οἴςοταπα εαρίία ϱτο τοβίτῖ5 515ρθηδα, ΤΗ 5εΠαίογε5 Μ4- 

τἰαπας (αεἰἰουῖς ἱπιογοοί-α δγ]ία, 945 Ππίδγγερος, 985 ἵη 

κοπαϊσπη Ιουἱ (γοσρηίί οφἶίες, 100 5οπαίογες ΒΥΗαΠΗ Ἰμ- 

μηοεῖς ἵπ οπππρυσι Ματιίαπι ἀεροιίαηί, 1095 η αἱρας 

Μη υί οσίας (αοἰαηές Ο. Τς τς Οακατοπα καἰαίαπί τη σα]- 

ία, 17; ππηηίκϊά Ῥοπηρείο ἀαἲ, 185 ΔΗ. 94 ἵπ ευΓΙα 

ρόγποσίαηί, 0. Ην ὅτ ΡΙετίφα αἆ Ροπαροίαπη οοηίοπάυηέ, 

σος, ὃς 5οηα{οτος ἱγουρηῖί ρτο5οηρί!, ΤΥν ο) 5οπα{ογἱαἴη 

οἰσπίιαίοπα η ρωμής οἱ οεπιυηοβίθα5 ἵη δυἱ5 Ρα [115 ΡΓ0- 

πι Οεἰανίαμας, Ἡ, 125: 5εμαίοτες εοτοπα(ἶ ομνγίαπα οη{ 

Οσιανίαπο {020. 

σομαία5, ἵπ πε Εἰὰοί Ἰαρείατ, Ο. Εν 160 {ατα Ἱπ τοιδα 16- 

μὶς Αρι]εία., 01: 4 μπο 005. δἶπε αἰίογία5 οοΠΣΘΗΣΗ Οη- 

γοσατί ποιές, Ο. 1, 1 5ΕΠΠΗΠΙ ἁἰπιπίοπά! 15 μαθει 

(ώναπας ρἱευῖν, 29: εοπαἴη5 Οα και! ἀοζτεία 5μᾶ 6 1ρ5ο 

οὔση, 1071 βρεεϊαζπ]οταπα ἵοππρογο ἵη αάἱρις Ευ πίτο 

νἰοιηίς εοπνγοπί!, {1ο ἵπ 4ο Τεμυτίς, 120. Βεπαίς Ἠο- 
ΠΠΑΠΗς ἱγουσπίοταπα Υἰτογυα ους τοδίάοί, ο. , 9ο: 
«οηαϊης Φοτίοτί, δΗ. 085 5οπαία5 Βε]μίάα ο ομγία 

οτοπιαί5, Η. 100 5οπα 5 αγ αρἰπ[θιςδίς αχρτοῦταί ρο- 

ῥυ]ο οποίοι, Ῥῃ. 30 5δοαα5 Ἀμοστία ἵπ Ῥα]ησο 

ευοςαίης, Εμ. 035 Αοδιταγαα, ἵπ ρη{οος οοη]οσίας, {δ.; 

γασσρηκίαπι ἱπίοι[οσίας α Μοϊοο, πι . 

φοπίία, ορρίά σπα Παἰία: (δε [ία ἕτ 1ναἰίο ο) ο. Ὑν 00. 

Βερο] «θεος Μασεάοηες Απιϊοσιμις, δή. δν δορε]ίγο α 
οἵμπα εἰ Ματίο οπ”5ο5 πο Ποσῦαί, ο. τὸ 5ορυ]οτο 
οοπο(ά ρτοραίριί, ο. ΤΝ, 44, 47. 

Φοριειηκαρίεηίο», ἰσταρηέν 11. 18. 

βοριπιήας, ῥγοδοηίρίη», Ργούίἕη5 αὖν πχοτο, ο, Εν 21. 

Μοταρίο, ΟΥρτο ρε» α Οἰδοραίταν ο. Εν ος ν Ὁ. 
Φογµίως, ρτοροηρίας Ἰαἱοί αρα Απιομίώηας Ο, ΕΥ, 10. 
Θερεε απο» ἵῃ ατα Ρὴη]οσἱε{ς, 11. 71 τοπο ία ον 50Η” 
ροέπ γίγα οὐη{ροῖα ν 88. 

βογιαΠΗς: υἱά. Μ. δα Βουγ, 
Βεταή ας, εἰαδοί [δάδα τά. 

Ῥογτίηπη Ῥγοπποπίοτία πα ΤΙγαςί σ ας... Τιιταεία:, αἆ Πιατο Ἐσουπα, ϱ. Τὔ, 

ῬΒοτίοίας, Οἴπησ οἱ 0ατροπίς δοοἵης, 6Ο, Τ, 60, 67, 8051η 
Ργονἱπείαπι Ἡϊδραπίαπα αδίΕ, 86:-Δηρείατ οορίῖς, ἀποίια 
Ῥεγροπηία, 1075 ΒεΙαπα Βεττοτίαβα, 108-Η{4: Ιοραίος 
η σι αὖἲ Μἠδαἴοπα, 811. 68: οεἰἁ ατα Ῥοτρουμα, ο. 
Ἡν Τὸ 1Η. 68: εἶας εεινα, 6. Τ, 1105 Ίαυ5 οἳ νΠαροτα[ίο 
12. 4 

5ογνίο Ῥοήπη , η θεία, Π. 995 60. Τ, 9; 5ραγίαοῖαπι 
υίά. δρατίασμς. 

ῬογγΏία, 5ογος Οαἱοπίς, ππαίετ Μ. Εγι{, 0. ΤΝ, 135: απιαία 
ἃ ζᾳρατε, 1, 112. 

Βοτν{αμας : υἷά. Γαβίας Μανίπιις 5ουΥ. 
Οπ. Βουνί]μς, 005. αἆνοειδας ΑπηηῥαΙσπι, 4. Ἁτ α Γαβία 

ὀκειαίοτε Ῥοπιαπη πως, 125 πα εχετοἔηπη τοῦ], 10: 
ΑπηϊμαΙοιι πιοτα οοπΠοΙεπά τη ρ(αἲ {87 Ράσηα 0αΠπρης{ 
σπα, {9 22-24. 

ϱ. δεν Π(μς, Ρτοςο». Ώε]]ο Παἱίσο, Ιπογβοίας αὖ Ακοπιαηῖς, 
σ.1, 38. 

ϱ. Ρον ας Οαρίο, [αίογ Εαβ Μαν. δοτνΠἶαπϊ, Η. Τ0: 
βαοσσᾶί (ταἰτί ἵπ Ὀο]ίο αἆνοιςας παπα, ά,ς Υἱ- 
τα Πη Ρογ αππῖοος ΠποαΠάΠΙΗ ευταίς Τ4: Ταπίαίαπι, γ- 
τίαΕΗῖ 5Ποςθςδοίθα, ἀευε]ίαί, 70. 

ο. δογοζίς Οπρρίο, Ἱεραίας Πα Ὀε]]ο ΒοσίαΙ, 0.1, 40: 
Ἰη5ίά{ς Ῥοπαρα.41ί {πίογΠοϊατ, 44. 

ϱ. δογυ[ἴις 0.56, οοπ]αγαξ η Ο/5ατειῃ, 0. Ἡ, 15, 10, 
117. 

Ρ. δοιν]]ίας ζ.5σα, [Γαἴογ οἱ 5οοΐας Ργοεοη!ΐ5, Ο. Η, 110. 
Ρ. 5οτνΠίης Ιδαυτίοίς, Ο05., 0. 1, {0035 οοηίτα ρἰταίας η] 

ππαση] ε[Ποί, 2Η. 93. 

Ρ. δεοτυίι Ι5απγίοιΙ5, 005. οππι 0α-ατο, 0. Η, 48. 
Ρ. δογν τας Γη 1ης, Ο. Ὑν 08. 
οότνίης : υἱα. σαἷθα. 
Φοτνίις Τυία5, τον, Π. 15 οοπη τα πυηία ηδη, σ.τ, 

90. 

ΦΟΓΥΟ5, ΠΙΣΠΗΗΙΕΠ{ οἱ αγπια! 5οπαίας, 4. 27: Γαίας, Ῥοία 
ΜΙάαίϊοο, ΛΙ. 88: 5αιγογπι ρυίοογαπα πηπηῖα 
οὐαμηέ Εγυἳ ἵπ ρτονἰποῖδ, 1. 68 δεινά οοσαραί τὸ- 

σπα δγια, 54. 08: 5οτνί ἀππο Αἰιοπῖς Ρτούυπί Ρίνδυήα, 
ΜΙ. 348, 345 5εινι5 φμαίπος ἀτασμαῖς νοηαΐίας, ΛΗ. ΤΗ: 
Φ6ΙΥΟΓΗΠΑ πι (αάἶπο Ἰαβοταί Ἠαία, ο. , 7, Ὁς δογνί 
ῥτορδοπρίοτιη, Οογποί, {005 δουν! θοάεπα ο ας αἰωπίας 
απο ἀοπαμί, 1205 οαδίτα τς πιει Πο απ Ἀονάπα, ος. ΗΕ, 
98: Πά6ἱες ἵπ Ἰνθγος μγοδοβρίος, Ο.Τ, Τ0251Ν, 19, 28, 
99,45, 44: ριοάΐουςς, 6.1, 725 ΤΝ, 22, 29, 39, οἱ: 

6ονας ρνοτος, πἰηηῖς Ἰηκοίθης, α παν ης ρυρίης, ΤΝ, 
295 ΕΟΓΝΗΠΙ 56 Πηρῖι ργοδοπρίας, 49. Μαπηπηκείο εοενί 
Ρος ντα, ΤΥ, {20 5οενῖς νἱοίαπα ργαῬετο νοίαί Τ,. Δη- 
ιουίας, Υ, 405 1 ονονΗα οαρίία ἐπραίαπα περοδίέσπα, 
ϱ7/ οινῖς 5ῦ 5. Ῥοπηροίο παπί θας Πογίας ἀεοσγηι- 
(72, 121: οοδάσμπα Οσἰανίανας ἀοηηηίς τος ταξ νοὶ 
ποραϊ, 101. 

δορίµ5, ορρίάπι Έυτορα, αἲ Ποιοδρουίαα, δή. 31,33, 
ον ο 5, 

φοσπα, νο δοιία, ορρίσαπα Πα]ίας, ἵπ Ἰΐο, Ο. 1, 57. 
ποϊονία, ορρίάαπα Ὠαἱπιαίίαν, 11. 27. 
δοχ[ίμς, Τρταποσσγίαπα ορρυσπα, 2Η. 84. 
δοα 118, τα ου ἃ ρἰγαῖν οπρίας, δΗ. 93. 
βοχίίης (ναι, δε χ(1119), Ματίυπι αὓ ΑΡεΐσα ατεοί, 0. 1, 

00. 

θρχζμς, απαθής ἀαπηπαίας, ο. Π, 54. 

Ί. ον ης, Ασς πονα ποπηίπο Οααΐς ῥπορί, 6, 
ΠΠ, 8.ΤΝΥ, ος Αταβίοπσιι οἱ ΒΙἶαπος αἆ 5ο ἐταλήῖ, ος 

οσοι Ὑοπδίσνα, Ἱωολίαπα, οἱ Οοτήβοίαπν νοιονί Αν 
ια [οσίαπα, δ0 η.) Ἱοραίας Αηιοηιν Δίον οσα Οεἵ- 

ναό, οἳ ὀνογο σπα ἰγαθί Εαηροηί, Ἰοραίο Οσανίασέ, ὃν 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΝΜ ΕΤ ΠΕΠΙΝΜ. 

«1, 207 Πλοχ τισ» Ῥο]]ο Ρο! ΓαΠσοΠοΠα οἱ τοοῖρίϊ ΑΠ: 

οι, 26; οἱ Ἰορίουςς αὐἰμοῖῖ Πιορίάας, Το. 

«ρήμα, Νά5ο, οομ]αταί η Οατοας Ο. Ην 10. 

κ γ αἱ Μον ἳ, οωηηίητ α Ταπηηίηίο Π. ΥΠ οὖς αὐτὸ ᾖη- 

Ῥοπίατ ἀοοσιηνεῖ, 4. 05 νοίανί Ὀοαπαι Γρυρίαση, 

ση. δις ο. Πο, 24 Οτασ]απη 4ο Ραπνίς, 6. 11 110. 
ςἰοαηυῖ, Οία. ορ], αά Μοδαη οἱ Βου, ο. Ἐν 4. 

οἰσῆία, ἱηδα]α πιανῖς Μοὐἰονταποί, Ροίία α Ῥντήνο, δα. ΧΙ, 

ἐς ρη]νας ΡΥτς ἃ Ρωηῖς, ο. ΧΙ, {5 δίομΙ5δ οχοδι5 

Μανσσ]ας, 91. ΤΥ : Ρωπῖς αἀεισία ἃ Βοππαβίς, δε. ὃν ας δἱ. 
ΠΠ, ὸ: ἀοπατία ἃ Ῥαπίς οτορία τος! Βαἱρίο 1295 501Υ0- 
τυπα Ιποίνς, 0. 1, Ὁς Ρτα[οσίας Οαἴο ρα Ρομ1ουί, Η, 485 
κἰαα: α 0ω5ατο τα [οείας Ουίο, 415 Α. Αίης, 48: 
Ῥηον]ποῖα Οσαν]αηί, 1Υν 25 Ρνορτα (ος ΒΙηωγηίοςς, 08- 
4 5. Ῥοπιρείο, 84 54.5 Ῥοπηροίο οοπεράἴαν α- (ΓάΤη: 
γλὶς, Ὑ, 78: νἰοῖο 5. Ροπηροίο 641Ώ ἴομοτο οοριται 1ω0- 
μίάα5, 1935 ἱπραέαπα ἱπιροηίϊ Οσἰανίαηας, {295 ἃ Ιαἰτο- 

πθς Ἱη[οδίαίας, 192. 

βἰσοτίς, Βανίας Ηἰςραπία”, ἵπ Τρθγπῃ ἀαρεης, 6. 1, 4». 
Φίνος ατης Ροἱορομηοςί, 6. Ὑ, 00. 
οἰάσία", Ρορα]α5 Ραπιργίᾶ, πανες πηυπί οἱρίοηῖ, Ρε. 

120. 
φἰάϊομῖ, πορα]ί Πα]ίοο, ἵῃ Οαπηραπία, δα. ΠΤ, 5. 
πἰάοπία μανῖδ, 5η. 277 ΡΙάοπῖ, Ρρορυ]ἱ Ρμαπίοία, Οᾳ55ῖο 

πάγος παπί, 0. ΤΥ, 61. 
οίσηα Βοηιαμῖς αρ]αία, ρου ΙάάΗρΥΤαα οἰγομηηΓογαηί Πωαςιαηἱ 

1. οῦ. 
οἰσηί[ος, αππ{]απα πίτα γαἰατη οοπ/(οί, 0. Η, 61: εαδρ]άσπα 

0ωρατ! Ἱπίεηίαί, 02. 
ΦΙ]απας, Ιεσαίας ΑΠσαΠΙ πια]ονῖς πα Ηἱδραπία, Η. 98 92. 
Φίίαπας: υἱά. Τυνριῖας βήατις. 
ΦΙ]απ5, 005. ἀεδίσμαίας 1η Ππάἰοίαπα 4ος δοοἱ5 σα πα, 6. 

Ππ, 5. 
Τ.. 5Η1οῖας Οογοπας, Υι]σο Τοία5, 6. 1ν, 27. 
Φ]νία5, ΟΟΡΠΟΙΠΘΗ ΓασΙΠ ΑΙΡαπογυΠι, Π. Τ, {, 9. 
ΦΙΠΙΙΙαογΙΠα, πιαϊι]5 ΓΏοδουγ1η, 4. 565 0α.5αιῖ5 οἱ ΟΙοιποηίία. 

Παποίυα, 0. Η, 1065 5ἴπιπ]ασια 5υάονεπι οἱ 5αΠπ5ΙΠεΠΙ 
ορ απ, ΤΥ, 4. 

5ίΠορε6, ορρίά ΠΠ Ῥαρ]ασοπία, αἲ Ῥοπίνα Επνίπαπα, 21. 
78: οαρία α [ωπομ]ο, 2Η. 80 Πρὶ εἰαίμα ΑΠΙΟΙΥΩΙ, δις 
πηοπιυπποηία τορπα Ῥομί1, {12 απρία α Ῥμαιπαςς ἐναδῖ- 
ἴμν Ὀοιυπ/ο 120. 

ςἴποιον, οα5{ο]]Η ή ἵπ Αξία πιηονο, 2. 101. 
σίηίος, Τιμασία" Ρορι]ο5, Ρε]Ιο ρε[1{ δν]]α, ΓΙ. 05. 
Φἰη{νίοα5, τοχ ΡαγιογΙπα, ραίΐοι Ργααίἶς, ΛΗ. 104. 
5ΐρα5, ορρίάαπα Απδοηία, 0. Ὑ, 06, 08. 
ΡΙΡΣΙΗ5, ΠΠΟΠ5 Αδία; πιπου5, ΠΠ [νοῖα, 5/. 90. 

1.. βίδδμηα, οεσαίας5 Ῥοππρείϊ Ροἱ1ο Ρίγαϊῖσο, 2Η. 90. 
Φἱ5ΙΗ5, 3 6 δοηπΐις 2 ριοδορίυ5, 0.1Υ, 27. 

μἰδίηπα, Πας Οἱαργνα, Οαρραοσία. τοσυΠ ομί]πεί αὐ 
ΑΠΙΟΠίΟ, ϱ. Υ, 7. 

ο]αΠί, ἵπ ΑΠίσα, 6. ΤΥ, 54, 00. 
α{Ηἴπις πια]ο 1ο, ϱγο 05θί1ι5. 
στης, Οαἱεπας, ριοφορίας, 6.1Υ, 417. 
αἰήΐας, τοις Ἠοιπα (ασ, εἰς. ο. Υ. ϱ4. 

ΒΠΙΥΤΗΑ, Τοπία: οἴνίίας, 5η. 99: 0. Η, 205 Απηντησο!, 5]. 2. 

Ῥομαάασας, Βογί]α, Μη ἆαἲ ἀομποίαίας απα»ί αἲ Τωαοι]- 
Ἰάπ1 (ταπςίασετο πηεά[ίαης, 11. 79. 

Φοςἵἱ, Ρορπ]ο Ἠοπιαπο ἀῑΠογυηί 4 απηϊοῖς οἱ Πορρίΐρας, α. 
ΧΗΙ; (αὐη]ῖς ΠηδοηΠρίϊ, Αα. ΥΠ, 2 ἀπρ]ο ΠΙαΙΟΓΟΠΙ Πιι- 
ππΘΓΙΠΙ πι απα οοη{οτυηί, 4. 8: 4ο 1τε οἴγ[α(ἶς 5ος1ο- 
τηπα 1ος, 60.1, 19,21, 20. βοσία]ε Βεαπα, 6. 1, 94-00: 
ΜΗ. 02. 

Βουγαῖες αοοΗδαία5, /. 41. 

Βοεγαίο» Ομγοδίας, ΑΗ. 10 {3. 
Ῥομάἴαῃῖ, ρορι{ Αλία, ἰπίει Βαγίο Ἰαχατίοπη οἱ ΟΧ ΕΠΗ, 5. 

ὦσ. μ 
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5ρ]οηηία απ ορια» γἱοϊστίαγαπι Οσἵαγ]απί, ο, Υ, { 00. 
5ο]ἱ, ορρίάαπι ΟἨεῖα., ΑΠ. 110. 
50/5 Γοδίήπὴ Ηλοςί, Λα. ΤΝ, 2: 80115 ηονος, 0. Ὑ, 110. 
ΡοΗΠΙΗΠ, Ὀἱάοπίς, Όμ. ε; Οακαί5, 4ος οο]οπία Οαγηναρί- 

πἰοηςί, {265 πιαιτῖς δο]ουοί, δ/. 00 Απιϊσοημι, 4ο ΜΗ 1 - 
ἀαίο Οµρίο, ΑΗ. ο Μηηδαἲΐδ, 4ς Ταἴοπα Ἰπσοο, 27: 
Ἰαου{, ο ΑμἱοΙγοο, 83: δΥ]Ω, 46 Πηδίαπίο πιονία, ϱ. 
1, 105: Ροπιροῖ, 4ᾳ ἱοππρίο Ὑεποτί γἰοιίά ἀἰσπηύο, 6. 
1, 00: Οαἱρυτηία:, 4 οφ 46 0ᾳλαπΐς, 115; Οὐαγἰαμὶ, 49 
οπνομά!ς οαδἰτίς, ΕΥ, 11ος Τ]νδεῖς, Υ, 110. 

ΦΟΡΙΙΟΠΕ, ρασ5 Αππποηία: πηποτί», ΜΗ. 100. 
Ῥορ]ιος]{5 απΙΡΙΗΠΗ 510ἱ οσο ιηίϊ Ῥοπηροίας, ο. Π, 80. 
Ῥορ]μοπίρα (ρμ100 Βορμοηίδρα), Αδάνα ρα ῑία, αχοι 5Υ[/ιᾶ- 
5, Ρι. 27 δη. 

5ογίο (οἱοο πη]ίος, Η. 49. 

Β285115, Ό6ἱ Βο5ἱΗ5, 605. ἀορίσηαίας, 0. γ, 74. 
Ῥοΐστα, ορρίά πα Ραγμία, δή. 07. . 
δοΐογ : υ{4. ΑπΙΙΟΕΜΗ5 6ί οπείπῖς οί Ρίοἱοιπα5. 
Βρατίασοςς, 3Η. 109 6. Τ, 116-120. 

Αρατίασοηα ΟαΠἱασο, Η. 19. 00. βαδιπίης. 
5ροοίασι]α ΓΦΕΟΓΗΠΙ γα Ποππαίη (παηρίοιί, ο. 99. 
5/Ρ6οίγαπα Ι54ΐ5, 111. 97: Βνηίο αρραίθή», ο. ΕΥ, 24. 
5ροουαίογε5 ΑηπίραΙἰς αριιά Φβ οΠεΙ, Ρα. 029. 
5ρος οἱ 5οθδδης ναρ]εναΠί Ἰαβδαίηρπα, ο. ΗΕ, 8Η δρο5 

«ΟΠΗΠΊΗΗ65 Πα (Πάπη ρα ΠΙ επενο]οπίίαπα, 1Υ’, 80. 
βρίμίμειτ υἷα. Ποπίυ]ας ΒρΙΠΙΟΥ. 
Μροιοβαπα, ορρίά ντα Παία", α πηνία, ο. ΤΕ, 90” Υ, 20. 
Μ. ΒΡΙΤΙΙ5, εοπ]ηταί π οαδατοπα, Ο.Τ, 110. 
βρυτίας Ῥονίμ5, νο] ΤΠογίις, 6. 1, 27. 
δία δοογας: 6. Π, 90. 

οίαμονῖας, ΡγαΠοἶματ α 0ᾳ,5ατο Αροιοηίας, Ἀασσδοπία. αγ, 
στ, δα- ᾿ 

δίαρία., ορρίάσπα πιατἴπηαπα Πα[ία., ἵπ σαπηραπία, 60. Τ, 42. 
Φίαἡίας, 5οοἷας θα πα, 0. 4. 

Ρια[ία5 Ταυτας, αὖ Οεἰαγίαπο αἀγογσις Ὀα]παίας γε]ίσίας, 
Η1. 27: ]εσαίας Ρε[]ο αἀγοιδας». Ροπιροίαα, 0. Υ, 97-09, 
103 105, 108 118. . 

δίαμα5τ υ. Μάτος, εί Ραρίας. 
δίαΐμα, Ρε]ου ουπὰ οοτηΐρς, ή. 575 ΠΟΠΙΔΠΟΓΙΙΗ οΥδΓςα 

αὖ Εερ]οείϊ5, ΜΗ. 925 Αιἰο]γοῖ, 805 δἰαίασο τοσα η θα- 
ρίοµο, 6. 1, 10: Οᾳ0ατίς, 6. Π, 106, 108: ανι]κα. οἱ ἵπ 

ἃ]ία» [ασἷες τε[εία, ΗΤ, 5 Ὀνηί αχρι]κοιῖς τοσα, 1, 
11ος εἰαίπα Ῥοπιροί, Ἡ, 117: αυταία δγ], 1, 97; 
Οσἰανίαπί, 1Η, οἱ: Υ, 190. 

ῬΦίοἷα μαάταία ατα, 6. Υ, 11. 

Ῥἱγαίοβθη]α, ΗΙδραΠογΗΠ1 αἀγειςιας Ῥαγσσπη, Η. ὃς Οαἱοπίς, 
415 σνασομ, 435 ΥΠΙαΕῖ, 625 Ἐ]ασοῖ, δίς Ἰομαῖς, 6, 
1Υ, 195 Αποπῇ, Ὑ.2δ., 6οπ/. Αππίὑαι. 

Β/ταίο, απηίεις Βρυ1, 0. Πν, 151. 

Ῥιτα(οηίσε, 4ΧΟΣ Ρε]ειοί Νσαίογίδν δή. 577 ΠΟΥΕΙΟᾶ οἱ π κος 
ΑπΠΙΙΟΟΗΙ, δή. 53-61. 

Ἀμαίοπίσα, αχου ΜΠμγίάαίι5, τος! Πλας (Πποςαιτος Ροι1- 
Ραίο, ΜΗ. 107. 

ΦΙγα(οπίσθα, ορρίάΠα Αδίω πηπουϊ5, 1 Οαγία, δὴ. ο75 ΛΙ, 
21. - 

ΦΙΟΠΡΥΙ6 ἵπ5ι]α, ππα εν 1οἰῆς, 6. Ν, 100. 
5ΙΙΥΙΟΠ, Παγα5 Μασράοπίαπα ἃ Τμτασία ἀἴπποης, 6.1Υ, 

105 δη. 

ΡίγΙ5: υἱα. Βιιοσῖπα οοΙΙπηΠα, 
ΒΗΑΤΗΣ ΤΡΙ. Ύθιςις. ' 
δη), ἃ Μαδἰηΐσσα {Ταη5ίΐ αἆ Ῥαπος, Ρι, 70. 
Ῥυυδε]]ία ο( η σα Τη ἠΙοαίτο, 6. Ὑ, 12. 
Ῥιρίειταµθα ρήσυα, ΜΗ, 30. 
Ῥαριμτα, υγ] Ποππαμα, 6Ο. 1, 68. 
Ῥιάο, ορρίάπιη Ηἱραπία Ταιγαζοποηςὶς, αἆ οδίία οορηοισὰ. 

πὶρ Παν, 6.1, 110. 
Ῥιιαηί εηπ]αυνα, 0. 1Υ, 4. 



οἱ» ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΝ ΕΤ ΒΕΠΟΝΜ. 
Βωκνεα, ορρίά σπα ππηραπία», αἆ Παν ταπη Ἰάπίπα, Ο. Ἡν 80, 108. 

βυρίονς: σίά. σαἶυα, 
ο. δαἱρίάας, ἀῑοίαίος, υπο Βοΐο», 6. Τ, 1. 

δογν. δἱρίοίας, υε[]ο δοσία, Ο. ἓν 47. 

Ρ. δυρίείας Βικ, ή υαπης Ρ]ευίς Μαπαπας, Ίοβοπι 46 

πονῖς ονίνας ροτίοτί, Ο. 1, οὐ δᾳ. ; Ὀε]ίο ου ὰ 5} Πα ρεη!, 

58, 00. 
5υρριοπίίοηος, ἵπ (πάπαπαι, Π. 93 πι τπα αρυπίης, ΠΗ- 

εἰαίο εχοῖἀαῖο θατνασίηίς, Ρα. 129: Ρρο5ί εἰαάεπα ΑπΙΙΟΟΗΗ, 

5ή. 205 ἀϊογοπα φαἰπφπαρίηία, Ρτοβίραίο Απιοηίο αά - 

παπα, 0. ΠΠ, Τ4. 

ςρρίίσες, οµπη Υθι]γεπῖς Εουἱαρίο, Γέ. 1905 ΟΠΗ οἱεαΓάΠ] 

ταΓΗἷ5, 1. 19. 

σμγα : υἱά. Ὀτυίας Ῥητα, 
Βηϊτίαπα, ορρίά πα Επί, 0. Ὑν 31. 

1,. Οοτηοβίης δγ]ία, αοίος Μαιν Χα. Πτ, Τν ο. Τ, 77; 

εἶανάειη Ιεσαία» θείο Οἰπιυίοο, Ο. 1. 77 Ρτοργα ος Ο]- 

Πας, ΑτιοϊάςσΑΠΕΠΗ ἵπ ΓΕΡΠΠΑ τοὐοῖ 811. οτς 0. 1, 

775 Ἱεμαίας 5. Οσα, Ὀε]ίο Βοείαἰ, 6. ν 45 υιπαϊ 

Μαγεος, {ὐ., 46, εἰ ΟΙαοπίίσπα, οἷο., 00 54.5 ΟοΗ501, ΑδΙΑΙΗ 

σπα Ἰείμο Μη ]άαεἶσο φογτασ, ὅὅ5 ρου ποίσιη οἱ οΓἴρεγε 

Ματίς Ρος 5ηρίουπα ἐήρπυπα Ρ]ερίς οοπαία, 10. δή. 

εσπι Μαγίο αγηνῖς ἵπ Ότο ἀεοεγηῖί, οἱ Μανίαπος 06 ρε]- 

Ἱπ, 57 5φ.» ουρία εεηἰηγίαϊα 1000 (πραίογα πα Τη5υ1τ, 

η ναπογυπη ροίε5ίαἴοπη αοοἰδ1ε, οἱ αἲία ογά(παί, 69 1 αἲ Ρε]- 

Ίωπα ΜΗ] αεἴσαπα ρτοβοἱκοῖέατ, 63 54. ροουηία αἆ Ώο]! 

βυπηί5 οχ γοπά(ἶς φαοτῖς απάῖ5 Ἀοιηα ραταία, 1. 21 εἰ 

εχ φροΙ(ΐ5 (οπιρ]ογη ΟΓΩΡΟΟΓΗΠΗ, δ45 Αἴοπας εί ΡΙγαΘΙΤΗ 

ορρασπαί εἰ οαρί, 90-41 Ρτα]ίο υπο Αγοζοσση αἆ 
Οἱ τοπθαίη, 42 5φφ.; αἆ ΟΥΟΟΙΠΕΠΙΠ, 49 δᾳ. 5 Ἠο515 
τορυρ]ίεα αάἱσαίαν, δἱς 0. Τ, 735 46 ραςο ου Ποστ 
οσα Ατελο]αο, ο4 δ/.: αάγειδας Εἰυγίαιη οἱ ΜΗ άαίεπα 
η Αδίαπι ἐταηςίι, 60, 565 Ράσσιη ἀαἲ λΠιγίάα 1, 60-0δ” 
Ἐἰπιργίορ οχογοΙσα γοοῖρῖ, 00 54.1 Αδίαπη ογάΙπας, οἱ 56- 
γοτα παυ]σίαί, 1-4 0. 1, 76: πα 5επαἴη δεΠΡ, 6 1. 

77 54.5 ἵπ Παϊίαπη ευΠι οχετοῖία γεΥογδα5, 2Η. 641 60.1, 
79: Μειουπα εἰ ΟΠ. Ροπηρεϊυπα οείο5 πασία5, ραΐίαπα 
Ἰπ[οςίη» ρε{{, 81 54.2 (αρα!ἷς μοδίίρας, ΓΡΕΠΗ Ἰπμτοςρης, 
οἶνες νοπο απίππο ο5ςο ]αμοαί, 89 τεἠαιηίς Ρ6Π{ οοπ/[εοῖς, 
{δ. δ4Φ., Ρορα]ο πιείοτεπ βἰαίαη Ργο ΗΕ, δεμαίογες 
εἰ οηυίίο Ἠοπιαπο ρ]ητίπιο Ργοδοηίε, 965 Ἰηνεμίου 
Ῥνορδοηριίοηίς, {0.7 ρατὶ πιοᾶο Ηα]ίοας εἰν[αίες πηπ]οαἱ, 
96: Βομμς οπηηία το Παβία ογαιπαί, εἰ Εε][οῖ ΕΟΡΠΟΠΙΕΙΙ 
ευπηίί, 97: Υετε τεχ, Ποιηίπε Πἱοϊιαίοτ ετοαία5, 98 δή 
Ίνρεια [οτί 4ο ρειίοπε πιαρὶςπέαυπα, πρι π{ἶαπα Ροίο- 
ίαίοπι ἀευηίαϊ, (νουρηίο» εφη{ίος ΠΟΠΙΔΠΟΣ ΤΠ ΦΟΠΑΓΙΠΙ 

αιοραί, Οογηο]ίόος 5εγνο5 ΡΙεΡί Ἰηςοηί, 100: [αρα]α 4ε 
τηςίίεο οἱ ροὐϊομ!5, {015 ἀοίαίαταη δροπίε ἀοροπίέ, 100 

5.5 πποσίας, 102: {απα5, 1065 115, Γαυρίας, 100, 

Φγ]απο Ἠο]1ο απο Ποπιίπο» ρε οί, 6. 1, 100. 

Αντί], ἵπ εχοτο Ολατίς, Ο. 1,78. 

Βυποάίμπα, ορρίάπα Ὠαἱαίία, Π. 27. 
Βυρίιακ, τον Νυπηίάαγηπα (μι τῖς να ορίοῖς Να αηπα 

τοσυ](», Ῥµ. 10), Ὀο]ίο ἴοπίαί Ρ6ποδ, Η. 150: ἀορετί 
Αμα δάδα, Μαδίηίςδα, ΡΟΠΗΣ, οἳ ΓάΓΣΗ5 ρορ]ᾶ- 
(αγ πες Ῥαποταπα, δη. 10 Η. 1: Ἰωο]ο οἱ δάρίοΠί, 
π οὐ ος Ηἱδραπία ργο[σοΓ(ς, Ρο ΗΤ{ 5οσϊείαίθα αἆνει- 
55 ΡΦΠΟ, η. 10 Η. 29 5.: ανα Αδάναραἰς, ἱηβοίο 

ραΐτε, α Ρα πίς ἵπ πια ἠπνοπί η ορ, δα. 1ο. Π. 07; 
Ῥοπη [αοῖί Μαξηίσκα ἵπ ΑΠΠΙΟΗΗ ΤΟΥ ΙΟ, Γη. ΤΙ δή. 
οπδίτα ου Ῥαπίς Γυηρ πάνργρας Φορίοποπι οἱ πηηοί- 

ίἶαπι οἰπυ]αί οπ0ι Μαδιηΐδκα, 0 ἀοΗΠα του, τάς τΟΓ- 
β9 πα νοπε, οἱ ρα Γγηκίτα οὐποαγο {οπίαί, 177 ρα- 
μο08 ἁροτίο ναί, 181 οαδίγν εκατ ας Μαν ηήκα, ο 

οπρίης, πα 5οἱρίοποπα ὀμοας, οἳ Ποπ πας, ή 
υνό(ο που, 20 381 ας, υἷα. Υοαίμα. 

ἷὓὖὓὉὧὃὡω.Ό.«.«ὃὅ«---'ὶ'ὶ αμα, 

----ὔ------ 

Ἀυτασηδος, αγ» δΙο (ας, ο). Ἡ, 1: ΠΙ; 6. Χ, Το. 
δγτία, Ροδί Ῥοεγδᾶ», 5ηῦ Αἰδναπάτο, 508 Τποππεδοπίο, 5υ) 

Ριοἱοηνσο, ἀεπίφια ευ δείοπεο οἱ Βε]ομοῖάϊς, δη. 5 
δη. 0. Ὑν 10 5 επρίέατα Τῖρταπε, δή. 48: 11. 100: 
τοοριαγ εὉ ΑπΙΙΟΕΜΟ, ΡΙΐ βο, δή. 49 ουἳ ερ ἃ 
Ῥοπηρεῖο αἱ Βοππαπα Πί ρτογ]πεῖα δγτία, 49 5η.» 3Η. 106, 
1158: δγπία ργα»ίάς5, ροδί Ῥοπιρείαπα Ώσαμο αἆ αχαα, 
Ἱεραίσνη Αποης δή. οἱ οοπ/. 0. 0αδεῖας, Ὀοἱαδεί]α, εἰ 
Απίοηίας. Θυγίασα Ραγιμί πουιδαπῖ, ή. 51. 0.1Ν, 632Υ, 
16, 665 ἵπ ΘΥΓΙΔΠΗ ροδί δαχαπα αῦ Απἰοπίο πηῖς»ί: Ὑοπίῖ- 
ἀἵας, 0. Ὑ, 66 Ρίαποςς, 44 ,. Ριραἱα8, 1Υ, 38: Οἴσεγο 
μας, ΤΥ, 5ἱ. δγτία ρατίε» εί ποπηίπα νατία, Ργ. 3 δή. 
48, 00” Μ4. 106, 118.᾽ 

π 

Ταῦε ροξ Πιερίάας, 6. Τ, 1071 Απιοσϊνας Ερίρίανος, 5η. 
οῦ 

Ταβα]α τογΙπῃ σοσίατυπη ἵπ (ΠαπΙρμο ἱταάπσία, 31Η. 117. 
Ἄογας ἰαθμίας ἀαἱ 5εμαίας, δα. τν ὰς ποραί Όσκας, 
Η, 48. 

ΤαΠαΤΗΠΗ, Ῥτοπιοπίοπίαπα Ρεἱορομποςί, Πίου ἶπας 1αοσπῖ- 
οσα οἱ Μοςδεμίασαπα, ο. ΤΥ,Τ4. 

Τασι5, βανία5 ΗΙδραπία, ἵπ Οὐραματη πῇπεης, {1. οἱ, ὅ7, 
“α: 

Τα]αυτῖσα, ορρίάσπα Ἰωαδαπία, ΠΗ. Τὰ. 
Ταἰαυτα, ορρίά πα Ροπῖς 11. 110. 
Ταἰοπίσπα, αορυραουα, ϱη. 105 Εαροίσαπα, 51. Ἡ, 51 Ρα. 

ο4 ση. 987 ΑΙΙΙευΠα, ΜΗ. 945 αγβεηῖῖ, δή. 90 21Η. 3: αμῖ, 
Ρα. 12). 

Ταπαίς, Πα γτα5 Ἐτοραπα αὖ Αξία ἀἴίπισης, ΜΗ. 10. 
Ταηρίηςς, Ιαΐτο, Η. 77. 
Ταπμία]ας, δαοσο(ς Υαί]ο, Η.Τ0. 
Ταπιικί (σοπιιμί ΑΛηπαϊος, 6. ΧΙ. 
ΤατοπΗπυτα Ρεήασα, δα. ΝΗ (ή. 
Τανοπίαπα, αἱ Παίία, ἵπ Οαἱαῦτίας δη. {σ. ο. ΗΠ, 40:Υ 

50, 80 50., δ4, 99-95 1035 ρνοάΓίοπο εαρίι Απηϊυαι, . 
35 166ΙΗ οὐδίάαί οἱ οαρί Αππισαι, 503 δή. ΡτοδΙίοιθ 
τουρῥίαηί Βοπιαπί, 435 ροτί15 Τατουί1, 34 

Τατ η]ας, Ριήδους, Κ. ΠΠ. 

1... Ταταυ πας δρογρς, ΠΚ. ς ΥΠ. σφ.. ΧΙ; 6. ΤΝ, 95. 

Ταϊςδα5, ορρίάαπι Οσα, ο. ΤΝ, οὓς πηγε ἰτασίαίατ ἃ 
Οᾳ55ίο, θ45 Ἱππππυπ]αίο ἀοπαίας αἲ Απομίο, ὓ, 7. 

Τατίσδνις, ορρίά ην Ηἱςραπίος, αἲ οδ[ία Πα ΥΕ Βαΐς, Π.Σ. 
Ταὔας, τον Ῥαμίποναα, Π. ΠΕ, ντ Η. Υ, ὃ. 
Ταυ]α5, Ην τη πας, Ῥο]γρμεπο Ἱερος, Π. 3. 
Τα α]απ ΕΙ, Μαοσάοπία Ῥορυἳ, 1. 216, δ1ς. ο. Π, 39. 
Ταυταρία, ορρίάαπι Οεήσομπα, αἲ ῬΡαάση (Δασαδία Ταυτί- 
ποπ»), 6. 0. 

Ταμτοας, 5ἱησα]ατο οοτίαηση αἲ αρυαπα, . 37. 
τΤαυνί, 5οοἳἳ ΜΗ άατῖδ, 21Η. ο, 08. 
Ταν ήςοῖ, Ῥαπηοηία ρορυἳ, 11. 10. 
πατουοηίσσα, ορρίά σπα δ]ομα., Ῥγορο Τπαςα ΠΙοπίοΠα, 37. 

νυν; 6 Υ, 105. 1051081156. 

Τα ΓΕΙΑ [ογοςσηὰ οογηίρας γοἰμοί 5οἱοπσας, ή. 07. 

Τατά, Ποπ Ισα ήδη ησεης  Αδία, 84. 29 λΜ. 03, 
106. Ὡ 

Ταυίας τ υἱα. δια Πας Ταυγης, 
Ταχί]ος, αχ Μπ αιῑς, 2Η. 70ος 83. 

Τανί]ος, αν Ατηζοηιόσσι Οἰδουρηναἰοηδία σα ἵπ ααχηἵαα 
Ροπιροῖ, 0. 71. 

Τοπ, ορρίά σπα Οαπηραρίαςς Α. οσο 0. Ἐν 4ος Χ, 10. 

Τοοἱοδαμί, Οαἱα Πα ἰπου]οηίος, π Αδία ἠἠποτο, δη. ο. 
41. 

Τομοα, ορρίάππι Υπ (οἱ Αγοπόιώςςς δή. 07. 
τος ἱρηίία, ΜΙ. Τ4. Π1. τς 6. ΤΝ, 110. 
Τοἱοδίης : οί, Ῥορίας Τοἱοδίαις, 
τε μι ής αὖος, ο, Η, 100. 



ΙΝΡΗΝΧ ΔΟΜΝΟΜ ΕΡΤ ΠΕΠΙΟΜ. 

Τοπήκεας, ορρίά πχ Απία πηἠποτίς, ἱπίου Οαείαπα εί Ἰγοίαιη, 

Μι. 24. ' 
Τοπιρο, Τοςδα]ία ναλῖς αἲ οδἱἷα Παμηϊμίς Ῥοποί, 9ή. 10. 
Τοπηροδία»: υἱἷα. Να [γαρίηι. 
Ῥοππρίαα : ουἷα. ποπεῖπα 46οΓΙΠὲ υοί ἴοοογιπι. Τοπηρία 

οὐουηί (οσα υπο δποηίος5, ο. ΤΝ, 205 ο ἴοπιρ]ί 
Ροσυηίαπα πα(1ο δα πς Οὐανίαπας, ο, Ἡν 18 2 24. 

Τοιπροτα οοηδα]{ο ἵπ Ἰήδίονία ΠΟ. αρίααο αἀποίανἰ Αρρίᾶ- 
η, ΓΡ. 19. 

Τοηομίμοιῖ,ς. Ταπομαν!, ρορυἱ σονηιαμία:, Ὠο]οῖς υἱοηϊ, 
αά Ἠοηυα, ο. νά. ΧΝΗΠ. 

Τοπίσία, ἃ ῥτοσθ]]α ἀῑδ[οοία, 1. 88: Ἰαά1ο οοτοµαία, 6. 
Π, 09. 

Τομας, Ἱηδυ]α, πα οκ Ονοαάΐρης, ο. ὓ, 7. 
ο. Τογοπῖας Ὑαττος 005. Γανονο ρορυἱ, 4. 17: Ράδήατο Ρ0- 

Ρογαί, 18 φις ράδηα Οπηηθη»ί εἴρηπη ἀαί (ασ, 235 
ο τοσα 15 οχονο αν Ἀοπιαπα γοπίί, 26. 

31. Τοτοηίίας Ὑαϊτο, Ἰοσαίας Ῥοππροίί Ῥ6ἱίο Ρἱρα[ίεο, ΑΠ. 
ο55 οοπδρίτα οποια Ῥοπηροϊί ουπι 0δαγο δἱ 0Γ4550 5ᾶ- 
ενα ροκ η σίί, ο, Π, Ὁσ Ροδορµα5 οἱ Ηφίονίοι5, Ρ0- 
5ορία5, ΕΥ, 47. 

11. Τονοπίῖας Ὑαινο Ἰωπου]]ας: οἰα. Ἰαου]]α5. 
Τογποδίαπα, ορρίάσηι πα αλα Ηἰςίίαω, αᾱ 5ορίθιη(γ]ο- 

ΠαΙΟΙΗ ραγίοίη 5ἶηας Ηαδ ία οί, 11. 18. 
Τοτιπαρίία, ορρίάπα Ηἱεραπία» (αραιά ΑΡογαςο52), Η. 76,77. 
Τοήεςις, ορρίάαπα Ηἱραπία (αρ Απενασο»»), Η. 90. 
Τέτρουας, ορρίά στη Ταργά σα ἵπ Ηἰγτία, 11. 18. 
Τοττασίπα, α105 Πίοτα]ϊς μα, δα. Εν το αι, 12. 

Τεντ Ππιοίας, Οείαταπα ορρίάα αγοτῖ, 11. 4: ἱοπρ]α 
Ῥοπα, 6. 1, 88. 

Τδδδοτα ηλ Πίατῖς, σ. 11, 76, 80, 1045: ΤΠ, 4ο; (ήραπας 
{6δδεταπη ροίοης αὓ ἰπηρογαίοτο ο[ἵουί αἱ Ποαπα ἀἰατη τη, 
6. Ὑ, 4θ. 

Τοδαππεπίαπα, ΝΙεοπηθάϊ5, ΛΗ1.7 Τί: 6.1, 1115 Λία, ΜΙ. 
65: 6. Υ, 4: ΡιοΙεπιαί Αρίοηϊ5, Μί. 1915 σ. 1, 111: 
δυο, 6. Γ, 1055 0αδαγίς, 195, 140. 

Τορδίηας, ἆαχ Ὀααίαταπα, 11.20, 8η. 

Τοἰτατομας σαΠοργασἷς α ΜΠμγϊάαία Ἱπίοτ[οσί, }ΗΠ. 46: ἃ 
Ῥοπηροῖο οοπβιπιαΙ, 5/. σ05 ΛΜ. Τά. αραιά Οα5δίαα, 
ο. ΤΝ, 88. εοπ/. Ὀε]οίαγιας. 

Τοπίοηος, Ροραἱας Οοἰήοαςδ, ᾱ. 1, 2: ἱπναδυπί Νοτίοος, 
ΧΠΠ. 

Τ/αρδα5, (0 ΠΙΕΠοδθ βαχα5, 1τΏ5 παπι ΑΓῖοςΣ Ρτο- 
ριῖα, Ρα. 94. - 

Τ/αδΗ5, ἵηδια]α πηατίς σος, Τητασίω γἰείπα, 6. Τν, 106, 
1ο, 2: 

Τηραίτα, αΌ. Απίιο οἴνίίαίρας ορρἰσπογαία, 3. 65: ἴἼχοα- 
ἵναπα Ἀοπια ἀεπιοβίατ δοἱρίο, 6. 1, 28: Ροπιρο, 1, 
115: Ἱπςο]οπ[ία παπα 1π {μοσίνο, Ὑ, 10. 

ΤΠεραπϊ, 5οοἵ ΑπΟΟΝΙ Μ., δη. 195 ΜΠπ]άαίίς, ΠΠ. 90: 
α 5Υ]α ρατία αστί πηυ]ίαηίατ, 45 Ατοαᾶες Ιαναηί αἀνοι- 
5Η5 1 αοράΦπιοΠίο5, ή. 41. 

Τμεπηΐδογτα, ορρίἀαπι Αδία πηποτῖς, ἵπ Ῥοπίο, αὖ ΠΙΠΙΘΠ 
αΠογπιοβοπία , οἱ ΠΟΠΙΕΠ Απιαζοηίς, Μί. 78. 

ΤΠοπηϊ5ίοςΗ5, οοππηεηίυπα, 6.1Υ, 48. 
ΤΠοοάοστας5 Προγίας5 Ῥοπιρείί, 6. Ὑ, 107. - 
Τμεοάοξῖα, οαδίδΙ πα πια πλαν Γαπτῖοίο ΟἨ6γςοΠε»ί, ΛΙ. 

108: 190. 
Τμεοάοία5, Ρταεθρίοτ Ῥιο]οπιῶ!, 6. Τ, 84, 90. 
ΤΠεορ]]α5, Ῥαρμ]ασο, εοπάποα5 α Τταμ]απίς αἆ ποσαηἆος 

1αἱος Πορρίίος, ΜΙ. 23. 
Τ]ογπιοᾶσπ, Ποίπθη Παν Αλία πηἠποτῖς, ἵη Ῥοπίο, Λ11. 

609, 78. 
ΤΙΙΟΓΡΙΟΡΥΊΩ, {αησος Ιπίες Τ]εβδαίίαπα εἰ Ῥ]ουϊάεπα, ϱ/. 

17: ΜΗ. 41. 
Τ]ιογήλ5 : σοπ/[. ΜΙΠΗσΙΗ5. 
Τ]ογιηα5., εσαίας Γἱασοῖ, 11. ο 

“ 

αμ) 

ΤΠογη5, ἃ 5. Ῥοπηροῖο αἲ Αποηιώσι τανκ, ο, Ὑ, 109. 
Ἰοδαπή, ΜΠπάα{ἰν Ῥοπηροίο νο ή, 1, 107 γομῖς 

Έγαείαν, μή Ῥηοτο τορίο ταδ]ά Βτυιο, ο. 1Νν, Το, ὦ- 
Ρος ἵπ {οπιρίίς Πα, 6. Ὑ, 24. 

ΤΠιοδρίοη»ε», ἵη Βα.οιία, οὐδίάσί Ατοζειαςς, 111. 99. 
ΤΠεδρτοίία, ραἳ5 ΠΠογα]ς αἲ ππεγίά[εα Ερίτί, Π. 1. 
Τ]ιουδα!, Μα. ΥΗΤ, 1Χ Πρετίαίο ἀοπαρίας α Ο..ο, 6, 

Η, 88: οφμ]ίεν αριά Εντηίαπα, ΤΥ, 88. 

ΤἨορρα]ία, ρα οριοπιγοπα!ίς ατα σα, Μα. ΙΧ, 2: ΧΝΙ, 
91 ΧΥΙΙ; 5Η. 13 5ᾳ., 16 5ᾳ.; Μι. 30, 41, 51, 05; 6. 
Ι, 4τ 1, 62, ο4; 6.1Ν, 100, 108, 117. 

Τ]ιοβδα]οηίσα, Ῥηαν Ποτά, ας Μασσάοπία, αἲ παπι 
ΤΠοτηπαίουπα, 6.1Υ, 118. 

Τὴοίίς, 6. Π, 19. 
Τ]οας, οοταπι ἀγηαξίες, δή. 12. 

Τ1ο]ας, ορρίάαπα ΑΠΙος, Ρα. 18. 
ΤμοἩ, ορρίάαπα ΑῄΙΟς, Ρι. 48. 
ο. ἘΠογαπία5, {πίου Οσἰαγίαπϊ, ρτοξοπῖρία», 6. 1Υ, 12. 
α µοταπίας, υοἱ Ταταπίας, Ῥγοδοηρία», 6Ο. ΙΝ, 18; οἶα5 
{15 οπάσπι ρα ρε, αἱ ριοίαςο ρατπιοπίο Πα 
ἀαηπαίς, 1). 

Τ]νοιαχ, 5οροα] Τον πιασπαπα, δή. 64. 
Βρ. ΤΠογίιδ, γΥεὶ Βονίας, (ραπας ριουῖ, 6. 1, 277 οἶις 

Ιεχ αστατία, 10. 

Τήας68, εχ ἆονθ Ππαίος Βή1γος, Ρεϊπιϊ ΒΙΗΙΥΠπογαΠι ἆγπα- 
εί, Μ/. 1. 

Τήτασο5, ΛΗἱ. 6, 12, 445 απςβασς ρυηπϊυπίης, Λη. 1: 

Ἠοπιαπος ἵπ ἰταηδίία Πη[οίαπίς Αα. ΥΗ, ὃς δη. 40: 
1μγ5Ιππαζμίαπα ἀθῑθηί, ή. 1: Βἰιοςί κοοῖῖ αά Ἠίαπα, Τηα- 
εσ5 ΡΙΗγΠΙ, 1. 15 5οο ΜΠάαΙΙ5, 15, 689: [αμά1ίο- 
τε, Ο. 1, 49, 715 οπα]ίες, ΤΝ, 88: αὐβδίϊποηί α τησ, 
πος ἵπ Πίογα ἀοδερπάυπί, 102. 

Τηγασία, τοπίο Έτορα, αἆ Ῥοπίηπι Εακίπαπα, λα. ΥΗ, ὃ: 

»/. 995 ΜΙ. 06, 95 102: ἃ Ρει5οο 5α)]εοία, Μα. ΥΗΙ, 
{5 αἳ ΑΠΙΟςΜΟ, 54. 1,6. Αάάε Π. 1; 6. 1Ν, 08, 75, 
87: Υ, 193. 

Τμογαϊάες, ἆαε Ἐρίάαπιπο, 6. 1, 40. 

μα γίαπα, ορρίά τη Πα]ίος, αἲ ΑΙπΙΠΙ ΤαγΘΠΠΙΠΙΠΙ, δα. τα. 
15 4. δ,5ᾳ., 49 σσ.» 577 6. 1, 1417: Ὑ, 56, 58, 62. 

Τ γα τοπί σαπρί, ἵῃπ γάία, 5. 30. 
αμγυνίς, αἰ. Τμγπηρεῖς, Βανίας Πα, Π. Τ, 2. 44ο νου. 

δέ(ΊΕΠ5. 

Τήνος, 6.1, 16,26, 607, 88: Ὑ, 33: ναάαπα, 4. 56: ρου, 
ΠΗ., 91. 

Τήροεγίηας ΘΗνίας, οχ που» Ροίοτῖς, Π.1, 1. 
Τ{ραίας 0ωδαι Μωφίαιη εαδίσ, 1. 90. 

Τ{ρονίας Χετο, Ἱεραίας Ῥοπιροί, 1. 90. 
Τρογῖας Ῥαπάμδα, ΡΕΠΙΙΗ σοµίί αἆγογνις Ζαργάας, Π. 10. 
Τΐρυς, ατὸς Ἰα0181, 6. ΠΠ, 45; ]α5 αν]ίαϊς ου πεί, 1, 66: 

Τη θὰ 1106 δετγαΠίαγ 5ασγα ἀθοταα ρουπία, Ὑ, 4. 

ΤϊολΙα5, πποης αἆ Τμετιποργ]ας, 9ή. 17. 
Έ]ρταηες, γοχ τοραπη, Ὀγτίαπη οἱ ΟἨΙσίαπι 5ε]οιοῖαϊς οπἱρίε, 

5ή. 48, 09: ΜΙ. 105, εἰ ρε; 14 4ΠΠος ἴοπεί, ή. 70: 
Εοπει ΜΙΗιπίάα!ΐς, 1. 15, 67: Οαρραάοσἵαπα ἸπναςΙί, 
Τισναπούθγίαπα οοπά1ς, 67, 84: ΜΙΠΗΙάΚΙΕΙΠΙ Πο αάπτί 
η οοπδροσίαπα, 62: νἰποῖέαν α Ἰπομ]ο, 85, 87, 6ἳ ϱτο- 
γ]ηοῖς ασαῖς 115 οχ ατα, ή. 49: Πο οσσἷάΙ, (ναθῖι 
56 Ροπηρεῖο, εἰ οθὀΤϊ ρτον]ποῖῖ Ώε]]ο ραῖς, ΜΙ. 104-106: 
ΑγΕΠΙΑΙΩ ΠΙΙΠΟΤΕΠΑ ἃ Ροπηρεῖο αοαῖρῖ, 114. 

Τίριαπες, Τϊσιαπίς βα5, ΜΠΗγίάα{ΐδ περος, α Ραΐτο ἀε[ῖ- 
ο, Γαρίί αἲ Ῥμπααίοπα αἱ αἲ Ῥοπιρθίαπ, 1045 αἩ 6ο 
ΑγΙΙΟΙΙΙΑ ΠΙΙποτοπα αεοῖρίέ, τηος ἵπ γἰποπ]α οὐπ]οσίας, 
ἵπ (ΓΙΙΠΙΡΙΟ ἀποϊίας, οί πεσαίαν, 105, 117. 

Τιβναπουθτία , αγ Απποηιώ πια]οιίς, 3Η. 67, 84 80. 
Τιβνϊς, Πανάς Αδία ἴπ εἴπαπι Ῥογδίοιπη Ἰαβοης, δη. 97. 
Τ{ρυτμί, Ηε]νοίία ρορυϊ, ᾱ. 1, ὃ, ΧΥ. 



6ἳ! 

τηας 0ος, οοπ]αγαί ἵπ 0δατεα, ο. , Πο, 117; 
Η1.2:1Ν, 102, 105. | 

ΤπιατόμΗ5, ῥτα[οοίας Βαργ]οηία, δή. 45, 47. 
ΤΙμΙατε 5, ἵγταππας ΜΠΕΙΙ, δή. 05. 
Τηποίνοας, πιοδίσας, 2Η. 889, 
Τίποπος, Ἱαροηίηγ α νοιογαηῖς Ρτα]ίο αὐίίποτο, 6. Π1, 67. 
ΤίδΦπα, ορρίά σπα, 1. 95. 
Τ]εία, ορρίάαπι Ετηίογασα, Α. 44. 
Τἱςίεπης ααἷα5, Ἱοσαίς ,. Απίοπ, σ. Υ, 35:58. Ῥοπηρεῖ!, 

ο. ν, τος 17: Οσἰανίαπο ἀθάῑί οχοτοϊαπας 191. 
Τηπηία5, απηῖοις 0ᾳ5511, 0. ΤΥ, 14. 
Τηηπίας, Ιοσαίας Οεἰαν]απί, ο. Υν 111. 
Ρ. Τπῖας, (τί ρπας ρ]οῦῖς, Ί6ροιῃ [οτί ο ογοαπά1ς ἱγαπην]- 
ας ουν. 

ΤΙΠας, ηΐδδας αἆ 5. Ῥοπιρείατη οχ δ]ο]ία ῥρτοίαραπα, 0. 
(34 1305 140 143, 144. 

ΤΗΝ, Ῥορυἱα5 Ηἱδραπία, ἵπ Οο]ἡροτίς, Π. 44, 65, 00. 
τημτίας, Ιοσαίας Οωφατῖς, 6. Ἡ, 29, 120. 
Τοσα, ρα]πιαία Ἱπιροταίοτίς ἐπυπιρλαηἶς, Ῥη. 605 σΙτῃϊς, 

6. 1ν, ὁῦ0. 
Τοξοροῖϊ, ρορυ]ἱ Αδία πηϊποτϊς, ἵπ σαἱαϊῖα, δή. 5, 42. 
Τορμϊίτα, ταπηρίε οομηία, 0. 1, 90. 
Τοτηπαίας : οἰα. Μαπας Τοταυαίας. 
Τοτημαΐας, αα5ίος Ῥαη5 Ὠσ]]ο Μιπεηςί, 6. ΠΤ, 65, 

78. 
Τταςλοοία, Ρορα]ί ΟΠ1οῖ Τνασ]θα» 5. Αδρογ, Μ. 9». 
Ττα]αηας, Παϊίοα οπαπάας, Η. 98 Ῥε]απα ουσ φαδα]ς, 

σ. 11.90. 

Ττα]ηαπῖ, ρορι]ϊ Τά, ή. 95 Παἱος ποσαπίέ, ΛΗΠ. 93 αἱ 
ΜΠιάαίοπι ἀεβοιηηί, 48. 

Τταπςβασίαπη, ποχρίαβι]ε οἴπιθη, ἵπ Ροἱ]15 οἷν Π]ας ρα η ῖς 
τοροπά 5, Υ, 17. 

Τγακίπιοπις, Ίαοις Εἰτατία., ἵπ ἃρτο Ῥοτυδίπο, 4. 10. 
τΤτοαίίας, ἆάν αρπίίαπι, 6. , 527 ἃπ Εφπαζις 2 
Ττορία, Πανίας σα[ία" Οἱδα]ρίπα:, εκ Αροηηϊπο ἵη Ραά ΠΠ ἆ6- 

βπθης, 4. 8 5η. 
Τνονοπίας, εοπ]ηταί ἵπ Ο"δαγεπης 6. 1, 110, 117: Τη Αδίαιη 

ῥτονίποίαπα αθίε, Ην 5 Ῥπαγγπο) ου ἁαγ, εἰ οπρυί ρου 
μαΐοας νοἰν[ας, 26. 

Τηριῖας, Ἰοσαῖας Που], ΑραππθαπΙ εαρίῖ, 1. 775 ΕΠΙ 

Μηεϊάαέο ρασπαίατα5, Ῥτουεί]α ἱππροά ας, 885 που 
α Μάϊο, 89, 112, 140. 

τηνα ας, Μανία Ἱη[οοτῖς Ρορη]!, 11. 54. 
τε ναϊίας, ο Ρο]γρ]οποῖ ρορίοιῖς, Π. 2. 
τηρο]α, δε! Τηήνη]α, ορρίάαπα Ηραία ϱ), Η. 62. 
Τπ{ απί παπα, 4ΗΓΘΟ5 αΠΠΗΙΟ5 ροδἰαπί, θα. 104: η] 

απο ίπος οἱ ν{σιί σασί {ῃ ργα]ίο, Μ1. δ85 δαἰο]]ίος Απιοηιι 

ο. 1, ο: ἀπρ]απα ἀοπαιναπι αοοΙρίαηί ο] Η5 απο οδα- 

ῄοπος, 0. ΤΝ, 120 ἱπραπί ΟΠΗ εδ Πίοδα νοχ, Ὑ, 128. 

Τη νηπί ρἱομίς, Ίοροιῃ ἆς αἰαῖο εοηδΙ]άΠῃ αργοραηί, 6ἱ 56- 

αποπίί 4ΠΠΟ ΤΗΓΦΗ5 5αποἱμηῖ, Γη. 112 Η. 845 οτεαβίυΓ 

ἵπ πποπίο ὄαοτος 0. 1, 5 τοβοί ἵπ ΑΠΠΗΠΙ 564 ΠΘΠΙΘΠΙ Ρος- 

εί οχ Ίοσο, 21 πίογοθάθτο ρ055ΗΠΙ, πο 6πηδα ΦφΠἱά δη 
ποια, 231 ΕΟΓΗΠΗ ροϊοδία» αοηυαία α γα, ο, Ἐν 09, 
1ου: απ α ρου (γρπατηπα αἲ δοπα ίαση (γαηςιη]ογ! δγ]]α, 
100 νποιαἰ τη [στον 0. Η, ΤΗ ΟταδδύΠα αγορα Ῥαγ- 
[νο ργο[εἰκοση Ίδη ἀῑγῖς ἀενογεηῖ, {81 5εΠαΜ5 οπή (ομάϊ 

ροϊσνίαίεσι μαοηῖ, 315 μτος ορτού{ οἱ πο Που, {δ,; 

{μαοί κεπαία οχοάρτο, πο γο]οπίης, 039 Γη ραπί ἆσο ἃ 

ο-κατς πιαμὶ»ίταῖα οἱ δοπαία ππονοπίης, 1085 ΤΗΥ, 903 5α- 

ετοδαποά, 0. Π, 031, 108 108. ΤΝ, 17, 931 πο ἵη 115 φυἱ- 
4σπι νοσατί ροίσταῦΕ, ποσά ἵπ πιαρἰρίταία ογαπί, Ην 108: 

πόἩ αῦοηί 115 4ο ο ]ο ομεοτναπ εν Η, 7 εοηδ]ον αἲἰ- 

αποῖ ἵῃ οαΓΕΟΓΕΙΗ πκοτηρ, Τγν 17. 

Τη μπας ρ]οβίς πα αγ 8ο οοη κ) Ηνης ροἱολίαίοπη οο μη 10- 

ΓΙΠΗ πο ΗΤΗΓΗΠΗ, . ΤΗΣ, Έ ΠΕΝ Ρ]οΡίς ΠΠ Ρο ΓΡΟΓΗΗΗ 
Οειανίασας, ο. Χ, 101. 

ΙΝΡΕΝΧ ΝΟΜΙΔΕΟΝΜ ΕΤ ΠΕΠΟΜ. 

Ττῖρη5 Ῥοπια απἶπαπο οἱ (πρίηία, 6. Τ, 15; αλα [αρ ἆθοσηα 
ΠΟΝΟΓΗΠΗ ονίαπα, 49: πήραν αν οιῖας ἀῑδιρη ας, Η1, 94: 
ιερής Οἰαμάία, ΠΚ. ΧΙ. 

Τηρηέαπα, οαρΗ{5 πάσα ἶς ρτανΊης παπη Ρτο εεη5α, δή. 50: 
τήρηση σαρίῖς αππαηα Αγία εἰ ΟἨ1οίας, {δ.; φπίπααο 
«ΒΡΠΟΓΗΠΗ Πππροξ[ίέαπη Αδία, ΔΗ1. 632, 831 ἆθορπῃ ἄΗΠΟΤΗΙΗ, 

ο. ΤΝ, Τά πΟνείη ΠΠΟΓΗΠΗ, Ὑ, ὃς 65 (πα ίαπη ρτο α. δἵωπι 
πιοζο 5ογνογυΠπ(θ Ππηστο, ΛΗ. 83: ἱηραία οὐ η ΠηΝ]{ο- 
τση Ἰη]ατία οχἰσυπίαγ α πηηϊςίγῖς, 1. 63, {07 (πα ἴαπι 
Ἠ]γτίοπα, 11. 65 ἑπρηία, Ἱπιροδίία οἰίαπῃ 5οοἵῖς οἱ οἶγ]ία- 
ὕρας ππνππίρης, Ο.Τ, 1025 ρτου Ἱποίαγυπη γεὐΙπηηί οᾳῖ- 
τε5 Ποπιαηί, ο. Π, 19 ρ]ερί οἳ πιυΠειῖρας ἱπιροδίίωπε, 
ΤΝ, 5: ἵῃ ςἱπσι]α πιαποΙρΙογΙΠη σαρίία, 67 : ἵῃ να γοδΙαἴοπα 
Ρος {ενίαππεπίυηα, {δ. ; τεβίριι5 Πππροπίέ Απίοηίας, 75; ἆς- 
ία το! Οσἰαγίαπιας, 120. 

Τηραία οοπία, 60. 1, 9 ΠΤ, 30. 
ΤΠΙΟΤΑΠΟΠ, δαίγτα Ὑαττοπίς, 0. Π, 9. 

ΤπΠευηϊ, ρορ]α5 (νίοπας Ηε]νείῖα, αἱ τζετ), 6. 1, 1. 
Τνιπαπάἴπαπα αἆ οχαπηπαηόας Ίερες, 0. 1Υ, 7. 

Ττιτοπηϊς ρυ)]ῖσα, 6. ΤΥ, 45. 
Πα παρ] οαρίἀϊπο αά ἱπιρογία οοπ{επᾶά υπ, Π. 80 1Π. οἱ 

παπηρμαν1ὲ Ροἱρίο ππα]ος ἵπ ρτον]ποῖα, ία πα ροδί ρατ-- 
ίαπα υἱοίοτίαια, Η. 93. Ττ{απαρηϊ ἔογππα, Ρη. 065 ἱπαπῃ- 

Ρίς βοἱρίοπῖς πια]., 10. Ῥοπυρεϊί, 1. 165. Ῥοπιροῖί 
ἐχ ΑΠΙσὰ απίο Ιοβίήπιαπι αἰαΐεπα, Ο. Τ, 88: απαδτυρ]ες 
6ᾳδατίς, 1, {1015 (παπαρ]ιαπίος ἵη Οαρίίο]ο Πθσαγο Ποῃ- 
πι]]ος αχ οπρΗνίς 5ο]εβαπί, 1. ΙΤ ἱπαπαρβαπα οὐπίοπι- 
εί 0ᾳ5ας, υἱ Ότροπα ο τας Ιηστοςἳ Πορτεί, 0. Η, 8 απ 
Ρ]ια]ίς νος[ῖς Ππίον ςαοτιβοῖία 0 ςατὶ ἀοοτεῖα, 1068. 

Τηυπην η, ασεῖς ἀῑνιάσπαϊς, σ.1, 9, 15, 18 5η. ; περα Ρ]σηη 
εοηςαοπάα., ΤΥ, 2, 77 Ρτοδοἱριίοποπι οὐ μπί, δ ση. 
5{0ῖ 1ρεῖ Ρτοτγοπαηί ἱπιροτίαπα, 14. 285 0. Ὑ, Όος απην]. 
ταῖς {π (γταπηίάεπη γδίδη5, , 05. 

Ττουπιί, Ρορι]ί σαἰαίία, δἡ. 35, 45. 
Ττο]α: 0. Παπα. Ττο]απ η Ὀε]ανα, Ρα. Τ{. δη. 68 1Η. 07, 

102. 

ΤΙΥΡΙΙοη, 54. 68 υἱᾷ. Ῥϊοδοίας, 
ΤτΥγρίιοῦ, ουπασας ΜΠγίάαεἷς, 2Η. 108. 
Τυρίσοϊπες, ἵπ Ῥοπιρα Γαπουπ, 0. Τ, 108 ἵπ οαδτῖδ οπη ία 

ἀἰςίησαυπί γἰσῆτας ποοσιῖς, 0. Υ, (43. 
Τζ ίαπας τ υἷα. Β6ΙΠΡτοη., Το], 
Της: οἶα. Βοτνίας Τυ]ΐα5. 
Μ. Τυίας, Οο5., 6. 1, 100. 
Μ. Τυ]Ηυς Οἴσοτο, Ἠοπιο πονιις οἱ που ῖπας, 6. ΤΠ, 2: 005. 

οοπ]υΓαΠοΠεΠ ΟαΗ(πος ἀῑκοίνίε, 9-75 ραΐοτ ραΐτία., 71 
τοις [αοία5 α- Οἰοάίο, ποσο απίπιο [ο Παάίοίαπα, 
εροπίο ἵπ οχ Πάπα αί, 14 δη. τος ασ, 0: Ἱεραίος πά 
Ο5αΓ6Πά ΠΠ{επάος οσηδοί, 265 0αἴοπίς ἵπ Ἰααάσπη νου, 
Οαίο, 9905 οοηπιοπάαἱ οὐ ἰνίοπσια Ἱπ]ατίατατα, 142 Ἰα- 
ὅσαί Απιοηιισις 1, 45 ουπάσαα Ἠοδίοπα Παάἱοαπάσπι ο6η- 
ευ, 005 οαίο ἵπ εοπαία, ὅδ δφ.ς ἵπ ἀμπίογοπα Ρρατίοπα 
πηπίαί ἀσοτοία δοπαἴα5, 61-00 τομῖί ροραΙαπα; 5οἆ πιοχ οχ 
υτοο ργο αμ], 665 το[ογί πα ρορη]άπ 4ο 5υρρ]οπ[ῖσπε οἱ, 
ῥνοβίρα ία Απζοηιώις τας Οοἰανίαηί αἲ ου ἠΙογας: εἰὰοί 

εοπα{ς απ ποια εἶαςδ, 8 πήξη παπα οοπηρατοῖ, 88 
ΤΗΓΦΗ5 Ρος, 91: πονα. πουηδίαπίία ετρα Οοἱανίαπυη, 
03 ή. ; Ρτοβοπίρίας, Ρο, ΤΝ, ὃς 19 54. οου(εγίαγ ουσια 

ὑοπιοδίμοπο, Π, {δν ΗΤ, 20. 

Μ. Τα ας Οἴσοτο ς Ματοί θ1115, ῥγοδοπίρίας ουπῃ Ραΐτο, ΤΥ, 
(95 η Οταοἶαα Ρα ηήσδας, 201 ου Πα Οαςδίο Ραγπιοηςί, 
υ,, πἲ δ. Ροροίη 5ο οοπ[ογί, Η, 205 (απάθι 008. 
βιοας αὖ Οσανίαποας 51. 

ϱ. Τι ]έμς Οἱεστο, Μαγοί [ταῖος, ρτοδοπίρίας ουπι Πο, ατα 
ροηἳ, ο. ΤΝ, 20. 

Τι {ιν ΗοδΠίας, τον ΠΟΙΗΠΟΓΗΠΗ ΑΠΟ ος Πίμς νοσαίυα 
Π. ΠΠ. αάάε ΥΙ. 

Τηας τρία, Υοἰσίας Τηἱ1α5. 
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ηηῃος, ορρίά η ΑβΙοσ, δὲ, , 3. 
απίας  υἷά. Τἱογαπία5. 
ρασίος, Δασαππο σα. γἱοηἳ, αά Τατρα]απα ο Ώοπα. τη 

Γοσαμῖς, Η. 10. 
Ἠυγοαπία, ρανς Πίοταιἰ5 Πἱδραπίαι, αά [ποσα ΟαάΠαπΠα, 
παπα αἱ Πανίας, 1. 16, 06,61. 

Έήτηής, τον Πιο, Π. ντ. 

Τπτρί τας δα πι, ἃ Μοίο]]ο δαρρ]ίοίο α[οσίας, Να. ΠΠ. 
Τον τὶς Ασαἰοσιίς, Ρις. τάς (απ ρηϊναἳ οἶνῖς αά πιαπία 

Οαγηναρ]ηίς, τς πι ατηῖ ουομπαίαν βοἱρίο, Η. 105 11165, 

ἵπ ουδιάἰοηίρας, Η. 905 Ρµ. 1ος ΜΙ. 95,70. 0.Υ, 35, 
οἵο,ς Ρ]σα]ο5, Ο.Τ, 7ο. Υ, 365 πανίρας ἱππροδίία, 
ΜΙ.Τ3:Υ, 106. 

Τυνυ]ίας, οχ ραγΐρας Οᾳ581ἱ οἱ Βιηῖ, 6. 9 
Τήδοογάπα τορίο, Τη Πα]ία, ρτορο μασ, ᾱ. ΠΠ. 

Τη5ουΠὰ ππατος οἷα. Ἐν τγθη η η). 

γη ατῖς ,ορρίά σπα ΒΙοΠῖα, ο Γοσίοπο ΑΡολαΓαΠα ἱη5η]ατάπη, 
σ.ν, 05, 109: 116. 

Έγταππας, δγα, ο. Τ, 10ἱ5 05ας, 11, 108 19415 ΙΥΤΑΠΠΟ- 
ταπα εαρροίαα, , 4. ΗΤ, 185 ἰγταπηϊῖς 5ος δαἰο]]]- 
ος ο ΠΙΠΟ ΠπαΙδΠοίαπα οἱ οοπηπηαηῖδ πηείας οοποῖ]αί, 
Π, 141. 

Έννοπῖ, ραΓπα 6 Τητασία, Ρατίΐπα ο ΤἸγαῖα ον, ἀποᾶθοῖι 
υ1ο5 οοπάυπ{ η Παμα, ο. Υ, 4ος Τγιλεπία, Π.Ε, {; 
Ένγθη ΠΠ Πηατο, ΡΥ. 95 60.1, 109. 

Ίντα, Ρ]ιαΠίοία» οἴνίίας, Ρµ. τς, 6. ΠΠ, τς Υ, 52: Τγυϊ, 
ρα.1; 0.Π, 88:1Υ, 6Ι; Υ, 9. 

Ένδυα, τοδῖο ορρϊἀϊ5 (ΓοάιεΠ5 (Πο Ίοησο α Οατίασῖπο, η 
νίάεία), Ριµ. 68. 

Ιλ ὁ 

γασσσ, ἵπ Ἠἱςραπία ΟΠοτίογο, Αγογασογπῃ γἱοϊηϊ, α Ἰμπου]]ο 
ρπηθτο Ἱη[οδίαα, Η. οἱ: ὙασσσοτΙπῃ οἱ ΝΙΠΙΑΠΕΙΠΟΓΙΠΙ 
Ῥο]ηπα, 78 αοοαδαπ{αγ ]ανἶσδε Ναπιαβίίηος, 80: ορρίἰἀπΏη 
πιαχΙπυ η, ῬαΠαπίῖα οὐρίἀθίαν, ἐδ.; ἄστος Υαδίαί Φ.Ρίο, 
87: ΝαοζροτΙπι (81 ΑΓευασζογΙηπι 2) Π]ασηα οἰαάος, 99. 

Υα60θΗ5Ε5, ρορυ]ἱ Ναπιϊάίας , αἆ ατΏεῦὰ Βαδαπι (Ὑαεζαπῃϐ), 
Λι... 

ναἱορία, Ῥορ]ίσο]α Πα» Π/. Ὑ, 9. 
γαιορίας, πίραπας πλ Η ανν Μαπ, δή. 18. 
Υαἱσίας, αἀγειδας ΒρατίασαΠα πΙπιας Ρτοδροία ρησηαί, 
61.116. 

ϱ. Ναἰοήας, βαγοπία Ῥγα[οείιδ α 0δανο, 6. ΠΠ, 40 5. 
31. Ναἰοπίας Οοινίπας, σα Πα εἰησια]ανί οσγίαιηῖης γΙπος, 

6. Χ; [αγειῖς 6005. ογθαίαἩ, . ΗΤ, 88; 005. ΠΠ, δα. 1, 
1 5η. 

Υαἱσρίας Ἐ]ασεις : οἶα. Ἐἰασσιβ. 
χαἱσνίας Ἰωονίπας: υἱά. Ἰουίης. 
γαἱσιίας Ἠοεςδαία, Ιεσαίας ΠΠ Ώο]]ο δοσἵα, 6. 1. 40. 
31. Γαἰογίς Μεςςα]α Οοεγίπας, Ρτοδοπίρία5 αδίί αἲ ΕΠ ΠαΠα, 

ο. Τν. 98: ἰταηδῖί αἆ ΑπίΟΠΙΗΠΙ, 126: Ἱοραίας Οσα νίαη 
αὐγ. 5. Ρομροίάπ, 985 Ὑ, 102 5φ., 109, 11525 πιασιι5 
αΠΙ 5, 119: Βα]α55ο5 ἀοπιαί, 11. ΙΤ 1 ἐταπηρ]α!, ΤΝ, 98. 

γαβυνα το. ΟἰπουπαναἰΙα[1ο. Ὑαλαπχοχ οογρογίριας οὔςοΡαΠ], 
ο. , 105. 

Υανγάδί «0. Ατάσί. 
γαπηίας αΡεν, ο. Τ, 116. 

Μ. Υαπιας, α εγίοιῖο αἲ ΝΠΙΠΙάαίοπι πηδδης, 1Π. 608, Τ6 
δή. 

ϱ. Υαπας, ἱπσαπης ρ]ορῖς Ίοσοπῃ [ογί ἆσ τοῖς Γιοϊοπαϊς [αιι- 
(οί θης Πασταπα, 6, 1, 37 

γανο τρία. Μ. Τογοηίης Να1το. 
ΦῤΣ ο ἱπίου (σαΗΙαπα ΝατΡΟΠΘΗΣΠΗ οἱ Τήσιπίοπα, ο. 

Λα, 
Ταιαςτν. ΑίΠῑ5 Υ. οί Ρ]οίιις Υ. 
ο. ϱααδίις Ὑπτας, εοηδαν5, ριοδοπρίας, ϱτο Ἰαἴτοπο 
ρία5, 6. 1Υ, 28. 

1. Ὑατάδ, ρα [οείας Πμοςί, σ.1ν, 74 

γαιος, ορ ης απ ρομο οοπ]ίο, ο. Η, 3. 00Η. Ατάβρον, 
οἱ Ηατίο]α5, 

γαὐηίας, γρηηιας Ρ]ορίς ο/δαί5 οχ (νότο Οἱ, ο. 1, 
105 Ἠγγίοῦ ρτα Γούτας, οαά σπα ρα5δη5, Ἰομίομος οἱ ρνο- 
γιποῖαιι Μ. τίο (τα, ο. ΤΝ, Το 11. 11. 

γεοιρα!, α (ταπδδυΠΗὌς Ροίιηί δαἱα9ςί, 11. (7: ομ]ίοίριις 
αΡΡΟΓΙΠΗ Γπου]ίογα η Ππροδίέσα, ο, Τ, 7: ρα σογαι ασνο- 

τΗΙΗ ρορδερρονίρς ππροξίίσπα, οἱ Γι 518 Δτορᾶίεπη 27; 
νοςιμα]ία ολο εν ο. 1, 10: νουήρα]α οκ 

Ἰοσαοπίθας οἱ οπηιοηίρς, ΤΥ. 

γοήουίαπα , ποσο α, Ο- ὴης η Ῥυδ]ίαιπι, ΙΓ. 3, 
γαι, ορρίά απ Ε γατα), ΡάΓΗΠΙ  ἀῑδίαως ἃ Ῥοιπα, ή, ΥΠ. 
Ὑοι]ας αατοάπα, ΜΗ. 103. 
γομαα., ορρίά πω Παίια,  μνάάη συ η. 
γεμαϊαπα ΓοΓΙΠΙ 66Η5ΟΥ, Ο.Τ, 

Ὑοπαϊιο, οσσἁδίο ῬγοΙΠοππα, ν 39, 
Ύοποπο 5αρίας5 δαηίο, ΜΠγάαἰος 56 οοπίτα Υοπο[σος ΠΠΙΙ- 

ης, ΜΙ. ΠΠ. 

γεηοτίς, Ἐ]γπιῶῷ {οΠρΙΙΠΙ, 54. 66: 465 Ποππα., 6.1, 93, 
ροάθτη, αἱ Ιά405 νογυοί Οωραγ, Η, 68, 1025 11. 28ο. 
ροίης, 09: α ὙοθποΓε σοη!Ι5 ἀποῖϊ ζςρατ, Ἡ, 151: αά Ὑδ- 
ηΘιΙ5 ἰαίας ο[ῇσῖες ΟΙαοραίτα, 6. Η, 102: Ύεπις γι οκ, 
{ρδδεια Οω5ανί5, 76, 104: Ὑεπογίς ΩΙ Υ, 109. 

γοηἳ, νιαΙ, για, 6. 1, 9ἱ. 

γοπιίάῖας, απ. Το {ζην 2 4ακ ΤίαΠοογΙπα Ῥε]]ο βοσία, 6.1, 
47. 

γεπ/άἶας, ΡτοδοΠρίας,, οοπαγίοπῖς Παδίία Παίαπι ρογνασα- 
αν, 6. Τν, 40. 

γοπάἶας, Ιεσαίας Οοτηϊβο, 0. ΠΥ, 58 65. 
Ρ. ψοηίἰάΐυς Ραδδιδ, απηίσα5 εἴ Ιοραίας Απο, 0. ΠΠ, 

606, 80: 0ο05., 1Ν, 2: (ανεί Ι,. Δηίοπίο, Υ. 94 5φ., 955 
αἆ Μ. Απίοπίαπι 56 οοπ[οςί, 50, 

γΥοπία5, Πομείαί υίπι ἴο]οταπα, 4. 9025 οχ Οαυὐπῖα, ΛΠἱ. 26: 
γοη{ΐ5 5ογθηίς ραί Οεἰανίαπας, Υ, 98. 

γεηαδία, αγΏς5 Πα , ἵπ Αρυία, 4. 505 0. Τ, 99, 49, 00: 
ΛΙ ΘΣ 

Ψοιδοτα, Ῥογεστϊηϊ Ποπηϊηϊς δίσπα, 6. ΤΠ, 26. 
γεονηηῖπα, θγρ]αςῖς ΠΗα5, Ρα. 90. 
Ύδιδας, απ Βήαγα5» ἆμχ Ῥα]πιαίαναπη, μἱ.1ο.. 
γεδραδίαπας, ἀῑγαί ΗΙεγοδοίγίια, 341. ος 
Ὑδοείᾳ φάθς, ΜΙ. 28, 54. 6. 1, ο4: Η!, 

1. γοδίας, Ε]οὰ Βἰ]νία, χ. το. ος δε 5ΥΙ] ϱ0- 
παπί, 6. Τ, 106: νοία Ῥυρ]ίοα (ασ απί ῥγο καἰαίο οα-- 
φαΐ, 6. ΤΠ, 106: 1ΗΤ, 92: ραςῖς Ίοσες αβδοιναηπί, Υ, 757 
Θ4ΓΙΠΙ εράος πίτανό νιο πο[ᾶς, τσ 

γοδιπῖ, Ρρορα]α5 Πα]ία., ἵπ Ῥαπιηίο, ἂά πο ΡΗΡΟΤΗΠΙ, 0. 
1, 99,52. 

γοσίθιη Φἰδοϊπά!ε 5, Ῥοπηρεία5, ον. ζ]- 
γεδανίας, πποής Πα]ία., η Οαπηραπία, 0. 1, 110. 

γείανθ : υἱά. 1πίογοθάενο. 
γοίργαπ!, Ρο 5εχ αΠΠΟΓΗΠ 5Ηἱροπάΐα ἀῑπις»!, Η. 7δ. 4 

5Υ]]α ργοο ς ἀσπα(ί ο. 1, 96: α 0ω54Τ6 ἵῃ οοΙοηίαιη ᾖδ- 
ἀμοί, σ.Π, 119, 1092; γοπα]ος αἆ φαπηγἰ ΟΡΕΙΔΠΗ, 100: 
απο Οδατῖς Παριίαηί αὐ Οοἰανίαπο, ΠΙ, 15 αἀτου” 
δι5 Απίωπίι πηΠίανο ποἰαπί, 505 ΑπιοηΙΙΠΙ 6Η Ο6{8- 

γίαπο τοσοποανο 5ίαἀδηί, Υ, 57. 
ο. Νους, ρταίος Ῥε]]ο Ύ ἱ]α(/ιίοο, εαρίας οἱ Ιπίογ[οεία5, 

”. 6-03 

Υγείας, μουοῖιις Ἰηάοχ., Οωδατὶ το]οπηοηίο αἆνοι κο ἴπ 
νά κά Ἰπο]αἷές ποοία ἵπ οαγοστο Πποιβοϊαν, ο. 

Ρ. ος νς γα] 5οαίο, πχ ΤίαΠΙεογαα Ῥο]]ο βοσίαἰ, 6 

1, 4,41. 
γοϊίομο», αι Τωακἰίαπῖς οοπῇηος, 77. οῦ. 0δ. 
γόια]ίπας , ῥτοβορίας, [ου (ες ρασηαης ρου, 0. ΤΥ, 19. 

ι Νουσπα, πιαίες οπἱοἰααῖ, ος οι 
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Ὑγοιυτίας, 005. 5 Ίησο Παῖςδης, δα. 1Υ, 0. 
Απιις Υείης, 11. 17. 
για Ρος Πα[αυα ππππϊαπίατ, ο. Τ, πῃ γία δαοτα, Π. ΤΝ} 

σ.1, 09, δ4:Υ, 08: Είία, Π1, 00. 

γτροπα, ορρίάαπα Πα]ία, ἀῑεία οἱ Ηἱρροπίαπα, αραιά Ριυί- 
ος, 6. 1γ, 3, 85: Υ, 91,99, 103, 105, 113. 

γἱςαπα Πο ΙΓΠΟΓΗΠΙ οο]ιογίε5 Ποια, ο. Υν 103. 
1. ΕΙ ληπα[ῖς, ῥγαίος, ρτοδοτίρία5 ρτοδίτα5 α Πο, 6. 

ΙΥ, 18. 
Απιηις, ΠΙας ρτωσρζεηΙῖς, Ῥτοδἱοπῖς ππογορεπι αἁ ια- 

(οσα ορ πείς οὐτίας α πα ῖρας οσοἴδς, 0. 
ΕΠΣ απ δππῖας» ρτοδεήρία5, 0. ΤΥ, 44. 
πο πιοᾶῖος πἰαπίατ Ναός, Ρα. Τ1. 
Ὑπεία, Ματεῖς ἵπ ρᾳσπα τε[ασίαπα, 0. 1, 40. 
γιταϊηϊῖας, Ργοδεπίρίας, 0. 1Ν, 48. 
γππαίας, ο σαἶρα ογαάο]αίο ςαρετςίος, 1. 00-74. 
γιτίας, αἲ ἱσηανία οαρί ΠΟΠ ροίοςί, 60. 1Ν, 129. 
[Ἴγλδος, Ραἰαίσπα Πἱο αα[ονί, 1. 535 εἶα5 βορηπίαπα, 6Ο. 

γ. Τ6,. 
Ὀνηθγία, ρᾳτ8 Πα]ία., αἆ ππατο Βροταη, 4. δὲ Ὀπαρηί, 0. 1. 

36,49. 
γοία», Οσίανίαπο ρογῖοι]ῖ ραγίίοορς ἵπ ροηίε ἰτα[ίοεπάο, 11. 

20: απ Βοενο]αὸ 
νο]σαίῖας Τωΐίας, 005. οππ Οεἰανίαπο, Π. 27. 
γοἱςοῖ, Παϊία Ρορυ1, ἵπ Ἰαίίο, Π. 1 τν 0.1. 
χοϊαππία, πχοτ Οοπίο]απί, 11. ὓν 3. 
3. γο]υδίας, Ρτοροτϊρία», 1αίαοἳ ῥόιδοπα πάπας οναάΙϊ, 
1, 1). 

Ότνες, ἃ 5εΙεποο εοπάἴία., δή. ο7σα Ῥοπαρείο, Μή. 1165ᾳ.; 
8 ρεΐςεἶς Ειτηςάς, ο. Υ, 49; ορρίᾶα απαἁπησεπία Παμα 
ο οΙον]ί Απηϊμαι, Ρα. 63: πτῃος Πα[ία πας α- ΓγπΠΙ- 
τἰίς Ρτοηηίσδα, 0. ΤΝ, ὃς Υ, 12 54.; ορρίᾶα δοριμαρίηία 
Όπα Ποτα ἀῑτιρις Ἐπιῆίας Ραυ]ας, 1. 9. 

υνία, ορρίά σα Παία., αρα 0αἱαρτος, ο. Ὑ, 58 Ὀπίαπας 
8ροι, 6. 1, δ9. 

ἵτεας, ἵπ Ιοδίες επαῖςδα., 1. 78. 
[τεο, ορρίδσπι : Ὅίά. ΟΥ90. 
Ὀδίρείες, ροριἱ Οεγπηαηία:, αἲ Ἠοπυπα, 6. να ΧΥΠΠ. 
Όσα, ορρίάαπα Αιάοσ ρτορτία, η. 10 δη. θὰ. 0. Η, 44. 
κ.; ορραρπαίαγα Βοἱρίοηθ, 16 201 ο] νίης ομδίάῖο, 90: 
ἀε1ί 5ο Που αἱδ, Τὸ δ[α5 υαρίς. ἱθ.ς οἴγίριας Ραγίεπη 

-ῴ-ὐ-. Ὡς -----θυυ--σὅ-θθ------ 

Δπτὶ Ῥαοσίσι αγ ρηηϊ Ῥοπιαπί, Γη. 130. Όσα Οᾳἱο 
τη ργβἰά1ο οδί, 95, οἱ ο ἱπιριέ, 98-100. 

τηία5, 5οἷα ἴῃ Ροῖ]ο, ροζϊαπζα, ρα 62. 
γυἱσαηί ωείο Ἠοππαπί πο πὶςί οσαοἳ ραρηαη!, Η. 4ος Νυ]- 

οππί {οπαρ]ηπα Ῥοτσίος, Ο. Ὑ, 49. ΥαἱοαπΠι Ροτιιοίηή, Ρο 
41Πο0πΠ6, 46Η ορίαη!, υλ 

γη]δο : υἱά. Μαπιης Ὑπ]σο, 
γπγοῖας Οτοοπίαίος, οχ ρατήρας σαἱηοο, σ. Ἡ, 4. 
γηίμτες, ἀποδθοίπι γἱδί Ποιπη]ο εἰ Οεἰανίαπο, ϱ. Η, 9ἡ. 
Όκος, Αδάτημαιϊς, ἢ. 1915 πκογος ΠοπαπογΗπα οοππροπυηΗ 

Ῥοΐαπα Ταιῖῖ οὐ Ποιηπίο, Π. ΤΥ: αχοτος Μία αἲῖς Γου- 
{ου ππογίαπίητ, δΗἱ. 835 ΗΧΟΓΕΠΑ 5Π3Π1 απηῖςο σοηηο]αί 
σαἱο, 6. ΤΠ, 99 πχοτηπη ρίεία5 ἵη πιαπίος ρτοβοήρίος, 
1Υ, 23, 39 δᾳ., 48: ἱπιρίείας, ΤΝ, 23 5η. 

Χ. 

Χαπιήρρις, Τ,αεοάαπιοπῖα5, άῑν Ῥαπογυ, Ρα. 3 Ροτ- 
Πο αὖ 5 ἰτασίαίας, 4. 

Χαπίμας, υτῇς Αδία πηποτϊς, ἵπ Ἰναα, 0. ΤΥ, ο τα Ὀτυίο 
ορρυρπαία εἰ εαρία, 760-505 οἶνες 5ο ἱρεί Ιπιε πα ΩΙ, 
οἰἵπα 5αῦ Ηατρασο οἱ Αἰοχαπάτο, 80. 

Χαπορλαπες, Ἱεραίας ΡΙΠρρί αἆ ΑπηϊζαΙομι , οπρίη5 α Το- 
πιαμίς, Ἠα. 1. 

Χθγχοες, α ΤΙογπιοργ]ας, δή. 18. 
Χογχος, Πας Μηιγίάαῑϊς, ΑΠ. 108. 117. 
Χίρµατος, 15 Μίάαἲῖς εκ ἰταϊοπίες, πεσαία5 α ραΐτο 

Ρτορίογ ππαίϊτίς οπἱραπα, ΜΗ. 107. 
Χογας, Πποπάο5ε υι1φο ϱγο 7οτα» : υἱά. Ζοτ5. 

7. 

Ζαογηίμς, Ἱηςη]α ππατῖς Τοπίΐ, Ρτορο Ε]ίάσια, οἨβοδδα αἲν 
Ατομο]αο, Ιλοταία ἃ Ποπιαπίς, 311. 40 ΤαογπΙοσα πα ευ- 
Ἰοπία, βασυΠΙαμι, 1. 7. 

7αϊπα, ορρίάππα ΑΡείσυς ρτορτίῶ, Ῥη. 36. 
Ἰοποβία5, ἆαχ ΝΠπΙάα1ῖς, Οἶήος Υοχαῖ οἱ ἱταπδροτίαί, 111. 
47 πεσαίατ αὓ Ερ]ιεςίϊς, 48. 

Ζουνίς, ἆακ ΑπΙΙΟΟΗΙ, ἵπ Ρρήσηα οὔπα Ποπιαηῖς, δή. 30. 

Τογα5, οοπά ου Οατνασίαῖς, ρα. 1. 
7Υσασίος, αππῖς Τιγασία», οἴτοα Ο0οπυρος ΡΙΠρρίεος, 0.1Υ, 

100, 128: υπάς ΠΟΠΠΟΠ, {05. 
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